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За написане нижче 
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Чому незабаром 
в Україні може 
зникнути справжня 
журналістика
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Єжи Бузеком

Провокація Баджила
Репортаж із Близького 
Сходу, де відбуваються 
протести мусульман, 
викликані скандальною 
стрічкою про пророка 
Мухаммеда
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гречкосіїв
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електорату
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Скільки «лівих» 
грошей платять своєму 
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Не важливо, як голосують
Чому процес монополізації 
контролю над виборчкомами 
відкрив шлях для втілення 
сталінського гасла «Не 
важливо, як голосують. 
Важливо, як рахують»
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Як Партія регіонів 
використовує в 
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держави
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Донскіс про 
злочинців у 
політиці

Брюссель проти Москви
Чи здатна Єврокомісія 
перемогти Газпром у 
конфлікті довкола його 
монопольних цін на 
центральноєвропейських 
ринках

Втеча з України
Чому європейські 
банки масово 
виводять капітал 
поза межі нашої 
держави
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чому в українських реаліях право 
приватної власності й свободи 
підприємництва не задовольняє 
прагнення малого та середнього 
бізнесу до прибутковості

Осінь – пора 
оновлення?
Як єврозона 
намагається 
вийти із 
кризи
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конкретного 
прокурора
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Як за підтримки лише близько 
третини громадян режим 
Януковича планує здобути 
конституційну більшість  
у новій Верховній Раді

Царство адмінресурсу
Чому опозиція не здатна 
протистояти махінаціям 
та масштабному підкупу 
виборців, що загрожують 
їй нищівною поразкою в 
одномандатних округах
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Автор книжки «Убивця з міста абрикосів» 
Вітольд Шабловський про особливості 
турецького менталітету, лінію розлому 
Стамбула та літературну реконструкцію 
соціалістичної Польщі

Місія: відкрити Полісся
Землі Житомирщини та 
Рівненщини приваблюють 
шукачів пригод, 
лишаючись невідомими 
для широкого загалу

Літературний інфантилізм
Чому в Україні практично 
немає книжок для 
юнацтва, написаних 
вітчизняними  
авторами
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Юрій Макаров 
про те, чому колишні 
інтелектуали, які пішли в 
депутати або чиновники, 
змінюються не на краще

зміст|НА чАСі

СвіТЕКоНоМіКА

Школа, салон чи клуб: чим 
стануть українські музеї?
Данута Білавич про 
вітчизняний менеджмент 
культурних закладів на тлі 
Європи й Америки



На крилах  
ночі

21 
вересня в Сінгапурі стартують нічні перегони «Формули-1» (The 
Singapore Grand Prix’s) – це видовище відбувається там уже четвер-
тий рік поспіль. Гонщики на швидкості до 300 км/год мчать трасою 
Маріна-Бей, що налічує 24 повороти і пролягає безпосередньо че-

рез мегаполіс. Південноазійське місто Лева у цей період приваблює не лише 
любителів спорту: в дні перегонів там відбувається близько 40 міжнародних 
розважальних шоу, тож туристи збираються туди з усіх куточків світу. На фото 
– маршрут напередодні заїзду.

Фото: АР
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Автор: 
Олександр 
Михельсон

Тиждень 
в історії

Народилася 
Соломія 
Крушельницька, 
українська оперна 
співачка

Національний конвент 
скасував королівську  
владу у Франції

Народився Олександр Потебня, 
український мовознавець, 
фольклорист, етнограф

21 вересня 1792 22 вересня 1835 23 вересня 1872 

У деяких прогнозах хотілося б помилитися,   
але не вдається. У попередньому випуску 
(№ 37) Тиждень перелічив кілька законо-
давчо-нормативних ініціатив, які нинішня 

влада може використати для формування в Укра-
їні чогось на кшталт поліцейської держави, й 
припустив, що остаточно вони будуть реалізовані 
незабаром після парламентських виборів. Не 
минуло й тижня, як влада це підтвердила, активі-
зувавши закладення підмурків, на котрих у 
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близькому майбутньому цілком може вирости 
нова Білорусь.

Так, 17 вересня на офіційному урядовому сайті 
з’явилося розпорядження, датоване ще 12 ве-
ресня, за яким Кабмін доручав низці підлеглих 
йому органів «посилити» боротьбу з такими за-
грозами, як пропаганда тероризму, расової, наці-
ональної та релігійної нетерпимості, а також із 
закликами до порушення територіальної ціліс-
ності України та/або повалення державної влади. 

Європарламент 
ухвалив резолюцію із 
критикою політично 
мотивованого 
правосуддя в Росії

13 вересня 14 вересня 15 вересня

За написане нижче  
скоро саджатимуть

У Судані радикальні 
ісламісти увірвалися 
на територію 
німецького 
посольства й 
підпалили його

«Марш мільйонів» у 
Москві зібрав, за оцінками 
організаторів, 100 тис. 
осіб. Близько 20 активістів 
затримала поліція
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Каталонії надано 
автономію 
з правом мати 
прапор, державну 
мову й парламент

Підписання між 
Німеччиною, 
Італією та Японією 
Троїстого пакту 
(«країни Осі»)

У Японії створено 
автомобілебудівну 
компанію  
Honda Motor

24 вересня 1948 25 вересня 1932 26 вересня 1962 27 вересня 1940

Проголошення 
Єменської Арабської 
Республіки в ході 
антимонархічної 
революції

В Україні набув  
чинності закон про 
заборону реклами 
тютюнових виробів 

16 вересня 17 вересня 18 вересня 19 вересня

Сама по собі ця ініціатива явно спрямована в пропагандистське рі-
чище. Адже СБУ чи МВС, що фігурують у дорученні, повинні всім 
цим займатися й без спеціальних інструкцій Миколи Азарова. А ось 
Держтелерадіо також назване серед виконавців і, схоже, є його го-
ловним адресатом: тепер чиновникам «від телевізора» доведеться 
сушити собі голову над питанням, якими такими передачами чи 
хоча б телероликами відзвітувати Кабміну про успішну боротьбу з 
потенційними революціонерами-підривниками. 

Водночас не можна оминути увагою той факт, що якби влада сер-
йозно намагалася протидіяти небезпечним для цілісності країни тен-
денціям, то почала б із себе. Наприклад, із таких діячів, як Дмитро Та-
бачник чи Вадим Колесніченко, відомих своїми антиукраїнськими за-
явами. Та що там – ще на сумнозвісному Сєверодонецькому з’їзді 2004 
року чимало нинішніх можновладців наговорили достатньо, щоб 
ними, згідно з цим розпорядженням Кабміну, зайнялось аж ніяк не 
Держтелерадіо, а сама СБУ. Проте нічого подібного не відбувалося за 
помаранчевих, про що вже казати сьогодні. А отже, «протидіятимуть» 
не загрозам як таким, а тим, кого влада визначить «загрозою». Сказав 
«Геть Януковича!» – і вже маєш як мінімум «профілактичну бесіду» в 
межах справи про заклики до повалення державної влади.

А щоб захистити тих самих Табачника і Колесніченка від мож-
ливих звинувачень, вводиться інша ініціатива. 18 вересня 244 депу-
тати Верховної Ради схвалили у першому читанні поправки до Кри-
мінального кодексу, запропоновані депутатом від Партії регіонів 
Віталієм Журавським. Ними до переліку кримінальних злочинів 
повертається «наклеп», який в Україні перестали зараховувати до 
них іще 2001-го. За «наклеп» у засобах масової інформації можна 
дістати виправних робіт на термін до двох років або арешт від трьох 
до шести місяців. А за «наклеп», пов’язаний зі звинуваченням особи 
в особливо тяжкому злочині (скажімо, крадіжці в держави 
«Межигір’я»), – до трьох років позбавлення волі.

Чи є ті або інші відомості «завідомо неправдивими», тобто чи є 
вони власне наклепом, вирішуватиме найоб’єкивніший у світі укра-
їнський суд, який має великий досвід прийняття за «відомості» 
звичайних оціночних суджень. Він же вирішуватиме, чи призвело 
поширення таких суджень до «тяжких наслідків». Неважко уявити, 
як той самий Колесніченко доводить у Печерському суді, що дана 
вище характеристика його деяких висловлювань як українофоб-
ських заподіяла йому моральних страждань, котрі він оцінює у від-
повідну суму. Саме за таким принципом у сусідній Росії судили 
скандально відомих учасниць Pussy Riot: як писала тамтешня 
преса, «мотивовані» слідством свідки поскаржилися, що вчинок ді-
вчат, котрі станцювали й заспівали у церкві, завдав їм невимовних 
душевних страждань.

До речі, відповідальність за наклеп віднедавна, а саме з липня, у 
Росії є теж. Але навіть там максимальне покарання за відповідний 
злочин не передбачає позбавлення волі, а тільки 320 год примусо-
вих громадських робіт. Вочевидь, у своїх спробах наслідувати ро-
сійське «закручування гайок» українська влада, як і кожен хоро-
ший учень, прагне перевершити вчителя… 

На допомогу силовикам, котрим уряд Азарова дору-
чив протидіяти «замахам на територіальну цілісність» 
та «розпалюванню національної ворожнечі», Тиж-
день нагадує осіб, чия попередня діяльність дає під-
стави вбачати у них потенційних клієнтів СБУ та МВС
Дмитро Табачник
Міністр освіти давно уславився своїми висловлюван-
нями, неприйнятними не лише для держслужбовця, 
а й для порядного українського громадянина. По-
стійні приниження та образи в бік української мови, 
культури, історії та, зокрема, мешканців західних 
областей, яких цей доктор історичних наук чомусь 
вважає «окремим етносом», доповнюються кумед-
ними виправданнями: відтоді, як Табачник обійняв 
посаду міністра, його неодноразово просили виба-
читися перед галичанами, проте урядовець уперто 
заявляв, що образливих висловлювань припускався 
«як опозиціонер». 
Борис Колесніков
На сумнозвісному сепаратистському «з’їзді» в Сєверо-
донецьку 2004 року першим оголосив про необхід-
ність створення Південно-Східної Української Автоном-
ної Республіки, що в народі дістала назву «ПіСУАР». 
Розслідування, проведене на початку президентства 
Віктора Ющенка за фактом закликів до порушення те-
риторіальної цілісності держави, жодної конкретної 
особи, зокрема Колеснікова, так ні в чому і не звинува-
тило. Зараз працює віце-прем’р-міністром з інфра-
структури в уряді Азарова.
Вадим Колесніченко
Народний депутат України, автор скандального закону 
про мови, керівник руху «Русскоязычная Украина» та 
українського відділення Міжнародного антифашист-
ського комітету, що активно протидіють поширенню 
української мови та пропагують ідеї «Русского міра». В 
одному з інтерв’ю 2008 року у принизливій формі зая-
вив, що російськомовний українець не має знати не 
лише будь-якої іншої мови національностей, що меш-
кають в Україні, а й української.
Микола Левченко
Секретар Донецької міськради, скоробагатько, чий 
спосіб життя яскраво відображено в документальному 
фільмі німецького режисера Якоба Пройса. Зажив 
скандальної слави заявою про те, що єдиною держав-
ною мовою в Україні має стати російська, тоді як укра-
їнська є «мовою анекдотів». Балотується в народні де-
путати на прохідному місці у списку Партії регіонів.
Юрій Болдирєв
Нардеп від ПР у березні цього року дав інтерв’ю, в 
якому спрогнозував зникнення з мовної карти планети 
української, а також словацької, чеської та польської 
мов. При цьому наполягає, що захищати такі мови не 
потрібно, і виступає за надання російській державного 
статусу.

Франсуа Олланд заблокував 
розробку сланцевого газу 
на території Франції на весь 
час свого президентського 
правління

У Нью-Йорку 
відкрилася 
67-ма сесія 
Генасамблеї 
ООН

Господарський суд 
Києва зобов'язав 
Кабмін виплатити 
Міністерству оборони 
Росії 3,1 млрд грн 
боргів корпорації ЄЕСУ
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ШТЕФАН ФЮЛЕ
втомився
«Одне з завдань, які стоять перед 
нами, – навчитися спіл-
куватися. Поки нам 
часто доводиться го-
ворити монологом», 
– так схарактеризував 
відносини з Укра-
їною комісар із 
розширення ЄС.

МиХАЙЛО КУЛиНЯК
приховує?
Як засвідчило журна-
лістське розслідуван-
ня, міністр культу-
ри та туризму володіє 
розкішною нерухо-
містю, про що забув 
повідомити в де-
кларації. 

Штормове попередження
Консорціум німецьких гуманітарних організацій Bündnis Entwicklung 
Hilft опублікував звіт про світові ризики 2012 року, в якому експерти 
визначили вразливість різних країн до стихійних лих. Вони також 
порахували кількість природних катастроф і збитки від них. 
Дослідники вивчали ситуацію у 173 країнах. У рейтингу відображені 
не лише небезпеки природних катастроф, а й їхні наслідки для 
довкілля та клімату. Зокрема, зауважено, що найбільш вразливою 
до таких негараздів є острівна держава Вануату, де ймовірність 
виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру стано-
вить 36,3%. В Україні ризик стихійних лих є зовсім невисоким – 
3,19%, тож наша країна опинилася наприкінці «стихійного рейтин-
гу» – на 149-й сходинці. За даними Bündnis Entwicklung Hilft

Кількість природних 
катастроф 

Постраждали 
від стих� 

Завдані стихіями 
збитки

4,13 тис. 

ПОНАД 

1 млрд
ЛЮДЕЙ

МАЙЖЕ 

$2 млрд4,13 тис. 

ПОНАД 

1 млрд
ЛЮДЕЙ

МАЙЖЕ 

$2 млрд

НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВІ КРАЇНИ

НАЙМЕНШ ВРАЗЛИВІ

% ймовірності виникнення стихійних лих

1. Вануату    2. Тонга    3. Філіппіни 

149. Україна 172. Мальта 173. Катар

   36,3   28,62   27,98

3,19     0,61      0,1

2002–2011 роки

На 4,7%
зменшилося промислове  
виробництво в Україні проти 
аналогічного періоду 2011-го. 
Дані Держстату

Лише 1,5% 
дорівнює зростання ВВП  
за вісім місяців цього року. 
Дані уряду

$4,5 млн
чергового кредиту хоче  
взяти Нафтогаз. Річні збитки 
компанії можуть сягнути  
5,4 млрд грн

8,4 грн за $1
такий курс 2013 року  
прогнозують представники 
влади, посилаючись на розра-
хунки НБУ

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ МАЙжЕ СЕРЙОЗНО

КОНДОЛІЗА РАЙС
закликала
«Сподіваюся, український на-
род і надалі чинитиме тиск на 
свій уряд, щоб гаран-
тувати політично не-
залежне правосуд-
дя», – заявила в Ялті 
екс-держсекретар 
США.

БРОНІСЛАВ  
КОМОРОВСЬКиЙ 
застерігає 
Виступаючи на заходах 
пам’яті жертв сталін-
ських репресій, пре-
зидент Польщі закли-
кав українців позбути-
ся «сантиментів» 
щодо СРСР і кому-
нізму.

ВІКТОР ЯНУКОВич
заплутався
Протягом тижня президент 
примудрився зробити 
неправильний на-
голос в імені Гомер, 
переплутав Донеч-
чину з Одещиною, 
Чернівці з Ужгоро-
дом і Hyundai з 
Samsung

ДОСЛІДжЕННЯ

Конкретний прокурор
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КОРОТКО ПРО БРУДНІ ТЕХНОЛОГІї

Маніпуляції з-за ґрат 
Юлія Тимошенко, яка де-юре не може бало-
туватися до парламенту, залишається мішен-
ню №1 для передвиборчих спекуляцій. Що-
йно минула перша половина виборчої кампа-
нії, Державна пенітенціарна служба оприлюд-
нила чергову порцію «компромату»: в’язні Ка-
чанівської колонії виступили із заявами (дуже 
схоже, написаними під диктовку оперативни-
ків), в яких розповіли про тиск на них із боку 
захисту Юлії Володимирівни і заперечили всі 
свої попередні свідчення, до речі, зафіксова-
ні на відеокамеру, щодо умов утримання екс-
прем’єрки. Насторожує, що одна із «співка-
мерниць» Юлія Абаплова, яка вже п’ять міся-
ців не бачилася із Тимошенко, із викриваль-
ною заявою виступила лише зараз. Понад те, 
ув’язнені жінки надто оперативно, протягом 
кількох годин після прес-конференції адво-
ката Сергія Власенка, на якій він оприлюднив 
свідчення Абаплової про те, що адміністрація 
колонії готова фізично усунути Тимошенко, 
встигли написати спростування. В умовах по-
збавлення волі такі дії без згоди на те керів-
ництва зробити вкрай складно. На думку ба-
гатьох політологів, метою цих «викривальних 
заяв» є, по-перше, своєрідна контратака в ін-
формаційній війні щодо стану здоров’я Юлії 
Тимошенко, по-друге, очевидна дискредита-
ція екс-прем’єрки та опозиції, номінальним 
лідером якої вона залишається. Проте якогось 
значного PR-ефекту від «тюремного сканда-
лу» влада навряд чи досягне: як зазначають 
аналітики, суспільство вже давно сформува-
ло своє ставлення до справи Тимошенко і сум-
нівний витік інформації з-за ґрат суттєво не 
вплине на електоральні вподобання громадян.

І знову Мельниченко
Скандальний екс-майор уже десять років на-
передодні виборів приголомшує «самопаль-
ним» компроматом. Цього разу він вирішив 
ошелешити своєю поінформованістю у справі 
про вбивство Євгена Щербаня. Микола Мель-
ниченко лише тепер, 16 років по тому, повідо-
мив, що замовником убивства був Павло Ла-
заренко, а посередником… Юлія Тимошенко. 
Ця інформація корелює із заявами Генпроку-
ратури, яка повідомляє про «прогрес у спра-
ві Щербаня» і також розглядає екс-прем’єрку 
як фігуранта цієї справи. Керівник штабу 
об’єднаної опозиції Олександр Турчинов у 
відповідь заявив, що пан Мельниченко давно 
прагне комерціалізувати свою діяльність і на-
віть надав документ, в якому екс-майор Держ-
охорони пропонує Юлії Тимошенко відомос-
ті про те, як Леонід Кучма вів боротьбу проти 
неї. В обмін, за словами Турчинова, пан Мель-
ниченко просив грошову винагороду і місце 
в партійному списку «Батьківщини». Тепер, 
коли стосунки скандального майора з опо-
зицією не склалися, він, здається, знайшов 
більш щедрих замовників і працює на їхньо-
му боці.

106 зі 120
«відмоніториних» кандидатів від 
партії влади є порушниками ви-
борчого законодавства. Дані руху 
«Чесно!»

20 тис. загиблих
таким є наслідок війни  
в Сирії, за даними ООН.  
Пік кровопролиття припав  
на серпень 2012-го

Н
ад відбілюванням міжнародного іміджу офіційного Києва 
працює низка вітчизняних журналістів, політологів і про-
сто експертів, котрі перекваліфікувалися в агітатори, як-от 
Остап Бендер хотів податися в «управдоми».

Але завжди знайдеться хтось надто обдарований, хто все зіпсує. 
Днями свої здібності продемонстрував перший заступник Генпро-
курора Ренат Кузьмін.
Бенефіс Рената Равелійовича відбувся під час щорічної конферен-
ції з бучною назвою YES – англійська абревіатура для словосполу-
чення «Ялтинська європейська стратегія». Іміджмейкери влади, 
звісно, не могли не скористатися з чергового міжнародного захо-
ду, який фінансує олігарх Віктор Пінчук. «Навколо України склало-
ся багато стереотипів, і ця конференція дає нам можливість (...) яко-
юсь мірою зруйнувати їх», – вклали в уста Миколи Азарова. 
До Ялти приїхали екс-держсекретар США Кондоліза Райс, котра, 
проте, демонстративно не привіталася з іще одним учасником, са-
мим Віктором Януковичем, екс-голова МВФ Домінік Стросс-Кан, 
єврокомісар Штефан Фюле та інші відомі постаті Заходу.  
«Я прокурор, а не защитник Тимошенко... и требовать от меня 
защитительных речей было бы неправильно», – тиснув авторите-
том Кузьмін. Хоча європейці вимагали не захисту екс-прем’єрки, а 
звичайної логіки. Чому, наприклад, ГПУ у всьому світі обвинувачує 
Тимо шенко в замовленні вбивства ще до судового вироку? А тому, що 
«є достатньо підстав», відрубав Кузьмін. І завершив геть шедевраль-
но: мовляв, в ув'язненні Юлії Володимирівни винен її адвокат, ко-
трий «вибудував захист так, що не лишив клієнтові жодного шансу».  
А коли пан Кузьмін завів відому пісню про те, що високопосадов-
ців, мовляв, засуджують і на Заході, згадавши при цьому ледь не 
ув’язненого за підозрою в сексуальних злочинах Стросс-Кана, ста-
ло зрозуміло: імідж цієї влади не покращити вже нічим. Бо це треба 
мати дві вищі освіти, щоб заявляти таке, коли сам екс-голова МВФ 
сидів у залі! Краще б підклали комусь із гостей на крісло торт. Рі-
вень «дотепності» той самий, а шкоди для іміджу, можливо, було б 
і менше. «Цей виступ став кращою контрпропагандою української 
влади. Він (Кузьмін. – Тиждень) виглядав, як бандит, поводився, 
як бандит, і говорив, як бандит», – процитувала пізніше преса одно-
го з учасників конференції. На найнезаангажованіше українське те-
лебачення ці слова, звісно, не потрапили.
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Автор: 
Олександр 

Крамар

Влада меншості 
Маючи підтримку не більше ніж третини громадян, режим Януковича 
готується здобути конституційну більшість у новій Верховній Раді 

С
успільні настрої в країні на-
передодні парламентських 
виборів є такими, що партії 
правлячої коаліції за умови 

проведення справді репрезента-
тивного волевиявлення не могли 

б розраховувати більш ніж на 
третину місць у Верховній Раді. 
Майже дві третини (63%) респон-
дентів (за даними опитування, 
проведеного групою з чотирьох 
соціологічних служб на старті ви-

борчої кампанії з 27 липня по 9 
серпня) заявили, що події в Укра-
їні розвиваються у хибному на-
прямі. Причому навіть на Півдні 
та Сході – у базових електораль-
них регіонах Партії регіонів та її 

ЗАГРОЗА КОНСТИТУЦІЙНОЇ БІЛЬШОСТІ

1 12(119)+15(20)+176=303(315)
Кількість депутатів, на яку програмується 

суспільство, від партій влади, які потрапляють 
у нову Верховну Раду 

за списками

Досягнення владою результатів, на які зараз «програмується» суспільство 
за допомогою соціологічних досліджень, здатне забезпечити, згідно з різними сценаріями, від 112 до 119 мандатів за партійними списками

Депутати із прохідної частини списків 
опозиційних сил, що здатні 

на «тушкування» з провладною 
більшістю

Мандатів у новому парламенті, 
що дає змогу владі сформувати 

конституційну 
більшість

Потенційні мандати 
Парт регіонів, � сателітів 

та потенційних тушок 
із середовища «незалежних» 

та частини висуванців від опозиційних 
сил у разі, коли всі прохідні опозиційні сили так 

і не спроможуться на узгодження кандидатів у одномандатних округах

МАТРИЦЯ ВІД ВЛАДИ

Розрахунки проведено на основі соціологічного опитування R&B, соціологічної компан, результати дослідження якої завжди є найбільш сприятливими для парт влади, і наразі  забезпечують 
ПР разом із сателітами здобуття переваги над опозицією за партійними списками.
Різні сценар розглянуто на основі екстраполяц пітримки політичних сил серед тих , хто має взяти участь у виборах, із припущенням, що голоси тих, хто не визначився, розподілено між ними 
пропорційно.
* за умови реалізац сценарію, за якого партія завдяки тому чи тому «сприянню» дістане додаткові 0,5 % голосів

Опитування 
R&B

Серед тих, хто має 
намір узяти участь 

у голосуванні

Серед тих, хто 
визначився, за кого 

голосувати

Екстраполяція
з урахуванням 

«призового фонду» 
(голосів партій, 

що не подолали 
п’ятивідсоткового 
виборчого бар’єру)

Аналогічна 
екстраполяція 
в разі, коли до 

Верховної Ради таки 
протягнуть «Україна – 

Вперед»

Аналогічна 
екстраполяція в разі, 

коли «Україна – 
Вперед» та «Свобода» 

не пройдуть 
до парламенту

ПР, % 
підтримки 

КПУ, % 
підтримки 

Разом
ПР, КПУ

«Україна – 
Вперед», % 
підтримки 

Разом
ПР, КПУ,

«Україна – 
Вперед»

Об’єднана 
опозиція, % 
підтримки 

УДАР, % 
підтримки 

«Свобода», % 
підтримки 

Разом
oпозиційні 

сили

Потенційні 
тушки серед 
списочників 
опозиційних 

сил

Не 
визначилися

За інші 
парт

ОЧІКУВАНА ЧАСТКА (%) ПАРТІЇ У МАНДАТАХ, ОТРИМАНИХ ЗА ПАРТІЙНИМИ СПИСКАМИ, І КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ У НОВІЙ ВЕРХОВНІЙ РАДІ (із 225) 

27              10,9           37,9              3,7            41,6               17               3,1             20,4            13,4              4,5             38,3

32,6 13,1             45,7                4,5              50,2 –                  3,8               24,5              16,1                5,4               46,0

35,6
(80

33,9
(76)

37,8
(85)

14,3
(32)

13,6
(31)

15,2
(34)

49,9
(112)

47,5
(107)

53%
(119)

49,9
(112)

52,5
(118)

53%
(119)

26,6
(60)

25,4
(57)

28,4
(64)

17,5
(40)

16,6
(37)

18,6
(42)

5,9
(13)

5,5
(12)

–

50,1
(113)

47,5%
(107)

47,0
(106)

(15–20)

(15–20)

(15–20)

0

5,0*
(11)

–

–

–

–

–

–

–

місць 
у новій ВР)
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сателітів – частка невдоволених 
становила більше ніж половину 
всіх мешканців – 54–55% (див. 
«Розчарування владою»). 

Однак за цих обставин, як 
свідчить аналіз Тижня, режим 
Януковича спробує здобути кон-
ституційну більшість у дві тре-
тини мандатів, щоб, вочевидь, за-
вершити процес зосередження 
влади у своїх руках, отримати 
пов ну свободу дій для ухвалення 
волюнтаристських рішень та по-
збавити суспільство й опозицію 
можливостей чинити опір у 
межах парламентської боротьби.

ЗАЛиШиТиСЯ ПЕРШиМи
Тривалий час здавалося, що ви-
гравати вибори влада готується, 
зробивши ставку на мажори-
тарну складову за аналогією з 
2002 роком. Тоді Леонід Кучма 
сформував порівняно стійку під-
контрольну йому парламентську 
більшість, попри те що за пар-
тійні списки провладних партій 
проголосували максимум 18% 
учасників волевиявлення. Тож 
політики й оглядачі цілком сер-
йозно сподівалися, що Банкова 
піде на порівняно репрезента-
тивні вибори у їхній пропорцій-
ній частині, аби бодай частково 
легітимізувати волевиявлення як 
у середині країни, так і, що най-
важливіше, за її межами. Однак 
останні тенденції засвідчили, що 
або таких намірів вона не мала, 
або їх довелося скоригувати під 
тиском обставин, які виникли в 
першій половині цього року. 

Злиття основної частини опо-
зиційних сил (на основі найрей-
тинговіших на той час ВО «Бать-

ківщина» ув’язненої Юлії Тимо-
шенко та «Фронту змін» Арсенія 
Яценюка), схоже, стало несподі-
ванкою для влади, яка сподіва-
лася, що, заборонивши створення 
блоків, унеможливила цей сцена-
рій. Такий розвиток подій сфор-
мував перед нею новий виклик. 
Раніше отримання «Батьківщи-
ною» та «Фронтом змін» разом 
більшої частки голосів, аніж ПР, 
не становило для керівництва осо-
бливої загрози, адже першими все 
одно сподівалися прийти регіо-
нали. Після злиття з’явилася ре-
альна загроза, що вони будуть 
другими. А це мало б очевидні не-
гативні іміджеві наслідки для 
утримання влади «партією, що 
програла», а також для перспек-
тиви президентства Януковича чи 
іншого висуванця ПР після 2015 
року. Варто згадати, як наполе-
гливо нинішній гарант боровся за 
те, щоб здобути бодай мінімальну 
перевагу над Віктором Ющенком 
у першому турі в 2004-му, як і те, 
як нервово реагувала Банкова на 
відносну більшість опозиційного 
блоку «Наша Україна» у 2002-му. 

СОЦІОЛОГІчНІ ПАРАДОКСи
Упродовж останнього місяця спо-
стерігається очевидна тенденція 
«програмування» суспільства та 
міжнародної спільноти на май-
бутню перемогу Партії регіонів не 
лише в мажоритарних округах, а 
й за партійними списками. Ще в 
липні соціологічна група «Рей-
тинг» зафіксувала перевагу трьох 
прохідних опозиційних сил (ВО 
«Батьківщина», «УДАР Віталія 
Кличка» та ВО «Свобода») над 
партіями правлячої коаліції в про-

порції 4:3 – 40,5% виборців 
з-поміж тих, хто висловив готов-
ність прийти на дільниці (без 
«Свободи» – 36,1%), проти 30,1% 
(у тому числі ПР – 20,3%). На 
старті виборчої кампанії (27 
липня – 9 серпня) чотири компа-
нії (GfK Ukraine, «Рейтинг», «Со-
ціс» і Центр Разумкова) повідо-
мили про зіставне співвідно-
шення – 42,2% (38%) проти 34% 
(у тому числі ПР – 24,6%). 

Проте вже із середини серпня 
ситуація стала різко змінюватися: 
спільне дослідження того самого 
Центру Разумкова (однак цього 
разу з фондом «Демократичні іні-
ціативи»), проведене відразу ж 
після завершення попереднього (з 
10 по 15 серпня), несподівано за-
фіксувало хоч і символічне, однак 
переважання влади над опози-
цією (вже без урахування ВО 
«Свободи», рівень підтримки якої 
також неочікувано виявився за-
низьким для проходження до 
парламенту – 3,8%). «Батьків-
щину» і «УДАР Віталія Кличка» 
висловили готовність підтримати 
36,1% виборців, а владу (ПР і КПУ) 
– 36,3% (у тому числі ПР – 28,1%). 
Але показовішими стали мета-
морфози соціологічної групи 
«Рейтинг», у якої результат опи-
тування, проведеного на початку 
вересня, різко дисонував із її ж да-
ними за липень: рейтинг влади 
зріс майже на чверть (з 30,1% до 
37,9%), а опозиції, навпаки, змен-
шився (з 40,5% до 38,7%). 

Ще більший відсоток під-
тримки правлячої коаліції зма-
лювала компанія R&B (резуль-
тати опитування якої завжди 
найсприятливіші для влади), що 
наприкінці серпня – на початку 
вересня зафіксувала суттєву її пе-
ревагу у вигляді 37,9% голосів ви-
борців (у тому числі ПР – 27%) 
над опозицією – 33,8% (без не-
прохідного, за версією R&B, ВО 
«Свобода»). Після цього близькі 
до ПР ЗМІ почали активно поши-
рювати дані соцдосліджень із де-
далі більшим переважанням рей-
тингів владного табору над опо-
зиційним. Так, видання «Се-
годня» поширило інформацію 
про «соцопитування GfK NOP, 
що відбувалося з 20 серпня по 1 
вересня, відповідно до якого рей-
тинг влади (32%) перевищив рі-
вень підтримки «Батьківщини» 
та УДАРу (29%), а «Свобода» не 
мала шансів на проходження до 
парламенту (3%). Причому відпо-
відна інформація підкріплюва-

Співвідношення рівня підтримки політичних сил від влади та опозиц	 на старті виборчої кампан	 
(кінець липня – початок серпня) під час спільного дослідження чотирьох соціологічних служб 
(GfK Ukraine, «Рейтинг», «Соціс» та Центр Разумкова) фіксувало впевнену перевагу опозиц	 
на майбутніх виборах за партійними списками.

НА СТАРТІ 

%, підтримки 
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Розчарування владою
Рівень зневіри та незадоволення в базових регіонах ПР різко перевищує аналогічні показники 
в «опозиційних». 

ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ: 
«Якби найближчим часом відбувалися вибори 
до Верховної Ради, чи взяли б ви в них участь?»

ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ: 
«Под� в Україні розвиваються у правильному 

чи неправильному напрямку?»

За даними опитування, проведеного GfK Ukraine, Соціологічною групою «Рейтинг», Центром соціальних і маркетингових досліджень «Соціс» 
та Центром Разумкова від 27 липня до 9 серпня 2012 року

Захід, %            Центр, %          Південь, %            Схід, % Захід, %            Центр, %          Південь, %            Схід, %
Разом: 80,6 Разом: 75,7 Разом: 65,3 Разом: 62,9

49,8     48,0         
35,0             39,3

30,8      
27,7         

30,3            23,6

Упевнений(на), що братиму участь
Швидше за все братиму участь

У неправильному напрямку

74,3     
68,3    

    54,4            55,1

лася потужним рекламним су-
проводом у інтернеті. Потім 
з’явилися дані Інституту дослі-
джень регіонального розвитку 
України, отримані з 1 по 10 ве-
ресня, які не лише зафіксували 
аналогічну перевагу влади над 
опозицією (33,3% проти 30,3%), а 
й неочікувано високий рівень 
підтримки «України – Вперед!» 
Наталії Королевської, яка, за ін-
формацією джерел Тижня, є 
технічним проектом влади.

ПРОГРАМУВАННЯ 
РЕЗУЛЬТАТУ
З огляду на те що в серпні не від-
булося жодних подій, які могли 
так різко підвищити рейтинг 
влади і знизити – опозиції, вини-
кає питання щодо природи описа-
них вище різких змін суспільних 
настроїв. Усі кроки, що назива-
ються як аргументи, як-от злиття 
ПР і «Сильної України», «соці-
альні ініціативи» регіоналів чи 
протягування ними мовного за-
кону, було зроблено ще до кінця 
липня. Очевидні переміщення в 
межах опозиційного табору (між 
«Батьківщиною», УДАРом та 
«Свободою») були внутрішніми, 
натомість соціологи зафіксували 
падіння рівня підтримки всього 
табору. Між КПУ та ПР вони теж 
були внутрішніми, а отже, жод-
ним чином не можуть пояснити 
зростання підтримки партій прав-
лячої коаліції, зафіксоване під час 
опитувань. 

Окрім того, останні співвідно-
шення по лінії «влада – опози-
ція» дисонують із результатами 
попередніх виборів до парла-
менту 2007-го, які зафіксували 
суттєву перевагу демократичних 
проєвропейських сил над совко-
вими проросійськими ПР і КПУ. 
Структура симпатій різних віко-
вих категорій громадян упро-
довж останніх десяти років в усіх 
регіонах свідчить, що в процесі 
оновлення поколінь відбувається 
закономірне падіння рівня під-
тримки партій нинішньої владної 
коаліції, що зорієнтовані в ми-
нуле. Сумнівною видається й апе-
ляція до рейтингу Януковича в 
першому турі президентських ви-
борів 2010-го, адже співвідно-
шення людей, що мають намір 
взяти участь у голосуванні, знову 
ж таки, значно вище в Західних і 
Центральних регіонах, аніж у 
Південно-Східних, де партії прав-
лячої нині коаліції мають осно-
вну підтримку. Це фіксують усі 

соціологічні служби. Натомість 
два з половиною роки тому ситу-
ація була майже протилежною. І 
нарешті, розчарування в ниніш-
ній владі, яке, з одного боку, ви-
ливається в пасивність її тради-
ційного електорату (див. «Роз-
чарування владою»), а з ін-
шого – призвело до бодай міні-
мальних електоральних перемі-
щень її прихильників до «Укра-
їни – Вперед!» та УДАРу.

Отже, різке зростання рівня 
підтримки влади, зафіксоване со-
ціологами впродовж останнього 
місяця, викликає чимало запи-
тань. Прямих доказів їхньої 
«співпраці» з керівництвом дер-
жави немає, але цілком оче-
видно, що воно скористається 
останніми рейтингами для ви-
правдання несподівано високого 
рівня підтримки, який зафіксує 
Центрвиборчком за підсумками 
голосування, причому не лише в 
мажоритарних округах, а й за 
партійними списками. Тим 
більше що паралельно влада роз-
глядає можливість легітимізації 
запрограмованих результатів за 
допомогою «авторитетних захід-
них соціологічних компаній», 
продовжуючи тактику фінансу-
вання дорогих піар-кампаній на 
Заході, яку давно застосовує ре-
жим Януковича. Зокрема, в 
інтерв’ю польському виданню 
Gazeta Wyborcza Валерій Хорош-
ковський заявив, що Київ гото-
вий запросити на парламентські 
вибори не тільки іноземних спо-
стерігачів, а й закордонні соціо-
логічні компанії для проведення 
екзит-полів, аби продемонстру-
вати світу демократичний перебіг 
виборів, «щоб потім не було сум-

нівів щодо підрахунку голосів та 
остаточних результатів».

МЕТА ВиПРАВДОВУЄ 
ЗАСОБи
Паралельно влада вдається до 
широкого арсеналу засвоєних під 
час попередніх виборчих кампа-
ній та низки нових за своєю зухва-
лістю для України заходів (як-от 
маніпуляції з формуванням 
складу виборчих комісій або ін-
формація про спускання в регіони 
рознарядки про те, скільки голо-
сів за ПР має дати той чи інший 
населений пункт, район і регіон). 
Усі вони можуть забезпечити по-
трібний масштаб спотворення ре-
альних настроїв українського сус-
пільства. Йдеться, зокрема, про : 

підкуп виборців із викорис-
танням бюджетних коштів та за-
стосування адмініс тратив но-
репресивного ресурсу для обме-
ження або й унеможливлення 
агітації опозиційних політичних 
партій, особливо їхніх канди-
датів-мажоритарників; заляку-
вання кандидатів, активістів та 
агітаторів від опозиційних сил 
(див. стор. 20);

масштабне використання пе-
реваги представників від партії 
влади у виборчих комісіях під час 
підрахунку результатів волевияв-
лення (див. стор. 16);  «ски-
дання з порога» ВО «Свободи», 
результат якої можуть спробу-
вати обмежити, наприклад, 
4,95%, а також протягування до 
парламенту «України – Вперед!» 
Наталії Королевської;

підтримка технічних проектів 
на кшталт «Нашої України», Ра-
дикальної партії тощо, які мають 
відтягнути голоси частини опози-
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ційних виборців (див. Тиж-
день, № 20/2012);

приховування від більшості 
громадян об’єктивної інформації 
щодо реальних процесів у країні 
шляхом тотальної монополізації 
в той чи інший спосіб медіа-
простору (див. стор. 18). 

ПРиВиД КОНСТиТУЦІЙНОї 
БІЛЬШОСТІ
112–119 мандатів ПР і її сателітів 
за партійними списками, на які 
суспільство програмується остан-
ньою соціологією (див. «Ма-
триця від влади») та для досяг-
нення яких влада застосовує ши-
рокий арсенал зазначених вище 
заходів, а також 15–20 потенцій-
ними тушок у списках опозицій-
них сил (див. аналіз партійних 
списків прохідних опозицій-
них сил у Тижні, №№ 31, 32  
/2012) дають Банковій можли-
вість замахнутися на конститу-
ційну більшість у новій Верховній 
Раді у разі, коли їй вдасться отри-
мати 170–180 мандатів в одно-
мандатних округах. А це їй цілком 
до снаги, зважаючи на неузгодже-
ність дій по мажоритарці всіх опо-
зиційних сил, слабкість багатьох 
їхніх висуванців, а подеколи від-
верте підігрівання опозиції канди-
датам від влади. Представники 
«Батьківщини» та УДАРу і далі 
перекладають одні на одних від-
повідальність за невиконання січ-
невих домовленостей про узго-
джених кандидатів. Свою нега-
тивну роль відіграє і «виштовху-
вання» з лав об’єд наних багатьох 
авторитетних опозиціонерів. По-
казовим із погляду іміджевих на-
слідків став, наприклад, виступ 
Олеся Донія 16 вересня у Львові, 
де він звинуватив «Батьківщину» 
в продажі місць у своєму партій-
ному списку та в мажоритарних 
округах (це нібито коштує $1,5 
млн), а також заявив, що керівни-
цтво об’єднаних часто заздалегідь 
виставляє «кандидатів на про-
граш». 

За підрахунками Тижня, 
якщо опозиція так і не спромо-
жеться на висунення єдиних кан-
дидатів, ПР, її сателіти і потен-
ційні тушки можуть здобути до 
176 мандатів за мажоритаркою. В 
областях, де правляча партія має 
принаймні відносно вищий рей-
тинг, її висуванці мають най-
більші шанси на перемогу за 
умови активного використання 
адмінресурсу та відсутності силь-
них кандидатів, яких підтриму-

вали б усі опозиційні сили. Нато-
мість у регіонах, де останні мають 
абсолютну перевагу, успішною 
технологією проти їхніх окремих 
висуванців є піддержувані владою 
(адмінресурсом) та близькими до 
неї олігархами (фінансами) «неза-
лежні» самовисуванці або навіть 
представники маргінальних «опо-
зиційних» партій (див. стор. 14). 

Загроза здобуття режимом 
Януковича конституційної біль-
шості в парламенті може мати 
фатальні наслідки для країни. 
«300 голосів +» позбавить її 
останніх запобіжників від реалі-
зацій уявлень про ідеальний сус-
пільний устрій, який мають ни-
нішні високопосадовці включно з 
президентом. Є великі ризики 
для державності, оскільки режим 
через свої дії потрапить у ще 
більшу ізоляцію від цивілізова-
ного світу. Натомість аргументів, 
чому він не може піти назустріч 
тій чи іншій ініціативі Кремля в 
межах його реставраційних про-
ектів, більше не буде. Наслідком 

здобуття нинішнім керівництвом 
конституційної більшості в пар-
ламенті стануть цілком очікувані 
зміни державного устрою, які 
зроблять неможливою або міні-
мально можливою ротацію влади 
інструментами представницької 
демократії. Тож суспільству дове-
деться заплатити за конститу-
ційну більшість дуже високу ціну.

ЩЕ НЕ ПІЗНО
Чому стало можливим, що влада 
меншості, яка ніколи не мала під-
тримки навіть половини україн-
ських громадян, готується взяти 
конституційну більшість у країні? 
Відповідь слід шукати, зокрема, й 
у нездатності опозиції об’єднати 
зусилля та низці тактичних про-
рахунків. Усе почалося з легітимі-
зації шляхом голосування парла-
ментської опозиції за нав’язаний 
владою виборчий закон восени 
минулого року, який не лише від-
крив владі шлях до здобуття біль-
шості за рахунок мажоритарних 
округів, а й створив загрозу «ски-
дання з порога» ВО «Свобода» і 
втрати опозицією майже 5% голо-

сів. Свою негативну роль відіграла 
й пасивність останньої у відповідь 
на зміну процедури жеребкування 
між партіями на право форму-
вання виборчих комісій, яка фак-
тично відкрила шлях для масової 
фальсифікації навіть того резуль-
тату, який у нинішніх складних 
умовах опозиційним політичним 
силам таки вдасться здобути, до-
лаючи адміністративний тиск та 
інформаційну блокаду. 

Чи є можливість упередити 
підготовку відповідного сцена-
рію? Це залежатиме від скоорди-
нованості дій опозиційних сил і 
здатності таки ухвалити рішення 
про зняття непрохідних опози-
ційних кандидатів у мажоритар-
них округах на користь найрей-
тинговіших, зокрема й шляхом 
пошуку домовленостей із окре-
мими самовисуванцями, які по-
тенційно можуть виявити стій-
кість до «тушкування» в майбут-
ньому парламенті. Кандидатів 
потрібно не просто узгодити, а й 
забезпечити захист їхнього ре-
зультату спільними зусиллями 
опозиційних сил. Необхідна та-
кож тісна взаємодія між спостері-
гачами від різних опозиційних 
партій, які мають забезпечити 
контроль над процедурою підра-
хунку голосів членами комісій від 
провладних та технічних партій.

Важливу роль має відіграти 
проведення справді незаангажо-
ваного екзит-полу, і в цьому кон-
тексті відбір його учасників пови-
нен проводитися особливо обе-
режно з огляду на те, що в ниніш-
ніх умовах та зважаючи на методи 
влада, не виключено, знайде «під-
хід» навіть до авторитетних ком-
паній, які все ж перебувають під її 
юрисдикцією. Тим часом у низці, 
а можливо, й у більшості випадків 
екзит-пол може виявитися єди-
ним контраргументом проти ви-
ведення потрібної цифри вибор-
чими комісіями, більшість із яких 
контролюють регіонали. 

Виборцям, особливо тим, хто 
скептично, часто небезпідставно, 
налаштований щодо нинішніх 
опозиційних сил, слід усвідо-
мити: цьогорічні вибори як ні-
коли – вибір не так «за», як 
«проти». Проти передусім такого 
розвитку ситуації, за якого мож-
ливості обирати ані «за», ані 
«проти» може більше не бути. Це 
той випадок, коли перемогою 
суспільства може виявитися на-
віть здобуття владою більшості, 
але не конституційної.  

ПЕРЕМОГОЮ СУСПІЛЬСТВА 
МОжЕ ВиЯВиТиСЯ НАВІТЬ 
ЗДОБУТТЯ ВЛАДОЮ 
БІЛЬШОСТІ, АЛЕ НЕ 
КОНСТиТУЦІЙНОї
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Царство адмінресурсу
Відсутність погоджених кандидатів від усіх опозиційних сил 
різко зменшує здатність останніх протистояти адмінресурсу  
та масштабному підкупу виборців і загрожує втратою 
одномандатних округів навіть у регіонах, де партія влади зовсім 
не має підтримки

Автор: 
Андрій Скумін

За підрахунками Тижня (де-
тальний аналіз боротьби в ма-
жоритарних округах за окре-
мими регіонами буде опублі-
ковано в наступних числах), 
Партія регіонів, її сателіти й 
потенційні тушки набирають 
до 176 «мажоритарних» ман-
датів, 49 депутатських місць – 
реалістичний результат опо-
зиційних партій за умов, що 
склалися. Водночас необхідно 
зазначити, що аналіз прово-
дили тільки на основі пер-
спектив партій на час вибор-
чої кампанії, тобто на момент 
боротьби. Але вирішальний 
момент у виборах – це день го-
лосування й підрахунку голо-
сів. Навіть кандидатам-
мажоритарникам від опозиції, 
які перемагають у конкурент-
ній боротьбі на своїх округах, 
у багатьох випадках не 
вдасться відстояти результа-
тів голосування.

Опозиціонери припусти-
лися кількох системних поми-
лок у веденні виборчої кампа-
нії: у багатьох із погоджених 
між об’єднаною опозицією та 
«Свободою» округів ідуть 
слаб кі кандидати; до пулу 
консенсусу не потрапив УДАР, 
що призвело до внутрішньоо-
позиційного взаємопоборю-
вання й розтягування голосів 
протестного електорату; зна-
чна частина кандидатів веде 
агресивну кампанію не так 
проти влади, як проти самої ж 
таки опозиції. Водночас імо-
вірні успіхи ПР – не лише про-
вали її опонентів. Великою мі-
рою це ще й адміністративний 
ресурс та підкуп виборця.

У більшості мажоритарних 
округів Сходу й Півдня пере-
могу здобудуть кандидати від 

Партії регіонів та її сателітів. І 
якщо з Донбасом чи Кримом 
ситуація від початку бачилася 
для опозиції безперспектив-
ною, то відсутність єдиних 
узгоджених кандидатів поста-
вила під сумнів її шанси й у 
таких регіонах, як Дніпропе-
тровщина, Херсонщина, Ми-
колаївщина, Харківщина чи 
північні округи Одеської об-
ласті, де шанс на здобуття час-
тини мандатів за консолідова-
них таки був. Звичайно, про-
блема є і в жорсткому адміні-
стративному тиску влади на 
опозиційних висуванців (за-
лякування, що відберуть або 
«закриють» бізнес). Водночас 
опозиційні сили часто від-
верто «здають» округи. До 
прикладу, по Дніпропетров-
щині на три з них було пого-
джено представників «Сво-
боди», кандидати від якої є 
непрохідними в регіоні.

В областях, де популяр-
ність Партії регіонів значно 
менша, ставка робиться на 
«самовисуванців», абсолютна 
більшість яких у разі форму-
вання владою коаліції в пар-
ламенті швидко потрапить до 
її складу. Зокрема, для опози-
ційних сил є ризик утратити 
Житомирську й Вінницьку об-
ласті. Сьогодні на Вінниччині 
вони можуть упевнено розра-
ховувати лише на один (Ми-
кола Катеринчук), на Жито-
мирщині – на два округи. Тим 
часом влада й пов’язані з нею 
самовисуванці мають реаль-
ний шанс здобути відповідно 
сім і чотири мандати. Складна 
ситуація для розпорошеної 
опозиції спостерігається й на 
Чернігівщині, Черкащині, Ки-
ївщині, Полтавщині та в ін-
ших областях, де опозиційні 
політсили мають велику пере-
вагу над партією влади за 
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електоральною підтримкою. 
Прог нозувати результати в 
Центрі дуже складно, але за 
умов, що склалися, тут частка 
округів, у яких опозиціонери 
мають серйозні шанси пере-
могти, наразі не перевищує 
15–20%. Не менш як у п’яти 
округах Києва перемогу також 
можуть здобути потенційні 
тушки.

За рахунок так званих са-
мовисуванців регіонали 
здатні перемогти навіть у 

кількох округах на Заході. 
Скажімо, що сім’я Балог у пар-
ламенті 2012 року отримає 

більшість мандатів від Закар-
паття, ужгородський округ, 
швидше за все, дістане Сергій 
Ратушняк. Опозиція може ре-
ально розраховувати лише на 
один мандат по всьому Закар-
паттю – у 70-му окрузі, де ба-
лотується від об’єднаної опо-
зиції Олександр Кеменяш. У 
Чернівецькій області з чоти-
рьох округів лише в одному 
(власне в місті Чернівцях) є 
реальні шанси перемоги для 
опозиційного кандидата, у 
трьох інших за наявної роз-
становки сил можна прогно-
зувати успіх висуванців від 
Партії регіонів. До речі, Чер-
нівецька область – виняткова 
серед західних. Тут регіонали 
не ховаються за самовисуван-
ців і відверто проштовхують 
тих, кого висунула партія. 
Прохідним кандидатом від 
опозиції можна вважати хіба 
що Миколу Федорука, колиш-
нього багаторічного міського 
голову Чернівців. Щоправда, 
він 2004 року активно підтри-
мував Януковича. Трагіко-
мічна ситуація складається у 
203-му окрузі, де «Батьків-
щина» підтримує висуванця 
«Свободи» попри те, що ве-
лика частина виборців – ру-
муни й молдавани. Утім, тут 
більше шансів на перемогу у 
висуванця УДАРу, румуна 
Григорія Тіміша.

У Волинській області два 
округи із п’яти, де балоту-
ються потенційні тушки – 
людина Коломойського Ігор 
Палиця й олігарх регіональ-
ного масштабу Ігор Єремєєв, 
– для опозиції втрачені. У 21-
му окрузі найбільші шанси 
має голова райдержадміні-
страції, також потенційна 
тушка Степан Івахів, гроші на 
кампанію котрого, за інфор-
мацією джерел Тижня, дає 

той-таки Ігор Єремєєв. Що-
правда, деякі аналітики при-
пускають, що висуванець 
об’єд наної опозиції Ігор Гузь 
скористається з конкуренції 
Івахіва та Івана Смітюха, 
брата одіозного регіонала. Ще 
у двох округах області ситуа-
ція більш сприятлива для 
опозиції – є імовірність про-
ходження опозиційно настро-
єних кандидатів.

На Рівненщині обставини 
для опозиції ліпші, але реаль-
ними переможцями виборів 
стануть не менш як два потен-
ційні перебіжчики до регіона-
лів. Понад те, в «нерегіональ-
ських» округах області є вели-
кий ризик розтягування «опо-
зиційних» голосів, з чого мо-
жуть мати вигоду приховані 
висуванці від Партії регіонів. 
Наприклад, по Рівному (152-й 
виборчий округ) іде кілька 
сильних кандидатів від опози-
ції – Віктор Матчук, Микола 
Поровський, крім них балоту-
ються висуванці від «Сво-
боди» (погоджений представ-
ник опозиції) і представник 
УДАРу.

Влада готується здобути 
мандати й у Галичині. На 
Івано-Франківщині у 84-му 
виборчому окрузі реальним 
кандидатом на проходження 
до парламенту є Микола 
Круць, який 2011 року переко-
чував до парламентської біль-
шості. В Коломийському 88-
му окрузі у зв’язку з одночас-
ним балотуванням представ-
ника об’єд наної опозиції та са-
мовисуванця Олеся Донія по-
силюються шанси на перемогу 
Богдана Гдичинського, керів-
ника служби міністра Мініс-
терства юстиції України. На 
півночі Тернопільщини, в 
«червоному поясі», непогані 
шанси має тамтешній регіо-
нал Орест Муц. Решту три 
округи області швидше за все 
здобудуть опозиціонери. Але 
знову ж таки все залежатиме 
(як і загалом по Україні) від 
того, чи домовляться «Бать-
ківщина» і «Свобода» з УДА-
Ром про єдиних кандидатів, 
оскільки в усіх трьох округах 
вони конкурують. Аналогічна 
ситуація на Львівщині, де у 
разі продовження конкуренції 
між опозиціонерами влада 
може спробувати здобути тут 
до трьох мандатів. 

ШАНСи ОПОЗиЦІї НА 
ВиБОРАХ МОжЕ ПІДВиЩиТи 
ЛиШЕ ВчАСНЕ ЗНЯТТЯ 
НЕПРОХІДНиХ КАНДиДАТУР 
НА КОРиСТЬ НАЙБІЛЬШ 
РЕЙТиНГОВОГО  
її ПРЕДСТАВНиКА   
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Неважливо, як голосують
Процес монополізації контролю над виборчими комісіями 
відкрив шлях для реалізації відомого сталінського гасла 
«неважливо, як голосують, важливо, як рахують»

Автор: 
Олександр  

Крамар

З
віт Європейської мережі 
організацій зі спостере-
ження за виборами 
ЕNЕМО зафіксував, що в 

Центральній виборчій комісії 
«95% рішень було прийнято 
одноголосно. Проте проект рі-
шень або розробка самого про-
цесу не є прозорою. Насправді 
засідання ЦВК проводяться 
для формального голосування 
за вже ухвалені рішення, не 
кажучи про те, що останні не 
відображають позиції інших 
зацікавлених сторін, як-от по-
літичних партій». 

КАДРи ВиРІШУЮТЬ УСЕ
Змінивши модель жереб-
кування членів окруж-
них виборчих комісій, 
влада запрограмувала 
сценарій, за якого інтер-
еси опозиції в них репре-
зентуватимуть не більше 
ніж 450 із 4050 потенцій-
них членів ОВК (див. 
Тиждень, № 35/2012). 
Жодного доступу до ОВК 
не отримали дві реально 
прохідні опозиційні полі-
тичні сили: «УДАР Віталія 
Кличка» та ВО «Свобода». 
У результаті насичення ви-
борчих комісій представ-
никами маргінальних пар-
тій, за даними моніторингу 
ЕNЕМО, щонайменше 12 з 
них мусили відкласти перше 
засідання після встановленого 
терміну, позаяк у них не було 
необхідної кількості членів. 
ОВК № 72 (Львівська область), 
№106 (Сумська), №145 (Пол-
тавська) і №106 (Луганська) 
провели його без кворуму. 
Більшість відсутніх членів ко-
місій були висунуті такими 
маловідомими партіями, як 
«Союз анархістів України», 
«Єдина Русь», «Російська Єд-

ність», «Зелена Планета» 
тощо. Як правило, основною 
причиною неявки було відда-
лене місце проживання (пере-
важно в Криму). 

Більшість місць, що в ре-
зультаті жеребкування діста-
лися маргінальним політси-
лам, схоже, репрезентувати-
муть інтереси ПР. Це підтвер-
джують члени багатьох окруж-
комів від опозиції, а також між-
народні спостерігачі, як, зре-
штою, і самі «представники» 
дрібних партій. На засіданні 
комісій №175 (Хар  ківщина) 
вимога представника опозиції 
Антоніни Кравченко надати 

список членів ОВК із їх-
німи контактними 

даними заверши-
лася показовою 

заявою пред-
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ставника Ніни Зінькової, делего-
ваної ПР, яка викрила реальну 
частку членів комісії від влади: 
«Вас троє – нас одинадцять! Ви це 
запам’я  тали?». 7 вересня в ОВК № 
180 у Харківській області на ви-
могу кандидата в депутати від 
об’єднаних Анатолія Дмитрієва її 
голова Тетяна Савова від КПУ по-
просила членів комісії, що прися-
гають, назвати партію, яку пред-
ставляють. Світлана Гончаренко 
від «Союзу анархістів України» та 
Світлана Завадська від «Народно-
трудового союзу України» назвали 
себе представниками Партії регіо-
нів (!). Крім того, в ОВК, природно, 
була і справжня представниця ПР 
Ольга Асєєва. Голова ОВК, зви-
чайно ж, заявила, що жінки «про-
сто хвилюються», бо «вперше», 
проте суті справи це, зрозуміло, не 
змінює: дві представниці від тех-
нічних партій ПР, розгубившись, 
просто сказали правду. 

На відміну від Дмитрієва менш 
успішною виявилася спроба 
з’ясувати ситуацію в Чуднівській 
ОВК з боку представника ВО «Сво-
бода» Юрія Грабовського. Про-
хання надати копії протоколів та 
постанов комісії завершилося за-
триманням працівниками райвід-
ділу міліції. Після чого кандидат у 
депутати в цьому окрузі від «Сво-

боди» Сидір Кізін повідомив, що 
причиною конфліктної ситуації 
став той факт, що засідання місце-
вої ОВК відбуваються з грубими 
порушеннями законодавства: по-
рядок денний вручається на по-
чатку засідання, попередньо чле-
нів ОВК із проектами рішень не 
ознайомлюють, представникам 
опозиційних сил не видають про-
токолів засідань та постанов комі-

сії. Інший випадок – 10 вересня на 
засідання ОВК № 7 з ініціативи 
представника ПР не було допу-
щено спостерігачів від міжнарод-
ної мережі спостерігачів ENEMO.

Підтвердження знаходять й 
інші витоки інформації про мані-
пулятивні технології з боку влади 
у виборчих комісіях. Очільниця 
Львівської облорганізації «Сво-
боди» Ірина Сех оприлюднила 
«інструкції штабу Партії регіонів 
щодо роботи ОВК», які визна-
чали, як діяти, коли головою є 
представник ПР, коли не є і коли 
відсутній кворум. Крім того, в 
них начебто пропонувалося дис-
кримінувати креатури опозицій-
них сил, звалюючи на них най-
важчу роботу й обмежуючи їх 
прийом на оплачувані вакансії 
працівників комісій. ПР тоді, 
звісно, усе спростувала, проте на 
початку вересня Степан Зарума, 
уповноважена особа від партії 
«УДАР», повідомив про оформ-
лення на зарплату в 115-й окруж-
ком не секретаря (від опозиції), а 
одного зі звичайних членів (креа-
туру ПР), попри те що згідно із 
законом право працювати у ви-
борчій комісії, одержуючи гроші 
за виконання своїх службових 
обов’язків, мають голова, заступ-
ник і секретар. 

На засіданні ЦВК 13 вересня 
було ухвалено рішення про зміну 
порядку жеребкування партій, 
які отримають місця у дільнич-
них виборчих комісіях, а також 
про порядок використання камер 
відеоспостереження на виборах. 
У першому випадку скасовано по-
переднє рішення ЦВК від 17 
травня і передбачено форму-
вання складу ДВК за тими са-
мими принципами, що вже по-
збавили присутності в окружко-
мах більшість опозиційних сил: 
жеребкування проводитиметься 
не по кожній комісії окремо, а по 
всіх у межах виборчого округу. 
Попередня постанова ЦВК № 88 
від 17 травня 2012 року 
зобов’язувала ОВК провести 
окреме жеребкування для кожної 
ДВК. 

Відтак є велика ймовірність, 
що і в дільничних комісіях за ра-
хунок дрібних політсил буде 
сформована провладна більшість. 
«Є неофіційна інформація, що з 
87 партій, які мають право пода-
вати людей у комісії, печатки 49 
знаходяться в одному офісі», – за-
значає голова Комітету виборців 
України Олександр Черненко. 



ЦВК днями також ухвалила 
рішення про відеоспостере-
ження в режимі онлайн-
трансляції лише під час голосу-
вання. Тобто камери – за визна-
ченням прем’єр-міністра, най-
кращий показник демократич-
ності виборів – не зможуть за-
фіксувати найцікавіше, адже 
основні фальсифікації ймовірні 
під час підрахунку бюлетенів – 
тоді система відеоспостере-
ження працюватиме в режимі 
запису, доступ до якого цілко-
вито контролюватиме влада. 
Забороняється вести його за 
вже заповненими бюлетенями 
до початку підрахунку голосів. 
Відтак камери жодним чином 
не завадять контрольованим 
членам виборчих комісій фаль-
сифікувати результати на своїх 
дільницях. 

Існує загроза, що до по-
рядку денного ВР буде знову 
внесено законопроект про 
зміни до закону про вибори, за 
якими скасовується статус бю-
летенів як бланків суворої звіт-
ності. Це має відкрити шлях 
для швидкого їх знищення 
після правильного «підра-
хунку». І дещо заспокоїть учас-
ників процесу, які побоюються 
кримінальної відповідальності 
за скоєний злочин.

МІГРАНТи-НЕВІЛЬНиКи
З огляду на мажоритарну скла-
дову цьогорічних виборів однією 
з основних маніпуляцій може 

стати переміщення залежних у 
той чи інший спосіб від провлад-
ного кандидата виборців для го-
лосування за нього у відповід-
ному окрузі. Наприклад, після 
широкого резонансу в ЗМІ Цен-
трвиборчком був змушений 
звернутися до ГПУ щодо пере-
вірки інформації про примушу-
вання студентів Національного 
університету Державної подат-
кової служби України (м. Ірпінь 
Київської області) та його Ві-
нницького філіалу, а також їхніх 
родичів до тимчасової зміни 
місця волевиявлення – вони на-
чебто мали віддати свій голос на 
дільницях на території Ірпеня за 
ректора Податкової академії Пе-
тра Мельника. Заступник голови 

ЦВК Жанна Усенко-Чорна з 
цього приводу заявила, що 
Служба розпорядника Держав-
ного реєстру виборців, що по-
стійно аналізує дані щодо вибор-
ців, яким тимчасово змінено 
місце голосування, станом на 4 
вересня уже зафіксувала 634 за-
яви про зміну на місто Ірпінь. 

Кандидат у народні депу-
тати від партії «УДАР Віталія 
Кличка» Ігор Опадчий у звер-

нені до ЦВК заявив, що його 
опонент по 215-му округу Га-
лина Герега також планує при-
везти на голосування 10 тис. 
працівників мережі будівель-
них гіпермаркетів «Епіцентр», 
які контролює її родина. 
«Батьківщина», своєю чергою, 
повідомила, що, за наявною в 
неї інформацією, керівники 
Голосіївського району в Києві 
чинять тиск на працівників 
райдержадміністрації і кому-
нальних підприємств, вимага-
ючи від них не лише підтри-
мати Партію регіонів (і під-
твердити це фото власного бю-
летеня), а й змушують тих, хто 
проживає в інших районах 
міста, взяти відкріпні талони 
та проголосувати за місцем ро-
боти. А за повідомленням ВО 
«Свобода», у співробітників та 
студентів Вінницького націо-
нального аграрного універси-
тету примусово збирають пас-
портні дані – ректор цього 
вишу Григорій Калетнік 
(батько головного митника 
країни) є кандидатом у на-
родні депутати від ПР. 

ЦВК, щоправда, днями ні-
бито посилила вимоги щодо 
тимчасової зміни місця голо-
сування виборцем. Згідно з по-
становою він має надати доку-
мент або належним чином за-
вірену копію, що засвідчує не-
обхідність такої зміни. Це 
може бути довідка з медичної 
установи, роботи, а також до-

МЕТОД № Х

Виборчі процеси супроводжуються пер-
манентною зачисткою інформаційного 
простору, яка, вочевидь, покликана від-
різати людей, особливо в регіонах, від 
об’єктивної картини розвитку подій у 
країні, замовчати масштаби зловживань 
і фальсифікацій під час виборів та мак-
симально ускладнити мобілізацію на 
захист результатів свого волевиявлення 
у разі його масового спотворення. 
Перший віце-прем’єр-міністр Валерій 
Хорошковський, який контролює «Ін-
тер» та ще кілька телеканалів, у ході  
9-ї Ялтинської щорічної зустрічі, яку 
власним коштом збирає ще один медіа-
магнат Віктор Пінчук, не моргнувши, за-
певнив екс-держсекретаря США Кондо-
лізу Райс, що всі політичні сили України 
мають рівний доступ до ЗМІ. Що, звісно, 
абсолютно не відповідає реальності.  

Це яскраво видно на прикладі каналу 
ТВі. Між іншим, позбавлення його лі-
цензії на телерадіочастоти свого часу 
пов’язували безпосередньо із самим Хо-
рошковським, мовляв, робилося це в ін-
тересах його телевізійного бізнесу. 
Схоже, влада намагається не допустити, 
щоб ТВі на цих виборах відігравала ту 
саму роль, як 2004 року «5 канал» – 
основний на той час рупор опозиції. 
Один за одним кабельні оператори від-
ключають його зі своїх мереж чи пере-
водять у дорожчі пакети послуг. Генди-
ректор ТВі Микола Княжицький повідо-
мив, що від трансляції телеканалу від-
мовилося вже понад 60 провайдерів у 
регіонах. Із 5 вересня припинила його 
трансляцію в базовому пакеті своїх по-
слуг компанія «Воля» – найбільший у 
країні оператор кабельного телеба-

чення, що, за оцінками каналу, при-
звело до втрати ним доступу до 2/3 ни-
нішніх глядачів. ТВі також спробували 
заборонити проводити зовнішньоеко-
номічну діяльність без спеціального до-
зволу Міністерства економіки (симво-
лічно, що нині його очолює власник «5 
каналу»). Відтак, за словами праців-
ника каналу Мустафи Найєма, «якщо 
ми захочемо оплатити трансляцію че-
рез супутник, нам доведеться просити 
дозволу в підлеглих Петра Порошенка», 
які його можуть не дати, щоб унемож-
ливити альтернативну трансляцію ка-
налу на численні  
«тарілки».
Впродовж останніх місяців тривав на-
ступ на інші незалежні від влади ЗМІ. 
Цей процес активно розпочався ще на-
весні. Під приводом відкликаного ра-

Зачистка інформаційного простору

У ДІЛЬНичНиХ КОМІСІЯХ  
ЗА РАХУНОК ДРІБНиХ 
ПОЛІТСиЛ БУДЕ 
СФОРМОВАНА ПРОВЛАДНА 
БІЛЬШІСТЬ
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кумент, що підтверджує місце 
проживання виборця. Утім, 
згадана норма навряд чи стане 
на заваді висуванцям від 
влади, які мають вплив на всі 
інституції, що видають такі до-
відки, натомість за допомогою 
нововведення можна штучно 
обмежувати видачу відповід-
них документів вихідцям із 
тих регіонів, де підтримка ре-
гіоналів дуже низька, напри-
клад, коли йтиметься про 
мешканців Західної чи Цен-
тральної України, які працю-
ють або навчаються у великих 
містах Центральної та Східної 
України.

НОВІТНІ ПРОТиВСІХи
Соціологічні служби зазвичай 
не публікують результатів опи-
тувань в окремих областях, од-
нак з огляду на відомий факт, 
що підтримка пулу провладних 
політичних сил традиційно є 
вищою на Донбасі (який статис-
тично включається до складу 
макрорегіону Схід і налічує 
більш ніж половину його меш-
канців) та в Криму і Севасто-
полі (які входять до макрорегі-
ону Південь і концентрують 
близько третини його мешкан-
ців), частка електорату інших 
областей Південного Сходу, що 
готовий проголосувати за ПР та 
її сателітів, – 40% і нижче (так, 
за даними останнього дослі-
дження Центру Разумкова та 
фонду «Демократичні ініціа-

тиви» в Харківській області 
партію влади мали намір під-
тримати 31% виборців, а «Бать-
ківщину» і «УДАР Віталія 
Кличка» разом – 24% опита-
них). 

При цьому в згаданих регі-
онах дуже високий відсоток 
невдоволених, які не збира-
ються йти на дільниці. Таких 
тут у 1,5–2 рази більше, ніж на 
Заході та в Центрі, – 35–38%. 
Якщо завдяки тим чи іншим 
технологіям у кінцевому під-
сумку явка на Південному 
Сході виявиться бодай при-
близно зіставною з аналогіч-
ними показниками в Центрі та 
на Заході, це означатиме, що 
влада знайшла спосіб проголо-

сувати за них (на чию користь 
– зайве пояснювати). Причому 
це стосується не лише виборів 
за партійними списками, де 
означена третина електорату 
здатна суттєво змінити загаль-
ний залік, а й мажоритарних, 
де їхні голоси можуть вияви-
тися вирішальними у визна-
ченні переможців в одноман-

датних виборчих округах (для 
чого часто виявляється достат-
ньо 15–25% кількості зареє-
строваних у тому чи іншому 
окрузі виборців). 

На Луганщині представ-
ники ПР уже почали розда-
вати вказівки, що потрібно ро-
бити, щоб у мажоритарних 
округах перемогли кандидати 
від партії влади. Про це, зо-
крема, повідомила голова Лу-
ганської обласної організації 
«Еко-ре гіон» і юридичного 
об’єднання «Кодекс» Олена 
Степанець. На своїй сторінці у 
Facebook вона вказала, що 
члени ОВК 111-го виборчого 
округу отримали від пред-
ставників ПР вказівку не ви-
давати виборцям бюлетенів зі 
списками мажоритарників, а 
лише партій, натомість самим 
заповнювати їх на користь 
кандидата від ПР. Одночасно 
було проведено заміну керів-
ника ОВК № 61 Наталії Субо-
тіної (представниця Всеукра-
їнської політичної партії «Бра-
терство», яка здобула посаду в 
результаті жеребкування) на 
Євгена Яцкого від біло-синіх, 
що вже спровокувало масові 
протести активістів об’єднаної 
опозиції. Адже новий голова, 
який впродовж останніх 15 ро-
ків очолював ОВК, має сум-
нівну репутацію (йому не раз 
приписували підробку прото-
колів комісій на користь регіо-
налів). 

МЕТОД № Х

ніше позову депутата Ландіка 
прокуратура порушила справу 
проти головного редактора 
інтернет-видання «Лівий берег». 
Працівники державних медіа по-
відомляють про поширення тем-
ників та інструкцій. Зокрема, про 
що можна вести розмову з пред-
ставниками опозиції, коли вони 
таки отримують доступ до ефіру. 
Чимало випадків тиску на ЗМІ за-
фіксовано на місцевому рівні. 
Зокрема, про нього заявляли 
сімферопольська газета «Ра-
йонна правда», запорізька «Су-
бота плюс», онлайн-журнал 
«Гречка» тощо. На Донеччині під 
виправданням «невпевненого 
прийому сигналу» в місті Курахо-
вому відключили телеканал «Ка-
прі ТВ», гендиректором якого є 
опозиційний кандидат у народні 
депутати Віктор Прилепський.  
У серпні правоохоронці вилу-
чили сервери харківського опо-
зиційного видання «Главное». 

ВІДЕОКАМЕРи  
НЕ ЗУПиНЯТЬ МОжЛиВиХ 
ФАЛЬСиФІКАЦІЙ ПІД чАС 
ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ,  
АДжЕ ОН-ЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІї 
ЦЬОГО ПРОЦЕСУ НЕ БУДЕ
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О
прилюднений 4 вересня 
громадянською мережею 
ОПОРА рейтинг поруш-
ників виборчого законо-

давства серед політичних партій 
та кандидатів у депутати засвід-
чив, що абсолютними лідерами 
за цим показником є саме Пар-
тія регіонів та її представники в 
одномандатних округах. Упро-
довж серпня з їхнього боку за-
фіксовано 188 порушень, на дру-
гому місці формально «неза-
лежні», але насправді тісно 
пов’язані з ПР самовисуванці  
(47 фактів). Натомість прохідні 
опозиційні сили («Батьківщина, 
УДАР і ВО «Свобода) та їхні ма-
жоритарники за той самий час 
сукупно вчинили лише вісім по-
рушень. Найпоширенішими се-
ред таких дій із боку влади стали 
використання адмінресурсу та 
підкуп виборців (109 і 103 ви-
падки відповідно), перешко-
джання політичній діяльності 
інших учасників виборчого про-
цесу (58), незаконна агітація (42) 
та вплив силових структур на пе-
редвиборчий процес (9).

Показовим став факт, що 
партійні функціонери на місцях 
(на відміну від їхніх більш вива-
жених столичних шефів) не при-
ховували прагнення повернутися 
до радянської реальності з її фак-

тичним злиттям партії та влади, 
як це вже сталося в сусідній пу-
тінській Росії. Перший заступник 
голови обласної організації ПР і 
за сумісництвом голова Доне-
цької облради Андрій Шишаць-
кий під час партійної конферен-
ції прямо заявив, що «Партія ре-
гіонів – це партія влади, і вони 
тотожні». Відтак увесь фінан со -
во-адміністратив ний ресурс вла-
 ди (держави) автоматично стає 
тотожним ресурсові електораль-
ної кампанії правлячої партії. Рі-
шення конференції Донецької 
облпарторганізації в традиціях 
КПРС вимагає: «Забезпечити 
взаємодію місцевих органів вла-
 ди, кандидатів-мажоритарників, 
партійних організацій щодо ви-
рішення соціально-економіч них 
проблем у містах і районах Доне-
цької області». Аналогічні під-
ходи зараз застосовують в абсо-
лютній більшості інших регіонів 
України, де також у той чи той 
спосіб ПР після «вільних» місце-
вих виборів 2010 року контролює 
владу.

«УСЬО БУДЄТ ДОНБАС»
Адміністративний тиск наймасш  - 
табніше виявляється в південно-
східних регіонах, які влада вва-
жає «нутровими», украй нер-
вово реагуючи на активізацію в 

них опозиційних сил. Окрім 
Донбасу, відповідні тенденції 
нині особливо яскра  во прогляда-
ються на Одещині, де голова об-
ласного Комітету виборців Ана-
толій Бойко вже відзначив, що 
зростання кількості фактів пере-
шкоджання здійсненню агітації, 
використання «чорного піару», 
непрямого підкупу виборців, за-
лучення державних службовців 
до агітаційної діяльності, а та-
кож застосування для її ведення 
бюджетних коштів у разі продов-
ження відповідної тенденції мо-
же поставити під загрозу легі-
тимність електорального про-
цесу в області. Іноді доходить до 
маразму. Наприклад, Севасто-
польська міськрада заборонила 
створення в місті фан-зони для 
перегляду чергового боксерсь-
кого поєдинку Віталія Клич  ка, 
який є лідером другої за рівнем 
електоральної підтримки опози-
ційної сили.

Очевиднішають спроби по-
ширити практику застосування 
адміністративного ресурсу й на 
центральні, ба навіть західні ре-
гіони України. Зокрема, бюті-
вець Микола Томенко у звер-
ненні на адресу голови ЦВК по-
відомив, що на Київщині органи 
влади на місцях ведуть цілеспря-
мовану роботу з метою перешко-

Батогом і пряником
Партія регіонів у електоральній кампанії застосувала весь 
можливий фінансово-адміністративний ресурс влади

Автори: 
Олесь  

Олексієнко, 
Мілан Лєліч
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джання нормальній організації 
зустрічей із виборцями кандида-
тів від опозиції, які балотуються 
в мажоритарних округах. При-
чому робиться це на підставі 
листа-інструкції керівникам 
окружних, міських, районних 
виборчих штабів та координато-
рам округів Партії регіонів «Про 
роботу з конкурентами в одно-
мандатних округах», підписа-
ного особисто керівником ви-
борчої кампанії ПР на Київщині 
й за сумісництвом головою міс-
цевої ОДА Анатолієм Присяж-
нюком.

Водночас депутат від БЮТБ 
Володимир Бондаренко повідо-
мив, що «соціальні служби в Ки-
єві прийняли до себе на роботу 
за державний кошт по сто лю-
дей, які ходитимуть, розносити-
муть подарунки нібито від соці-
альних служб міста, але агітува-
тимуть за конкретних кандида-
тів». Аналогічні процеси відбу-
ваються й на Буковині. Зокрема, 
в обласному штабі УДАРу пові-
домили, що в селах регіону соці-
альні працівники збирають ін-
формацію про політичні вподо-
бання мешканців і ведуть агіта-
цію за провладну партію. За да-
ними штабістів, на підставі зі-
браної соцпрацівниками інфор-
мації симпатиків опозиційних 
партій планують за наявності 
тих чи тих приводів навіть ви-
ключати з реєстру виборців.

НАВІЩО ВАМ ПРОБЛЕМи?
Складовою адміністративно-
репресивного тиску є заляку-
вання з боку правоохоронних ор-
ганів, побиття невідомими кан-
дидатів у депутати, активістів та 
агітаторів від опозиції, примус 
до вступу в ПР учителів та інших 
бюджетників, використання ад-
мінресурсу для пропаганди, 
«листи щастя» та інший тиск на 
бізнес.

Ось окремі факти, зафіксо-
вані та оприлюднені опозицій-
ними силами й громадянськими 
організаціями, які займаються 
моніторингом виборчого про-
цесу. Центральний районний суд 
Миколаєва 31 липня обрав запо-
біжний захід у вигляді утри-
мання під вартою для заступ-
ника голови виборчого штабу 
об’єднаної опозиції в Первомай-
ську Миколаївської області Люд-
мили Нікіткіної. 29 серпня було 
заарештовано керівника штабу 
УДАРу в 105-му окрузі (Луган-

ська область) Сергія Злобіна. 1 
вересня з невідомих причин 
узято під варту вповноважену 
особу «Свободи» в 128-му окрузі 
на Миколаївщині, якого зупи-
нили просто на залізничному 
вокзалі Миколаєва, куди свобо-
дівець приїхав із Харкова.

Крім того, проти опозицій-
них кандидатів порушують кри-
мінальні справи, викликають їх 
на допити. Так у Маріуполі До-
нецької області їх відкрито проти 
двох місцевих кандидатів від 
об’єднаної опозиції: Ігоря Ре-
шетника та Олександра Рома-
нюка. Кандидата від об’єднаної 
опозиції у 41-му окрузі в Доне-
цьку Володимира Деркача ви-
кликали на допит і порушили 
відразу дві справи: йому інкри-
мінують підробку документів, 
які дали змогу здобути статус по-
терпілого від техногенної ката-
строфи, та побиття студента. 
Деркач – досить відома в регіоні 
людина, активний учасник про-
тестних акцій чорнобильців то-
рік на Донбасі.

Показова й історія зі спро-
бами прив’язати нардепа-бю-
тівця Михайла Соколова до 
справи «дніпропетровських те-
рористів». Як з’ясувало слід-
ство, двоє підозрюваних у вес-
няних вибухах у Дніпропетров-
ську працювали політконсуль-
тантами нардепа, а їхній лист із 
вимогами до влади начебто дру-
ковано безпосередньо в офісі 
депутата. Соколов отримав уже 
два виклики на допит і один із 
них проігнорував: як наслідок – 
СБУ погрожувала йому силовим 
приводом. «Батьківщина» зая-
вила і про тиск на кандидата в 
народні депутати від об’єднаної 
опозиції у виборчому окрузі  
№ 154 на Рівненщині Вален-
тина Королюка, якому погро-
жували фізичною розправою.  
А 27 серпня невідомі особи на-
магалися проникнути вже до 
квартири свободівця Андрія 
Бортніка, кандидата в 71-му 
окрузі на Рівненщині. Кандидат 
від УДАРу у 216-му, в Києві, 
Олексій Давиденко заявляє про 
тиск з усіх боків: 31 серпня було 
пограбовано його офіс, 3 ве-
ресня – вкрали машину, а йому 
самому надходять погрози від 
невідомих осіб.

Подеколи влада «лише» по-
грожує опозиціонерам звільнен-
ням із роботи. Так, кандидат від 
партії УДАР в окрузі № 61 на До-

неччині Євген Корж повідомив, 
що був звільнений із посади на 
машинобудівному заводі перед 
з’їздом партії 31 липня, де його 
висунули, через відмову знятися 
з виборів. Така сама доля спіт-
кала й іншого кандидата від цієї 
політсили, за мажоритарним 
округом № 43, Романа Волкова. 
Він заявив, що після повернення 
зі з’їзду партії в Донецьк його ви-
кликали до директора підприєм-
ства, де прозвучала умова завер-
шити політичну діяльність для 
продовження роботи.

Уже є приклади, коли тиск 
на кандидатів від опозиційних 
сил досягав мети. Наприклад, у 
Запорізькій області відмовився 
балотуватися за мажоритарним 
округом № 80 кандидат від 
УДАРу Олександр Волков, який 
заявив, що це створює загрозу 
його успішному бізнесу.

Масовими стали факти 
тиску на звичайних агітаторів, 
перешкоджання роздачі листі-
вок, нападів на агітнамети, бло-
кування ДАІ агітавтомобілів, 
спроб психологічного впливу 
на рядових активістів та пере-

писування їхніх персональних 
даних тощо – повідомлення 
про це надходять мало не що-
дня з усіх регіонів України. В 
одних випадках міліція стає 
безпосередньою учасницею та-
ких «акцій», в інших – за 
справу беруться «невідомі чо-
ловіки спортивної статури», а 
правоохоронці зазвичай або 
відсутні, або не втручаються в 
конфлікти. Ось показові ви-
падки. На Житомирщині, в 
окрузі, де балотується спікер 
Володимир Литвин, група неві-
домих напала на активістів, що 
розповсюджували листівки не 

ПОГЛЯД ЗБОКУ
Звіт делегації Національного демократичного ін-
ституту міжнародних відносин (США): 
«... за даними незалежних спостерігачів, єдині загаль-
нонаціональні вибори, які відбулися за президентства 
Януковича, а саме місцеві вибори 2010 року, не відпові-
дали міжнародним стандартам... є побоювання спотво-
рення виборчого процесу (2012 року. – Ред.), що спри-
чинено змішанням політичних і бізнес-інтересів».

ІЗ НАБЛижЕННЯМ  
ДНЯ ГОЛОСУВАННЯ ПРЕСиНГ 
НА ПОЛІТичНиХ ОПОНЕНТІВ  
Й їХНІХ АГІТАТОРІВ 
ПОСиЛЮЄТЬСЯ
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на його користь – переважно 
присвячені ролі в прийнятті 
мовного закону. Серед напад-
ників був помічений рідний 
брат голови ВР Петро, який, 
звісно, свою участь в інциденті 
заперечив. Згодом активістів 
затримали, доставили до від-
ділку міліції, де ще раз побили.

На Рівненщині невідомий 
розприскав щось на дівчину – 
агітаторку об’єднаної опозиції, 
яку було госпіталізовано з озна-
ками отруєння. В ніч на 30 лип-
 ня інші невідомі підпалили ав-
томобіль керівника агітаційного 
відділу об’єднаної опозиції в Із-
маїлі Одеської області Ірини Зо-
лотарьової. 8 серпня те саме 
вчинили з гаражем лідера «Со-

юзу молоді Ізмаїла» Максима 
Волкова, який входить до 
складу об’єднаної опозиції. У 
Дніпровському районі Києва не-
відомий завдав травми серед-
нього ступеня тяжкості місце-
вому активістові УДАРу Тарасу 
Дяченку. 9 вересня в Києві неві-
домі особи скоїли напад на ак-
тивістів, які роздавали викри-
вальні листівки щодо діяльності 
партії влади. При цьому напад-
ники, відмовляючись показати 
посвідчення, постійно пропону-
вали пройти в міліцію. Водно-
час у Броварах група міліціоне-
рів та беркутівців знесла агіта-
ційний намет ВО «Батьків-
щина», внаслідок чого постраж-
дали агітатори та кандидат у де-

путати від цієї політичної сили в 
мажоритарному окрузі.

Тиск на рядових агітаторів 
вочевидь пояснюється тим, що 
влада всіляко намагається пере-
шкодити доступу до виборців 
незручної для неї інформації. 
Тому жодних підстав сподіва-
тися, що тиск на опозицію та 
медіа припиниться, немає. На-
впаки, з огляду на поточні тен-
денції, з наближенням до дня 
голосування він, імовірно, ста-
ватиме дедалі інтенсивнішим, а 
арсенал методів впливу ширша-
тиме: наприклад, влада досі не 
так активно використовує у ви-
борчих цілях цілковито під-
контрольну їй судову систему.

КУПиТи ВСІХ…  
ЗА чУжІ ГРОШІ
«Пряник» від провладних кан-
дидатів включає переважно тра-
диційний підкуп виборців за 
власні кошти, а також спекуля-
ції на нібито особистому спри-
янні виділенню державних на 
їхній округ під певні соціальні 
проекти, які й так було передба-
чено бюджетом. Кандидати за 
рахунок платників податків від-
кривають дитячі майданчики, 
закуповують медичну техніку 
для лікарень, ремонтують до-
роги, встановлюють освітлення 
тощо, видаючи виконання по-
всякденного обов’язку держави 
за особисті здобутки.

Надто колоритно це прогля-
дається в тих випадках, коли за 
округ змагаються представники 
можновладних родин, які не во-
лодіють великим бізнесом, а 
тому із власного гаманця дуже 
витратну виборчу кампанію їм 
оплатити було б неможливо або 

Бізнес заявляє 
про примушу-
вання заплати-
ти за передви-
борчі витрати 
влади 
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дуже складно. Окрім відомого 
прикладу Володимира Литвина, 
котрий, як уже писав Тиждень, 
вибив для свого виборчого 
округу понад 80 млн грн, чималі 
бюджетні витрати для своїх 
округів пролобіювали діти гене-
рального прокурора та прем’єр-
міністра – Артем Пшонка (81-й 
на Запоріжжі) та Олексій Азаров 
(47-й на Донеччині). В обох ви-
падках ідеться про суми щонай-
менше 60–70 млн грн. Понад 
50 млн бюджетних коштів перед 
виборами виділено також і на 
об’єкти в окрузі № 97 на Київ-
щині, де балотується Сергій Фе-
доренко – керівник Броварської 
міської організації Партії регіо-
нів, відоміший як масажист 
прем’єр-міністра Миколи Аза-
рова.

Причому в ПР із приводу 
масштабного використання її 
кандидатами бюджетних коштів 
на передвиборчу агітацію не 
комплексують. 

Проте бюджетними грішми 
справа часто не обходиться і 
влада активно використовує ад-
мінресурс, аби примусити біз-
нес оплатити її передвиборчу 
кампанію. Зокрема, впродовж 
року її місцеві органи надси-
лали власникам фірм повідо-
млення (у підприємницьких ко-
лах їх називають «листами 
щастя») із проханням перека-
зати на певний рахунок певну 
суму. Зазвичай було вказано, 
що ці гроші підуть на соціальні 
потреби (розвиток) області (ра-
йону, міста). Прикладом може 
слугувати випадок, нещодавно 
оприлюднений ВО «Свобода». 
14 вересня 2012 року на адресу її 
прес-служби надійшли копії 

платіжок від бізнесмена із Дні-
пропетровщини, якого змусили 
фінансувати передвиборчу кам-
панію Партії регіонів та Ком-
партії України. Підприємцю 
пригрозили, що в разі, коли він 
не оплатить рахунки, його біз-
нес закриють. Рахунки бізнес-
мен оплатив, але у відповідь на 
тиск регіоналів та комуністів у 
платіжних дорученнях чітко 
вказав призначення переказів. 
Зокре  ма, в платіжці № 31 від 13 
липня 2012 року платник (МПП 
«Елегія») як призначення пла-
тежу зазначає: «За обіцянки під 
час виборчої кампанії Партії ре-
гіонів та Компартії України за 
прокладку трубопровідної ме-
режі водопостачання в селищі 
«Південне» (рахунок СФ-00067 
від 28.05.2012 року)» та «Судові 
витрати за передвиборчу кампа-
нію Партії регіонів та Компартії 
України згідно з наказом від 
16.09.2012 року, справа № 
5005/2590/2011». Опісля під-
приємця було викликано на до-
пит до... управління СБУ міста 
Павлограда, де він мешкає.

До початку офіційної вибор-
чої кампанії за підкуп виборця 
неможливо було притягнути до 
відповідальності – за законом, 
поки висуванці не отримають у 
ЦВК посвідчення кандидатів у 
нардепи, підкуп класифікують 
як звичайну благодійність. Од-
нак і після того, як офіційна 
електоральна кампанія розпо-
чалася, переважна більшість 
кандидатів стали підкуповувати 
своїх потенційних виборців че-
рез нашвидкуруч зареєстровані 
благодійні фонди, щó цілком 
легально. Окрім роздачі тради-
ційних продуктових наборів, (де 

головне місце посідає «цариця 
підкупу» – гречка), окремі кан-
дидати виявляють неабияку ви-
нахідливість: фінансують День 
села чи міста, возять громадян 
на футбольні матчі, пропонують 
їм безкоштовно сходити до пе-
рукарні чи на огляд молочних 
залоз, дарують картки поповне-
ння рахунку мобільних телефо-
нів та окуляри, не гребують і 
«конвертами» з грішми (від 50 
до 300 грн) чи подарунками 
школярам або дошкільнятам.

Наразі є лише один випадок 
фіксації факту підкупу служите-
лями Феміди: Одеський апеля-
ційний адміністративний суд 
установив, що кандидат у депу-
тати в мажоритарному окрузі 
№ 140, тушка, Давид Жванія 
підкуповував виборців через 
роздачу безкоштовних комп-
лектів шкільної форми учням 

середньої школи. Це рішення 
спрямовано на розгляд Цен-
трвиборчкому, однак той спро-
мігся лише на «попередження». 
Натомість у випадку сина 
прем’єр-міністра суд відразу був 
змушений відмовитися від ви-
знання факту підкупу за дер-
жавний кошт. 

Про те, чому в Україні 
гречка стала символом  

підкупу виборця, читайте на стор. 50

ЗА ДОПОМОГОЮ 
АДМІНРЕСУРСУ ВЛАДА 
ЗМУШУЄ БІЗНЕС 
ФІНАНСУВАТи її 
ПЕРЕДВиБОРНУ КАМПАНІЮ

«ПАРТІЯ 
ЖИТТЯ». 
Провладні 
кандидати 
активно 
переконують 
електорат, 
що наявність 
у нього всього 
необхідного 
– від води й 
картоплі до 
соціально-
культурних 
заходів – 
залежить 
саме від їхніх 
активних 
зусиль
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Face control
К

оли вже четвертий цього тижня знайо-
мий поцікавився, чому я не йду в депу-
тати, довелося замислитися. Невже в уяві 
стількох людей кар’єра фахового полі-

тика є чимось настільки привабливим, що за-
ради неї варто відмовитися від професії (мож-
ливо, улюбленої), компетентності, набутого 
практичного досвіду, звичного способу життя, 
нарешті, кола друзів, бо зрозуміло, що там, у 
верхніх шарах атмосфери, оточення неминуче 
змінюється?
Гаразд, не лукавитиму й не клеїтиму дурня, всі 
розуміють, про що йдеться. Для більшості пере-
січних і не дуже пересічних громадян заняття 
політикою означає передусім кардинальну 
зміну матеріального становища. Цей дещо наїв-
ний погляд загалом є адекватним. Кажу: наїв-
ний, бо в кожному окремому випадку джерела 
особистого «покращення» різні. Для когось це 
відносно висока офіційна платня плюс різнома-
нітні допомоги, пільги тощо, для когось – «гоно-
рари» за лобістські послуги, індивідуальні чи 
колективні, для когось – підживлення з партій-
ної каси, для когось – нагорода за згоду стати 
тушкою, нарешті, для дуже багатьох – спосіб ло-
біювання власного бізнесу, починаючи з без-
пеки й закінчуючи зис-
ковними угодами. Бу-
денний розум не схиль-
ний до диференціації, 
він не бажає розріз-
няти джерела чужого 
добробуту й ділити їх 
на законні та неза-
конні, фактично засу-
джуючи їх усі разом: 
йому досить того, що матеріальні ознаки 
цього добробуту – вбрання, авто, житло, 
різноманітні аксесуари – демонстративно 
вищі за середній рівень. Це викликає ненависть 
і водночас заздрість.
Для пострадянського політика є неодмінним 
атрибутом саме те, що для його європейського 
чи північноамериканського колеги стало б 
дискваліфікувальною вадою. Всі пам’ятають 
про стерті підошви черевиків Обами на знаме-
нитій фотографії, скромну квартиру Меркель 
мало не в панельній багатоповерхівці, бід-
ненький дворик Кемерона на тій самій 
Даунінг-стрит, 10… Усі вже бачили незабутні 
картинки нью-йоркського мера в метро й лон-
донського – на велосипеді. Західний політик у 
загальній уяві має відповідати критерієві, 
який за радянських часів виражали залізною 
формулою: «В побуті скромний». На чому по-
горів Саркозі? Не на тому, що виявився ніяким 
менеджером і не виконав перевиборних обіця-
нок, а на тому, що дозволив собі певні спожи-

вацькі надмірності – зокрема відпочинок на 
дорогих курортах за рахунок друзів.
У протилежній політичній культурі все про-
зоро. В Росії відверто кажуть: «Сходив у владу й 
повернувся без 50 млн – змарнував час». В Укра-
їні, можливо, конкретні цифри відрізняються, 
але азимут визначено аналогічним чином. Сис-
тема цінностей, що панує у вітчизняному істе-
блішменті, хибна від початку. Вона не може не 
позначатися на окремих представниках, які 
свого часу наважилися стати його частиною чи 
то під впливом обставин, чи то підкоряючись 
непереборній спокусі. Зміни з колишніми інте-
лектуалами, журналістами, громадськими дія-
чами, що пішли чи то в депутати, чи то в чинов-
ники, відбуваються на рівні фізіогноміки. 
Звісно, показовий набір пик ключових бійців 
нинішньої влади – це ексклюзивна антрополо-
гічна вибірка, гідна уваги Ломброзо. Але й серед 
представників опозиції переважають люди зі 
згаслими, стертими обличчями, на яких бук-
вально читаються всі скоєні чи толеровані ними 
компроміси. Є буквально кілька постатей, спо-
глядання яких не викликає незручності чи 
жалю. Вони є, але їх критично мало, й не вони 
визначають загального пейзажу.

Ні, мені аж ніяк не кор-
тить бути смішним і за-
кликати політиків до 
служіння суспільному 
благу – тобто тому, що 
в добу французького 
Просвітництва набуло 
категоріального статусу 
le bien publique. Але, як 
перший етап набли-

ження до цього поки що недосяжного іде-
алу, хотілось би, щоб правлячий клас не був 
таким примітивним! Що не кажіть, а це як 

мінімум образливо. Від дійових осіб процесу че-
каєш бодай усвідомлення складності їхніх 
функцій, адекватної викликам, що постають пе-
ред країною. Що завгодно, та аж ніяк не гроші 
як такі мали б бути принадою для тих, хто готу-
ється сідати за важелі чи кнопки (буквально).
Що є наркотиком, сильнішим за гроші? Звісно 
ж, влада! Її можна розуміти примітивно, в дусі 
стародавніх фараонів чи новітніх диктаторів, а 
можна – як здатність на щось впливати, зміню-
вати порядок речей. Для цього потрібен певний 
рівень освіти й, перепрошую, фантазії. Так, 
влада as it is від початку таїть у собі небезпеку 
зловживань, аж до всіляких соціально-
політичних експериментів – від «червоного» до 
«євроінтеграційного», – але це принаймні від-
повідає природі такого типу стосунків. Проте я 
радше погодився б мати в якості опонента мані-
яка, аніж лакея. 

 КОЛиШНІ ІНТЕЛЕКТУАЛи, 
жУРНАЛІСТи, ГРОМАДСЬКІ 

ДІЯчІ, ЯКІ ПІШЛи В ДЕПУТАТи 
АБО чиНОВНиКи, 

ЗМІНЮЮТЬСЯ НЕ НА КРАЩЕ

Автор:  
Юрій 

Макаров 
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Спілкувався 
Олександр 

Пагіря

Єжи Бузек: «Порятунком для Києва 
від «газової пастки» Кремля може 
стати Угода про асоціацію з ЄС»

Є
жи Бузек став 2009 року 
першим політиком зі 
Східної Європи, якому 
вдалося обійняти посаду 

президента Європейського пар-
ламенту. Його обрання безпре-
цедентною в історії законодав-
чого органу об’єднаної Європи 
кількістю голосів (555 із 736) 
стало успіхом Польщі, яка по-
силила свою роль у континен-
тальній політиці. Одним із пер-
ших серед європейських сус-
пільних діячів він заявив, що 
справа Юлії Тимошенко полі-
тично мотивована. Хоча на по-
чатку року Єжи Бузек завершив 
свою каденцію, як депутат Єв-
ропарламенту він продовжує 
активно стежити за внутріш-
ньою ситуацією в Україні.

У. Т.: чи залишаються в європей-
ської спільноти надії на органі-
зацію справді вільних і демо-
кратичних виборів в Україні 
після репресій нинішньої влади 
проти політичних опонентів і 
тиску на незалежні ЗМІ?

– Ми завжди намагаємося 
залишатися оптимістами щодо 
ситуації в Україні й вірити, що 
ваша влада проведе прозорі та 
справедливі вибори. Але, зви-
чайно, пильно стежитимемо за 
ходом парламентської кампа-
нії, бо вже сьогодні можна 
стверджувати, що не все гаразд 
зокрема в питанні дотримання 
свободи слова, мирних зі-
брань, незалежних медіа, і на-
самперед ув’язнення політич-
них опонентів. Це глибоко су-
перечить засадам демократії. 
Давайте зачекаймо до початку 
виборів.

У. Т.: Наскільки можливим є за-
стосування санкцій із боку ЄС, 
США та міжнародних інституцій 
у разі фальсифікації україн-
ською владою парламентських 
виборів та викривлення волеви-
явлення громадян? Як можна 
уникнути розвитку подій за сце-
нарієм Білорусі?

– Для мене це складне пи-
тання. Я навіть думати не хочу, 
що якісь санкції будуть необ-
хідні й що Україна може піти 
білоруським шляхом. Зви-
чайно, вони можливі (про що 
інколи говорять у Європарла-
менті) проти окремих високо-
посадовців, але в жодному разі 

не проти цілої країни та її гро-
мадян. Поки що в ЄС думають 
більше про поглиблення спів-
робітництва з Україною і під-
писання Угоди про асоціацію 
та зону вільної торгівлі. Ми го-
тові надати підтримку й допо-
могу в забезпеченні прозорості 
виборів та демократичному 
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розвитку вашої країни. Очіку-
ємо тільки позитивного сцена-
рію і не хочемо думати про не-
гативний.

У. Т.: В одному зі своїх недавніх 
інтерв’ю польському виданню 
Gazeta Wyborcza перший 
прем’єр-міністр України Вале-
рій Хорошковський фактично 
визнав, що офіційний Київ го-
товий до варіанту остаточного 
замороження відносин з об’єд-
наною Європою, якщо та «під-
дасться на спекуляції» і при-
йме одностороннє рішення – 
щодо підтримки опозиції. чи 
розглядаєте такий сценарій 
розвитку відносин між ЄС та 
Україною?

– Я сподіваюся, що до та-
кого не дійде, адже це був би 
найгірший варіант у розвитку 
наших відносин. Сподіваюся, 
українській владі вдасться по-
кращити ситуацію з дотриман-
ням демократичних процедур 
під час проведення виборів, 
навіть за п’ять тижнів до голо-
сування, що це забезпечить 
вільне волевиявлення україн-
ських громадян і дасть змогу 
ЄС визнати електоральний 
процес вільним і демократич-
ним. Для нас важливий не 
стільки сам результат, скільки 
прозорість виборів та можли-
вість контролю над їх перебі-
гом і підрахунком голосів з 
боку громадянського суспіль-
ства та неурядових організа-
цій.

У. Т.: чи усвідомлює європей-
ський істеблішмент, що режим 
Януковича намагається вести з 
ним гру, зокрема обіцяючи ви-
конати всі вимоги стосовно до-
тримання демократичних стан-
дартів, удосконалення системи 
судочинства, припинення ре-
пресій проти політичних опо-
нентів, тиску на медіа тощо, 
але нічого цього не робить?

– Крок за кроком ми усві-
домлювали, що це може бути 
гра. Два роки тому ми сліпо ві-
рили новій українській владі, 
що була обрана в демократич-
ний спосіб на президентських 
перегонах. Та сьогодні нако-
пичилося чимало сумнівів, зо-
крема щодо виконання ре-
форм, які були обіцяні Києвом 
під час двосторонніх перего-
ворів і мали на меті наблизити 
Україну до стандартів ЄС. На 

мою думку, сьогодні три най-
важливіші сфери, які потре-
бують негайного реформу-
вання: судочинство, місцеве 
самоврядування та боротьба з 
корупцією. Судова система 
має бути прозорою, незалеж-
ною і викликати до себе довіру 
громадян, бути проміжною 
ланкою між суспільством та 
владою. Якщо ви хочете досяг-
нути значного рівня розвитку 
та заможності, зробити це з 
високим ступенем корупції 
буде дуже складно. У кожній 
країні існує корупція, але різ-
ниця полягає у вимірах цього 
явища, і в Україні воно набуло 
помітних масштабів. Глибока 
реформа місцевого самовря-
дування потрібна, щоб сфор-
мувати нову суспільну силу, 
створити нові робочі місця, 
розвинути регіони, без чого 
неможливе зростання країни 
загалом.

У. Т.: Довгий час Варшава ак-
тивно лобіювала інтереси Ки-
єва у Європі, і зокрема в часи 
вашого перебування на посаді 

президента Європарламенту 
ми мали високопоставленого 
прихильника України в ЄС. Як 
ситуація змінилася останнім 
часом?

– Принципово нічого не змі-
нилося. Польща досі залиша-
ється активним поборником по-
глиблення співпраці між Украї-
ною та Євросоюзом, і загальний 
настрій поляків у цьому сенсі, 
незважаючи на всі повороти в 
політикумі вашої держави, не 
зазнав змін. Ми глибоко прони-
кли серцем і думками в її ситуа-
цію і сильно стурбовані пробле-
мами з демократією та свобо-
дами в Україні.

У. Т.: У вересні новим послом ЄС 
в Україні став поляк Ян Томбін-
ський. Як його каденція може 
вплинути на відносини між 
Брюсселем та Києвом?

– Кожен посол ЄС діє ви-
ключно в межах генеральної 
лінії, і немає значення, якої він 
національності. Але в цьому 

випадку політик польського 
походження значно краще 
може розуміти ситуацію в 
Україні й усвідомлювати, що 
для неї важливо, глибше від-
чувати двосторонні відносини 
між Києвом та Брюсселем. Я 
добре знаю пана Томбінського, 
це дуже досвідчений політик і 
високого рангу дипломат. У 
другій половині 2011 року він 
відповідав за головування 
Польщі в Раді ЄС. Ця відпові-
дальність, яка лягла на плечі 
моєї країни, виявилася вели-
ким успіхом значною мірою за-
вдяки його старанням. Споді-
ваюся, його каденція буде ко-
рисна для розвитку відносин 
між ЄС та Україною.

У. Т.: На початку вересня Євро-
комісія розпочала антимоно-
польне розслідування проти 
Газпрому. Наскільки лідери ЄС 
усвідомлюють загрозу з боку 
Кремля в сенсі відновлення 
сфери його впливу на постко-
муністичному просторі?

– Нічого дивного в цьому 
розслідуванні Євросоюзу не-
має, бо ж для нас важливе до-
тримання правил гри в бізнесі 
на європейському ринку. 
Кіль ка років ми проводили 
розслідування проти амери-
канського гіганта Microsoft і 
оштрафували його на майже 
пів тора мільярда доларів. 
Щодо Газпрому, то тут ідеться 
про маніпуляції з цінами на 
енергетичному ринку конти-
ненту. Це розслідування над-
звичайно важливе для Європи, 
їй слід позбутися «газового 
тиску» з боку Кремля, який 
особливо сильно відчувають 
держави її центрально-східної 
частини (див. стор. 40). У 
Польщі маємо зокрема про-
блеми, пов’язані зі збутом то-
варів на російському ринку, і 
ЄС надає підтримку Варшаві у 
цій битві з Москвою. Для Ки-
єва найкращим порятунком 
від «газової пастки» й тиску з 
боку Кремля можуть стати під-
писання Угоди про асоціацію з 
ЄС та поглиблення співробіт-
ництва у межах Східного парт-
нерства. Об’єднана Європа го-
това інвестувати гроші в роз-
виток української газотран-
спортної інфраструктури та 
модернізацію економіки зага-
лом, щоб наблизити їх до стан-
дартів ЄС. 

БІОГРАФІчНА 
НОТА
Єжи Бузек – 
польський полі-
тик, учасник 
руху «Солідар-
ність», голова 
Першого кра-
йового з’їзду 
делегатів у 
Гданську (1981), 
прем’єр-міністр 
Польщі (1997–
2001). Від 2004 
року – член, а 
від липня 
2009-го до 
січня 2012-го – 
президент Єв-
ропарламенту

В ЄС КРОК ЗА КРОКОМ  
УСВІДОМЛЮВАЛи,  
ЩО ЯНУКОВич ВЕДЕ ГРУ  
ІЗ БРЮССЕЛЕМ
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Автор: 
Валерія 

Бурлакова Дії бійців спецпідрозділу 
«Беркут» у Сумах стали 
прецедентом в україн-
ській системі органів 

МВС. Ні, вони не повстали проти 
нинішньої влади, не зняли шо-
ломів і не приєднались до де-
монстрантів, як це нещодавно 
зробили німецькі правоохо-
ронці. Беркутівці просто спро-
бували донести до широкого за-
галу, що мусили сплачувати що-
місяця певну суму – близько 150 
грн із особи – своєму керівни-
цтву. За фактом зловживання 
керівного складу роти міліції 
особливого призначення служ-
бовим становищем уже пору-
шено кримінальну справу.

«ЛІВІ» ГРОШІ
Ця історія для правоохоронців є 
цілковитою буденністю, що за-
звичай не виринає на поверхню. 
«Не на диктофон» вони зізна-
ються, що в «Беркуті», як і в ін-
ших структурах МВС, побори 
«завжди були, є і будуть». Понад 
те, міліціонери впевнені: сумські 
бійці занижують суму. «Це не-
минуче, нікуди від цього не ді-
нешся. Більшість це розуміє, 
бурчить невдоволено, але гроші 

здає», – розмірковують  їхні ко-
леги. Півтораста гривень, через 
які почався скандал у Сумах, на 
їхню думку, – смішна сума. Ма-
ючи зарплату від 4 тис. грн, 
ніхто не здіймав би галасу через 
«доброчинні» внески такого по-
рядку.

«Напишу те, що знаю осо-
бисто, – підкреслює на форумі 
співробітників МВС України за-
реєстрований користувач на ім’я 
Unknown. – Мова не про 150 грн 
за місяць, а про близько 1 тис. 
грн з людини». Ця сума – вже 
більш відчутна, але теж не за-
хмарна для української міліції. 
Зібрані таким чином гроші, як 
розповідають правоохоронці, 
зазвичай ідуть на найрізнома-
нітніші речі: від канцтоварів та 
комп’ютерів до подарунків та 
«відмазок» від вищого керівни-
цтва за промахи рядових. Чи-
мало співробітників МВС упев-
нені: незалежно від обсягу «вне-
сків», беркутівцям не варто було 
оприлюднювати інформацію 
про побори. На думку одних, бо 
«доносити» погано. За словами 
других – мовчання було б золо-
том бодай тому, що тепер хлопці 
рано чи пізно втратять роботу: 

ініціаторів «пошуків правди» в 
будь-кому випадку змусять за-
лишити підрозділ.

Є і сумніви щодо чесності 
тих, хто вирішив зберегти свої 
нібито півтори сотні. «Самі бійці 
«Беркута» кристально чисті 
були? Законів не порушують, 
кишень не чистять, рила не 
б’ють? – обурюється ще один мі-
ліціонер. – Командир що, все під 
себе гріб? Нагору не відстібав? 
За ліві гроші підрозділові не до-
помогав? Не вірю… Все це реалії 
сучасної міліції. У всіх підрозді-
лах керівник «має» з підлеглих. 
Може, в нього зовсім планка 
впала і його запити перевищили 
їхні можливості. Тоді правильно 
– таких треба зливати. Але не 
так тупо…»

Про «ліві» гроші співробіт-
ники МВС згадують до непри-
стойності часто. «У даному ви-
падку командир – гнида», – вва-
жає майор із Луганська. При-
чина його зневаги до керівника 
сумських бійців полягає не в на-
явності поборів як таких. «Гни-
дою» головного він називає 
тому, що «обклав податками не 
лівак, а кровно зароблені». Це 
людей і обурило, запевняє ма-

«Пташиний» 
бунт

Бійці «Беркута» змушені платити керівництву 
«десятину», брати участь у нелегальних 

оборудках і розганяти мітингувальників. Така 
діяльність влаштовує аж ніяк не всіх, тож із 

лав спецпідрозділу починають лунати перші 
голоси невдоволення
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Бійці  
спецпідрозділу 

«Беркут»  
отримують  

зарплату від  

4 тис. грн
на місяць

«Податки»  
з неофіційного  

заробітку беркутів-
ців можуть  

вимірюватись  
не сотнями  

гривень,  
а й астрономіч-
ними порівняно  

з їхньою зарплат-
нею сумами –  

до 5 тис. 
умовних одиниць

йор. Цікаво, що «податки» з нео-
фіційного заробітку можуть ви-
мірюватись не сотнями гривень, 
а й астрономічними порівняно з 
їхньою зарплатнею сумами. «У 
нас «такса» до 5 тис. умовних 
одиниць доходить», – каже бо-
єць львівського «Беркута».

СиСТЕМА «БІЗНЕСУ»
Звідки у «беркутів» такі гроші, і 
який саме шлях незаконного за-
робітку вони обирають найчас-
тіше – запитання майже рито-
ричні. «Ліві» доходи бійців 
спецпідрозділів здебільшого 
пов’язують із вибиванням ко-
штів у нелегалів та відкупних у 
наркоторгівців.

Водночас згадок про дове-
дені факти злочинів міліції осо-
бливого призначення у ЗМІ не 
так багато. Може, насамперед 
тому, що, обираючи між хабарем 
та скаргою на вимагачів, грома-
дяни України зазвичай здійсню-
ють вибір між певною сумою 
грошей та власною свободою. 
Саме її обрав молодий киянин, 
який, певна річ, просить не на-
зивати його імені. Студента, що 
постійно підробляв, торгуючи 
«зіллям», під час продажу за-
тримав «Беркут», згодом відпус-
тивши за відкуп у 50 тис. грн. 
Схожі розцінки підтверджено 
офіційними зведеннями. Примі-
ром, у Миколаєві порушили 
кримінальну справу проти трьох 
«беркутів», які вимагали у чоло-
віка $5 тис., обіцяючи, що його 
не притягнуть до відповідаль-
ності за зберігання наркотиків.

Киянин, який продавав забо-
ронені речовини не один рік, за-
певняє: це налагоджена система. 
Дрібні наркодилери працюють 
недовго: згодом відкуповуються 
чи опиняються у в’язниці. Водно-
час великих правоохоронці від-
верто «кришують», зокрема й до-
помагаючи їм зберігати монопо-
лію на певній території та отри-
муючи за це регулярну плату. Бу-
вають начебто й менш прибут-
кові, але більш несподівані схеми. 
Приміром, на київській Борща-
гівці, розповідає мешканець ра-
йону Петро, є чимало точок про-
дажу наркотиків. Інколи біля них 
«чергують» бійці славнозвісного 
спецпідрозділу. Людина, що ви-
ходить ізвідтіля з «товаром», по-
трапляє просто до них. «Беркут» 
забирає в покупця наркотики та 
гроші, якщо той, звісно, не хоче 
потрапити за ґрати. А ось реаліза-

торів речовин бійці не тільки не 
затримують, а й… повертають їм 
щойно відняті наркотики. За ін-
формацією співрозмовника 
Тижня, за повернутий товар 
правоохоронцям дістається 50% 
сплаченої клієнтом суми. Звісно 
ж, звинувачувати у зв’язках із 
наркоторгівцями лише «Беркут» 
було б абсурдно – тут задіяно й 
інших. Причетності осіб із вну-
трішніх органів до наркотрафіку 
часто не заперечують навіть їхні 
керівники.

Роздуми самих правоохорон-
ців лише підтверджують попу-
лярність нелегальних підробіт-
ків. «Порятунок потопаючих – 
справа рук самих потопаючих, 
– підкреслюють співробітники 
МВС, обговорюючи свої низькі 
зарплати. – Розумні люди кру-
тяться й заробляють як можуть».

РІК ЗА ПІВТОРА
«Добро пожаловать на сайт НА-
СТОЯЩИХ МЕНТОВ!» – запро-
шують відвідувачів на ресурс 

http://mvd-ua.com. У розділі «Ре-
алії служби» майбутні правоо-
хоронці можуть почитати роз-
думи старших колег про те, що 
чекає на них у тій чи тій сфері 
стояння на сторожі закону. Зо-
крема й про будні «Беркута». 
Тут підкреслюють мало не єди-
ний аргумент на користь служби 
в спецпідрозділі – це «выслуга 
год за полтора».

На серйозні операції, яких в 
Україні проводять не вельми й 
багато, новачків не відправля-
ють, засвідчують правоохоронці. 
Хлопцям пророчать «банальное 
стояние на обыске, где вы напу-
гаете хозяина дома одним своим 
видом в маске, либо унылый 
рейд по ночным клубам без за-
беганий и криков: «Всем лежать! 
Работает «Беркут!»

Досвідчені колеги поперед-
жають завтрашніх бійців, що 
основна робота для них – акції 
протесту, а одна з найголовніших 
проблем – «журнализды»: 
«Часто последние заранее дого-
вариваются с представителями 
радикальных течений и просто 
политиками о провокациях со-

трудников, чтобы потом, тща-
тельно обработав запись, вы-
бросить в СМИ красивые кадры, 
где здоровый боец в камуфляже 
избивает «беззащитного борца за 
счастье народа». Виявляється, 
що, окрім журналістів, беркутів-
ців «напружують» і самі учас-
ники протестів: «Тяжело прихо-
дится во время митингов, когда, 
стоя напротив толпы, орущей, 
что ты «фашист», «комуняцкий 
прислужник», «зэку служишь», 
«бандеровский холуй» (все зави-
сит от политических пристрастий 
митингующих) или просто 
«смерть мусорам», [надо] молча 
сжимать кулаки, потому что ко-
мандир сказал «без команды – 
ни-ни».

БЕЗ ПРАВА ГОЛОСУ
Однак не всі беркутівці прагнуть 
бути «псами режиму». До лав 
спецпідрозділу йде чимало ро-
мантиків. Негативне ставлення 
суспільства до себе вони вважа-
ють частково виправданим і не 
квапляться сліпо виконувати 
неадекватні накази. «Я прогина-
тись не хочу, – коментує своє 
ставлення до теперішньої укра-
їнської влади, представників 
якої він чемно називає «контра-
цептивами», один із «беркутів». 
– Але робота така… Доводиться 
народ «приструнять». На жаль, 
не завжди справедливо».

На тому самому форумі МВС 
багато хто з правоохоронців, ри-
зикуючи бути осміяним коле-
гами, розмірковує про те, як зро-
бити своїх колег чесними. Як 
змінити систему зсередини й по-
збутись її численних недоліків: 
мізерних зарплат, що призво-
дять до корупції; внутрішніх по-
борів із них; величезного «мита» 
з «ліваків», необхідність сплачу-
вати яке часто й змушує ті ж 
таки «ліваки» шукати... Цього-
річний невеличкий демарш сум-
ських «беркутів» дехто вважає 
першим резонансним протестом 
у наших правоохоронних орга-
нах від часів Радянського Союзу.

Та головне інше: тих, хто роз-
ганяє народні мітинги, турбує не-
можливість… протестувати са-
мим. Адже співробітникам МВС в 
Україні це просто заборонено. 
Правоохоронці вказують на єди-
ний можливий на сьогодні спосіб 
виявлення свого протесту в дер-
жаві. Він простий: «…кинути 
ксиву керівникові у пику зі сло-
вами «я звільнився».  

ТиХ, ХТО РОЗГАНЯЄ  
НАРОДНІ МІТиНГи, 
ТУРБУЄ НЕМОжЛиВІСТЬ 
ПРОТЕСТУВАТи САМиМ
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Втеча з України
Європейські фінустанови  
втрачають позиції  
в українській банківській  
системі на користь  
кишенькових банків  
олігархів

Дедалі більше європей-
ських банків згортають 
бізнес в Україні: у 2009–
2012 роках з роздріб-

ного ринку пішли ING Bank, 
Home Credit Group, Сredit Europe 
Bank, Societe Generale, Swedbank; 
шведи продали активи SEB 
Банку українському бізнесме-
нові, згорнула свою банківську 
справу в нас австрійська група 
Volksbank International тощо. З 
відпливом іноземного капіталу 
банківська система однозначно 
зазнає суттєвих змін. Кредитний 
бум 2006–2008-го та поши-
рення валютних позик підігріва-
лися дешевим європейським фі-
нансуванням. Проте криза 
2008–2009-го засвідчила, що 
присутність приватних західних 
банків на вітчизняних теренах є 
радше не проблемою, а пана-
цеєю від серйозніших проблем. 
Прихід капіталу з Європи від-
чутно змінив обличчя банків-
ської системи України на краще 
(підвищив культуру обслугову-
вання) і безпрецедентно розши-
рив доступ простих громадян до 
кредитного ресурсу. Найпри-
кріше, що закордонні фінуста-
нови втрачають свої позиції на 
користь кишенькових, або кеп-
тивних, банків олігархів, які пе-
реймаються в основному креди-
туванням підприємств своїх 
власників. Ця тенденція промо-
висто відображає дедалі біль-
ший тиск на бізнес у нашій кра-
їні. 

ВІКНО В ЄВРОПУ
Фінансовий сектор, як баро-
метр, першим реагує на зміни 
довготривалих очікувань інвес-
торів щодо України. Хоча іно-
земний капітал був присутній у 
вітчизняній банківській системі 
ще до кризи 1998 року, та на-

Автор: 
Євген  

Гребенюк, 
CFA

ЗНАКОВІ УГОДи 
Під час буму продажу українських банків іноземцям у 2005–2008 роках олігархи 
отримали надприбутки, продавши європейцям свої фінустанови явно за завище-
ною ціною
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справді «проривним» став 
2005-й, коли на хвилі ейфорії 
після Помаранчевої революції 
європейські групи почали одна 
за одною купувати наші фінус-
танови, часто переплачуючи за 
них кілька обсягів їхніх власних 
капіталів. Щонайменше 10 
українських банків перейшли 
до рук іноземців 2007-го. Статки 
багатьох олігархів перевалили 
за мільярд доларів саме завдяки 
вдалому їх продажу (насампе-
ред завдяки штучно розігрітому 
банківському ринку). Ціна по-
рівняно з обсягами власного ка-
піталу фінустанов варіювалася 
від 2,6 до майже 5 капіталів, 
сплачених за Пра векс-Банк. 
Щоб виправдати таку велику 
ціну, придбаний банк мав за до-
сить високої прибутковості 
власного капіталу в 20% (Return 
on Equity) та показника його 
вартості 15% демонструвати по-
стійне зростання активів швид-
кими темпами – понад 12% що-
року. Як довів досвід кризи 
2008–2009-го, це було утопіч-
ним очікуванням. 

Те, що відкриття фінансо-
вого сектору закордонним бан-
ківським групам – найшвид-
ший спосіб отримати доступ до 
західних інвестицій в еконо-
міку, швидко зрозуміли країни 
Східної Європи. Так, за даними 
Райффайзен Банку, частка іно-
земного капіталу в банків-
ському секторі у регіоні Цен-
тральної Європи становить 73%, 
а Південно-Східної взагалі ся-
гає 83%. Найбільше у відкри-
тості до закордонних банків 
«просунулися» Чехія і Словач-
чина – частка іноземних (пере-
важно європейських) фінуста-

нов наближена до 90%. У цих 
країнах ніхто в тому не вбачає 
жодної загрози і не потерпає від 
того: ані сектор державного 
управління, ані прості клієнти 
банків. 

Масовий прихід європей-
ських банківських груп в Укра-
їну переважно позитивно позна-
чився на економіці. Передусім це 
приплив нових живих прямих 
іноземних інвестицій (на відміну 
від, наприклад, видобувної про-
мисловості, де більша частина 

ПІІ – реінвестування раніше ре-
патрійованих прибутків віт-
чизняних олігархів). Так, за да-
ними Національного банку, 
якщо 2004 року з кумулятив-
ного обсягу ПІІ в акціонерний 
капітал наших підприємств 
лише 7,7% надійшло до фінансо-
вого сектору, то 2008-го цей по-
казник сягнув майже 30%. У 
2006–2008 роках із $26 млрд 
ПІІ в Україну майже 42% потра-
пили до фінансової системи. 
Саме на той період припадає бум 
придбань вітчизняних банків 
іноземцями. Європейські групи 
не полишили своїх «доньок» і в 
кризу. У 2009–2010 роках вони 
завели в український банків-
ський сектор понад 17 млрд грн 
нового акціонерного капіталу – 
на 67% більше, ніж спромоглися 
інвестувати власники локальних 
фінустанов. Крім того, іноземці 

набагато активніше, ніж місцеві, 
використовували такий інстру-
мент, як субординований борг, 
що вважається капіталом дру-
гого рівня. Зокрема, з майже 34 
млрд грн згаданого боргу в сек-
торі майже половина припадає 
на закордонні приватні банки. 

Інший прямий ефект – сут-
тєве, можна сказати, безпреце-
дентне розширення доступу 
простих українців до роздріб-
ного кредитування в 2005–
2008-му. Лише портфель іпотеч-
них позик, виданих громадянам, 
за два роки (2007–2008) зріс усе-
меро. Хоча заради справедли-
вості слід зазначити, що побіч-
ним ефектом цього було те, що 
іноземні банки воліли перекла-
дати валютні ризики на пози-
чальників: більша частина іпо-
теки видавалася в американ-
ських доларах, суттєво збіль-
шивши в 2009–2010-му обсяг 
проблемних кредитів. 

Не менш вагомим був опосе-
редкований позитивний ефект 
від приходу європейських уста-
нов на банківську систему та еко-
номіку загалом. Передусім це 
привнесення абсолютно нових 
стандартів корпоративного 
управління та обслуговування 
клієнтів. Європейські банки в 
Україні мають чіткі нормативи з 
менеджменту ризиків, за пору-
шення яких місцеве керівництво 
може елементарно втратити ро-
боту. Отже, іноземна фінансова 
установа за жодних обставин не 
«пилососитиме» депозити з роз-
дрібного ринку, щоб видати їх у 
вигляді кредитів пов’язаним 
компаніям. Натомість це робить 
чимало українських, що мають 
ознаки кептивних, тобто є еле-

ЕКСПАНСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКиХ 
ФІНУСТАНОВ У 2005–2008 
РОКАХ МАРГІНАЛІЗУВАЛА 
КиШЕНЬКОВІ БАНКи 
ОЛІГАРХІВ

Частка іноземних банків в активах банківської системи, 2009 
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ментами великих бізнес-груп. 
Більшість європейських банків-
ських груп є публічними компа-
ніями. Їхня діяльність – під «мі-
кроскопом» уваги акціонерів, 
звітність українських «доньок» 
готується і проходить аудит за 
тими самими міжнародними 
стандартами обліку, що й мате-
ринських банків. Отже, за мож-
ливі прорахунки, допущені на-
шим менеджментом, відповіда-
тиме материнська структура вже 
перед своїми акціонерами – вона 
може бути «покарана» падінням 
своїх акцій на біржі. 

Власники європейських бан -
ків – це групи, у яких немає під-
приємств інших галузей і яких 
цікавить банківський бізнес як 
такий. Важко уявити ситуацію, 
щоб материнська фінансова 
уста нова, що базується в Європі, 
давала пряму вказівку своїй до-
чірній структурі в нашій країні 
видати позику тій чи іншій ком-
панії, так само як і ситуацію, 
коли свідомо порушуються нор-
мативи виданих кредитів на од-
ного позичальника чи пов’я за-
ним особам. Натомість в Україні 
більшість місцевих власників 
банків мають інші основні біз-
неси і, звісно, у кризові часи вва-
жатимуть свої фінустанови на-
самперед донорами. Хоча вони 
формально виконують норма-
тив НБУ щодо кредитування од-
ного позичальника (не більше 
ніж 25% обсягу регулятивного 
капіталу), є підстави вважати, 
що реальний рівень інсайдер-
ського кредитування в деяких 
кептивних банків може переви-
щувати 50% усього кредитного 
портфеля. Регулятор не моніто-
рить структури власників вели-
ких бізнес-груп достатньо гли-
боко, щоб його визначити.

«Доньки» західних банків, 
папери яких торгуються на фон-
довій біржі, також дотриму-
ються високих стандартів кор-
поративного управління і в 
ставленні до міноритарних ак-
ціонерів. Наприклад, Укрсоц-
банк, який входить до групи 
UniCredit, нещодавно створив 
перший прецедент викупу акцій 
у міноритарних акціонерів за 
ринковою вартістю, як того ви-
магав закон. 

Якщо приватні іноземні 
банки переважно кредитують 
громадян і при цьому викорис-
товують більше власного капі-
талу (материнських установ), то 

місцеві здебільшого кредиту-
ють підприємства за рахунок 
депозитів, зібраних в осно-
вному у фіз осіб. Таким чином, 
відповідь на запитання, чи за-
цікавлений широкий загал в 
Україні у присутності приват-
них західних банків, є очевид-
ною. Інтенсивне зростання 
частки європейських структур 
у банківській системі в 2005–
2008 роках фактично маргіна-
лізувало кишенькові установи. 
Навіть деякі олігархи посту-
пово переносили обслугову-
вання своїх підприємств в уні-
версальні європейські банки з 
високими стандартами сервісу. 
Це було однозначно дешевше, 
ніж утримання і розвиток влас-
ного. 

ЄВРОПЕЙЦІВ ВиТІСНЯЮТЬ 
ОЛІГАРХи 
На жаль, починаючи з 2010 року 
в Україні спостерігається зво-
ротна тенденція. Дедалі біль-

ший тиск на бізнес і повернення 
страху за свою власність часто 
знову породжують попит на ки-
шенькові банки, як це було в 
1990-х та на початку 2000-х ро-
ків. Яскравим виявом такої тен-
денції став нещодавній продаж 
однією з німецьких груп свого 
українського банку одному з 
місцевих олігархів. Загалом же 

частка західних приватних фін-
установ (не беручи до уваги ро-
сійських державних) у загаль-
них чистих активах банківської 
системи зменшилася з майже 
42% (на початку 2009-го) до 25% 
(у першій половині 2012-го) й 
здебільшого саме на користь 
місцевих українських банків. Не 
можна виключати, що ще кілька 
з європейським капіталом пере-
йдуть до рук місцевих власників 
вже до кінця 2012 року. 

Окремий тренд – експансія 
в Україну державних росій-
ських банків, зокрема «Внеш-
эконом банк», ВТБ тощо. Дер-
жавні банки існують у багатьох 
країнах світу і допомагають 
уряду у виконанні певних соці-
альних функцій. Очевидним 
фактом є те, що російські сут-
тєво розширили доступ до кре-
дитних ресурсів переважно ве-
ликих українських підприємств 
у посткризовий період. Це, 
звісно, позитивний момент для 
нашої економіки. Водночас осо-
бливо серед державних банків 
РФ виділяється «Внеш эконом-
банк», який, по суті, є квазібан-
ківською установою, діяльність 
якої регулюється окремим фе-
деральним законом. Коли в Єв-
ропі держава стає акціонером 
якоїсь фінустанови, вона накла-
дає певні обмеження на зрос-
тання її активів. Інколи тисне 
на відповідний банк, підштов-
хуючи його покинути ризико-
вані зов нішні ринки. У випадку 
ж російських державних банків, 
навпа  ки, спостерігаємо активну 
експансію за кордон. Вони 
отримують фінансові ресурси 
від своєї держави під нерин-
кову, занижену вартість. Отже, 
фактич  но за гроші своїх плат-
ників податків будують мережі 
в інших країнах. Виникає ло-
гічне питання: які цілі ставить 
уряд іноземної держави, коли 
схвалює активну закордонну 
експансію своїх держбанків? 
Передусім  РФ просто кудись 
потрібно інвестувати значні об-
сяги готівки, що надходять у 
країну від продажу енергоносіїв 
(так, профіцит рахунку поточ-
них операцій Росії лише за 
перше півріччя 2012-го стано-
вив $58 млрд). Але Кремль є де-
факто інсайдером у російсь ких 
державних банках, тож їхня 
безпрецедентна міжнародна ін-
тервенція не може не мати під 
собою політичної мети.  

ЄВРОПЕЙСЬКІ БАНКи 
ПРиВНЕСЛи НОВІ СТАНДАРТи 
КОРПОРАТиВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ТА СЕРВІСУ

Ринкові частки груп банків, 
І півріччя 2012
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ч
ому в комерційних, ринко-
вих видах діяльності при-
ватні компанії мають пере-
ваги над державними? 

Академік Микола Амосов казав: 
«Приватна власність є при-
родною для людини». До від-
криття приватних підприємств не 
треба нікого вмовляти та змушу-
вати. На відміну від них для ство-
рення державних корпорацій по-
трібні спеціальні зусилля органів 
влади. Однак чиновники і керів-
ники навіть із найкращими іде-
ями й прагненнями не мають 
права на підприємницький при-
буток і лише собі на догоду вико-
ристовують майно державних 
комплексів. Фактично держгос-
подарства є неприродною фор-
мою економічної діяльності 
(див. Тиждень, № 37/2012). 

Натомість приватне право дає 
найбільший діапазон господар-
ських повноважень власника і 
най ширші права на майно та 
прибуток кампаній. Тому влас-
ники останніх іноді беззасте-
режно із захватом поринають у 
приватний бізнес. Три ключові 
ознаки приватного підприємни-
цтва: право власності на 
прибуток; безумовне праг-
нення до отримання при-
бутку; свобода діяльності, ре-
зультатом якої є прибуток. 
Завдяки таким цільовим установ-
кам приватний бізнес намага-
ється мобілізувати всі можли-
вості ефективності, розрахо-
вує лише на власні сили і ві-
рить, що ніхто не завадить 
йому досягти мети. Індивіду-
альною метою є отримання мак-
симальних прибутків, що збіль-
шує вартість вкладеного капіталу. 
Боротьба за них потребує перемог 
у ринковій конкуренції, що є ре-
альними лише завдяки пропози-
ції найкращих товарів, випуще-

них із найменшими витратами. 
Оскільки в ідеалі так мають діяти 
усі виробники, економіка загалом 
починає продукувати найякісніші 
товари, використовуючи мінімум 
ресурсів. З цього випливає, що ре-
альне приватне підприємництво 
стає можливим лише в умовах 
вільної ринкової економіки за не-
втручання державних органів у 
ситуацію на ринках та організа-
цію виробництва. За централізо-
ваного планування підприємни-
цтво неможливе і приватні фірми 
функціонувати не здатні. 

Тож в умовах соціалізму при-
ватний бізнес не міг існувати і 
фактично не існував. Принаймні 
на рівні легальної економіки. На-
явність дрібних приватних влас-
ників за тих часів у сільському 
господарстві, сфері надання побу-
тових послуг, випуску сувенірної 
продукції, виробництві харчів і 

торгівлі ними та деяких інших ще 
не означала приватного підпри-
ємництва. Не було жодних виявів 
свободи діяльності: адміністра-
тивне ціноутворення, лімітоване 
кредитування, продаж тільки 
централізовано замовленої про-
дукції та інші адміністративні об-
меження винищували елемен-
тарну економічну свободу та мож-
ливості підприємництва. Не було 
й бажання одержати легальний 
прибуток, оскільки тоді підпри-
ємство було змушене планово 
знижувати ціни, збільшувати від-

рахування до бюджету, виробни-
цтво  зазнавало інших утисків з 
боку держави.                                                                    

Коли за формально ринкової 
системи відбувається, як в умовах 
сьогоднішньої України, зву-
ження або пригнічення сво-
боди підприємництва й 
права приватної власності, 
то останнє перетворюється 
на неповноцінне, ефемерне, 
яке не спроможне задоволь-
нити прагнення до прибутко-
вості. Якщо бізнесмен змушений 
ділити права розпорядження 
майном з органами влади, вико-
нує їхні команди і приймає обме-
ження, то втрачає потенційні ви-
годи і право на підприємництво, а 
власність і бізнес стають псевдо-
приватними. Якщо підприємець 
не має змоги отримувати прибу-
ток і розпоряджатися ним, то 
право власності відсутнє і ніщо не 
зупинить його відмовитися від 
розвитку бізнесу, згорнути інвес-
тиції і перевести капітал в інші га-
лузі чи країни.                                                             

Ще один сьогоднішній фено-
мен псевдоприватної власнос- 
ті – володіння селянами ділян-
ками, отриманими внаслідок так 
званого розпаювання земель кол-
госпів. Їхні власники не мають 
можливостей їх продуктивного 
використання й розпорядження: 
створення на їхній основі індивіду-
альних аграрних господарств, 
одержання позичок, купівлі тех-
ніки, добрив, пального, посівних 
матеріалів, вільного продажу ви-
робленої продукції тощо. Паї не 
забезпечують прибутку, бракує й 
свободи землекористування, яка 
гарантувала б аграрний підприєм-
ницький прибуток. Тому його не-
має. Фактично в цьому випадку 
права приватної власності від-
сутні. Хоча землі належать при-
ватним особам. То радше воло-

Псевдобізнес
В українських реаліях право приватної 
власності та свободи підприємництва існує 
лише для обраних, а відтак воно не спроможне 
повною мірою задовольнити прагнення малого  
і середнього бізнесу до прибутковості

Від редакції 
У циклі статей «Український бізнес 
– афера століття» економіст Воло-
димир Лановий намагається роз-
крити основні проблеми вітчизня-
ного бізнесу й окреслити альтерна-
тиву його розвитку. В першій статті 
(див. Тиждень, № 36/2012) ішлося 
про важливість вільного підприєм-
ництва для економічного розвитку і 
те, чому нинішня Україна є пасткою 
для нього. У № 37/2012 аналізува-
лося, чому державні корпорації є 
баластом для економіки. Наступ-
ний матеріал циклу присвячений 
такому українському феномену, як 
псевдоприватна власність.
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діння землею як майном, а не при-
ватна власність. Передусім у селян як 
власників не утворюється земельна 
рента, її захопили аграрні гіпертрейдери 
та інші великі посередники. Причина – 
брак конкурентного землеробства, у 
більшості селян фактично відібрали 
право на продаж продукції, вирощеної 
на їхній землі, оскільки паї вони віддали 
в оренду практично безплатно. Держава 
нічого не зробила, щоб захистити і реа-
лізувати їхні права. Нічого не зміниться 
й після надання землевласникам прав 
на продаж ділянок сільськогосподар-
ського призначення, які виникнуть 
після скасування відповідного законо-
давчого мораторію і початку функціону-
вання «ринку» землі, про що нині то-
читься політична полеміка. Пра  во влас-
ності не виникне. Селяни лише діста-
нуть право на реалізацію своєї ділянки. 
Й увесь цей план має на меті тільки кон-
центрацію прав власності на землю (її 
приховане корупційне скуповування) в 
руках великого капіталу. Останній, зро-
зуміло, націлений на відсоток, отри-
мання ренти, у цьому випадку земель-
ної, та монополістичних надприбутків, 
що виникають після захоплення 
аграрно-сировинних ринків.

Вкотре українське селянство буде 
обдурене владою. Сільсько  госпо дар
ське підприємниц тво (за деякими 
ознаками до нього можна зараху-
вати фермерство та присадибні 
господарства), яке в дійсно  сті ще 
не розгорнулося, може бути втра-
чене назавжди. А відтак наші міста 
не отримають якісної та дешевої вітчиз-
няної сільськогосподарської продукції. 
Отже, аграрний бізнес у глухому куті. І 
вивести його звідти можна, лише 
побудував   ши систему сільськогоспо-
дарського підприємництва з відповід-
ними ринковими умовами (про це в од-
ній із наступних статей циклу «Україн-
ський бізнес – афера століття». – Ред.).  

У діях правлячого політичного 
класу простежується цілеспрямоване 
намагання не допустити становлення 
реального вільного підприємництва. 
Відбуваються офіційний і неофіційний 
контроль за ринками та їх монополіза-
ція, безкінечні перевірки діяльності, зу-
пинки роботи, арешти рахунків і мате-
ріальних активів, інші способи дискри-
мінації компаній, не пов’язаних «діло-
вими» відносинами з владою. Дер-
жавні органи адміністративно встанов-
люють ціни, податківці та митники 
пригнічують бізнес, а заснування, лега-
лізацію та реорганізацію приватних 
підприємств регулюють правила, що 
нагадують комендантські. Натомість, 
наприклад, у США в більшості шта-
тів для початку приватної діяль
но  с ті достатньо відкрити рахунок 

у банку й подати до останнього за-
яву про заснування підприємства. 
Решту – інформування влади, легаліза-
цію прав тощо – зробить банківська 
установа. Схожа процедура й під час 
його закриття. Жодного втручання по-
даткової чи іншої служби не відбува-
ється. Контрольні перевірки фірм забо-
ронені законом. В Україні ж право їх 
проводити мають близько 89 ор-
ганів та організацій, з них 62 наді-
лені повноваженнями зупиняти і 
закривати виробництва. 

Для незалежних бізнесменів недо-
ступні кредити, перед ними вибудувані 
численні бар’єри на шляху до інвалюти 
та зовнішньоекономічної діяльності. І 
це тільки вершина айсберга приписів, 
заборон, вказівок, ліцензій, реєстрацій, 
ручних перерозподілів фінансів, переві-
рок і захоп лень бізнесу, конфіскацій 
майна, перепон та придушень приватної 
ініціативи. Влада переслідує (порушує 
кримінальні справи, запроторює за 
ґрати тощо) активістів боротьби за 
права підприємців. Вочевидь, не варто 
за таких обставин очікувати розши-
рення в Україні сфери приватного біз-
несу, а відтак збільшення прибутків, ін-
вестицій, високої економічної динаміки. 

Те, що керівництво намагається не-
формально підпорядкувати собі при-
ватний сектор країни, запроваджуючи 
правила незаконного розпорядження 
майном і правами незалежних підпри-
ємців з боку фіскальних і слідчо-мілі-
цейських органів, має лише один фі-
нал: ліквідація цього сектору і 
глибоку со ціальноекономічну де-
пресію.   

Звісно, визначаючи приватну еко-
номіку як найбільш продуктивну і ди-
намічну, не можна ідеалізувати всі 
форми приватного господарю-
вання. Серед них є й такі, що взагалі 
не використовують або використовують 
обмежене коло чинників господарської 
ефективності. Не кожна приватна 
фір ма є підприємницькою по-суті й 
прагне до рівної конкурентної боротьби 
за прибутки, крокуючи шляхом досяг-
нення максимальної саме підприєм-
ницької прибутковості. З погляду моти-
вації приватних компаній, методів до-
сягнення прибутковості, позитивних і 
негативних впливів на національну 
економіку їх можна розподілити на 
кілька груп. Вони якісно принципово 
різні й мають суттєві відмінності функ-
ціонування: малі та середні приватні 
фірми, великі одногалузеві корпорації, 
олігархічні багатогалузеві холдинги та 
транснаціональні корпорації. 

У наступних своїх статтях циклу «Український бізнес 
– афера століття» Володимир Лановий проаналізує 
відмінності цих типів компаній та користь чи шкоду 

від них для української економіки



Осінь – пора 
оновлення?
Переживши важкий місяць, 
єврозона намагається вийти із кризи

У
щипніть себе. Єврозона 
стояла на порозі розвалу, 
але раптом усе почало 
кращати. У Карлсруе 

Конституційний суд Німеч-
чини дав зелене світло новому 
фондові порятунку євро. Бан-
ківський союз набуває конкрет-
них обрисів. Завжди незгодні 
нідерландці 12 вересня на ви-
борах проголосували за клю-
чові проєвропейські партії. Усе 
підкріплено нещодавнім про-
ханням від Європейського цен-
трального банку (ЄЦБ) припи-
нити нищення єдиної валюти. 
Навіть сердиті вимоги виклю-
чити Грецію з єврозони – й ті 
затихли.

Однак радіти зарано. Умови, 
установлені рішенням суду в 
Карлсруе, все ще здатні оберну-
тися новими проблемами. На-
віть нідерландські центристи з 
підозрою дивляться на необхід-
ність віддавати Європі свої ко-
шти й суверенітет. Ніхто ще не 
знає, як зупинити годиннико-
вий механізм грецької бомби. 
Зацікавленості ЄЦБ теж не 
можна гарантувати. І нікому на-
разі не відомо, чи прийме Іспа-
нія (і коли) пропозицію допо-
моги від центробанку конти-
ненту. А ще є небезпека самоза-    
спокоєння: держави-боржники 
можуть загальмувати реформи, 
а кредитори – перехотіти ви-
правляти фатальні помилки 
євро.

Хоч і без ладу та порядку, 
але європейські лідери принай-
мні обговорюють деякі з по-
трібних питань: наприклад, 
який ступінь фіскального феде-
ралізму й розподілу ризиків 
потрібен єврозоні, щоб вийти із 
кризи. Цього тижня президент 
Єврокомісії Жозе Мануел Бар-
розу виступив із промовою, що 
мала гучну назву «Про стано-

вище в Євросоюзі», закли-
кавши країни єврозони чим-
швидше утворити повноцінну 
«федерацію національних дер-
жав».

Слово «федерація» звучало 
й з інших вуст. Спритний пре-
зидент ЄЦБ Маріо Драґі вва-
жає, що, ставши повною, вона 
«поставить планку зависоко». 
Але французький міністр фі-
нансів П’єр Московічі неабияк 
здивував минулого тижня бага-
тьох, заговоривши про федера-
лізм і запропонувавши заман-
ливу ідею загальноєвропей-
ського фонду страхування від 
безробіття.

Усе це буде сходинками на 
шляху до очолюваного Баррозу, 
Драґі й керівниками ще двох 
європейських інституцій – Гер-
маном ван Ромпеєм, президен-
том Ради Європи, й Жаном-
Клодом Юнкером, головою Єв-
рогрупи (клубу міністрів фі-
нансів країн єврозони), – про-
цесу планування «справжнього 
економічного й валютного со-
юзу», який має завершитися до 
кінця цього року. У червні вони 
вже запропонували чотири 
«цеглини»: банківський (щоб 
стабілізувати фінустанови), 
фіскальний (для спільного ви-
пуску боргових зобов’язань), 
економічний (для реформи 
ринків праці й посилення кон-
курентоспроможності) й полі-
тичний (для надання всьому 
цьому більшої демократичної 
легітимності) союзи.

Більшість із цих елементів 
навряд чи вдасться повністю 
сформувати – принаймні це 
буде не раніше виборів у Ні-
меччині, які пройдуть восени 
2013-го. Візьмімо банківський 
союз. Комісія пропонує надати 
ЄЦБ повноваження контролю 
над усіма 6 тис. європейських 

банків, щоб підготувати умови 
для програми ЄС із прямої ре-
капіталізації проблемних фі-
нустанов. Але наразі кожна 
країна повинна сама реструк-
туризувати й закрити ті з них, 
які ЄЦБ визнав неплатоспро-
можними. Комісія відмови-
лася від ідеї спільної для євро-
зони програми страхування 
депозитів через незгоду Ні-
меччини разом відповідати за 
це. Однак без такого колектив-
ного розподілу ризиків велику 
частину єврозони від кризи 
може відділяти лише один 
банк.

Іще важче йдуть справи з 
фіскальним союзом. Німеч-
чина й чути не хоче про спільні 
єврооблігації, а Франція не ба-
жає надавати Брюсселю більше 
повноважень для визначення 
економічної політики країн ЄС. 
Своєю чергою, цей глухий кут 

Американський 
федеральний 

бюджет становить 
приблизно 

24% 
ВВП; 

швейцарський – 
близько 

12%. 
А у ЄС він лише 

1%
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не дає розвивати економічного 
та політичного союзу. «Просто 
якась змова між тими, хто від-
мовляється ділитися суверені-
тетом, і тими, хто відмовля-
ється ділити ризики», – по-
скаржився один із єврочинов-
ників.

Утім, нова ідея набуває обри-
сів: підтримка так званого фіс-
кального потенціалу, тобто цен-
трального бюджету єврозони, 
який може запрацювати як ан-
тициклічний інструмент  еконо-
міки. Американський федераль-
ний бюджет становить при-
близно 24% ВВП; швейцарський 
– близько 12%. А от у ЄС він лише 
1%. План страхування від безро-
біття, запропонований фран-
цузьким міністром фінансів 
(частина п’ятої «цеглинки», яку 
той називає «соціальним сою-
зом»), може стати автоматичним 
стабілізатором: країни отриму-

ватимуть кошти для допомоги 
безробітним у скрутні часи й ста-
ватимуть донорами, коли в них 
самих усе налагодиться.

Чи захочуть німці погоди-
тися на такий стрибок до 
«трансферного союзу», проти 
котрого вони завжди висту-
пали? Багатьох непокоїть те, що 
цей план став би кроком до дав-
ньої мрії французьких соціаліс-
тів – уніфікувати мінімальні 
зарплати й рівень соціального 
забезпечення по всьому ЄС. Ні-
меччина ж, навпаки, хоче зро-
бити ринки праці континенту 
гнучкішими й провести ре-
форму системи соціального за-
безпечення.

І все-таки федеральний 
канцлер ФРН Анґела Меркель 
сказала в приватній розмові, 
що готова розглянути масш-
табніші трансфери. Її урядовці 
говорять про те, щоб давати 

більше коштів країнам-
реформаторам, – приміром, на 
допомогу в перекваліфікації 
безробітних. Деякі єврочинов-
ники вважають, що можна 
узгодити французький підхід 
із німецьким. Європейські 
страхові виплати непраце-
влаштованим можна обме-
жити тільки доплатами для 
тих, хто не трудиться тимча-
сово. Фінансування довготер-
мінової допомоги залишати-
меться у відповідальності уря-
дів держав. Затрати на це слід 
обме жити, – можливо, до 
0,25% ВВП. Допомога безробіт-
ним, не виключено, виявиться 
легшою справою, ніж виплата 
боргів економічно безпорад-
них членів ЄС. Це також може 
пом’якшити образ «безсердеч-
ної» Німеччини, яка силоміць 
нав’язує сувору економію.

Уряди Франції та ФРН і на-
віть інститути ЄС ще аж ніяк не 
погодилися з ідеєю допомоги 
безробітним. Але трансфери в 
якійсь формі цілком можуть 
дістати «добро». Вони дали б 
президентові Франсуа Олланду 
пред’явити хоч щось на під-
тримку своєї розпливчастої ідеї 
«згуртованості й солідарності». 
А для Німеччини перекази вар-
тістю в мільярди євро можуть 
виявитися привабливішими, 
ніж явно безкінечна відпові-
дальність за борги й банківські 
депозити по всій єврозоні.

Самих собою трансферів не 
вистачить для того, щоб по-
класти край кризі. Але за пра-
вильного застосування вони 
могли б стати знаком політич-
ної єдності й підсолодити гірку 
пігулку реформ. Неналежне їх 
використання, навпаки, здатне 

викликати параліч на ринку 
праці й постійну залежність від 
німецьких субсидій. Небезпека 
полягає в тому, що замість 
згуртувати країни ЄС такі 
трансфери можуть загострити 
суперечності й поглибити роз-
кол між боржниками та креди-
торами. 
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Злочинці в політиці 
ч

и вільна політика від злочинців? І чи була 
вона колись такою? Насправді ні. Якщо не 
рахувати військових злочинців, які, за ви-
значенням циніка, є державниками, що 

програли війну (ті, що виграли, вважаються ви-
ключно героями), звичайним злочинцям теж час 
від часу вдається втрапити до політики. Пройдис-
віти, шарлатани, найрізноманітніша шахрайська 
братія, ба навіть бандити стають частиною полі-
тичної еліти. Недаремно кажуть, що від парла-
менту до в’язниці – один крок. 
Центральним елементом політики завжди було 
розділення між легітимними і нелегітимними ді-
ячами. Легітимність є найціннішою її власти-
вістю. Але задовго до того, як політичні лідери 
дістаються висот легітимності та законності, вони 
часто існують впритул до злочинного світу. До-
сить згадати, як Нікколо Макіавеллі називав дер-
жавця напівлюдиною і напівчудовиськом, і стане 
зрозуміло: так було завжди. 
Успішний правитель, якому до кінця свого прав-
ління вдалося об’єднати і централізувати державу 
за будь-яку ціну, стає героєм. Тих же, хто нама-
гався зробити це, маючи статус переможця, але не 
досяг мети, історія пам’ятає як кровожерливих 
злодіїв, спраглих влади. Успішний бунтар стає ре-
волюціонером і реформатором, а той, що програв, 
опиняється на маргінесі політичної історії як за-
колотник безглуздого бунту.     
Успішні диктатори і тирани не здатні на великі 
досягнення без допомоги злочинного світу, 
оскільки їм завжди потрібні вбивці, злодії, шахраї 
й ті, хто виконуватиме тортури. Якщо придиви-
тися, те, що ми вважа-
ємо героїчними сагами 
про двобій ліберальних 
політичних режимів і 
диктатур, насправді є 
двобоєм цивілізованої 
політики та бруталь-
ного використання 
влади злочинцями. 
Навіть трагедія Росії ХХ сторіччя, що за гли-
биною та інтенсивністю пристрастей може 
зрівнятися з шекспірівською, почалася з колапсу 
вже слабкої імперської влади під наступом кри-
мінального елементу. Зрештою, Іосіф Сталін на 
початку свого сходження, був, по суті, не більше 
ніж просто головорізом. У багатьох аспектах це 
був успішний злочинець, якому вдалося консолі-
дувати владу і створити міф легітимізації самого 
себе як законного правонаступника, однодумця і 
вихованця Лєніна. Після розпаду Російської дер-
жави владу в ній прибрав до рук злочинний ре-
жим, що діяв під прикриттям образу всесвіт-
нього оплоту лівих. 
Однак криміналізація політики і стрімка політи-
зація бандитських груп не є явищем виключно 
темного минулого. Досить згадати початок швид-
кого періоду болючих змін у колишньому Радян-
ському Союзі, коли, якщо називати речі своїми 

іменами, злочинці та різні тіньові угруповання 
шукали способів вийти з тіні та легітимізувати 
себе і свої наміри. Деяких з них урочисто при-
йняли до політичних еліт; іншим нічого не вда-
лося, і в результаті їх викинули з політики або по-
садили до в’язниць. 
Ким були Владімір Путін та його антураж, коли 
з’явився їхній горезвісний кооператив «Озеро»? 
Хто належить до політичної еліти в пострадян-
ських країнах, де статки не накопичувалися де-
сятиліттями і століттями, а швидко здобувалися 
фаворитами влади під захистом агентів колиш-
ніх силових структур? Навряд чи туди входить 
хтось, окрім силовиків, тобто кагебістів, агентів 
спецслужб, злодіїв, котрих захищала держава, і 
деяких підприємців, що прийняли виклик і при-
єдналися до цих лав, погодившись співпрацю-
вати з лихим збіговиськом, яке залишилося від 
колишньої імперської машини.  
Цікаво, що іноді між ними простежується певна 
схожість із заможними владними групами Італії 
часів Відродження. Пригадайте роди Орсіні й 
Колонна в Римі, Медічі у Флоренції чи Сфорца у 
Мілані. У них були власні придворні судді, митці, 
вчені та історики. Часто вони виступали не лише 
як політичні династії та знатні роди, а й як учас-
ники політичної боротьби і злочинних змов. 
У своєму романі «Сім’я» Маріо П’юзо описує ро-
дину Папи Олександра VI як прототип сучасної 
мафії. Його син Чезаре Борджіа стає кардиналом у 
18 років, але кидає церковну кар’єру і досягає 
справжніх висот політичної та військової слави. 
Будучи ідеальним втіленням напівлюдини-

напівчудовиська з «Дер-
жавника» Макіавеллі, 
Чезаре Борджіа починає 
свій шлях у політиці як 
хижак та безжальний 
вбивця, але завершує як 
політичний мрійник і 
творець об’єднаної та 
сильної Італії. 

Навіть убивця чи злочинець має шанс стати 
державником. І навпаки. Злодіяння, вчинені 

заради добра й людства, часто трапляються в 
шекспірівських п’єсах і сонетах. Такі злочини на 
власні очі бачили європейські історики, драма-
турги і поети; та й ми самі можемо вважатися 
очевидцями, адже були свідками багатьох пере-
воротів, заворушень у Східній Європі після 1990 
року. 
Ключовий момент полягає в тому, чи підніма-
ється сім’я, рід або клан вище за державу, чи є 
між ними протистояння. Однак найгірше тра-
пляється, коли вони стають одним цілим. Про-
ступки і шахрайство в політиці будуть завжди, 
доки їх якимось чином не розмиють або маргіна-
лізують. І правда, колишній махляр може стати 
відданим своїй справі державником. Але, на 
жаль, протилежних трансформацій ми бачили 
значно більше.        

УСПІШНІ ДиКТАТОРи І 
ТиРАНи НЕ ЗДАТНІ НА ВЕЛиКІ 
ДОСЯГНЕННЯ БЕЗ ДОПОМОГи 

ЗЛОчиННОГО СВІТУ

Автор:  
Леонідас 
Донскіс
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24–29 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):
24 вересня, 18:00 – презентація книжки Валентина Терлецького 
«Хмарочос» (видавництво «Нора-Друк»).
25 вересня, 18:00 – презентація першого українського техно-трилера від 
Максима Кідрука «Бот» (видавництво «К.С.Д.»).
26 вересня, 18:00 – зустріч із автором і презентація детективу Вітольда 
Шабловського «Убивця з міста абрикосів» (видавництво «Темпора»). 
Спільно з Польським Інститутом у Києві.
27 вересня, 18:00 – презентація книжки віршів Павла Щириці «Місце 
сили» (видавництво «Ярославів Вал»).

|| Львів (просп Свободи, 7):
24 вересня, 17:30 – презентація книжки польського кінорежисера Януша 
Маєвського «Mała matura 1947» («Гімназійний випускний 1947»). 
За участю автора. Спільно з Генеральним консульством Республіки 
Польща у Львові.
25 вересня, 18:00 – зустріч із автором і презентація детективу Вітольда 
Шабловського «Убивця з міста абрикосів» (видавництво «Темпора»). 
Спільно з Польським Інститутом у Києві.
27 вересня, 18:00 – «Сектор критики»: обговорення найпопулярніших 
книжок вересня за участю літературознавців Віктора Неборака та Ігоря 
Котика.
28 вересня, 18:00 – презентація меморіально-документального видання 
«Відпущення» (22 життєві істор� українців із різних регіонів, різного віку, 
з різним культурним та релігійним підґрунтям).

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
25 вересня, 18:00, 5-й поверх – майстер-клас для дітей із сер� 
«Кумедний світ бісеру»: рибка.
26 вересня, 19:00, 4-й поверх – кіноклуб: перегляд фільму «35 чарок 
рому» Клера Дені.

27 вересня, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки Василя Кожелянка 
«Діти застою» (видавництво «Книги ХХІ»). За участю письменника 
Олександра Бойченка.
28 вересня, 18:00, 4-ий поверх – презентація книжки Юрія Винничука 
«Танґо смерті» (видавництво «Фоліо»). Зустріч із письменником Андрієм 
Курковим.

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
25 вересня, 18:30 – показ фільмів мандрівного кінофестивалю 
«Кіномедіа».
28 вересня, 18:30 – зустріч із психологом Пітером Філіпсоном: 
«Ґештальт без кордонів».
29 вересня, 16:00 – презентація перекладу роману ДіБіСі П’єра 
«Світло згасло в Країні Див».

|| Харків (вул. Сумська, 3):
25 вересня, 18:00 – відкрита лекція Сашка Ткаченка «Весілля як обряд 
переходу в українській традиц�».
26 вересня, 18:00 – презентація перекладу роману ДіБіСі П'єра «Світло 
згасло в Країні Див».
27 вересня, 18:30 – дискусія та презентація книжки Валентини Сушко 
«Життя Нескінченне. Поховальна обрядовість українців Слобожанщини 
ХІХ–ХХІ ст.».

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
27 вересня, 18:30 – презентація книжки Олексія Волкова «Емісар» 
(видавництво «Нора-Друк»).
29 вересня, 17:00 – презентація перекладу книжки Джорджа Буша 
«Ключові рішення» (видавництво «Брайт Стар Паблішинг»).



ХОч Би ЯК ЛЯКАВ ПУТІН 
ПЕРЕОРІЄНТАЦІЄЮ НА КиТАЙ, 
ГАЗОГОНи ДО ПІДНЕБЕСНОї 
ТРЕБА ЩЕ ПОБУДУВАТи

Брюссель  
проти Газпрому
Путін нервує. Західні експерти вважають,  
що Європейська комісія має непогані  
шанси перемогти Газпром у конфлікті  
щодо його монопольних цін на 
центральноєвропейських ринках

С
пільна енергетична полі-
тика, про яку так багато го-
ворили у високих брюссель-
ських кабінетах, потроху 

починає обростати конкретикою. 
Скарга Литви на застосування 
методів нечесної конкуренції 
Газпромом стала підставою до 
спеціального розслідування ЄС 
(див. Тиждень, № 37/2012). 
За першими підсумками, біль-
шість країн Центральної та Пів-
денної Європи, яких безпосеред-
ньо стосується розслідування, 
адже саме вони найбільше за-
лежні від Газпрому, узгоджено 
підтримали ініціативу. Натомість 
кілька великих західних держав, 
таких, як Франція, Італія, Німеч-
чина, поки що загадково мов-
чать. Від їхньої підтримки, безпе-
речно, також залежать резуль-
тати розслідуван ня, а головне –  
його наслідки. Проте, на думку 
європейських аналітиків, згідно з 
досвідом попередніх таких про-
цедур у ЄС, стриманість цих 
країн не стане визначальним 
чинником.

ПОЛІТичНІ ЦІНи
«Реальна конкуренція в енерге-
тиці буде найкращим аргумен-
том на користь Євросоюзу, – за-
явила президент Литви Даля Ґрі-
баускайте під час зустрічі з євро-
пейським комісаром із питань 
енергетики Ґюнтером Еттінґе-
ром. – Коли громадяни країн 
ЄС почнуть менше платити за газ 
та світло, вони самі перекона-
ються в ефективності європей-
ського проекту. Але цю справ-
жню конкуренцію ще треба по-
ставити до дії».

Вільнюс не лише скаржиться 
на Москву до Європейської комі-
сії та робить гострі заяви. Литва 
активно переформатовує струк-
туру свого енергетичного забез-
печення. Будує термінал для 
скрапленого газу в Клайпеді, 
узгоджує проект нового газо-
гону до Польщі, закладає нові лі-
нії електричного сполучення зі 
Шве  цією, проектує АЕС та всіма 
цими діями готує вихід з енерге-
тичної мережі колишнього СРСР. 
«Ми відкрили шахову партію з 
дуже небезпечним супротивни-
ком, – каже Арвідас Секмокас, 
міністр енергетики Литви. – По-
чали білими, і наші пішаки впев-
нено вирушили вперед».

«Європейська комісія з пи-
тань конкуренції, порівнявши 
ціни, які платять інші споживачі 
російського газу, визнала скаргу 
Литви аргументованою, – ска-
зали Тижню в прес-службі ви-
конавчого органу ЄС у Страс-

бурзі. – Нині країна купує пальне 
на 13% дорожче, ніж Естонія, і на 
20%, ніж Латвія: €403 за 1 тис. м3, 
що на €90 більше, ніж Німеч-
чина. Тому Комісія вирішила пе-
ревірити, наскільки політич-
ними є ціни Газпрому».

У Вільнюсі натомість не ма-
ють сумнівів, що найвищу по Єв-
росоюзу вартість держава пла-
тить за завзяття, з яким вона на-

годилася втілювати директиву 
ЄС про розподіл ринків газу та 
електрики. До 2014-го Литва спо-
дівається цілковито відокремити 
виробництво енергії від продажу. 
Того самого року на її території 
має завершитися будівництво 
термінала скрапленого газу. На 
цей час якраз спливе термін ни-
нішньої угоди з Газпромом. 

Латвія також бореться за 
кращі ціни на блакитне паливо із 
залученням механізмів ЄС. Член 
Європейської народної партії від 
цієї країни Крішьяніс Каріньш 
кілька днів тому провів через Єв-
ропарламент справді безпреце-
дентний документ. Посилаючись 
на звіт Каріньша, законодавчий 
орган затвердив створення но-
вого механізму інформаційного 
обміну між членами ЄС сто-
совно всіх великих енергетичних 
контрактів, які укладені чи ухва-
люватимуться з позаєвропей-
ськими партнерами. Передусім 

Автори: 
Алла 

Лазарева, 
Ален Гіймоль, 

Франція 
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ТРУБА  
В ОБХІД. 
З відкриттям 
«Північного 
потоку» в 
листопаді 
2011-го Росія 
отримала 
прямий шлях 
доставки 
газу на захід-
ноєвропей-
ські ринки, 
але тепер 
цим важелем 
впливу на ЄС 
вона навряд 
чи сповна 
скористається 

це розхитує монопольні позиції 
Газпрому.

«Голосування 13 вересня бу-
ло складним, – розповів Тижню 
один із адміністраторів Європар-
ламенту. – Документ пройшов 
дуже скромною більшістю голо-
сів, переважно за рахунок поль-
ської та балтійських делегацій. 
Загалом країни, яких торкнеться 
розслідування проти Газпрому, 
тобто Болгарія, Угорщина, По-
льща, Латвія, Литва, Естонія, Че-
хія та Словаччина, виявляють го-
товність поборотися за більшу 
прозорість у системі постачання 
блакитного палива. Натомість 
позиція давніх великих партне-
рів російського газового моно-
поліста, а відтак і РФ, таких як 
Франція, Німеччина, Італія, ве-
ль  ми неоднозначна».

По суті, новий механізм зо-
бов’язує країни ЄС підписувати 
угоди з Газпромом та йому поді-
бними лише за згодою Європей-

ської комісії. Але дехто з його ве-
ликих клієнтів звик до привілеїв 
і вважає, що для нього вигідніше 
було б і далі домовлятися з Мо-
сквою сам на сам. Найкраще 
охарактеризував ситуацію Ка-
ріньш, автор «революційного» 
звіту: «З усіх великих країн 
лише Польща цілковито підтри-
мує ідею спільного енергетич-
ного простору ЄС. Цей задум 
уже давно на часі, але ще не ви-
зрів повністю. Колишній соц-
табір вбачає в Газпромі зброю 
узалежнення та впокорення, 
французи, італійці, німці – ін-
струмент для одержання при-
бутків».

ЮРиДичНА СКЛАДОВА
Експерти зазначають, що на за-
провадження нового механізму 
енергетичної співпраці в ЄС ре-
ально піде не один рік, навіть 
якщо концептуальні засади вже 
закладено. «Переговори трива-

ють з лютого 2011-го, – пояснює 
латвійський правник-міжнарод-
ник Ріта Серпіня. – Тоді на саміті 
ЄС було домовлено координу-
вати дії в переговорах із третіми 
країнами, і насамперед із Росією. 
Але напрацювати усвідомлення 
колективного європейського ін-
тересу – дуже непроста справа. 
Ситий голодного не розуміє не 
тільки в приказці. Каріньш ледь 
не рік проводив переговори з різ-
ними політичними групами, про-
суваючи ідею спільного фронту 
проти Газпрому, але окремі дер-
жави чинять опір. Вони не змо-
гли завалити голосування в Євро-
парламенті (щодо узгодження 
великих енергетичних контрак-
тів. – Ред.), тому, не виключено, 
саботуватимуть співпрацю на 
рівні Ради міністрів ЄС».

Побоювання прибалтів 
щодо холодної пасивності «ста-
рої Європи» частково підтвер-
джують відповіді речника 
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французького МЗС Філіппа 
Лальйо на запитання Тижня, 
чи підтримує Париж директиву 
Європарламенту про узго-
дження з Брюсселем великих 
позаєвропейських енергетич-
них контрактів: «Ми підтриму-
ємо запровадження нового ме-
ханізму спільного інформу-
вання в межах ЄС щодо енерге-
тичних угод, підписаних із зо-
внішніми партнерами. Що до 
розслідування проти Газ прому 
ми стежимо за його розвитком, 
але не робитимемо передчасних 
висновків».

Чи становить стриманість 
великих країн ЄС небезпеку для 
результатів антимонопольного 
розслідування? «Зовсім ні, – пе-
реконаний французький фахі-
вець у галузі альтернативних 
енергетичних джерел Мішель 
Памюс. – Комісія з питань кон-
куренції ЄС зовсім не новачок у 
таких справах. До неї зверта-
ються держави, підприємства та 
навіть окремі громадяни. Часом 
базові звинувачення позову су-
перечать позиції Комісії. Але 
розслідування відбуваються, 
хоч і тривають здебільшого не 
один рік».

Мабуть, найзнаковішим ан-
тимонопольним розслідуванням 
Євросоюзу була перемога над 
Microsoft. Імперії Білла Ґейтса 
тричі присуджували величезні 
штрафи: 2004 року – €497,5 
млн, 2006-го – 280 млн, 2007-го – 
€899 млн. І потужний амери-
канський гігант усе сплатив, 
хоча й оскаржував щоразу судові 
рішення в касаційній інстанції. 
Ще важливіше – в результаті 
розслідування Європейської ко-
місії Microsoft пішов на по-
ступки. Не цілковиті, звичайно, 
але все ж...

«Щойно проголошене роз-
слідування проти Газпрому 
вписується в загальну логіку ро-
боти Комісії з питань конкурен-
ції, – пояснюють у прес-службі 
Європейського парламенту. – За 
кілька днів після цього оголо-
шення ЄС розпочав ще одну ан-
тимонопольну справу, що обіцяє 
стати не менш гучною. Йдеться 
про монопольний експорт пане-
лей для накопичення сонячної 
енергії з Китаю. Ініціатор – 
група європейських виробників 
сонячної енергії Eu ProSun. Імо-
вірний демпінг 60–80% євро-
пейських цін». Фахівці прогно-
зують, що до 2020 року розмі-

щення таких панелей збіль-
шиться в Європі у 50 разів. Ри-
нок сонячної енергії стає не 
менш важливим, ніж вуглевод-
ної. Піднебесна відверто домага-
ється на ньому монопольних по-
зицій. Європейський союз, схо-
 же, починає усвідомлювати не-
безпеку.

Колись, одразу після Другої 
світової війни, Євросоюз, що на-
зивався тоді Союзом вугілля й 
сталі, починався саме зі спіль-
ного енергетичного проекту. 
Шість європейських країн вирі-
шили разом керувати рідкіс-
ними стратегічними ресурсами. 
Якщо вважати, що природний 
газ також має стратегічне зна-
чення та помалу вичерпується, 
спроби відновити енергетичне 
партнерство набувають симво-
лічного сенсу. Тим більше в Рим-
ській угоді від 1957 року – пер-
шому засадничому документі 
ЄС – було прописане право на 
конкуренцію.

З того, як нервує Путін, виго-
лошуючи одну заяву за іншою як 
реакцію на розслідування ЄС 
щодо Газпрому, зрозуміло, що 
РФ не може собі дозволити зне-
хтувати європейським ринком. 
Хоч би як лякав російський пре-
зидент переорієнтацією на Ки-
тай, газогони до Піднебесної 
треба ще побудувати. Та і шлях 
не близький... Газпром – най-
більша газова структура світу – 
тільки 25% свого видобутку про-
дає з вигодою. На Захід. Решта 
75% газу споживається за дем-
пінговими цінами на внутріш-
ньому ринку. Тож для Росії 
втрата європейського спожи-
вача матиме катастрофічні на-
слідки. Вона муситиме домовля-
тися. Тому й нервує. 

Маленькі Литва та Латвія на-
вряд чи самотужки здолали б екс-
пансивного гіганта. Але за допо-
могою неповороткої, але зубастої 
європейської машини їхні шанси 
на перемогу підвищуються в 
кілька разів. Опосередковано си-
туація вигідна й нашій державі 
(див. Тиждень, 
№ 37/2012). Але... «Можна при-
пустити, що якби нинішній ре-
жим не протринькав довіру Брюс-
селя й Україна мала в активі 
Угоду про асоціацію з ЄС та зону 
вільної торгівлі, то з урахуванням 
того, що ми вже є членом Енерге-
тичного співтовариства, Київ міг 
би сподіватися на урахування 
його інтересів Європейською ко-

місією, – зазначає у коментарі 
Тижню директор енергетичних 
програм центру «Номос» Ми-
хайло Гончар. – Варто згадати, 
що Європарламент торік реко-
мендував Комісії посприяти Укра-
їні в її газових переговорах із РФ. 
Також і Єврокомісія у своєму ба-
зовому документі від 7 вересня 
2011-го щодо партнерства з краї-
нами, що мають важливе зна-
чення для енергетичної безпеки 
ЄС та не є його членами, пропону-
вала ініціювати тристоронній 
формат переговорів ЄС–Україна–
Росія. Київ цим не скористався. 
Тому за нинішніх реалій відносин 
із Брюсселем надії на те, що там 
хтось перейматиметься пробле-
матикою дискримінації України в 
газових відносинах із РФ, як на 
мене, марні. У Києві, як і раніше, 
сподіваються знайти якусь 
«схему», готуються до «дери-
бану» видобувних активів Наф-
тогазу... Так чинний контракт не 
переглянути».

Утім, розслідування проти 
Газпрому, за припущеннями фа-
хівців, триватиме щонайменше 

два роки. Для історії це крапля в 
морі. А для організації «європей-
ського енергетичного НАТО», 
про яке, на уламках Берлінської 
стіни, колись мріяв Лех Ва-
ленса, може статися, цього буде 
достатньо. 

Найбільші  
антимонопольні 

успіхи ЄС:
2004 року 

Microsoft було 
оштрафовано на 

€497,5 
млн

2006-го – на 

€280 
млн

2007-го – на 

€899 
млн

Усі звинувачення Єврокомісії 
потенційно смертельні для 
бізнес-моделі Газпрому
«Газпром недооцінив 

повноваження Європейської комісії, яка підштовхнула 
країни-члени до лібералізації своїх газових ринків. Він 
спробував заблокувати розподіл ринку методом батога 
і пряника. Але це додало проблем. (...)
Рік тому комісія провела низку набігів на 20 офісів 
Газпрому і пов'язаних із ним компаній. Це розвіяло міф 
про те, що політичні зв'язки фірм у великих 
європейських державах забезпечили йому імунітет.  
4 вересня комісія почала антимонопольне 
розслідування за трьома звинуваченнями. Всі вони 
потенційно смертельні для бізнес-моделі Газпрому. Він 
полюбляє укладати угоди з окремими країнами, що 
дозволяє винагороджувати друзів і карати ворогів. 
Тепер російському газовому монополістові буде важко 
захищати контракти з окремими країнами, укладені 
всупереч правилам єдиного ринку ЄС. (...), як стало 
відомо американській компанії Microsoft після сварок із 
Єврокомісією: монопольна влада в Європі лише сприяє 
наживанню ворогів, а не зростанню прибутків».

РФ НЕ МОжЕ СОБІ 
ДОЗВОЛиТи ЗНЕХТУВАТи 
ЄВРОПЕЙСЬКиМ РиНКОМ
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Під час протестів  
у Єгипті двоє  

загинуло,  

220  
дістали  

поранення і  

400 
були арештовані

Провокація Баджила
Протести на Близькому Сході, викликані скандальною стрічкою  
про пророка Мухаммеда, були радше акціями радикальних 
ісламістів, аніж широких мас мусульман  

Автор: 
Наталя Гуменюк, 

Каїр – Туніс – Амман – Стамбул

«Я 
дуже злий на те, що 
коїться, та подвійні 
стандарти в на-
шому суспільстві. 

Проклясти пророка – це звична 
побутова лайка, яку щодня про-
мовляє більшість арабів. Один 
єгипетський комедіант постійно 
висміює Аллаха й у кадрі глузує з 
Корану. Чому б не піти палити 
посольство Єгипту?» – розпові-
дає Тижню один із найуспішні-
ших йорданських скульпторів і 
фотографів Бадер Махаснек. За-
звичай він уникає гострих ви-
словлювань про політику і релі-
гію, цього разу не стримався: 
«Турецький лідер Кемаль Ата-
тюрк відмовився від свого пер-
шого імені Мустафа, а це – перше 
ім’я пророка. Більшої наруги годі 
уявити. То чому б не громити по-
сольство Туреччини?» 

Тунісців та єгиптян, до яких 
Тиждень звернувся з прохан-
ням прокоментувати завору-
шення в їхніх країнах, най-
більше вразив безглуздий при-
від для таких жорстких виступів. 
Неякісно змонтований 14-хви-
линний трей лер фільму «Му-
сульманська цнота» був викла-
дений на YouTube 2 липня. Про-
рока Мухаммеда в ньому зобра-
жено спраглим до влади ліде-
ром зграї волоцюг та ще й педо-
філом. 14 вересня, коли антиа-
мериканські акції прокотилися 
кількома десятками країн, вже 
було відомо, що стрічка – справа 
рук не «американця ізраїль-
ського походження», про якого 
напередодні говорили ЗМІ, а 
християнина-копта єгипет-
ського походження на ім’я На-
кула Баселі Накула. Він, зо-
крема, відомий як Сем Баджил, 
мешкає у США, відсидів 21 мі-
сяць у в’язниці за шахрайство та 
банківські махінації. У портфо-
ліо режисера стрічки лише 

кілька дешевих порнострічок. 
Актори, як з’ясувалося, й гадки 
не мали, що знімалися в антиіс-
ламській пропаганді: сценарій 
називався «Воїн пустелі», голо-
вний герой – пророк Мухаммед 
– мав ім’я Джордж, а вся звукова 

доріжка була дописана після 
монтажу.

Відео набуло розголосу, коли 
уривки із субтитрами арабською 
на роковини терактів 11 вересня 
показав популярний телепропо-
відник на єгипетському телека-

ОБУРЕНІ ЄГИПТЯНИ. 
Однак масовістю 

акції протесту наразі 
не вирізняються
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У Ємені 
сотні студентів  

вимагали вислати 
посла США

В Індонезії 
під час сутичок  

із поліцією  
демонстранти  

кидали каміння, а 
правоохоронці  

застосували  
сльозогінний газ

Кількасот  
палестинців  

на Західному  
березі 

влаштували  
мирний сидячий 

протест

У Кабулі  
демонстранти  
підпалювали  
поліцейські 

машини

ФІЛЬМ ПРО ПРОРОКА 
МУХАМЕДА – СПРАВА РУК 
НАКУЛА БАСЕЛІ НАКУЛА, 
ХРиСТиЯНиНА-КОПТА 
ЄГиПЕТСЬКОГО ПОХОДжЕННЯ, 
ЩО МЕШКАЄ У США

налі Al-Nil, який вважають рупо-
ром консервативних мусульман і 
фінансують з Перської затоки. 
Відтак трейлер почав поширюва-
тися серед найконсервативніших 
мусульманських громад. 

БУНТи САЛАФІТІВ
«Любі американські друзі, звер-
таюся до вас без жодної іронії. Не 
лякайтеся того, що показують про 
Єгипет по телевізору. Новини 
сфокусовані на десяти особах і 
справляють враження, що про-
тестує вся країна. Життя в Каїрі не 
змінилося, жоден американець 
тут не загинув. Лівія – це геть 
інша держава», – таке повідом-
лення у Facebook розмістив єги-
петський режисер-документаліст 
Бассем Юсрі. Він мешкає непода-
лік головної площі Тахрір, за кіль-
касот метрів від Garden City – ра-
йону Каїра, в якому зосереджені 
державні установи, посольства і 
де відбувалися антиамериканські 
протести.

Інакше про ситуацію відгуку-
ються місцеві християни-копти 
(10% населення Єгипту), які 
звертають увагу на те, що в роз-
пал заворушень поліція зааре-
штувала відомого блогера Аль-
бера Сабера. Коли сусіди дізна-
лися, що Альбер модерує в соці-
альних мережах сторінку єгипет-
ських атеїстів і розмістив трейлер 
фільму, біля його будинку зі-
брався агресивно налаштований 
натовп. Батьки хлопця викли-
кали поліцію, але замість того 
щоб захистити, правоохоронці 
взяли під варту юнака, а родині 
порадили переїхати.

Спровоковані картиною су-
тички ісламістів з силами без-
пеки біля посольства США в 
Єгипті тривали майже чотири 
дні. Загинули двоє протестан-
тів, 220 поранено, понад 400 за-
арештовано. Спершу кілька со-
тень консервативних мусуль-
ман зібралися поблизу дип-
представництва ніби зі спон-
танним виступом. Ближче до 
вечора до них приєдналися ху-
лігани найуспішнішого фут-
больного клубу Африки «Зама-
лек», які з гаслами «Немає 
Бога, крім Аллаха» перелізли 
через паркан, зняли американ-
ський прапор, щоби замінити 
його чорним стягом.

У Тунісі крім американської 
амбасади, що в заможному ра-
йоні доволі далеко від центру, де 
зазвичай відбуваються протести, 

ісламісти атакували американ-
ські школи. У сутичках із полі-
цією загинули чотири людини, 
46 дістали поранення. Тоді як 
один із лідерів місцевих салафі-
тів зміг уникнути арешту, втікши 
з мечеті, яку оточили близько ти-
сячі правоохоронців.

«Те, що відбувалося біля по-
сольства, не справляло враження 
спонтанної демонстрації. Я була 
неподалік і бачила, що люди на 
цьому мітингу були схоже вбрані, 
мали однакові прапори. Деякі з 
цих «антиамериканців» були 
вдягнені в недешеві кросівки 
Nike та мали айфони», – розпові-
дає Тижню туніська художниця 
Лейла Шарфі. У соцмережах 
Лейла написала: «Браво, мусуль-
мани всього світу! Ви поставили 
ще одну чорну пляму на образі 
арабів. І як тепер переконувати 
світ, що іслам – релігія миру і 
терпимості? Байдуже, що біль-

шість тунісців засудила атаки». 
Лейла добре знає, що значить 
прикути до себе увагу радикаль-
них ісламістів. Її батько, Моха-
мед Шарфі, заснував туніську 
Лігу з прав людини і наприкінці 
1980-х, ставши міністром освіти, 
прибрав зі шкільних підручників 
архаїчні згадки про закони шарі-
ату, приміром, відрубування рук 
за крадіжку. 

ІСЛАМІСТи ПРи ВЛАДІ
Після повалення диктаторських 
режимів у Єгипті й Тунісі пере-
могу на виборах здобули помірко-
вані проісламісти, які тривалий 
час були забороненими, зокрема 
заснована «Братами-мусульмана-
 ми» Партія свободи та справедли-
вості в Єгипті й «Ен-Нагда» – ту-
ніська партія «Відродження». 
Відтоді весь світ заговорив про 
потенційну ісламізацію регіону, а 
суспільний дискурс в обох держа-
вах зосереджено на протистоянні 
ісламістів та прихильників світ-
ської держави. Останні наполяга-
ють, що ці режими отримують фі-
нансову підтримку із Саудівської 
Аравії та Катару в обмін на поси-

лення консервативних впливів, а 
також зауважують, що нова влада 
не контролює фундаменталістів 
узагалі.

В інтерв’ю Тижню, взятих 
напередодні заворушень, пред-
ставники обох партій у Єгипті й 
Тунісі намагалися дистанціюва-
тися від салафітів і відмовля-
лися брати на себе відповідаль-
ність за їхні дії, як-от напади на 
бари, де продають алкоголь, чи 
виставки сучасних художників у 
Тунісі. Попри те що обидві полі-
тичні сили контролюють дер-
жавні медіа, всю провину за по-
силення радикалізму вони по-
кладають на «вседозволеність 
ЗМІ». 

«Найбільший сором як туні-
сець відчуваю тому, що загинули 
люди. Решта не важлива, – зізна-
ється Малек Кемірі, один із ліде-
рів гурту «Армада Бізерта», чиї 
пісні лунали на площах Тунісу 
під час революції. – Я останнім 
захищатиму ісламістів, але цього 
разу мій осуд їх не стосується. 
Поліція допустила смерть людей. 
Я маю запитання до влади, яка 
це дозволила. Для бідняків релі-
гія – це єдина відрада. Лише 
якісні медіа й освіта зможуть по-
бороти наступ радикалізму. Бо-
ротися варто із системою, якій 
вигідні радикали, а не з салафі-
тами, які є лише одним із інстру-
ментів влади».

Міжнародні інформаційні 
агенції ілюструють матеріали 
про заворушення мапою, на якій 
одним кольором позначені всі 
держави, де відбулися маніфес-
тації незалежно від їхньої масо-
вості. Карта справляє враження, 
ніби антизахідна істерія охопила 
весь ісламський світ, тобто пів-
тора мільярда мусульман. У біль-
шості країн жертв під час висту-
пів не було. Проте фільм-образа 
залишається однією з найпопу-
лярніших тем дискусії. Освічена 
еліта засуджує вбивство амери-
канського посла у Лівії, водночас 
багато хто додає, що стрічка за-
слуговує на осуд. Глузування над 
пророком – межа, яку не можна 
перетинати, і ображено геть усіх 
мусульман. Розмови в друж-
ньому колі відрізняються від тих, 
що ведуться вдома. Один із йор-
данських художників зізнається: 
«Це зараз я сміюся над стрічкою. 
Якби мій батько дізнався, що я 
атеїст, то вбив би мене і навіть 
пишався, що позбувся невірного. 
Я не жартую». 
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Д
ля багатьох американців 
убивство 11 вересня посла 
США в Лівії Крістофера 
Стівенса стало квінтесен-

цією всіх їхніх очікувань від араб-
ського світу. В країні, де Захід 
лише торік допоміг повалити не-
нависного тирана, натовп сала-
фітів, напавши на американське 
консульство у Бенгазі, вбив посла 
Стівенса і трьох інших співробіт-
ників дипломатичної служби. 
Що ж спровокувало цей злочин, 
а також вуличні бунти в сусід-
ньому Єгипті і штурм посольства 
Сполучених Штатів у Ємені? Жа-
люгідний аматорський відео-
фільм про пророка Магомета, 
який уже встигла засудити адмі-
ністрація Обами. Тому багато 
громадян США запитують себе: 
«Для чого нашій державі наво-
дити лад у регіоні, де єдина по-
дяка – бездумна жорстокість, 

звинувачення в чужих гріхах та 
погроми?»

Убивство Стівенса – навряд 
чи єдиний за останній час при-
клад негараздів у арабському 
світі. Лише за сім днів до цієї тра-
гедії впродовж доби десятки лю-
дей загинули від вибухів у Іраку, 
а тамтешнього віце-президента 
заочно засудили до смерті за зви-
нуваченнями в убивстві; у Ємені 
було вчинено невдалий замах на 
життя міністра оборони; в Сек-
торі Газа ізраїльтяни позбавили 
життя шістьох повстанців; у Ту-
нісі екстремісти-салафіти роз-
громили бар з алкогольними на-
поями в місті, де почалася Араб-
ська весна. Нарешті, найпоказо-
віший приклад з усіх: у Сирії 
кількість жертв страшної грома-
дянської війни продовжує зрос-
тати в геометричній прогресії і 
вже перевищила 25 тис.

Під час нинішньої прези-
дентської кампанії у США Мітт 
Ромні суворо критикує Барака 
Обаму за надто велику увагу до 
«арабського пробудження». Для 
багатьох консервативних амери-
канців воно асоціюється з во-
роже настроєними ісламістами 
на кшталт «Братів-мусульман» 
та їхніх прибічників, які зараз 
верховодять у Єгипті й Тунісі. Їх 
вважають загрозою союзникові 
Сполучених Штатів – Ізраїлю. 
Американці з найрізноманітні-
ших соціальних груп бояться, що 
їх утягнуть у війну із Сирією, або 
що Іран виготовить ядерну 
бомбу. Їм уже набридло, що їх 
називають антиісламістами, ко-
ли фактично їхня країна наба-
гато прихильніша до мусульман-
шиїтів, ніж, скажімо, сунітська 
Саудівська Аравія. Слава Богу, 
американські війська забрано з 

Убивство у Лівії

Світовий поліцейський не може відступити з найнебезпечнішого 
регіону планети. Америка повинна робити більше
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«Аль-Каїда»  
та «Хезболла»  

закликали  
мусульман світу 

продовжити  
протести  

у відповідь  
на антиісламський 

фільм

АРАБСЬКА ВЕСНА ОБІЦЯЄ 
ВПЕРШЕ НА БЛиЗЬКОМУ 
СХОДІ ВІДДАТи ВЛАДУ В 
РУКи НАРОДУ, І США ЛиШЕ 
ВиГРАЮТЬ, ЯКЩО БУДУТЬ У 
ЦЕНТРІ ЦЬОГО РУХУ 
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Іраку. Миротворчі зусилля в 
ізраїльсько-палестинському про-
цесі ні до чого не ведуть. Зате 
сланцевий газ зменшив залеж-
ність США від арабської нафти. 
То чому ж нарешті Америці не 
дозволити найневдячнішому на-
родові на землі самому псувати 
собі життя?

Це дуже спокуслива пропози-
ція, і, поза сумнівом, вона зазву-
чить іще краще в перебігу вибор-
чої кампанії після смерті Стівенса. 
Але, аналіз, і висновки глибоко 
хибні. Багато країн арабського 
світу насправді рухаються у пра-
вильному напрямку. А тим, які 
збилися на манівці – особливо Си-
рії, – Сполучені Штати потрібні 
дужче, ніж будь-коли раніше.

ВІД ОДНОГО БОжЕВІЛЬНОГО 
ДО ІНШОГО
Отже, спершу – про вбивство Сті-
венса. У ньому брали участь 
озброєні прихильники джихаду, 
але інші деталі, схоже, радше ви-
падкові, ніж симптоматичні. В 
Америці один екстреміст неспо-
вна розуму зняв відео, а в араб-
ському світі юрба інших таких са-
мих навіжених радикалів за 
нього вчепилася. Уряд Лівії не 
тільки не заохотив цього прояву 
жорстокості, а й висловив глибо-
кий жаль із приводу вбивства по-
сла Стівенса (хоча Єгипет був не 
настільки однозначний), а лі-
війці оплакували популярного 
дипломата.

Це підкреслює куди важливі-
ший момент. Арабська весна, по-
при всю її безладність, загалом 
усе ще рухається в правильному 
напрямку. У Тунісі, Єгипті й Лівії 
тиранів змінили демократичні 
уряди. Вони більш ворожі до Із-
раїлю, ніж був дехто з їхніх 
попередників-диктаторів. Але 
точно, як і в Туреччині, поміт-
ніша симпатія до палестинців ві-
дображає народні настрої (що за-
звичай характерно для демокра-
тій). «Брати-мусульмани» мають 
неприйнятні для європейців по-
гляди на жінок, освіту й багато 
чого іншого, але біля керма їм 
доведеться стримуватися, бо ви-
борцям потрібніші робота і хліб 
на столі, ніж закони шаріату.

Нехай проминуть довгі роки, 
але ці республіки обіцяють зре-
штою перетворитися на держави з 
поміркованою і демократичною 
формою ісламізму на зразок Ту-
реччини, а не на суворі теократії, 
як-от Іран. На даному етапі над-

мірного втручання Сполучених 
Штатів уже не знадобиться: Ту-
реччина і Єгипет зможуть стати 
дієвими регіональними лідерами, 
й араби будуть більш здатні вирі-
шувати свої проблеми самотужки.

Але до того прогрес без Аме-
рики буде неможливий. Своїм 
відносним успіхом Лівія, незва-
жаючи на вбивство посла, багато 
в чому завдячує збройній під-
тримці США на початку кампанії 
проти режиму Каддафі. Фактично 
саме Держдепартамент сказав 
людям Хосні Мубарака в Єгипті, 
що гру закінчено. Америка по-
трібна, щоб дужче тиснути на 
дружні монархії Перської затоки 
– аби вони пом’якшили свої полі-
тичні системи. А новонародже-
ним арабським демократіям вона 
може дати життєво необхідну 
економічну допомогу. В Єгипті, 
Тунісі й Лівії, де уряди щосили 
намагаються подолати олігархіч-
ний капіталізм диктаторів, зрос-
тає безробіття. Невеличка допо-
мога, особливо якщо вона по-
в’язана з економічною рефор-
мою, може зробити величезні 
зміни. Якщо арабські країни за-
знають невдачі, світові це обі-
йдеться незмірно дорожче – ве-
личезні натовпи непрацевлашто-
ваної молоді шукатимуть виходу 
для свого гніву.

ВІД ТЕГЕРАНА ДО ДАМАСКА
Допомогти арабам розібратися у 
своїх справах – це не наївний фі-
лантропізм. Ці старання ґрунту-
ються на кісінджерівській «ре-
альній політиці». Близький Схід 
– це все ще плавильний тигель 
ісламу. Дуже багато проблем 
американської дипломатії по 
всьому світу, від Пакистану до Ін-
донезії, Нігерії і навіть паризьких 
передмість, зароджується саме 
тут. Це енергетичний пуп землі: 
Близький Схід усе ще визначає 
ціни на американських бензоза-
правках (і це дуже швидко можна 
буде перевірити, якщо Ізраїль 
нападе на Іран). А ще цей регіон 
– оселя багатьох заклятих воро-
гів Білого дому (включно з тим-
таки Тегераном).

Загалом Америка повинна 
робити на Близькому Сході 
більше, а не менше. Дві про-
блеми через внутрішню політику 
США занедбані особливо. Перша, 
звичайно, – це ізраїльсько-
палестинська суперечка. Палес-
тинці розділені; але Сполучені 
Штати повинні рішуче показати, 

що кожне нове (нелегальне) по-
селення, збудоване Ізраїлем на 
Західному березі річки Йордан, 
дедалі дужче утруднює прими-
рення між євреями й арабами. 
Цей конфлікт усе ще розбурхує 
пристрасті в регіоні. Передви-
борна агітація Ромні щодо цього 
питання, як і стосовно обстрілу 
Ірану, особливо незграбна.

Інша проблема – Сирія. Кіль-
кість загиблих зростає на 200 осіб 
щодня – з такою швидкістю, як у 
найгірший період іракської війни. 
Доки Башар Асад убиватиме без-
карно, кров заливатиме країну та 
її народ, міжконфесійна ворож-
неча спустошуватиме край і ни-
щитиме державу, полум’я бунтів 
перекинеться на весь Близький 
Схід. Під загрозою зараз уже на-
віть Йорданія та Ліван.

Є і альтернативне рішення: 
захистити народ Сирії, зробивши 
повітряний простір над нею зо-
ною, закритою для польотів. Це 
аж ніяк не легке рішення, утім, 
позбавивши Асада його ВПС, 
можна буде врятувати тисячі й 
тисячі життів. Швидке закін-
чення війни може ще дати Сирії 

шанс виступити в ролі країни, яка 
живе в мирі із собою та сусідами.

Того тижня, коли було вбито 
посла Стівенса, ідея про втор-
гнення в іще одну мусульманську 
країну могла багатьом американ-
цям здатися нереальною. Та 
коли зараз вони думають, що 
сьогоднішня Лівія небезпечна й 
жорстока, – уявіть, що було б, 
якби там усе ще точилися запе-
клі бої. А гуманітарна і страте-
гічна ціна відходу США від Сирії 
була б навіть вищою.

І така ситуація склалася з усім 
Близьким Сходом. Зрештою, ан-
тиамериканське насильство мах-
ровим цвітом квітне за диктаторів 
і тиранів. Арабська весна обіцяє 
вперше на Близькому Сході від-
дати владу в руки народу, тож 
вона пропонує краще майбутнє. 
Гарантій немає, але Америка лише 
виграє, якщо стоятиме в центрі 
цього великого пробудження. 
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Ерккі Бахов-
скі продовжує 
серію публіка-
цій про досвід 
Естонії в пост-
комуністичній 
трансформа-
ції. Її приклад 
у переході від 
соціалізму до 
ринкової мо-
делі економі-
ки та право-
вої держави, 
дерадянізації 
всіх сфер жит-
тя є доволі по-
казовим для 
України. 

Реформа власності в Естонії: 
колесо історії

Н
а сьогодні одним із найдискусійніших пи-
тань, що турбує естонців, є питання ре-
форми власності. Воно постало з потреби 
повернути майно тим, хто втратив його 

здебільшого в період радянської націоналізації і 
колективізації.
Закон про відновлення права власності (рести-
туцію) ухвалили в червні 1991-го, якраз перед 
тим, як Естонія повторно здобула незалеж-
ність (20 серпня 1991-го). Як бачимо, слово 
«повторно» відіграє тут дуже важливу роль. 
А саме кожен, чиї родичі в минулому воло-
діли якимось майном до 17 червня 1940 року 
(дата вторгнення радянських військ на тери-

торію Естонії), могли вимагати його реститу-
ції. Отже, десятки тисяч людей мали змогу 
повернути собі втрачену власність – чи то 

землю, чи то будинок.
Однак процес цей був нелегким. По-перше, по-
трібні були документи, які підтверджували б 
право на неї у період до 17 червня 1940-го. Напри-
клад, моїй сім’ї пощастило – у 
нашому селищі папери, які 
засвідчували право власності 
на родинну землю, були єди-
ними, що цілковито збере-
глися в архіві. Документи ж 
інших сімей частково або й 
повністю були знищені.
По-друге, в більшості випад-
ків рекламація власності при-
зводить до нових сімейних 
розколів. Як правило, ті, хто 
володів майном у період до 17 
червня 1940 року, померли ще 
до того, як реформа набрала 
чинності, а отже, розподіляти 
його потрібно було родичам. 
Це, своєю чергою, породило нову хвилю судо-
вих справ, під час яких сім’ї намагалися роз-
поділити між собою власність. У багатьох ви-
падках будинки, які поверталися, довгий час сто-
яли порожні через те, що один із родичів перебу-
вав в еміграції і суд не міг продовжувати процес 
рекламації.
Мабуть, найбільше проблем виникало з так зва-
ними вимушеними орендарями, яких заселили в 
колись конфісковане житло, наприклад, людьми, 
що винаймали квадратні метри в будинку, який 
вимагав повернути назад легальний власник. То 
були не радянські об’єкти, в яких багато мешкан-
ців змогли приватизувати квартири, а зведені до 
17 червня 1940 року, котрі до приходу більшовиць-
кої влади належали іншим господарям і котрі ни-
нішні жильці орендували, здавалося б, абсолютно 
законно. І раптом виявляється, що вони мешка-
ють на чужій території. Деякі з тих будівель у 

1940-му забрала для себе радянська партійна і 
військова номенклатура, а власники потрапили за 
ґрати або ж були вимушені покинути країну.
Зрештою, треба пам’ятати, що в 1991-му Естонія 
була вже не тією країною, що в 1940-му. Багато 
споруд зруйновано під час Другої світової війни 
або в період панування радянської влади. Багато 
з них перебудували. Така сама ситуація і з зем-
лею: частину розподілили між колгоспами, час-
тину піддали меліорації, на іншій (як-от нашої 
сім’ї) насадили дерева.
Усе це й зумовило необхідність компенсації. На 
національному рівні естонська влада виплатила 
її за пошкодження чи реструктуризацію, спричи-
нену радянською або німецькою окупацією. Від 
Німеччини також одержали відшкодування 
люди, які перебували в трудових таборах. Варто 
наголосити, що Естонія ніколи офіційно не ви-
магала компенсацій від Росії, яка вважається 
спадкоємицею Радянського Союзу. Згаданим 
вище орендарям чужого житла також запропону-

вали відшкодування, однак 
багато з них були обурені, 
оскільки їм довелося шукати 
нову домівку, та й процес 
його отримання був виснаж-
ливим. І це мало політичні 
наслідки, оскільки незадово-
лені громадяни зазвичай го-
лосували за опозицію.
Критики стверджують, що 
реформа власності є найне-
справедливішою з часів по-
вторного проголошення не-
залежності в Естонії. Багато 
людей втратили домівки, 
інші залишали щойно здо-
буте майно, а ще було чи-

мало конфліктів, бо родичі не могли поді-
лити між собою повернуте добро. 
Тож чи перемогла в цьому випадку справед-

ливість? І ще питання: чи була альтернатива? 
Якби естонська влада нічого не робила в на-
прямку реституції майна, таким чином вона фак-
тично легітимізувала б дії та несправедливе по-
водження радянських і німецьких окупантів з 
тими, кого позбавив домівок і землі в результаті 
націоналізації та колективізації.
Отже, головне питання полягає в тому, як про-
вели реформу власності в Естонії. Незважаючи 
на те що вона викликала в багатьох почуття об-
рази, більшість людей могли відчути, як там-
тешня влада намагається компенсувати втрати, 
яких ті зазнали в період двох окупацій. Зупинити 
колесо історії неможливо, але держава може ви-
правити несправедливість, завдану іншими дер-
жавами. Що Естонія й зробила. 
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Прокляття гречкосіїв
Утвердженню гречки в харчових системах різних народів сприяли не 
лише всюдисущий голод та недоїдання, а і її агротехнічні властивості

С
истема харчування та її 
складові – не лише резуль-
тат поєднання клімату, 
господарського укладу та 

релігійних вірувань певного на-
роду на його території. Здебіль-
шого ми їмо те, до чого звикли, 
що видається нам поживним і 
смачним. Це ніби частина на-
шого «я». Тож, за логікою дея-
ких політиків, що підгодовують 
електорат напередодні виборів 
продуктовими пайками, вдачі 
пересічного українця найбіль-
 ше пасують консерви, олія, цу-
керки, ну і, звичайно ж, гречка. 
Але чи все так просто? 

«чОРНА ПШЕНиЦЯ»
Гречка – популярна назва одно-
річної трав’янистої рослини ро-
дини гречкових та однойменних 
крупів. Прабатьківщиною цієї аг-
рокультури є Центральна та 

Східна Азія (із 10 найпоширені-
ших нині у світі сортів шість по-
ходять із Китаю). Вживати в їжу її 
почали близько 4 тис. років тому 
на півночі Індії. На території Єв-
ропи археологічна наука фіксує 
представників цієї ботанічної ро-
дини іще від неоліту, та в харчо-
вому раціоні тут їх зерна опини-
лися набагато пізніше, ніж це ста-
лося на Сході.

Уперше варити й розтирати 
гречку на борошно почали 
мешканці гірських районів у Гі-
малаях та на Тибеті, де клімат 
екстремальний, а харчові ре-
сурси бідні. В міру свого поши-
рення та призвичаєння до різ-
них кліматичних зон вона мов-
 би підстраховувала в періоди 
неврожаїв основні зернові куль-
тури (жито, рис тощо). Гречана 
каша ставала замінником пше-
ничної та ячмінної, а гри  би, до-

дані до неї, компенсували від-
сутність м’яса.

Найшвидше до такої їжі при-
звичаїлася селянська кухня, але й 
у містах, де асортимент продуктів 
завдяки інтенсивнішій торгівлі 
був ширший, часто-густо не гре-
бували домішувати до житнього 
хліба гречане борошно. Дуже 
промовистими є давні народні 
назви гречки. В Азії вона була ві-
дома як «чорний рис», тоді як у 
Європі й на Близькому Сході – як 
«чорна пшениця». В обох випад-
ках наймення натякали на одне й 
те саме – що це ерзац більш звич-
ного харчу.

Нині годі собі уявити тради-
ційну українську гостину без гре-
чаників, каш, ковбас, у яких ця 
культура є обов’язковою складо-
вою, так само, як єврейський Ша-
бат або Хануку без варнішкес 
(страви на основі гречаної каші  
й домашньої локшини), або ж 
фран  цузький шинок без славно -
звісних бретонських млинців. 
Популярності й довгого життя 
гречаній гастрономії додавали не 
тільки дешевизна й невибагли-
вість самих крупів, а ще й малень-
 ка фізіологічна таємниця: попри 
порівняно незначний вміст вуг-
леводів у гречці, вони довше за-
своюються організмом, тож після 
застілля шлунок почувається об-
важнілим, зберігаючи оманливе 
тривале відчуття ситості.

Утім, утвердженню цієї рос-
лини в харчових системах різних 
народів сприяли також її агротех-
нічні властивості. Дуже непри-
мхлива (висівати її можна опісля 
всіх основних ярових), вона не 
боїться пізніх заморозків, не по-
требує особливого догляду й ро-
дючих ґрунтів. У регіонах зерно-
вого землеробства під її посіви за-
звичай відводили землі, щойно 
вивільнені з-під хащ, цілинні або 
ж зарослі бур’янами. Висівана за 
залишковим принципом, вона 
переважала на другорядних ді-
лянках, на периферії зернового 
поля, з чого зрозумілішим стає 
жар  тівливий український вираз 
«стриб  нути в гречку»: коханці за-

Автор:  
Олексій 
Сокирко

ПОДВІЙНА 
ЯКІСТь. 

Споживання 
гречки залишає 

по собі оманливе 
відчуття ситості
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НЕВИБАГЛИВА 
РОСЛИНА. 
Гречка не 
боїться пізніх 
заморозків і 
не потребує 
родючих 
ґрунтів

У БУЦІМТО СиТІ 
БРЄжНЄВСЬКІ чАСи ГРЕчКА 
ПОЗБУЛАСЯ РЕПУТАЦІї 
ДРУГОСОРТНОї їжІ Й СТАЛА 
МІРиЛОМ СОЦІАЛЬНОГО 
СТАТУСУ ТА ДОБРОБУТУ

звичай усамітнювалися саме в та-
ких непримітних місцинах, осто-
ронь головного лану. В господар-
ствах балто-слов’янського та гер-
манського світу, що практику-
вали бортництво, посіви цієї рос-
лини мали ще одну цінність – ме-
доносну. І, може, «чор  не бо-
рошно» претендувало б на уні-
версальність серед інших зерно-
вих, якби не одне «але» – низька 
врожайність.

ПІД ПРиЦІЛОМ 
МОДЕРНІЗАЦІї
Агрономічна практика свідчить: 
рекордні врожаї гречки, а це до 
30 ц з гектара, можливі лише на 
добре підготованих, очищених 
від бур’янів і удобрених ґрунтах. 
А зазвичай вона дає надто 
скром  ні показники – від 6 до 
10 ц, що вдвічі-втричі менше, 
ніж у пшениці та жита. Із цієї са-
мої причини до виникнення то-
варного зернового господарства 
на врожайність греч  ки дивилися 
як на вторинну річ, а саму її 
трактували як доважок до го -
ловних продовольчих запасів. 
«Хар  чова революція», пов’язана 
з поширенням високопродук-
тивних і калорійних картоплі, 
рису й кукурудзи, упродовж 
ХІХ – початку ХХ століття по-
ступово позбавила лідерства в 
раціонах європейців традиційні 
каші та хліб. Рослинна їжа ста-
вала різноманітнішою, поживні-
шою і, що важливіше, доступ -
нішою. Розвиток агротехніки 
сприяв не лише зменшенню со-
бівартості сільськогосподарської 
продукції, а й тривалішому її 
зберіганню, створенню величез-
них продовольчих запасів на ви-
падок війн або неврожаїв.

На початку ХХ століття най-
більшими продуцентами греч  ки 
були ті регіони, котрі внаслідок 
глобального поділу економічної 
спеціалізації Європи ще від ХVІ 
століття закріпили за собою ста-
тус житниці континенту: Бал-
кани, Угорщина, Ук  раїна, Поль-
 ща та Росія. Втім, навіть попри 
певну інерцію і відсталість агро-
виробництва, властиві цим тери-
торіям, її лани мали тенденцію до 
невпинного зменшення площ. 
Так, на початку минулого сто-
ліття в Російській імперії вони 
становили близько 2% усіх орних 
земель, даючи щороку трохи 
більш як 1 млн т. Прикметно, 
втім, що левова частка врожаю 
залишалася всередині держави 

для внутрішнього споживання: 
олігархічному за своєю суттю 
аграрному капіталізмові царату 
не було вигідно стимулювати вну-
трішній попит на поживніші та 
якісніші зернові, котрі йшли на 
експорт.

Піковими періодами відро-
дження гречки стали у ХХ сто-
літті дві світові війни. Руйнація 
господарського життя, а також 

потреба у великих запасах деше-
вих крупів тривалого зберігання 
знову актуалізували «чорну 
пше  ницю» в агропоромисло-
вому виробництві центрально- 
та східноєвропейських країн.

чОМУ Ми ЦЕ їМО?
Уже в 1960-х роках, за умов змен-
шення зовнішнього попиту й ре-
кордного падіння врожайності 
(до 2 ц з гектара), нерентабель-
ність гречки стала очевидною.  
В більшості країн-продуцентів 
(США, Канада, Польща) вона пе-

рекочувала до категорії кормових 
культур і продовольчого резерву, 
залишившись у раціоні перекона-
них вегетаріанців або ж діабети-
ків. До речі, саме її дієтичні влас-
тивості, відкриті медициною у ХХ 
столітті, до певної міри гальвані-
зували довкола неї радянського 
споживача. У 1970-х роках в СРСР 
гречка позбулася репутації друго-
сортної їжі, перетворившись на 
продукт престижного спожи-
вання (нарівні з медом, прополі-
сом, курятиною), дарма що дієто-
логи радили її навіть аж ніяк не 
всім категоріям хворих. Ажіотаж-
ний попит в умовах обмеженого 
виробництва досить швидко пе-
ретворив цей товар на дефіцит-
ний, доступність якого стала мі-
рилом соціального статусу й до-
бробуту. Гречка, поряд із іншими 
«делікатесами» (розчинною ка-
вою, майонезом, шпротами й су-
хою ковбасою), міцно ввійшла до 
пайків, а відповідні страви – до 
меню санаторно-лікувальних за-
кладів і відомчих будинків відпо-
чинку для компартійної та госпо-
дарської еліти. Продовольчі 
кризи пізнього совка призвели до 
геть потворних явищ, коли її про-
давали вже не тільки нормовано 
за талонами, а навіть за лікарсь -
кими рецептами як соціально 
значущий і дієтологічно необхід-
ний хворим продукт.

Крихка модель радянського 
добробуту навіть за буцімто ситих 
брєжнєвських часів ховала за 
своїм фасадом невгамований го-
лод на кормову гречку й ліверну 
ковбасу, тушонку та згущене мо-
локо. Загострена увага до харчу-
вання й полювання на дефіцитне 
зерно мала й глибші витоки: при-
 тлумлені травми голодоморів 
1920–1930-х років та повоєнних 
недоїдань, котрі, як відомо, гене-
тична пам’ять зберігає впродовж 
трьох-п’яти поколінь.

Домодерний спадок, у якому 
радянська складова є вельми іс-
тотною, виявився напрочуд жи-
вучим. Досить поглянути на гео-
графію та обсяги продукування 
й споживання сьогодні гречки в 
Європі, аби пересвідчитися, що 
їх лідерами є країни на схід від 
Ельби – Польща та республіки 
колишнього СРСР (Україна, Ро-
сія, Латвія). Втім, будь-якому із 
сучасних Consumer Society на-
вряд чи спало б на думку вимі-
рювати споживче благополуччя 
своїх громадян «чорною» ерзац-
пшеницею. 
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Школа, салон чи клуб:  
чим стануть українські музеї?
Данута Білавич про вітчизняний менеджмент культурних закладів 
на тлі європейського та американського

Спілкувалася 
Анастасія Левкова

Д
о традиційного уявлення 
про українські музеї як 
культурні заклади, що 
модернізуються повільно 

й неохоче, останнім часом до-
дався нюанс скандальності. Не-
продуманість кадрової політики 
стала нормою за нинішнього 
Мінкульту, тож працівники га-
лузі мусять розплачуватися за 
імідж, який заплямували чинов-
ники (див. Тиждень, № 
32/2012). Проте, як і в більшості 
царин вітчизняної культури, 
прогрес у музейництві таки від-
бувається, і не завдяки, а всупе-
реч державній політиці. Про 
українські експозиції і про тих, 
хто ними опікується, Тиждень 
спілкувався з Данутою Білавич, 
міжнародним тренером із му-
зейного менеджменту, завідува-
чем наукового відділу Музич но-
меморі ального музею Соломії 
Крушельницької у Львові.

У. Т.: Яку головну відмінність ви 
бачите між американськими, 
європейськими та українськими 
музеями?

– Ще 1960 року відомий му-
зеєзнавець Бенуа зазначав, що 
європейський тип – це музей-
салон, американський – музей-
клуб, а радянський – музей-
школа. Ця класифікація не 
втратила сенсу й досі, звісно, з 
поправкою: не радянський, а 
пострадянський (більшість ко-
лишніх республік СРСР має си-
туацію в цій царині подібну до 
нинішньої української). Сьо-
годні нашого відвідувача в за-
кордонних музеях – як європей-
ських, так і американських – 
вражає передусім технічне за-
безпечення та інтерактивність. 
Донині перевагою українських 
музеїв, порівняно із заокеан-
ськими та західноєвропейсь-
кими, є їхня академічність, ак-
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ЗАРАЗ, КОЛи ДЕРжАВА 
ПОСТІЙНО НЕДОФІНАНСОВУЄ 
МУЗЕї І ВОНи ЗМУШЕНІ 
ЗАРОБЛЯТи НА СЕБЕ САМІ, 
СТАЛО ОчЕВиДНО:  
їХНІ ПРАЦІВНиКи  
НЕ Є МЕНЕДжЕРАМи

тивна наукова робота. Взагалі, 
потрібно сказати, що кожен му-
зей має кілька завдань і вони рів-
ноцінні: пошук експонатів, збе-
реження, наукове вивчення й по-
пуляризація. Не можна ствер-
джувати, що демонстрація їх 
важливіша, ніж збереження або 
дослідження.

У. Т.: Яку систему фінансування 
музеїв ви вважаєте найкращою?

– У Європі досить великий 
відсоток державних музеїв, тож 
ними опікується уряд, хоча й 
самі вони заробляють кошти, 
якими потім можуть розпоря-
джатися, – переважно ці гроші 
йдуть на їхній розвиток. Щодо 
Америки, то там дуже мало та-
ких закладів є державними: це 
смітсонівські та Метрополітен-
музей. Решта підпорядковують-
 ся громадським організаціям 
або фондам. ГО набирає раду ди-
ректорів, яка потім і керує закла-
дом. Зазвичай очільником його є 
досвідчений менеджер. В амери-
канських музеїв три джерела фі-
нансування: власні зароблені ко-
шти; гроші від штату або міста, 
від спонсорів; а також гранти, 
надані під окремі виставки, ак-
ції, музейні події. Що ж до укра-
їнського варіанта, то в нас більш 
ніж половина коштів надходить 
від держави (звісно, для тих му-
зеїв, які підпорядковуються Мі-
ністерству культури і туризму, 
адже є ще й інші – при окремих 
фірмах, як-от Музей шоколаду 
або Музей пива у Львові). Заро-
блені закладом кошти прохо-
дять через скарбницю. Так, ми 
можемо використовувати ці гро-
 ші – купувати на них меблі, об-
ладнання, проводити поточний 
ремонт, але тільки після чис-
ленних затверджень. Щодо гран-
тів, то наші працівники тільки 
вчаться писати проекти для їх 
отримання. Зверніть увагу на те, 
що ціна музейного квитка в 
Україні (5–80 грн) менша, ніж у 
Європі та США (€10 або $10). 
Звісно, тут потрібно зважати на 
платоспроможність громадян. 

У. Т.: Проблема іммобільності 
наших музеїв у тому, що чимало 
нинішніх працівників у них – це 
люди минулої епохи?

– Це не є основною пробле-
мою, адже головне – не вік, а ба-
жання працювати, створювати 
щось нове. Серед старших людей 
є багато чудових музейників, які 

горять роботою. Але не можна 
заперечити й того, що нині, коли 
держава постійно недофінансо-
вує музеї і вони змушені заро-
бляти на себе самі, стало оче-
видно: їхні працівники не є ме-
неджерами. Зараз в університе-
тах уже вводять спеціальність 
«Музеєзнавство». Що сто  сується 
більшості сучасних музейників, 
то ми просто перейняли досвід 
старших колег, а крім того, при-
стосовувались до нових умов, 
тобто вчилися писати проекти, 
створювати нові цікаві програ-
 ми для відвідувачів. Музейна 
діяльність нині знач  но багато-
гранніша, ніж у радянський час.

У. Т.: Які музеї в Україні найпопу-
лярніші? Від чого залежить 
успішність таких закладів?

– Успішних, відвідуваних 
музеїв є багато, і я не перелічу-
ватиму їх усі, згадаю лише про 
два дуже популярні. Перший – 
Літературно-меморіальний му-
зей Булґакова у Києві. Не тільки 
знаність письменника робить 
цей заклад відомим. Творцям 
музею вдалося розкрити його 
образ і створити цікаву концеп-
цію експозиції, вони напрочуд 
активні в інтернеті. Я хотіла б 
згадати про ще один дуже попу-
лярний – і цілком неочікувано – 
заклад. Тривалий час, коли 
люди набирали в Google слово 
«музей», то перше, що вида-
вало, – Музей води в Києві. Цей 
заклад не є музеєм у звичному 
розумінні слова. Насправді це 
установа при київському водока-
налі з інтерактивною виставкою, 
створена для того, щоб привчити 
людей заощаджувати воду. Ана-
логічний проект уже було вті-
лено у Швеції та в Нідерландах. 
Те, якої популярності зажив цей 
музей у туристів, було несподіва-
ним для колективу. Загалом ка-
жучи, успішними є ті заклади, 
які можуть запропонувати різно-
манітні фор ми роботи з відвіду-
вачами. Звісно, в наш час про-
грес у цьому є. Скажімо, Націо-
нальний музей імені Андрея 
Шептицького у Львові пожвавив 
свою роботу після того як облад-
нав дитячу ігрову кімнату, де 
відбуваються різноманітні май-
стер-класи. Наш музей також ор-
ганізовує інтерактивні заходи 
для школярів, наприклад інтер-
активні уроки, цикл занять 
«Львів музичний», які включа-
ють коротеньку екскурсію експо-

зицією, а також розповідь-
концерт про відповідні сторінки 
історії давнього Львова, про ві-
домих композиторів та виконав-
ців... Але треба ще зазначити, що 
успішність музею залежить і від 
зовнішніх чинників, як-от роз-
ташування.

У. Т.: Якими методами закор-
донні музеї залучають нову 
 аудиторію?

– Це ціла система, яка розви-
валася десятиліттями, тоді як 
українські музеї системно по-
чали над цим працювати п’ять-
сім років тому. Здебільшого за-
кордонні музеї залучають від-
відувачів шляхом своєї реклам-
ної продукції, мають сайти, 
інтернет-розсилки. Важливим є 
також створення нового музей-
ного продукту – нових виставок, 
або, скажімо, нічних екскурсій. 
Коли відвідувач уперше потра-
пляє до музею, з ним уже почи-
нають працювати на перспек-
тиву – до нього підходять, роз-
питують, що сподобалось, а що 
ні, просять залишити контактну 
інформацію. 

У. Т.: чого бракує вітчизняним 
музеям, щоб стати комерційно 
успішними?

– Передусім слід змінювати 
законодавство, оновлювати його 
та пристосовувати до сучасних 
умов. Коли держава уже не може 
цілком забезпечувати музеїв, по-
трібно дати їм більше можливос-
тей самим заробляти гроші. Слід 
запроваджувати закон про меце-
натство. Звісно, варто розвивати 
мобільність музеїв, навчати їхніх 
працівників. Потрібні музейні 
асоціації – європейський і аме-
риканський досвід показує, що 
це впливові об’єднання, які ма-
ють у своєму розпорядженні чи-
малі кошти й дають змогу му-
зеям підтримувати один одного. 
Ми маємо Всеукраїнську асоціа-
цію музеїв, але її діяльність зна-
чно скромніша. 

Ціна музейного 
квитка в Україні 

(5–80 грн)  
менша, ніж  

у Європі та США 
(€10 або $10)

Донині перевагою 
українських музеїв, 

порівняно  
із американськими 

та західно-
європейсь кими,  

є їхня 
академічність, 

активна наукова 
робота
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Автор:  
Ольга Купріян

Літературний інфантилізм
В Україні практично немає книжок для юнацтва, написаних 
вітчизняними авторами. А ті, хто творить для підлітків, уникають 
конфліктності, зображаючи світ у пастельних барвах

П
ро сучасну українську 
дитячу літературу «по-
дорослому» заговорили 
відносно нещодавно.  

У 2008 році книжка «Нямлик і 
Балакуча Квіточка» Лесі Воро-
ниної потрапила до короткого 
списку «Книжки року Бі-Бі-Сі», 
відтак книжковий рейтинг  
«ЛітАкцент року 2009» обрав 
своїм лауреатом дитячого пись-
менника, автора знаменитої 
трилогії «Джури» Володимира 
Рутківського, а вже взимку 
2011-го його новий двотомник 
для підлітків «Сині Води» діс-
тав найвищу відзнаку того кон-
курсу. Саме цей прозаїк разом 
із поетом Петром Мідянкою 
отримав цьогоріч Шевченків-
ську премію. Врешті, напри-
кінці травня вручили першу 
незалежну премію в царині ди-
тячої літератури – «Великий 
Їжак», а буквально за кілька 
тижнів стало відомо про запро-
вадження ще однієї нагороди 
для дитячих письменників – 
«Джури». Її засновник – той-
таки Володимир Рутківський.

Отож дитяча література, що 
впродовж останніх 20 років пе-
ребувала на маргінесах, здебіль-
шого не цікавлячи ні критиків, 
ні науковців, останніми роками 
заявила про своє повнокровне 
існування, жанрову й стильову 
різноманітність; з’явилися де-
сятки нових імен, а чимало 
«старих» «дорослих» літерато-
рів переключилися на молодшу 
аудиторію… Утім, хвиля заці-
кавлення саме такою книжкою 
мала як плюси, так і мінуси. З 
одного боку, вона тепер є чи не 
єдиним продуктом у видавни-
чому бізнесі, що хоч якось три-
мається на плаву: для дітей ку-
пували, купують і найближчим 
часом усе ж таки купуватимуть. 
Книжка-товар зазвичай вихо-
дить на добротному папері з 

розкішними ілюстраціями. Із 
другого – тексти, на жаль, аж 
ніяк не завжди відповідають 
рівню художнього оформлення.

БЕЗ ПІДЛІТКІВ?
Якщо судити з того, як напо-
внена українська дитяча літера-
тура за віковими категоріями, 
постає напрочуд сумна картина: 
вітчизняної лектури для юна-
цтва, так званої young adults, 
практично немає. У випадку, 
коли полиці з книжками для 
найменших, молодших і серед-
ніх школярів буквально перепо-
внені, ситуація бачиться навіть 
катастрофічною. Чи не вся укра-
їномовна література для стар-
шокласників – це перекладні 
бестселери Стефані Маєр, Сю-
занни Коллінз, Барбари Космо-
вської, Крістіне Нестлінґер та ін. 
На такому тлі приємно вирізня-
ється все ж таки наша вітчиз-
няна повість Олекси Білоброва 
«На межі можливого». Напи-
сана в дусі бойовика, сучасна, 
захоплива й гостросюжетна, 
проблемна й не позбавлена лі-
ричних відступів – таку прозу 
залюбки читатимуть і дівчата, і 
хлопці. Навіть вкраплення наїв-
ного сентименталізму в дусі 
«Роксоланії-України» не роз-
охочують «ковтати» цю книжку.

Ще одна «проблемна» й су-
часна річ для 14–18-річних – 
«Людина в (м)асьці», як зазна-
чає видавництво, – «кни  га без 
автора». Вона розповідає про 
те, як складно порозумітися в 
мережі, і приваблює підлітків 
насамперед незвичною фор-
мою – її написано у вигляді діа-
логів через комунікатор ICQ. 
Видавничий хід, що його літе-
ратурознавці називають мало 
не втіленням бартівської тези 
про «смерть автора», підлітки 
сприймають як новизну й свід-
чення правдивості викладе-
ного. Адже кожен із нас міг 
би ховатися під нікнеймами 
PASTO, Kaj чи Ice Queen, а зна-

чить, зберігається віра в те, що 
кожен може стати письменни-
ком.

Зрештою, в умовах цього то-
тального «безриб’я» можна про-
понувати старшим підліткам 
«дорослі» книжки Максима Кі-
друка. Мандрівна проза, яка 
сформованому читачеві може 
видатися надто простою, лег-
кою, а то й узагалі «нехудож-
ньою», є саме тією літературою, 
що здатна прищепити любов до 
читання українською. Реальні 
історії, імена, дотепність і під-
твердження розповіді світли-
нами – за це можна пробачити 
часом стилістичну невправ-
ність автора й навіть кричущу 
відсутність коректора. Адже 
коли ще мріяти, як не в юності? 
Тим паче коли мрії, як пере-
конує письмен  ник-мандрівник, 
та   ки здійснюються.

ДиТиНСТВО  
У «РОжЕВиХ ОКУЛЯРАХ»
Найбільшою вадою українських 
дитячих книжок для так званого 
середнього шкільного віку є без-
конфліктність (тільки в найкра-
щому випадку її компенсують 
розважальність і добрий гумор). 
Відсутній конфлікт у дитячій 
повісті Ірен Роздобудько «При-
годи на острові Клаварен», бра-
кує напруження творам Оксани 
Лущевської. Так, приміром, у за-
галом симпатичній повістині 
«Друзі за листуванням» ідеться 
про подорож української шко-
лярки, яка відмінно знає англій-
ську, до американського літ-
нього табору. Меседж кни  ж-
 ки цілком позитивний: 
треба старанно вчити 
іноземні мови, щоб 
мати змогу по-
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бачити світ. Адаптація дівчини-
підлітка Ксені в чужому середо-
вищі відбувається на диво спо-
кійно: їй усі допомагають, не ви-
никає абсолютно ніяких лінгвіс-
тичних проблем, не трапля ється 
нечесних і негідних людей… 
Утім, чи буває так насправді? 
Адже підлітки жорстокі, і про 
життя в таборах ті, хто бодай раз 
там побував, можуть розповісти 
стільки жахливчиків, що не на 
одного «Володаря мух» стане!

Та сама ситуація, на жаль, зі 
ще однією книжкою Оксани 
Лущевської «Сева і К°. Шкільні 
історії». Милі, вправно напи-
сані оповідання про трьох 
п’ятикласників – Севу, Юрка та 
Ніну – в зав’язці обіцяють ін-
тригу й захопливу детективну 
історію в дусі «Знаменитої 

п’ятірки» Енід Блайтон, одначе 
авторка обманює читача і згор-
тає цю інтригу на найцікаві-
шому місці, даючи в кожній іс-
торії банальні пояснення й 
розв’язки. Персонажі Лущев-
ської нецікаві, надто правильні 
як на дітей, вони мислять дум-

ками дорослих учительок і від-
мінників: замість того, аби по-
ганяти до вечора м’яча, піду-но 
я покличу тата й маму на бать-
ківські збори, щоб учителька 
розповіла їм про мої двійки, 
спізнення й невиконані до-
машні завдання! Авторка забу-
ває, що діти часом пустотливі, 
капосні, не завжди виховані й 
чемні, непосидючі й цікаві до 
всього, як Пеппі Довгапанчоха, 
і що це нормально.

Саме таким, вредним і не в 
усьому правильним, хоча й та-
кож «підозріло» чемним, є Івась 
Боднарук із повісті «Вісім днів із 
життя Бурундука», яку видав 
Іван Андрусяк. Книжка несподі-
вана вже тим, який епізод автор 
обрав для «виховання» свого ге-
роя. Івась (до речі, також від-
мінник) вирішив виростити 
«кишенькового» чортика, щоб 
таким чином дістати «легкий 
хліб» – мати все, не докладаючи 
при цьому ніяких зусиль. Кон-
флікт у повісті суто казковий, 
однак герої цілком живі, й мис-
лять вони, як реальні люди та 
нормальні діти: помиляються, 
прогулюють уроки, пережива-
ють шкільні «пристрасті». Це 
все звичайний процес вихо-
вання, і те, що малеча пустує і 
не завжди чинить як хочуть до-
рослі, можливо, не така й ве-
лика вада, адже найкраще 
запам’я товуєш ті помилки, які 
робиш сам, а не ті, які тобі 

«вкладуть» у голову нехай і 
наймудріша вчителька, 

дбайливі батьки чи 
люди, які пишуть 
книжки для дітей.

Ту ж таки тему 
«легкого хліба» та не-
обережних бажань по-
рушує і Галина Ткачук 
у своїй повісті «Вікно 
до собаки». Її персо-

нажі – Петько та Івась – захо-
тіли літа в березні. Виконати 
їхнє бажання береться ман-
дрівний пес Ласло Здобич, та 
виявляється, що природа має 
свої закони, яких треба дотри-
муватися, інакше прийде роз-
плата. Є у «Вікні до собаки» ще 
й двоє дзеркальних персона-
жів – горобці Птушко та Івіца, 
які вирішили нечесно прибрати 
подобу хлопчиків і вкрасти 
чужу іграшку. Їхній учинок та-
кож призводить до ланцюга 
серйозних небажаних наслід-
ків, що їх мудро розв’язують 
«згори».

Не бракує гостроти повісті 
«Чи шкідливо ходити покрів-
лями гаражів?» Марини Пав-
ленко. Попри те що книжка є 
радше записками для молодої 
вчительки, її авторка порушує 
справді злободенні проблеми: 
життя в неблагополучній ро-
дині, сирітство, злидні й пия-
цтво батька – це все описано 
правдиво й зворушливо, хоча 
твір був би переконливішим, 
якби в ньому замість рефлек-
сій молодої вчительки дода-
лося суто дитячих пережи-
вань.

Дещо глибше «копає» 
харків’янин Валентин Бердт – 
автор книжки «Мій друг Юрко 
Циркуль та інші», саме за неї 
письменник одержав літера-
турну премію «Великий Їжак». 
Його персонажі-семикласники 
змінюються впродовж сюжету 
цілком природно: переосмис-
люючи свої вчинки, обдумуючи 
слова небайдужої вчительки, пе-
реживаючи сильні душевні по-
трясіння. Для них навчання – це 
весь шкільний і навіть більше – 
життєвий – процес, а не лише 
виставлення оцінок у щоден-
ники й табелі.

На жаль, три-чотири й на-
віть десяток книжок мало що 
змінюють у загальній невтіш-
ній картині. Українські дитячі 
письменники часто оминають 
дражливі теми й майже не пу-
блікують текстів для дітей пу-
бертатного віку. Складається 
враження, ніби вони свідомо 
бояться тем, які хвилюють су-
часних підлітків. Якщо вірити 
творам, що їх пропоновано чи-
тати 15-річним, довкола нас усе 
ідеально. І виникає одне-єдине 
запитання: невже наші літера-
тори зовсім не знають тих, про 
кого пишуть? 

чи НЕ ВСЯ УКРАїНОМОВНА 
ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ 
СТАРШОКЛАСНиКІВ –  
ЦЕ ПЕРЕКЛАДНІ БЕСТСЕЛЕРи
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Перепливаючи Босфор
Автор книжки «Убив  ця з міста абрикосів» Вітольд Шабловський 
про особливості турецького менталітету, лінію розлому Стамбула та 
літературну реконструкцію соціалістичної Польщі

Т
уреччину від нас відділяє 
Чорне море: велика вода і ве-
лика історія. Ми рідко 
сприймаємо її як сусідку, хоч 

і любимо міняти совковий Крим 
на її європейський, хоч і неєвросо-
юзівський, сервіс. Як і всіх турис-
тів, нас цікавить морський відпо-
чинок й у кращому разі історичні 
пам’ят  ки. Попри всю глибину 
українсько-турець ких контактів, 
попри роксолан і ясир, ми майже 
не обізнані з культурою і менталі-
тетом самих турків. Польський 
журналіст Вітольд Шаб  ловський 
зацікавився саме цією темою і ви-
дав книжку репортажів про Ту-
реччину «Убив  ця з міста абрико-
сів». Тижню вдалося поспілкува-
тися з автором незадовго до його 
промо-туру Україною. 

У. Т.: Ваші колеги, молоді поль-
ські репортажисти, писали про 
чехію, Угорщину, Україну, Ро-
сію. Ви обрали дещо інший «ту-
ристичний маршрут». чому заці-
кавилися саме Туреччиною?

– Ще студентом поїхав на 
тижневий зліт членів студент-
ської організації AEGEE до Ту-
реччини, звідки повернувся в по-
вному захваті. Неперевершені 
пам’ятки, неповторна кухня, до 
того ж турки виявилися неймо-
вірно товариськими. Вони при-
ймають гостей, як мало хто у 
цьому світі. Тому, повернувшись, 
одразу почав планувати повторні 
відвідини Туреччини. Позаяк 
іще був студентом, то найпрості-
ший спосіб – це стипендія міні-
стра освіти. Після двох років бо-
ротьби з турецькою та польською 
бюрократіями мені вдалося її ви-
бороти. Тоді моє зацікавлення 
Туреччиною переросло у при-
страсть, а знайомі стали друзями.

У. Т.: Ця пристрасть згодом втіли-
лася у книжці «Убивця з міста 
абрикосів»?

Спілкувався 
Лесь Белей

56|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 38 (255) 21 – 27.09.2012

НАвігАТоР|погляД



ЦиТАТА 
Уся Туреччина розділена невидимою протокою. Вранці 
мої товаришки п’ють зі своїми хлопцями еспресо, їдять 
круасани і розмовляють про світову літературу. А по 
обіді одягають хустки і йдуть до бабуні на каву по-
турецьки. Друзі беруть пиво і  розважаються на диско-
теці. Але як вип’ють — співають пісні двохсотлітньої дав-
ності. Переписують фільми про сміливців, яким не 
страшні ні Магомет, ні Аллах, але під час рамадану 
чемно постять. А коли в них трохи підростають сини, бі-
жать робити їм обрізання. 

Вітольд Шабловський, «Убив  ця з міста абрикосів»

БІОГРАФІчНА НОТА
Вітольд Шабловський (1980 р.н.) – польський журна-
ліст, репортажист. Пише для видання Gazeta Wyborcza. 
Спеціалізується на турецькій тематиці. Його репортажі 
про Туреччину здобули премії Мельхіора (2008), 
Amnesty International» (2008), Беати Павляк (2011). 
«Убивця з міста абрикосів» – це репортажі польського 
журналіста про життя і культуру Туреччини. Розповіді 
про знакові постаті нової історії Туреччини переплетені 
з описами модусів вівенді, стереотипів і комплексів, які 
побутують «над Босфором».

– «Убивця…» – це зібрання 
репортажів, які публікувала 
Gazeta Wyborcza. Але сама ідея 
видання народилася на поромі 
до Стамбула. Я плив між Євро-
пою й Азією, цим шрамом, яким 
є Босфор, і зрозумів, що кожен 
турок є таким самим, як Стамбул. 
Кожен має в собі і Європу, і Азію; 
і Схід, i Захід; і любов до Європи, 
і ненависть до неї. Такі поділи 
властиві також і полякам, і укра-
їнцям, частково росіянам, тобто 
народам, що на межі; країнам, 
якими постійно мандрують на-
роди і культури.

У. Т.: Як ви встановлювали кон-
такт із героями книжки? чи 
легко це далося? Як долали мов-
ний і культурний бар’єри?

– Тоді я долав бар’єр за допо-
могою своєї недолугої турецької 
– кожен із розумінням ставився 
до yabanci, тобто іноземця, який 
пробує спілкуватися їхньою мо-
вою. Навіть коли я розмовляв із 
тамтешньою мафією, вони задо-
вольнялися моїм бідним словни-
ковим запасом. Турки кажуть, 
що я маю азербайджанський ак-
цент. Як і все азербайджанське, 
їх це дуже тішить. У якийсь мо-
мент помітив, що став значно 
краще володіти мовою і водночас 
гірше розумітися з турками. Ге-
роїв книжки я знаходив завдяки 
своїм чудовим тамтешнім дру-
зям, які за затяжними вечерями 
і питтям ракі розказували мені 
про свою країну. А коли мене 
щось цікавило, вони готові були 
докласти будь-яких зусиль, ли-
шень допомогти дістати відпо-
відні контакти. 

У. Т.: Що вас найбільше прива-
блює в турецькій культурі? 

– Розірваність. Це мені дуже 
нагадало Польщу, позаяк лінія 
розлому проходить по націо-
нальному гонору та комплексах. 
Парадокс цієї книжки полягає в 
тому, що, хоча всі тексти стосу-
ються Туреччини, великою мі-
рою «Убивця…» про Польщу, 
наші вади та комплекси. Я пла-
нував її як дзеркало, щоб у турках 
ми впізнали себе. Перші реакції 
українських читачів свідчать про 
те, що ви також знаходите відо-
браження своїх проблем у цій 
книжці. 

У. Т.: чи було щось у турецьких 
традиціях, що вас здивувало чи 
навіть шокувало?

– Найбільше шокували вбив-
ства честі. Данина традиції, яка 
наказує вбивати батькам власних 
дітей, якщо ті зганьбили честь 
родини. Я був у одному селі, 
мешканці якого каменували 
зґвалтовану жінку. На їхню 
думку, вона заплямувала честь 
усього села. Хоча ніхто мене так 
гостинно не приймав, як там-
тешні мешканці. Я два тижні по-
чувався пригніченим після цього 
візиту. Ніяк не міг з цього стану 
вийти. 

У. Т.: чого, на вашу думку, 
більше в сучасній Туреччині – 
Європи чи Азії? 

– Усе залежить від місця. 
Найцікавішим мені видається 
те, що одна й та сама людина 
може бути як ультраєвропей-
ською, так і ультраантиєвропей-
ською. Імами на консерватив-
ному сході Туреччини вивішу-
ють біля мечетей прапори Євро-
союзу, а турки в Німеччині прак-
тикують убивства честі.

У. Т.: чи маєте ви рецепт напи-
сання якісного репортажу? 

– Слухати людей – не більше 
й не менше. Коли ми з друзями 
приїхали на Помаранчеву рево-
люцію, були одними з перших по-
ляків, які сюди прибули. Нас від-
разу зловило місцеве телебачення 
і почало розпитувати, якої ми 
думки про те, що відбувається. 
Тоді один із моїх друзів почав 
розказувати, навіщо люди збира-
ються, чого вони хочуть і що зараз 
необхідно Україні. Я не вірив 
власним вухам. Ми були в Києві 
заледве півгодини! Я приїхав тоді 
в Україну саме для того, щоб дати 
собі відповідь на ці запитання, 
щоби поставити їх людям. Коли 
знаєш усе наперед, можеш не ви-
ходити з дому. Я провів в україн-
ській столиці два тижні, спав на 
Хрещатику й у квартирах людей, 
днями й ночами спілкувався з 
усіма, з ким міг. Попри все це, на-
віть сьогодні я би не наважився 
відповісти на ті запитання, на які 

відповів тоді мій друг. Це і є ре-
цепт репортажу: не знати, але 
прагнути дізнатися. Більше слу-
хати, ніж говорити.

У. Т.: В одному інтерв’ю ви ка-
зали, що вас дратує Рішард Ка-
пусцінський. чому?

– Я мав на увазі не самого Ка-
пусцінського, одну з найяскраві-
ших постатей в історії польської 
літератури, а людей, які переста-
ють думати і ставити собі певні 
питання, позаяк на всі уже дав 
відповіді Капусцінський і що ціл-
ком достатньо на нього посила-
тися. Світ змінюється і люди за-
разом, тож слід шукати нові спо-
соби, щоб їм цей світ пояснити. 
Репортер має прочитати Капус-
цінського і забути, щоби мати 
змогу описувати світ власною 
мовою. 

У. Т.: Що нового у вашому ре-
портажному доробку? 

– Нещодавно вийшла 
книжка, яку ми написали разом 
із дружиною і яка має назву 
«Наша мала ПНР» (Польська 
Народна Республіка. – Ред.). За-
раз вона дуже популярна. Пів-
року ми жили, як за часів кому-
нізму, Совєтського Союзу, польо-
тів у космос та гонки озброєнь. 
Тобто відключили інтернет і мо-
більні телефони, купили старий 
автомобіль, ходили в одязі того 
часу, зробили перестановку у 
квартирі, а доньку пеленали мар-
левими пелюшками. Я носив 
вуса і проділ, жінка зробила за-
вивку. Коли бачили когось на ву-
лиці з туалетним папером, то 
підбігали і запитували, де вони 
його купили – у ПНР туалетний 
папір не продавався взагалі. 
Дехто крутив пальцем біля 
скроні, а дехто розповідав дуже 
цікаві історії. На основі цього ми 
й написали книжку, яка мала 
бути порахунком сумління на-
шого життя у капіталізмі. Чи нам 
стало краще? Чи ми щось втра-
тили?   

За підтримки 
видавництва 
«Темпора»  

та Польського 
Інституту  

у Києві  
у трьох містах 

відбудуться 
презентації 

книжки  
Вітольда  

Шабловського 
«Убивця з міста 

абрикосів»  

25 вересня, 
18:00, Книгарня 

«Є», Львів,  
пр-т Свободи, 7; 

26 вересня, 
18:00, Книгарня 

«Є», Київ,  
вул. Лисенка, 3;

27 вересня, 
18:00, 

«Книгарня-
кав’ярня», 

Одеса, вул. Ка-
терининська, 77
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Odessa JazzFest
Обласна філармонія
(Одеса, вул. Буніна, 15)
Серед учасників цьогорічного Одесь-
кого джазового фестивалю легенди 
і молоді виконавці. Вперше в Украї-
ні виступлять Klazz Brothers з Німеч-
чини (на фото), що сміливо пере-
творюють на джазові п’єси компо-
зиції Моцарта і Шуберта, інтерна-
ціональне тріо джазового контра-
басиста Георга Брайншміда Brein’s 
Cafe (Австрія – Болгарія – Фран-
ція), молодий колектив із Південної 
Африки – а капела квартет Soweto 

Entsha. Новий альбом 
«Room of Mirrors» 
презентують італій-
ці Kekko Fornarelli Trio. 
Україну представляти-
муть проект Asea Sool 
і дует одеських піаніс-
тів Юрія Кузнєцова та 
Сергія Терентьєва.

«Республіка»
Стара фортеця
(Кам’янець-Подільський)
Фестиваль сучасного вуличного 
мистецтва представить розгорну-
ту програму. Митці з України, Іспа-
нії, Польщі, Росії та Білорусі роз-
писуватимуть стіни занедбаних 
будівель, аби перетворити їх на 
арт-об'єкти. На головній сцені гра-
тимуть: «Ляпис Трубецкой», Коzak 
System, «The Вйо», «Табула Раса», 
«Аддіс Абеба», «Оркестр Че», 
«АННА», ОТ Vinta, Pur:Pur та інші. 
Після завершення виступів відбу-
ватиметься показ 
авторського кіно 
Art Cinema Night. 
Творче об’єднання 
«БРИТВА» (Хар-
ків) готує літера-
турну сцену за 
участю молодих 
поетів.

Анонси

«Орда» – з тих небагатьох 
російських фільмів, які 
зображують історичні 
події без агітпропу 

жній монгол. На противагу ходульному «Монго-
лові» Сергія Бодрова-старшого.

«Орда» цікавим чином показує, що для точ-
ності й ефектності змалювання численного війська 
і власне орди, ханського місця перебування, не 
обов’язкові кількатисячні масовки й багатоміль-
йонні постановки циклопічних битв. Так, у фільмі є 
і масові зйомки, й костюми, й ефектно відрубані го-
лови – від історії та жанру не втечеш. Але це лише 
антураж, тло, супровід для головного героя, святи-
теля Алєксєя, котрий, за легендою, в середині XIV 

І
сторичне кіно з позначкою «сделано в России» 
зазвичай має всі ознаки твору з приписом 
«клюква»: це агітка або для втовкмачування 
глядачеві нового погляду на факти, або для від-

чуття несамовитої гордості за «свайо атєчєство». 
«Орда» відступає від цих канонів уже від початку. 
Тільки-но з’являється сумнів щодо серйозності 
творців, – хан, до якого приїхали посли від Папи 
Римського Іннокентія VI, починає викрутаси із 
шаблею, – і кіногламур обривається вбивством. 
Надалі в картині не зустрінеш ніякого жонглю-
вання ефектами вербальними чи візуальними, ні-
якої даремності, що підтверджено навіть на рівні 
сюжету, коли вправного фокусника, котрий на-
звався чарівником, страчують за брехню: мовляв, 
не розсипай перла перед свиньми, бо свиней тут 
немає. В «Орді» якщо погрожують когось убити, 
то не задля красного слівця. З усього цього 
з’являється сама кочівницька природа: з бруду й 
багатства, з фізіологічних потреб і культурних ам-
біцій, із шанобливого ставлення до матері й по-
вного нівелювання людського життя. У такий спо-
сіб перед глядачем постає інший, здається, справ-

21–23 вересня 21–23 вересня21, 22 вересня, 21:00
Paul van Dyk
«Арена Львів», Stereo Plaza
(Львів, вул. Стрийська, 199; 
Київ, вул. Кіквідзе, 17)
Двічі найкращий діджей планети 
відвідає Україну в рамках світово-
го турне на підтримку свого шосто-
го студійного альбому «Evolution». 
Над створенням цієї платівки Пол 
Ван Дайк почав працювати ще у 
2007 році. За його словами, новий 

диск остаточно стирає 
жанрові межі між тран-
сом, тек-хаусом і тех-
но. До збірки увійшли 15 
треків. Окрім Ван Дай-
ка в записі альбому бра-
ли участь такі відомі му-
зиканти, як: Тіффані Лі 
(Plumb), Адам Янг (Owl 
City), а також Остін Лідс, 
Джузеппе Оттавіані, Мі-
шель Леонард і росій-
ський діджей Arty.

Справжній 
монгол

КІНО

«Орда».  
У кінотеатрах  
України від 20 
вересня
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з 27 вересня
Manhattan  
Short Film Festival
Кінотеатр «Київ» (Київ, вул. 
Велика Васильківська, 19)
До конкурсної програми Мангеттен-
ського фестивалю короткометраж-
ного кіно увійшли десять стрічок. На 
розсуд глядачів свої роботи пода-
ли режисери з Норвегії, Нідерлан-
дів, Іспанії, Росії, Франції, Великої 
Британії, США, Перу та Румунії. У до-
бірці представлені замальовки про 
особ ливості диктатури на прикладі 
шкільного уроку («Два і два»), день 

із життя трьох чоловіків 
різних епох («Цікавий 
збіг обставин»), стріч-
ка про вплив коміксів на 
сучасних дітей («Супер-
мен, Людина-павук або 
Бетмен»), історія не-
простих стосунків мате-
рі та доньки («Куди тече 
море?») тощо.

27–30 вересня23 вересня, 19:00

століття сотворив диво й вилікував осліплу матір 
хана Золотої Орди. Поза сумнівом, сильну роль 
святителя витяг на своїх плечах талановитий актор 
Максім Суханов. Утім, унікальними є і сценарій 
Юрія Арабова та режисура Андрєя Прошкіна: вони 
обидва зуміли проникнути в саму структуру й ло-
гіку іншої культури, що дає змогу порівняти 
«Орду» з «Фараоном» Єжи Кавалеровича та «Апо-
каліпсисом» Мела Ґібсона.

Ярослав ПідгораГвяздовський

«Драма.UA»
Перший український театр 
для дітей та юнацтва
(Львів, вул. Гнатюка, 11)
Програма ІIІ Фестивалю сучасної 
драматургії сформована з майстер-
класів для молодих критиків, ху-
дожників, дизайнерів і переклада-
чів, лекцій відомих європейських 
драматургів і режисерів, критичних 
дискусій, круглих столів («Навіщо 
перекладати європейських драма-
тургів» та ін.). Блок «Драма Євро-
пи» об’єднуватиме чотири окремі 
проекти: «Британська 
нова драма», «Нова 
німецька драматур-
гія», «Drama(t) UA-PL», 
«Скандинавська дра-
ма». Як сценічні чи-
тання будуть представ-
лені роботи перемож-
ців конкурсу молодих 
українських авторів.

Міжнародний  
блюзовий фестиваль
Паб «Портер»
(Київ, вул. Костянтинівська, 2а)
Цього року фестиваль блюзу від-
будеться в Києві вчетверте. Украї-
ну представлятиме колектив «Ivan 
Блюz». Також виступлять музиканти 
з Білорусі – гітарист і вокаліст Сяр-
ґєй Курек і гурт Mystic Rive з новою 
програмою та спеціальним гостем 
– барабанщиком Svet Boogie Band 

Аляксєєм Золотовим. 
Хедлайнером фестива-
лю стане легендарний 
Боб Марголін з США (на 
фото) – віртуозний му-
зикант, учасник Chicago 
Blues All-Stars Band, гі-
тарист року за версією 
Handy Blues Awards-2005. 
Акомпануватиме йому 
російський колектив The 
Jumping Cats.

СD

Viter. «Springtime»
Увага до цього гурту була прикута від самого мо-
менту заснування у 2010 році завдяки його ліде-
ру Юліанові Мицику (Viterzgir), якого називають 
найавторитетнішою постаттю львівського екс-
тремального металу 2000-х. Треки дебютного 
пов но форматника засвідчують кардинальні змі-
ни у звучанні та іміджі молодого гурту. Самі му-
зиканти називають свій стиль умовним терміном 
folk’n’dustrial. Загалом «Springtime» справляє вра-
ження якісного альбому, здатного зацікавити на-
віть не фанів такої музики.

Moonshine Blues. «Through»
Перший реліз нового проекту Олексія Сакевича, 
знаного декому з меломанів за його також досить 
недавнім проектом «Endless Melancholy». Якщо 
там він розвиває поєднання фортепіанної мініма-
лістичної неокласики та меланхолійного ембієнту, 
то реліз від Moonshine Blues переносить слухача до 
заповідника медитативного, плавного та ескапіст-
ського за настроєм drone ambient. Звуковий ланд-
шафт цього альбому настільки ж холодний, як і 
спокійний. Власне, завдяки цій особливості музи-
ка й заслуговує на порівняння з місячним сяйвом.

Khors. «Мудрість Століть»
Харківська команда невпинно розвивається й 
видозмінює свій саунд, що його можна описа-
ти як атмосферний pagan/dark/black metal. Вихід 
п’ятого альбому на авторитетному й потужному 
європейському метал-лейблі Candlelight Records є 
ще одним серйозним успіхом. «Мудрість Століть» 
– перший україномовний альбом в історії колек-
тиву, присвячений Холодноярській Республіці, її 
засновникам і захисникам. У ньому поєднані пі-
сенні треки та короткі інструментальні номери, 
які теж є органічною частиною концепції проекту.
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Щоб пам’ятали
Чипи з використанням нової технології зберігання інформації – 
пам’яті на основі фазового переходу – незабаром можуть витіснити 
флешки смартфонів, фотоапаратів і ноутбуків

У
сі батьки добре знають, 
що прибрана кімната – 
це зовсім не те, що заха-
ращена. Речей у ній може 

бути стільки само, але різниця 
між порядком і безладом од-
разу впадає у вічі. А тепер уявіть 
собі будинок із мільйонами 
приміщень, кожне з яких або 
ретельно прибране, або ж заха-
ращене. Робот у будинку може 
перевірити стан кожної з них і 
або наробити рейваху там, де 

був порядок (скидавши в купу 
на підлогу всі речі), або пороз-
кладати все на свої місця. Ось 
основний принцип роботи но-
вого класу чипів пам’яті, яка на-
зивається «пам’ять на основі 
фазового переходу» і, як і флеш-
пам’ять у мобільних телефонах, 
камерах та деяких ноутбуках, 
зберігає інформацію навіть 
тоді, коли вимкнено живлення. 
Але вона обіцяє бути меншою і 
швидшою, ніж флеш. Цілком 
імовірно, що за кілька років 
саме ця пам’ять зберігатиме 
ваші фотографії, музику та по-
відомлення.

Як бачимо з назви, техноло-
гія базується на спеціальних ре-
човинах – матеріалах фазового 
переходу (phase-change mate-
rials, PCM). Це такі матеріали 
(наприклад, гідрати солей), які 
здатні зберігати і вивільняти 
велику кількість енергії під час 
переходу з твердого стану в рід-
кий і навпаки. Зазвичай їх ви-
користовували в системах охо-
лодження, а тепер і в сонячно-
термальних електростанціях, 
де тепло зберігається протягом 
дня і вивільняється для генеру-
вання енергії вночі. Але для 
запам’ятовувальних пристроїв 
цінні не теплові властивості 
PCM, а їхня здатність дуже 
швидко переходити від невпо-
рядкованого (або аморфного) 
стану до впорядкованого (крис-
талічного). У чипах PCM-пам’яті 
використовуються склоподібні 
матеріали під назвою халькоге-
ніди, які зазвичай є сумішшю 
германію, сурми і телуру. 

Можливо, ви вже користує-
теся для збереження даних 
халькогенідами, навіть не підо-
зрюючи про це, – вони застосо-
вуються в оптичних накопичу-
вальних пристроях з можли-
вістю перезапису, як-от диски 
CD-RW та DVD-RW. Енерге-

тичні імпульси лазера перево-
дять крихітні ділянки матері-
алу в аморфний або кристаліч-
ний стан для зберігання інфор-
мації. Перший відбиває світло 
набагато менш ефективно, ніж 
останній, що дає змогу знову 
прочитувати дані. Інакше ка-
жучи, ця технологія вже себе 
зарекомендувала як результа-
тивна. Нині Micron Technology, 
Samsung і SK Hynix – три ве-
летні цифрових накопичува-
чів – застосовують її всередині 
чипів пам’яті. Певний час тех-
нологія ефективно працює в 
лабораторних умовах і з 2007 
року використовується в кіль-
кох спеціальних прикладних 
системах. А тепер вона просу-
вається до широкого спожив-
чого ринку. У липні компанія 
Micron почала продавати свої 
перші чипи пам’яті на основі 
РСМ для мобільних телефонів 
(обсягом 512 мегабіт та 1 гіга-
біт).

ДЯКУЄМО ЗА ПАМ’ЯТЬ
Чипи РСМ-пам’яті мають кілька 
переваг над флеш-пам’яттю, 
яка працює, ловлячи електрони 
в так званий плаваючий затвор, 
що розміщується вгорі модифі-
кованого транзистора. Вели-
чина, що зберігається в кожній 
комірці, дорівнює 1 або 0 за-
лежно від того, повний затвор 
чи порожній. Але для запису в 
індивідуальні комірки флеш-
пам’яті потрібно спочатку сти-
рати цілу ділянку сусідніх комі-
рок. «З РСМ-пам’яттю цього не 
потрібно, що робить її набагато 
швидшою», – каже Паоло Джу-
зеппе Каппеллетті, керівник 
проекту розробки РСМ-пам’яті 
компанії Micron в італійському 
місті Аґрате-Бріанца. І справді, 
за словами Евангелоса Елефте-
ріу, керівника відділу техноло-
гій зберігання при науково-
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1. Кожна комірка пам’яті 
складається зі склоподібного 
матеріалу під назвою 
халькогенід, затиснутого між 
двома електродами. Пропу-
скання делікатного електрич-
ного імпульсу через неї 
розплавлює халькогенід, 
який потім твердіє і набуває 
впорядкованої кристалічної 
структури. Цей стан 
відповідає «1» у комірці 
пам’яті.

2. Пропускання коротшого і 
сильнішого електроімпульсу 
через комірку розплавлює 
халькогенід, не даючи 
сформуватися кристалам у 
процесі охолодження. 
Натомість певна ділянка 
матеріалу набуває аморфного 
стану, що відповідає «0». 
Аморфний і кристалічний 
стани мають неоднаковий 
електричний опір, що дає 
змогу прочитувати стан 
комірки.

3. Найновіший прийом 
у роботі з РСМ-пам’яттю – 
контролювати розмір 
аморфної ділянки, яка 
утворюється під час запису 
величини в комірку. З трьома 
ділянками різного розміру 
плюс із чисто кристалічним 
станом комірка має лише 
чотири різні стани, що дає 
змогу зберігати дві двійкові 
цифри (біти) замість однієї.

За даними The Economi�

Зсув по фазі
Як працює пам’ять зі зміною фазового стану

Верхній електрод

Нижній 
електрод 
(нагрівач)

Кристалічний 
халькогенід

Аморфний 
халькогенід

дослідній лабораторії ІВМ у 
Цюриху, деякі прототипові 
запам’ятовувальні пристрої 
РСМ можуть зберігати і знахо-
дити дані в 100 разів швидше, 
ніж флеш-пам’ять. 

Ще одна перевага РСМ-
пам’яті – це те, що вона витри-
мує запис і перезапис щонай-
менше 10 млн разів, тоді як 
флеш-пам’ять зношується піс-
 ля кількох тисяч циклів пере-
запису через високу напругу, 
необхідну для того, щоб по 
черзі «заганяти» електрони в 
плаваючі затвори і «виганяти» 
їх звідти. Відповідно останній 
потрібні спеціальні контро-
лери, щоб стежити за тим, які 
частини чипа стали ненадій-
ними, й уникати їх надалі. Це 
підвищує вартість і складність 
такої пам’яті, а також сповіль-
нює процеси запису й переза-
пису.

Крім того, РСМ пропонує 
більший потенціал для майбут-
ньої мініатюризації, ніж флеш-
пам’ять. Зі зменшенням комі-
рок останньої та компактиза-
цією пристроїв кількість елек-
тронів у плаваючих затворах 
зростає. «Позаяк вона скін-
ченна, незабаром настане мо-
мент, коли далі «стискати» ди-
зайн буде вже неможливо, – 
каже Том Ебі, керівник команди 
розробників компанії Micron. – 
Нам потрібен фундаментально 
відмінний підхід». Торік група 
під керівництвом Еріка Попа з 
Іллінойського університету в 
Урбана-Шампейн продемон-
струвала, як можна виготовити 
прототипову комірку РСМ-
пам’яті лише 10 нанометрів за-
вширшки, що заповнить про-
стір між двома вуглецевими на-
нотрубками. Результати цього 
дослідження, опубліковані в 
журналі Science, також засвід-
чили помітне поліпшення енер-
госпоживання порівняно з 
флеш-пам’яттю.

РСМ-пам’ять дає змогу не 
лише зменшити розмір комі-
рок, а й компактніше наповню-
вати дані, зберігаючи в кожній 
з них не один, а два біти. Деякі 
флеш-накопичувачі вже роб-
лять це із застосуванням при-
йому «багаторівневі комірки» 
(multilevel cells, або MLC). Вико-
ристовуються не лише «порож-
ній» і «повний» стани плаваю-
чого затвора, а й два проміжні. 
У сумі це дає чотири стани, які 

представляють 00, 01, 10 і 11, а 
не просто звичайні 0 і 1. Таким 
чином, у кожній комірці збері-
гаються по два двійкових числа, 
або ж біти, що дозволяє подво-
їти обсяг пам’яті. Аналогічно 
збільшення перехідних станів 
до восьми дає змогу зберігати 
по три біти. Але цей хитрий 
прийом стане важчим у вико-
нанні, коли накопичувачі змен-
шуватимуться в розмірах. Сьо-
годні комірки флеш-пам’яті в 
заповнених плаваючих затво-
рах мають лише кілька десятків 
електронів. «Нині використову-
ється тільки кількадесят елек-
тронів для розпізнавання різ-
них запрограмованих станів 
флеш-накопичувачів з багато-
рівневими комірками», – каже 
розробник з ІВМ Гаріс Позідіс. 
Разом із Елефтеріу він працює 
над застосуванням MLC для 
РСМ-пам’яті.

Це також означає ретельний 
контроль над довжиною елек-
тричного імпульсу для ство-
рення аморфної ділянки в ко-
мірці пам’яті. Коротший ім-
пульс створює меншу аморфну 
ділянку. Чим вона менша, тим 
нижчий електричний опір ко-
мірки. Таким чином можна зму-
сити одну комірку зберігати 
кілька бітів. Скільки точно – це 
ще належить виявити. Дослід-
ники з ІВМ створили чипи 
РСМ-пам’яті з 16 станами (або 
чотирма бітами) на комірку. Де-
від Райт, розробник запам’ято-
вувальних пристроїв для даних 
при Ексетерському університеті 
в Англії, створив окремі ко-
мірки РСМ-пам’яті з 512 ста-
нами (або дев’ятьма бітами) на 
кожну. Але, за словами вченого, 
чим більша кількість станів, 
тим важче розрізняти їх і тим 
чутливішим має бути облад-
нання для їх зчитування.

Нині ІВМ і компанія SK 
Hynix працюють над тим, щоб 
вивести багаторівневі чипи 
PCМ-пам’яті на ринок. Мета – 
створити форму пам’яті, здатну 
заповнити прогалину між 
флеш-пам’яттю, що застосову-
ється для зберігання, і динаміч-
ною з довільним доступом, яка 
використовується в комп’ю-
терах як короткотермінова опе-
ративна пам’ять, але не зберігає 
вмісту після вимкнення. РСМ-
пам’ять, яку ІВМ сподівається 
випустити в продаж до 2016 
року, водночас слугуватиме і 

для зберігання даних, і як опе-
ративна пам’ять. Це буде нова 
категорія пам’яті, яку в компа-
нії назвали storage-class me-
mory, тобто пам’ять накопичу-
вального класу.  

Своєю чергою, це може від-
крити шлях до нової комп’ю-
терної архітектури, де інформа-
цію не потрібно перекидати з 
відносно повільних накопичу-
вачів до набагато швидшої опе-
ративної пам’яті. Така архітек-
тура, як каже доктор Елефтеріу, 
зможе «переварювати» вели-
чез   ну кількість інформації, 
як-от дані від «квадратної кіло-
метрової ґратки» (запроектова-
ного радіотелескопа загальною 
площею 1 км2. – Ред.), набагато 
ефективніше, ніж наявні нині 
машини. Одним словом, РСМ-
пам’ять не просто обіцяє витіс-
нити флешки. Вона може також 
привести до радикальних змін 
у дизайні комп’ютерів. А це вже 
зміна набагато більшого масш-
табу. 

Перевага 
РСМ-пам’яті – 
це те, що вона 

витримує запис 
і перезапис 

щонайменше 

10 млн 
разів
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Місія: відкрити Полісся
Землі Житомирщини та Рівненщини приваблюють шукачів пригод, 
лишаючись невідомими для широкого загалу

«П
ерепрошую, а коли 
буде автобус до се-
ла?..» – «Що?.. Ав-
тобус?!.. Туди хіба 

лісовоз ходить, і то по буд-
нях...» – «А до райцентру як діс-
татись?..» – «Тільки шкільним 
бусом» – «Скажіть, чи є тут у 
селі в когось автівка?.. Ми запла-
тили б, якби нас трохи під-
везли!..» – «Ха-ха-ха-ха!..» Це 
Полісся, Житомирщина. Лише 
200 км від міста переносять нас 
у геть інший вимір. Тут живуть 
люди з особливим діалектом, са-
мобутнім антропологічним ти-

пом і абсолютно інакшим світо-
сприйманням. Закони в цій міс-
цевості диктує первісна при-
рода, а мешканці, як і сотні літ 
тому, перебувають із нею в тіс-
ному взаємозв’язку. Тут досі роз-
повідають легенди про пере-
вертнів та відьом («А знаєте, ка-
жуть ото, що наш дядько Се-
мен...») і співають автентичних 
пісень, що відсутні в репертуа-
рах фолк-гуртів.

Прибиті на парканах шкіряні 
ранці слугують поштовими 
скриньками. В асортименті суво-
рих місцевих крамничок – го-

рілка, хліб і майонез. Батарейки 
для камери – недоступна розкіш. 
Дорогою зустрічаємо покинуті 
хати, де все збереглося майже не 
торкнутим: на стіні застиг годин-
ник, у шафі обростає пилом одяг, 
у шухлядах жовкнуть зошити й 
листи, зі стін позирають світлини 
й ікони (фото 2). Вочевидь, само-
тні господарі померли, а за ними 
повільно гине й хата.

Мандруємо з картою в пошу-
ках підходящого місця для між-
народного фесту. Відсутність ав-
тотранспорту підтверджується 
майже цілковитим неіснуван-

Автор: 
Олена 

Максименко

Фото автора
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РЕЛІКТи ПОЛІССЯ
Бортництво, або лісове бджільництво, на сьогодні є одним із найбільш ша-
нованих ремесел Полісся. Цікаво, що саме тут воно не зазнало трансформа-
ції: мед навіть сьогодні видобувають за тими самими технологіями, що й за 
часів Київської Русі.

Давній шляхетний рід Левковських досі живе за 5 км від українсько-
білоруського кордону в селищі Возничі Житомирської області. Оселилися його 
представники тут іще у XVIII столітті, перед тим їхньою вотчиною було село Лев-
ковичі. Переживши війни, революцію, заслання та радянський терор, «вель-
можі» досі не забувають про своє походження і практикують міжродові (тобто із 
«братніми» дворянськими родами) шлюби. Оскільки мешканці села майже всі 
Левковські, то розрізняють вони одні одних за наданими прізвиськами.

ням доріг. Гостинні аборигени 
проводять нас добрячий шмат 
шляху лісом – єдиний доступ-
ний варіант подорожі. Навколо 
– майже первісні хащі.

НАЙЦІННІШІ ЕКСПОНАТи
Дике Полісся вже кілька років 
поспіль приваблює авантюрис-
тів, збирачів фольклору та шука-
чів пригод, проте для широкого 
загалу лишається таїною за сі-
мома замками. Попри те, що тут 
чимало історичних і культурних 
пам’яток, найцінніші «експо-
нати» – це таки природа й люди. 
Однак те що гостям із міста вида-
ється екзотикою, в очах місце-
вого населення має швидше тра-
гічний характер: робочих місць 
катма, молодь масово виїздить, 
покинуті городи рясніють бу-
р’яном, села потроху вимирають, 
а з ними – й величезний 
міфологічно-культурний пласт, 
що майже ніким і ніде не зафік-
сований. Довершує невтішну 
картину традиційна проблема 
«зеленого змія», в боротьбі з 
яким не вистоюють працездатні 
громадяни. 

Те, що Полісся має туристич-
ний потенціал не менший, ніж 
західноукраїнський чи кримсь-
кий, – не секрет. Грамотна по-
дача принад цього регіону дала б 
змогу вполювати двох зайців од-
разу: і проблему зайнятості вирі-
шила б, і відгорнула б завісу таєм-
ничості перед любителями літ-
нього відпочинку. Тут і середньо-
вічні храми, і – для шанувальни-
ків доісторичної давни  ни – сто-
янки кам’яної доби, де відбува-
ються розкопки, і місця, пов’язані 
із княжими родами Русі, і осе-
редки діяльності ОУН-УПА. По-
ціновувачі активного відпочинку 
можуть штурмувати річки на 

байдарках (фото 1), а шукачі тиші 
й спокою, – скажімо, зняти хатку 
між соснами на березі Соминого 
чи Вербицького неподалік від 
села Висоцьк. Названі озера, за 
розмірами, щоправда, поступа-
ються Шацьким, але цінні ліку-
вальними властивостями своїх 
вод, а також колоритом: біло-
сніжним піском і червоною від 
торфу водою, згори гарячою, а 
знизу крижаною від джерел.

Представники активного на-
селення – громадських органі-
зацій та благодійних фондів – 
докладають максимум зусиль, 
аби відкрити поліські землі для 
широкої аудиторії. В хід ідуть 
прес-тури, подорожі святими 
місцями, сплави на річках, 
комплексні майстер-класи з на-
родних ремесел тощо, до шкіль-
них бібліотек возять у подарунок 
книжки та відомих письменни-
ків на гостину. Так, скажімо, 
благодійний фонд «Наш край» 
ініціював краєзнавчу подорож 
під назвою «Туристичні при-
нади Погориння». Річка Горинь, 
якою проліг її маршрут і яка 
зливається із Прип’яттю, поро-
дила цілу низку печальних ле-
генд про красунь на ім’я Гориня, 
Горинка... Одна гордовито не да-
ла забрати себе в полон, зарі-
завши хана, котрий прагнув зро-
бити її своєю любкою, друга – 
оплакувала смерть неньки та не-
розділене кохання, третя, на-
впаки, втікала від небажаного 
старого нареченого до хрещеної 
матері на ім’я Прип’ять у пошу-
ках захисту... Всі вони, за зако-
нами жанру, ставали річкою.

Горинь слухняно і обережно 
несе на жовтій спині наші бай-
дарки, від краєвидів перехоплює 
подих. Круті пористі від пташи-
них гніздо-нір береги зміню-1
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ються дикими хащами й гостин-
ними піщаними пляжами. Із сухо-
долу весело озиваються полі-
щуки – дітлахи та рибалки: 
«Либонь, на Білорусь пливете, 
«бацьку» ганяти?!» З-під човнів 
вискакують видри, несучи в зу-
бах раків. За словами місцевих 
мешканців, дикої звірини тут 
повно – і лисиці, і вовки, і ко-
зулі... 

КНЯжиМи СТЕжКАМи
«Ідея проекту виникла давно, – 
розповідає Наталя Позняк-Хо-
менко, головний редактор га-
зети «Наш край», співробітник 
однойменного фонду й коорди-
натор мандрівки. – Свого часу я 
об’їздила дуже багато фестива-
лів, працювала і з «Червоною 
Рутою», і з «Тарасом Бульбою». 
Потім почали виникати куль-
турологічні фести: кожне місто 
хотіло показати, що має гли-
боке історичне коріння, і тільки 
Дубровиця трошки спала... Від 
1986 року тут третя зона Чорно-
биля. У нас заборонено будівни-
цтво підприємств, немає про-
мисловості. Але радіація пішла, 
екологія очистилася. Тут ши-
карні озера, річки... дуже гли-
боке історичне коріння! Цій міс-
цині (селу Бережниця. – Авт.), 
наприклад, більш ніж тисяча 
років».

Місто Дубровиця – вотчина 
волинських князів Гольшан-
ських. Князь Юрій із їхнього 
роду зажив слави як воїнської (в 
битвах із татарами), так і меце-
натської (адже був фундатором 
церков). А ще він лишив по собі 
двох не менш видатних дочок – 
старша Анастасія (в заміжжі За-
славська) здобула неабияку на 
той час освіту й організувала пе-
реклад «мовою народу» Пересо-
пницького Євангелія, на якому 
сьогодні складають присягу 
президенти. Її молодша сестра 
Улянія Гольшанська, що не до-
жила й до 16 років, за свої чес-
ноти була канонізована; саме цю 
святу поліщуки вважають своєю 
заступницею.

У Дубровицькому районі є 
село Кураш, яке, за припущен-
нями, одержало наймення від 
французького «куражитись» че-
рез те, що в диких хащах там 

стояв колись мисливський дім, 
куди вельможі з’їжджалися на 
лови та відпочинок. Але знане 
воно насамперед дерев’яною 
церквою та давньоруським горо-
дищем, котре виявили поруч.

ВІД ДУЛІБІВ ДО УКРАїНСЬКиХ 
НАЦІОНАЛІСТІВ
Любителі хендмейду не оминуть 
увагою села Крупове, уславленої 
столиці поліського ткацтва. Ни-
ні там живе і працює ціла 
плеяда майстрів декоративно-
прикладного ремесла, четверо з 
яких – ткалі, що зберегли уні-

кальні методики ткання льону 
та вишивки по ньому. Заро-
дження й розвиток цього мисте-
цтва можна бачити в тематич-
ному музеї. «У Круповому живе 
Уляна Петрівна Кот, – розпові-
дає Наталя Позняк-Хоменко. – 
Людина, від якої записали 1050 
народних пісень, яка досі, у свої 
75 років, зберігає той прадавній 
мелос, це справжній автентич-
ний спів!»

У згаданій уже Дубровиці є 
шедевр храмової архітектури – 
костел Івана Хрестителя (фото 3). 
Парафія тамтешня не перевищує 
і півсотні осіб, а сама пам’ятка 
національного значення перебу-
ває нині в стані більш ніж пла-
чевному, коштів на ремонт ніхто 
не виділяє. Однак власне ця свя-
тиня вражає найдужче: чи то 
вільний простір, притаманний 
римо-като лиць  кій архітектурі, 
чи енергетика тут особлива, чи 
покалічені ерозією обличчя лі-
плених барельєфів дивляться 
просто в серце...

Серед інших дивовиж – дуб, 
якому 1350 років, Луковські 
хрести, загублені в лісах, де, за 
переказами, трапляються чуде-
 са й куди люди приходять зці-
люватися від недуг та журби.

Один із осередків розсе-
лення давніх племен деревлян 
та дулібів – село Висоцьк; він-
таки належав і до «гарячих то-
чок» діяльності ОУН-УПА.

Вулицями неспішно похо-
джають самотні вівці, в повітрі 
пахне сонцем, як у дитинстві. 
Свої дива й секрети тут ховає за-
малим не кожне селище й кожен 
двір. Полісся видається таким 
собі Задзеркаллям, різнобарв-
ним і різношерстим, де можна 
блукати нескінченно, втягую-
чись то в одну, то в іншу історію, 
якою завжди готові поділитись і 
люди, і дерева, і каміння. 

ІСТОРичНО-ГЕОГРАФІчНА ДОВІДКА
Територія Полісся простягається в межах чотирьох держав – 
України, Білорусі, Польщі та Росії. Вперше назва фігурує в лі-
тописних джерелах XIV–XVI століть. Історико-етнографічні 
межі регіону визначають по-різному, однак більшість до-
слідників сходяться у вписуванні в Полісся басейну річки 
Прип’ять і прилеглої лісової смуги.
Українське Полісся поділяється на Ліво- та Правобережне й 
охоплює більшою чи меншою мірою територію Київської, 
Житомирської, Чернігівської, Рівненської, Волинської та Сум-
ської областей.
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До студентів 
підходили 

якісь люди з 
характерною 
виправкою і 

говорили, що 
не можна 

довго лежати 
в центрі  

Києва – раді-
ація. Їм не ві-
рили і трима-
лися до кінця

Валерія 
Бурлакова

Наталія 
Петринська

Максим 
Бугрій

Валентина 
Бутенко

ПОСТСОВКОВІ ДВОРи
Здається, нині можна констату-
вати смерть дворової культури в 
її перебудовно-пострадянському 
вираженні. Остаточно відійшла 
в минуле типова картина місь-
ких посиденьок на вулиці 
1980-х – 1990-х: дівчатка здій-
снюють кульбіти довкола резин-
 ки; хлопці грають у козаків-роз -
бійників; підлітки лабають на гі-
тарах протестні пісні Лєтова, 
Цоя чи ДДТ; бабусі сидять на 
сторожі вологої білизни, що су-
шиться не  подалік, дідусі «заби-
вають коз  ла»; «середнє» поко-
ління порпається в нутрощах 
древніх авто, розпиває пляшку, 
вибиває килим чи точить ляси із 
сусідами. Ця віджила герметич-
ність була наслідком відсутності 
урбаністичної культури, по суті, 
викривленою спробою побуду-
вати в місті сільський «мікро-
косм».  

чМОМ-чМОМ
«Чмом!» – каже у слухавку 
мій хлопець. Ні, це не лайка. 
Це суміш українського «цьом» 
та російського «чмок». Спіл-
куватися так ми почали, коли 
дізналися про існування спан-
глішу, англійсько-іспанського 
суржику в США. Він передба-
чає не тільки почергове вжи-
вання слів із тієї й тієї мови, а 
й створення нових, «зміша-
них» – як-то wachale! замість 
англійського watch out! та rufo 
замість roof... Відтоді хмаро-
чос ми називаємо «хмаро -
скрьобом» (перебуваючи в де-
яких регіонах припустимо ка-
зати «нєбочос»), а літак – це 
«самолітак». На відміну від 
«класичного» українсько-ро -
сійського суржику, який ми 
щодня чуємо на вулицях, цей 
бодай передбачає знання обох 
мов.  

ТУГА ЗА НАЦІОНАЛЬНиМ 
АВТОМОБІЛЕМ
Порошенко та Азаров завдали 
«удару у відповідь» російським 
протекціоністським заходам, за-
провадивши захисні ставки ути-
лізаційного збору. Очевидно, по-
бачимо ескалацію торговельної 
війни. Та сумно передусім за 
власну автопромисловість. Най-
кращою відсіччю сусідам міг би 
бути не обов’язково дешевший, 
але кращий український про-
дукт. Автомобіль – не просто то-
вар, це елемент національної 
гордості. В РФ, здається, зрозу-
міли це ще на піку кризи 2008 
року, ввів  ши заходи стимулю-
вання своїх автовиробників. У 
нас нічо  го схожого немає досі. 
Сектор занедбаний. Натомість 
влада робить ставку на під-
тримку ВПК: може, пересядуть у 
броньовики, котрі ніби конку-
рентоспроможні? 

Олена 
чекан

НОВА ШКОЛА
Дівчинка, братик якої пішов у 
перший клас, назвалася вчи-
телькою і розповіла нам, дорос-
лим, що в спеку не можна йти 
на майдан Незалежності й 
Олімпійський стадіон, – мов-
ляв, радіоактивність каміння 
збільшується в багато разів! І я 
відразу згадала мій повстансь-
ко-ро  мантичний 1990 рік і на-
мети голодуючих студентів, як 
щодня ходила їх підтримувати. 
Ми всі протестували проти 
СРСР, за ліквідацію «залізної 
завіси» між нами та Заходом і 
найголовніше – за незалеж-
ність України. До студентів під-
ходили якісь люди з характер-
ною виправкою і говорили, що 
не можна довго лежати в центрі 
Києва – радіація. Їм не вірили і 
трималися до кінця. 

ПОРОжНІ ПОСиДЕНЬКи
Буденність спальних районів – 
юнаки з пивом та чипсами си-
дять на лавці біля під’їзду. На 
годиннику – перша ночі. Луна 
посилює п’яний регіт і нецен-
зурщину… За законом, меш-
канці мають право викликати 
міліцію, але цього ніхто не ро-
бить, адже хлопці живуть саме 
в цьому будинку. Молоді, гар  ні! 
Їхня нерозтрачена енергія за-
лишається в порожніх пляш -
ках, які звичним рухом о шос-
тій ранку згрібає двірник. Що 
заливає пивом наше молоде по-
коління? Нудьгу? Внутрішню 
нереалізованість? Одна бабуся 
не витримала й нагримала на 
буянів, одігнавши їх од під’їзду. 
Але через півгодини тиші при-
йшла, волаючи, ще одна весела 
компанія. 

чОРНА ПУСТКА
Коли помирає найближча лю-
дина, в серці з’являється чор  на 
діра в астрономічному сенсі 
цього терміна. Якщо ти відразу 
не втрачаєш розуму від горя, 
тоді вона не зростає, хіба що 
дедалі більше всмоктує в себе 
всі ті яскраво-веселі дурощі, 
які ти ще 10 хвилин тому вва-
жав всесвітньо важливими. Ця 
діра, як шматочок пустки в 
глибині себе, котру постійно 
кортить чимось заповнити – 
тими ж таки дурощами, які й 
покликані закривати від лю-
дини неминучість смерті. Та 
чорні діри, як відомо, не можна 
заповнити нічим. Мабуть, тре-
 ба вчитися співжиття з пуст-
кою в собі, аж до до утворення 
нової форми замість неї. Або 
цілковитого занурення.  

Богдан 
Буткевич
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