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Зі стратосфери 
з парашутом
14 

жовтня 43-річний австрійський парашу-
тист Фелікс Баумґартнер установив од-
разу три світових рекорди: найвище під-
нявся на повітряній кулі, здійснив най-

довший стрибок із парашутом і став першим парашу-
тистом, що перевищив швидкість звуку. У цифрах це 
має такий вигляд: спортсмен піднявся на висоту 39 
км, летів із верхніх шарів атмосфери, де темпера-
тура сягає -67 0С зі швидкістю 1342 км/год й успішно 
приземлився в пустелі американського штату Нью-
Мексико. Підйом у стратосферу на повітряній кулі 
тривав близько 2,5 год, швидкий спуск – 4 хв 20 с. «Я 
наче був у пеклі. Все оберталося перед очима і було 
незрозуміло, чи зможу вийти з того штопора. Це як 
плавати, не торкаючись води. Щоразу, коли тебе пе-
ревертає, доводиться заново з’ясовувати, де ти і що 
тепер робити. Я боровся до кінця, тому що знав: пови-
нен наступити момент, коли зможу із цим впоратися. 
І я впорався», – сказав Баумґартнер після призем-
лення.

Фото: АР
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Тиждень  
в історії

У Трафальгарській 
битві англійський 
флот розгромив 
об’єднані франко-
іспанські сили

Народився Оґюст Люм’єр, 
французький кінематографіст 
і кінопромисловець, один із 
родоначальників кіно (разом із 
братом Луї) 

Я
к зазначав Тиждень (№ 41/2012), жодних 
технічних перешкод для погодження єди-
ного прохідного кандидата від опозиційних 
сил у «Батьківщини» та УДАРу не було, 

оскільки вони мали достатньо інструментарію, 
щоб подолати перепони. Усе залежало від політич-
ної волі їхнього керівництва. І низький коефіцієнт 
корисної дії взаємного зняття висуванців засвідчив 
її відсутність.  

Формально УДАР та об’єднані зняли 60 своїх 
кандидатів, зокрема 51 – на користь одне одного, 
решту – в інтересах дружніх самовисуванців. Проте 
лише в шести округах це суттєво посилило шанси 
опозиційних висуванців на перемогу. Про це свід-
чить зіставлення даних соціологічних опитувань, 
що проводилися консорціумом соціологічних 
служб для УДАРу та «Батьківщини» в межах пере-
говірного процесу між цими політичними силами.  
Наприклад, у кандидатів від «Батьківщини» у ре-
зультаті зняття на їхню користь ударівців поліпши-
лися перспективи лише в 92, 93 та 94-му округах 
Київщини та в 219-му столиці. Ще менше поспри-
яло вибіркове зняття своїх останньою на користь 
партії Кличка. Лише в 97-му окрузі на Київщині та 
204-му на Буковині такий крок об’єднаних може ре-
ально схилити шальки терезів у бік УДАРу. В решті 
випадків цей хід суттєвого впливу на підсумок пе-
регонів, найімовірніше, не матиме. Щоправда, з різ-
них причин: у частині округів сукупний рейтинг 
кандидатів від обох політичних сил значно посту-
пається рейтингам біло-синіх чи самовисуванців, 
які, швидше за все, увійдуть до пропрезидентської 
більшості в новому парламенті; в інших перемогу 
представники УДАРу або «Батьківщини» могли б 
здобути і без зняття однією з політсил менш рей-
тингового кандидата. Наприклад, це стосується 
151-го округу на Полтавщині, де фаворитом і ра-
ніше був Тарас Кутовий (УДАР), або 218-го округу в 
Києві, де переважну підтримку мав Володимир 
Ар’єв («Батьківщина»). 

На цьому тлі надто великою втратою видаються 
ті спірні 11 округів (із тих, де для погодження канди-
датів проводилися соцдослідження), в яких у резуль-
таті відмови зняти своїх кандидатів на користь парт-
нера у провладних претендентів підвищився шанс 
перемогти. У трьох із них своїх менш рейтингових 
висуванців не зняв УДАР (86-й округ на Івано-
Франківщині та 95-й і 96-й на Київщині), 
у чотирьох – «Батьківщина» (146-й округ у Кремен-
чуку, 91-й на Київщині та 211-й і 220-й у столиці). 

У решті (217-й та 222-й у Києві й 195-й та 199-й на 
Черкащині), за результатами соціологічних опиту-
вань, зафіксована відсутність очевидної переваги кан-
дидатів УДАРу і «Батьківщини», розрив між якими в 
підсумку не перевищував кількох десятих відсотка. 

Таким чином, десятки кандидатів, знятих у ма-
жоритарних округах кожною з двох основних опози-
ційних партій, стали лише демонстративним ходом, 
покликаним уникнути ймовірної відповідальності за 
можливу поразку опозиційних сил у мажоритарних 
округах, про масштаби загроз від якої Тиждень уже 
писав (див. № 40/2012). Складається враження, 
що опозиціонери керувалися відомою в народі при-
казкою «На тобі, Боже, що мені негоже», а не реаль-
ним бажанням перемогти владу за будь-яку ціну. І 
спроби перекласти відповідальність за низьку ефек-
тивність взаємного зняття кандидатів на соціологію 
(результати якої розкритикували за те, що вони «по-
казали, що нічого не показали» через великі розбіж-
ності у даних деяких із семи залучених до процесу 
компаній) видаються дуже невдалим виправданням. 
Адже такий результат можна було спрогнозувати, а 
відтак і скоригувати свої дії. 

Грузинський уряд 
пішов у відставку. 
Новим прем’єром стане 
російський мільярдер 
Бідзіна Іванішвілі

Євросоюз отримав 
Нобелівську премію 
миру

Партія «Собор» зняла 
свій список із виборів 
на користь опозиції. 
Політсила обіцяла це 
зробити, якщо матиме 
рейтинг менше 5%

   11 жовтня      13 жовтня   

Перший тест провалено?

   12 жовтня   

  19 жовтня 1862    20 жовтня 1924       21 жовтня 1805  

У Харкові 
відкрито 
першу в 
Україні 
радіостанцію

Автор: 
Олександр 

Крамар
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Розпочалася 
вирішальна у 
Північноафриканській 
кампанії битва 
англійців та німців біля 
Ель-Аламейна в Єгипті 

У Польщі 
зареєстрована 
незалежна 
профспілка 
«Солідарність»

Кубинська криза: 
початок повітряної 
та морської блокади 
Куби, на якій були 
розміщені радянські 
ракети 
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Рекордні за кількістю 
учасників  марші до 
70-ї річниці створення 
УПА відбулися 
в кількох містах 
України 

Уряд скасував 
монополію на 
торгівлю газом. 
Таким чином влада 
відкриває ринок 
для олігархів

У РФ порушили 
кримінальну справу проти 
одного з лідерів опозиції 
– Сєрґєя Удальцова, якого 
підозрюють в організації 
масових заворушень

Останнє перед 
виборами 
засідання ВР. 
Новообраний 
парламент 
збереться 17 грудня

   14 жовтня      15 жовтня      16 жовтня     17 жовтня  

Перший тест провалено?

Водночас епопея зі взаємним зняттям кандидатів 
оголила низку проблем у відносинах між двома опо-
зиційними силами, які в разі їх поглиблення здатні 
поховати сподівання на усунення в майбутньому від 
влади нинішнього режиму. Насамперед ідеться про 
спроби діяти за принципом не досягнення спільної 
мети, а доведення, хто кращий. Наприклад, у «Бать-
ківщині» не приховували свого роздратування тим 
фактом, що кампанію зі зняття менш рейтингових 
кандидатів «вів» УДАР, а їм доводилося рефлекту-
вати. Саме його ходом на випередження – зняттям 
кандидатів, висуненням своїх вимог та оприлюднен-
ням соціології, на основі якої були ухвалені рішення 
політсили Кличка, – об’єднані пояснюють свою від-
мову зняти низку кандидатів, про яких просила 
остання.  З цим, імовірно, слід пов’язувати і спробу 
перехопити ініціативу, розпочавши переговори про 
утворення коаліції в майбутньому парламенті та по-
годження її першочергової програми дій. Дарма, що 
для її дієвості потрібно здобути значно більше поло-
вини, а то й дві третини голосів (що з огляду на низь-
кий коефіцієнт корисної дії домовленостей по мажо-
ритарних округах видається майже утопією). Напри-

Народився Пабло 
Пікассо, іспанський 
художник, скульптор, 
графік, основоположник 
кубізму

  22 жовтня 1962    23 жовтня 1942    24 жовтня 1980    25 жовтня 1881  

клад, це стосується процедури імпічменту Януко-
вича, для якої потрібно понад 300 голосів. Іншим 
пунктом програми для майбутньої коаліції «Батьків-
щина» запропонувала звільнення своїх ув’язнених 
лідерів Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. 

Однак проблема полягає в тім, що замість потріб-
них країні перетворень програма спільних дій, запро-
понована об’єднаними, фактично цим (а також скасу-
ванням пенсійної псевдореформи та Податкового ко-
дексу для олігархів, протягнутих чинною владою за 
останні два роки) і обмежується. Навіть пункт про ска-
сування мовного закону в «Батьківщині» «забули» 
додати (про що на своєму останньому з’їзді їм нага-
дали у «Свободі»). Тому наразі основне питання щодо 
змісту програми спільних дій у майбутній Верховній 
Раді полягає в тому, чи вдасться опозиційним силам 
узгодити її зі значно вищим коефіцієнтом корисної 
дії, аніж це відбулося зі взаємним зняттям кандидатів 
у мажоритарних округах? 

Врешті-решт, перед опозиційними силами сто-
їть і значно нагальніше завдання: узгодження та 
ефективна координація дій під час парламентської 
кампанії та підрахунку голосів. Інакше будь-які іні-
ціативи про взаємодію в майбутній ВР можуть не 
мати сенсу. Актуалізується загроза нездобуття 
ними більшості або й стягування владою достат-
ньої кількості депутатів для зміни конституційного 
ладу (№38/2012), після чого опозиція (незалежно 
від партійної належності) ризикує остаточно втра-
тити вплив на розвиток ситуації в країні та шанс 
усунути режим Януковича бодай у 2015 році.

Те, що перший тест на спроможність дві осно-
вні опозиційні сили склали на трійку, сьогодні 
очевидно. Питання полягає в тому, наскільки ко-
рисним може стати для них цей досвід. Причому з 
погляду більш витонченого обстоювання не влас-
них вузькопартійних інтересів, а загальносуспіль-
них. Від цього залежатиме й доля самої опозиції. 
Адже українське суспільство за п’ять років зма-
гання в хитрощах між представниками демокра-
тичного табору (яке в підсумку завершилося 
успішним їх «розведенням як кошенят» з боку ни-
нішнього режиму) відреагує на повторення про-
йденого глибоким і, ймовірно, значно швидшим 
розчаруванням.  Врешті, лідери опозиційних сил 
мають надто свіжий досвід, аби не повторювати 
помилок, які поховали політичне майбутнє їхніх 
попередників. Зараз саме на часі таки увімкнути 
інстинкт самозбереження, який диктує необхід-
ність об’єднання зусиль.

тЕнДЕнЦіЇ тижня|НА чАСі
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АЛЯКСАНДР ЛУКАшЕНКА
рівняється на Лєніна –  
Сталіна
Президент Білорусі вва-
жає, що йому ще «то-
пати й топати» до Лє-
ніна та Сталіна, яким 
він вдячний за «ство-
рення і зміцнен-
ня держави».

ВІКТОР ЯНУКОВич
увічнений
У музеї Кам’янця-
Подільського роз-
міщено як експона-
ти склянку та ручку, 
якими користував-
ся президент Віктор 
Янукович.

Вибір має значення
Попри певний скептицизм і песимізм щодо виборів, 
українці таки серйозно сприймають цей акт волевиявлен-
ня й категорично проти його обмеження (так, лише 
2% згодні на обрання президента в парламенті). 
Незважаючи на адмінресурс та можливості фальсифіка-
цій з боку влади, більшість наших співвітчизників упев-
нені в тому, що таємницю голосування буде збережено, 
а отже, готові зробити свідомий вибір. Так само вони вірять 
у те, що вибори все ще залишаються вагомим інстру-
ментом впливу суспільства на владу

За даними Фонду «Демократичні ініціативи»

Довіра до 
виборчих 
комісій

Вплив 
виборів

Таємниця 
голосування

Обрання 
президента 
парламентом

Вибори здатні впливати 
на рішення влади

Буде збережена

ЦВК Місцеві ВК Згодні         Незгодні

Довіра                         Недовіра

40%  37% 51%
40%

Так                  Ні

62%

28%

За                Проти

2%

90%

50%  

28%

$5 млрд
таким є відплив капіталу з України за пер-
ше півріччя цього року. Оцінки Верховної 
Ради

На 4 млрд грн
збільшила ВР дефіцит бюджету. Ці гроші 
переважно компенсуватимуть тарифи на 
імпортоване паливо для Нафтогазу

2/3 мажоритарників
є технічними кандидатами. Оцінка КВУ

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ МАЙжЕ СЕРЙОЗНО

ВАЛЕРІЯ ЛУТКОВСЬКА
не помічає в’язнів  
сумління
«Я не дуже розу-
мію, що повинно 
для мене змінити-
ся, якщо хтось на-
зиває когось полі-
тичним в’язнем?»

КОСТЯНТиН ЄЛІСЄЄВ
чекає на переклад
На думку посла України при 
ЄС, підписання Угоди 
про асоціацію між 
двома сторонами 
гальмує те, що доку-
мента ще не перекла-
дено всіма мовами 
країн євроспіль-
ноти.

МиКОЛА АЗАРОВ
блазнює
Прем’єр вважає, що 
скандал довкола ТВі 
не вартий «виїдено-
го яйца». Водночас 
трансляцію каналу 
припинили ще в чоти-
рьох українських 
містах.

СОЦІОЛОГІЯ

Велике 
регіональне турне
Я

кщо у вашому не вельми великому 
місті, де пересуватися автівкою 
досі було зручно, раптом виникли 
кілометрові корки на дорогах, зна-

йте, до вас завітали будівничі «пакра-
щення» – президент або прем’єр власною 
персоною. Київ сяк-так звик до того, що 
кортежі можновладців на годину-другу 
здатні паралізувати рух на будь-якій 
транспортній артерії столиці, а для меш-
канців інших міст перекриті на догоду 
правителям вулиці річ наразі екзотична. 
Велике загальноукраїнське турне Ми-
коли Азарова та Віктора Януковича («по-
криття» у перших осіб держави нівроку, 
вони за два місяці більше половини об-
ластей об’їздили), що якось збіглося в 
часі з парламентською кампанією, має 
свої особливості: наведений місцевою 
владою вдаваний «марафет» (коли у Кі-
ровограді негода змила всю «косме-
тику», то президентський візит до непре-
зентабельного міста скасували), загнані 
на зустрічі з «улюбленими керівниками» 
підневільні жертви адмінресурсу (вчи-
телі, лікарі, дрібні службовці, студенти, 
керованих «правильними» ректорами 
вишів), сила-силенна правоохоронців, 

параліч руху і, як правило, незабутній 
креатив власне від винуватців заходу.

Як президента, так і прем’єра, подо-
рожі країною надихають на неабияке крас-
номовство, яке годинами відтак обговорю-
ють в українському інформпросторі. Чого 
варті «курасани», «Херсонська АЕС», «по-
бачити руками, торкнутися очима» від 
Вік тора Федоровича або Микола Яновича, 
який переконує запорізьких робітників у 
тому, що якщо їхня зарплата менша ніж  
3,5 тис. грн, це означає, що вони працюють 
неповний робочий день, інакше, мовляв, 
не буває, і вихваляється: «нас з усіх боків 
довбають, а ми свою справу робимо».  

Звісно, можновладці приїздять у свій 
робочий час агітувати за ПР не з порож-
німи руками, а з бюджетними грішми: 
то лікарні відкриють, то новий завод. А 
то візьмуть і увійдуть до історії: у Хар-
кові, наприклад, прем’єра чекають із не-
терпінням, аби відкрити музей… Партії 
регіонів. Годі сумніватись, що харків-
ський приклад наслідуватимуть чинов-
ники з інших областей і в кожному місті 
постануть реінкарновані радянські екс-
позиції про славне сьогодення під про-
водом «єдиної та спрямовуючої».

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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Вибір має значення
Попри певний скептицизм і песимізм щодо виборів, 
українці таки серйозно сприймають цей акт волевиявлен-
ня й категорично проти його обмеження (так, лише 
2% згодні на обрання президента в парламенті). 
Незважаючи на адмінресурс та можливості фальсифіка-
цій з боку влади, більшість наших співвітчизників упев-
нені в тому, що таємницю голосування буде збережено, 
а отже, готові зробити свідомий вибір. Так само вони вірять 
у те, що вибори все ще залишаються вагомим інстру-
ментом впливу суспільства на владу

За даними Фонду «Демократичні ініціативи»

Довіра до 
виборчих 
комісій

Вплив 
виборів

Таємниця 
голосування

Обрання 
президента 
парламентом

Вибори здатні впливати 
на рішення влади

Буде збережена

ЦВК Місцеві ВК Згодні         Незгодні

Довіра                         Недовіра

40%  37% 51%
40%

Так                  Ні

62%

28%

За                Проти

2%

90%

50%  

28%

КОРОТКО ПРО шАНСи ПАРТІЙ НА ВиБОРАХ

Відкрите питання «Свободи»
За результатами опитування керівників відо-
мих вітчизняних соціологічних служб, у пер-
шій половині жовтня (коли проводилися по-
льові дослідження) «Свобода» перебувала на 
межі проходження до Верховної Ради. Із сімох 
експертів, які навели й прокоментували відпо-
відні дані, троє заявили, що ВО вже долає 5% 
виборчий бар’єр, двоє – що політсила Олега 
Тягнибока на межі його подолання і двоє – що 
вона не має шансів стати парламентською. Усі 
соціологи при цьому згодні, що в разі прохо-
дження «Свободи» опозиційні сили отрима-
ють за списками більше голосів, ніж Партія ре-
гіонів та Компартія разом. Утім, експерти про-
гнозують, що левова частка мажоритарників, 
які становитимуть половину депутатського 
корпусу, допоможе владі створити пропрези-
дентську більшість. Перевага опозиції за спис-
ками може дорівнювати двом десяткам ман-
датів. Але більшість мажоритарників, які про-
йдуть до нової ВР, – це висуванці від ПР або ті, 
хто приховано співпрацює із владою.   

Сила і слабкість УДАРу
У жовтні УДАР зрівнявся в популярності з 
об’єднаною опозицією, а за деякими даними 
й випередив її. Водночас соціологи наголо-
шують, що переважна частина його прибічни-
ків – це молодь, що не завжди ходить на ви-
борчі дільниці, навіть якщо має політичні пе-
реконання. До того ж інформація про висо-
кі рейтинги Кличка шкодить йому, «розхоло-
джуючи» частину його виборців, мовляв, на-
віщо йти голосувати, якщо їхній кумир пере-
магає і так.

Суд над соціологією?
Лідер партії «Україна–Вперед!» Наталія Ко-
ролевська, що уславилася масштабними ви-
тратами на агітаційну кампанію, подала в суд 
на соціологічні компанії, які нібито навмисно 
занижували її рейтинг. За даними експертів, 
ця сила не проходить до ВР, хоча сама політик 
вперто запевняє, що переможе. Раніше жур-
налісти спіймали «Україну—Вперед!» на пу-
блікації сумнівних рейтингів від невідомих, а 
то й неіснуючих соціологічних компаній. Але 
тепер увагу публіки від цього відволік судовий 
процес Королевської проти цілком реальних 
організацій. Перше засідання суду призначе-
но на 25 жовтня.

Наведені вище тенденції були  
окреслені на круглому столі соціологів 
15 жовтня за участю представників Ін-
ституту соціології НАНУ, Фонду «Демо-
кратичні ініціативи», Київського міжна-
родного інституту соціології, Центру 
Разумкова, групи «Рейтинг», Ukrainian 
Sociology Service, GfK Ukraine, TNS Ukraine, 
Research&Branding Group.

75% політичної  
реклами
є негативною, тобто антирекла-
мою. Дані Моніторингу політпро-
грам на ТБ

10 тис. скарг
подано на Україну до Європей-
ського суду з прав людини. Жодна 
інша держава такої кількості позо-
вів не має

тЕнДЕнЦіЇ тижня|НА чАСі
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Знову проти
Попри очевидні недоліки нинішньої опозиції, загрози, які становить 
для країни режим Януковича, вимагають від українців високої явки 
та голосування за одну з трьох прохідних опозиційних партій

Н
а сьогодні основні опози-
ційні сили – УДАР, «Бать-
ківщина» та «Свобода» – 
неспроможні вирішити 

фундаментальні проблеми Укра-
їни та забезпечити її цивілізацій-
ний прорив. У кожної з них є свої 
історії хвороби.

БЕЗ ІЛюЗІЙ
«Батьківщина» після поглинання 
абсолютної більшості уламків 
свого колишнього партнера-
опонента НУ–НС («Фронту змін» 
Яценюка, «Громадянської плат-
форми» Гриценка, «Народної са-
мооборони» Луценка, «За Укра-
їну» Кириленка, Народного руху 
Тарасюка тощо) фактично є спад-
коємницею усього помаранче-
вого табору 2005–2010 років. До 
того ж дедалі більше нагадує не-
вдалий римейк «Нашої України» 
зразка 2002 року. Вона так само є 
фактичним блоком під лідера із 
претензією на статус об’єднаної 
альтернативи чинній владі. Але з 
тією відмінністю, що на ниніш-
ньому етапі «Батьківщина» втра-
тила шанс на позиціонування 
себе як єдиної альтернативи ре-
жиму Януковича, авторитет лі-
дера якої в межах партії є доволі 
невисоким, а тим більше суспіль-
ство не сприймає Арсенія Яце-
нюка як потенційного національ-
ного лідера. Про що красномовно 
свідчать соціологічні досліджен-
 ня – рейтинг «Батьківщини» на 
чолі з Яценюком за кілька міся-
ців знизився майже на третину. 

Після об’єднання чи не всіх 
уламків помаранчевого табору 
«Батьківщина» є відповідаль-
ною не лише за втрачені можли-
вості того часу, а й діяльність чи 
радше бездіяльність парламент-
ської опозиції протягом останніх 
двох із половиною років: відсут-
ність реакції на зміну конститу-
ційного ладу та здачу національ-
них інтересів під час укладання 
Харківських угод 2010 року (про-
довження оренди базування 

флоту чужої держави, яка не при-
ховує своїх імперських амбіцій 
щодо України); добровільне й 
цілком абсурдне голосування за 
закон про вибори, який надав ре-
жимові Януковича широкі мож-
ливості для викривлення волеви-
явлення на парламентських вибо-
рах і створив загрозу повної узур-
пації влади – за реальної під-
тримки Партії регіонів лише з 
боку 25% населення вона претен-
дує контролювати близько 70% 
місць у новій ВР. Демонстрація 

цілковитої безпорадності під час 
протягування владою антиукра-
їнського мовного закону вліт  ку 
2012 року засвідчила ймовірну 
високу залежність керівництва 
«Батьківщини», принаймні її 
фрак  ції в парламенті від Банко-
вої. Зрештою, Олександр Турчи-
нов та Андрій Кожем’якін у бага-
тьох критичних для опозиції си-
туаціях неодноразово поводили  ся 
як «кагебісти» (див. Тиждень 
№ 22, 24/2012), що справляло 
враження, начебто вони діють за 
сценарієм влади. Усе це поєдну-
ється із браком чіткої донесеної 
до широкого загалу альтернативи 
розвитку України, яка наразі зво-
диться до порожнього гасла: «зу-
пинити їх». А що далі?

Водночас поступово дедалі 
помітнішу електоральну нішу се-
ред громадян, які пов’язують свої 
сподівання на зміни в країні з 
приходом до влади нової політ-
сили, опанувала партія УДАР Ві-

талія Кличка. Втім, остання нині 
демонструє неабияку наполегли-
вість в уникненні відповідей на 
складні запитання, прагнучи, 
щоби кожен із її прихильників міг 
собі сам додумати, що хоче. Зре-
штою, відсутнє чітке бачення з 
боку цієї політсили та її лідера 
майбутнього розвитку країни, що 
загрожує новою хвилею суспіль-
ного розчарування. Надто якщо 
підтвердяться побоювання щодо 
великої кількості потенційних ту-
шок як у партійному списку, так і 

Автор:  
Олесь 

Олексієнко 

НиНІшНЯ ОПОЗиЦІЯ ДАЛЕКА 
ВІД ДОСКОНАЛОСТІ.  
АЛЕ ГОЛОС ЗА ОДНУ  
ІЗ ПРОХІДНиХ 
НЕПРОВЛАДНиХ СиЛ – 
ЦЕ ЄДиНА МОжЛиВІСТЬ 
ЗУПиНиТи КАТАСТРОФІчНиЙ 
СЦЕНАРІЙ ДЛЯ КРАїНи
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серед прохідних мажоритарників 
від цієї партії. Відтак для УДАРу 
ключовим випробуванням уже є 
не перемога на виборах і навіть не 
боротьба на наступних прези-
дентських виборах (хоч би коли ті 
відбулися), а проблема виправ-
дання завищених очікувань з 
боку суспільства та прагнення 
сісти над два стільці водночас. 
Рано чи пізно на складні запи-
тання все одно доведеться відпо-
відати, а це може призвести до 
розколу в таборі прихильників 
партії Кличка і втрати частини 
підтримки у суспільстві, а відтак і 
можливості проводити необхідні 
країні перетворення, чіткий алго-
ритм яких, до речі, у політсили 
також відсутній.

Водночас ВО «Сво-
бода» поєднує здо-
рове націоналіс-
тичне на  ча-

 ло із відверто провокаційним, 
утопічним і контрпродуктивним 
радикалізмом, грою на темах ксе-
нофобії, антилібералізму, а поде-
коли й антизахідництва (попри те 
що понад половина її прихильни-
ків, за даними соцопитувань, об-
стоюють позицію інтеграції до ЄС 
і є найпослідовнішими прибічни-
ками вступу України до НАТО). 
Своїми діями і риторикою ця 
партія часто підігрує антиукраїн-

ським си  лам як 
всередині країни, 

так і поза її межа-
 ми. Внаслідок 

цього створюється 
поживний ґрунт для 

дискредитації україн-
ського націоналізму, 
мобілізації не лише 

значної частини електо-
рату провладних політ-

сил, а й західного політи-
куму та громадсько сті на 
боротьбу із неіснуючим 

«ультранаціоналізмом» всі  єї 
української опозиції.

Водночас у лідерів «Сво-
боди» також немає чіткого ба-

чення механізмів вирішен  ня 
наявних у країні проблем. Зо-
крема і тих, які, здавалося б, 

мали бути на порядку денному 
цієї політсили, котра прагне здо-
бути монопольне становище у 
правому русі, у першу чергу 
пов’яза  них із використанням 

української мови в основних ца-
ринах життя, ЗМІ, друкованій 

продукції. Також ігно  рують  ся 
проблеми подолання олігар-
 хічно-люм пенської еконо-
міки, що склалася в країні, 

економічна частина про-
грами наповнена популіст-

ським лівацтвом, а вирішення всіх 
проблем зводиться до того, що 
здобуття «Свободою» політичної 
влади мало не автоматично дасть 
можливість вирішити всі соці-
альні та національні проблеми. 
Внаслідок цьо  го політична сила 
прирікає себе на другорядні ролі в 
українській політиці, але, зда-
ється, вона і не прагне відігравати 
тут вагомішу роль. Чинна влада 
часто використовує свободівців як 
жупел для залякування бандерів-
цями свого електорату у південно-
східних регіонах, який уже встиг 
розчаруватися у біло-блакитних, 
мовляв, таку альтернативу ви нам 
хочете? Лише в разі відмови від 
радикалізму та ксенофобської ри-
торики, а також вироблення реа-
лістичної правої програми транс-

формацій «Свобода» дістала б 
перспективи суттєвого електо-
рального зростання та виходу на 
здобуття провідних ролей в укра-
їнському політичному житті. Тим 
більше що в суспільстві є потуж-
ний запит на ефективну праву по-
літичну силу.

Проте відомі слова Вінстона 
Черчилля про демократію, як 
украй недосконалу форму прав-
ління, але кращої за яку суспіль-
ство наразі не вигадало, якнай-
краще підходять для характерис-
тики ситуації, в якій опинилася 
нинішня українська опозиція. 
Вона має очевидні переваги пе-
ред режимом Януковича, які по-
лягають насамперед у відданості 
принципам політичного плюра-
лізму, демократичних механізмів 
формування та ротації влади, на-
ціонального суверенітету і курсу 
на європейську інтеграцію, за 
що виступає більшість суспіль-
ства. Цього, звісно, замало, щоб 
успішно вирішити успадковані з 
радянських часів та накопичені 

протягом останніх двох десяти-
літь проблеми, але цілком до-
статньо, щоб усвідомлювати різ-
ницю між нею та чинною вла-
дою. Опозиційні сили цілком 
здатні виконати завдання з недо-
пущення остаточного цементу-
вання тієї вертикалі влади, яку 
чинний режим розбудував в 
останні два з половиною роки, та 
створення умов для її демонтажу 
за результатами президентських 
виборів 2015 року, відновлення 
демократичних механізмів фор-
мування та безперешкодної рота-
ції влади, а відтак і її політичної 
відповідальності перед громадя-
нами, не допустити сповзання 
до російської моделі, яка блокує 
перспективи розвитку України, 
покласти край дискримінації 
українців у власній країні тощо. 
За наявності зазначених переду-
мов можна буде вести мову про 
зміну нинішньої опозиції в май-
бутньому ефективнішими полі-
тичними силами, спроможними 

ПРиХиЛЬНиКи 
КОРОЛЕВСЬКОї ТА юЩЕНКА 
МАюТЬ ЗАМиСЛиТиСЯ  
НАД СВОїМ ВиБОРОМ:  
ТІ НЕ ЗНЯЛи СВОїХ ПАРТІЙ ІЗ 
ПЕРЕГОНІВ, ТОж, ТАК чи ТАК, 
ПІДІГРАюТЬ ВЛАДІ
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здійснити глибинні перетво-
рення. Інакше на країну чекають 
серйозніші загрози.

ОКУПАЦІЯ?
ПР за два з половиною роки пе-
ребування біля керма недво-
значно продемонструвала, що 
виражає не інтереси регіонів і на-
віть не їх частини. Попри заспо-
кійливу «євроінтеграційну» ри-
торику Януковича і К°, цілком 
очевидно, що країна стоїть перед 
цивілізаційним викликом, бо ре-
жим прагне її повної русифікації, 
причому не тільки й не стільки 
мовної чи культурної, як наса-
дження російсько-євразійської 
моделі в усіх царинах життя.

Ця схема не передбачає жод-
них прав громадян: ані соціаль-
них, ані економічних, ані сус-
пільно-політичних. Людина в ній 
завжди була й залишається без-
правним холопом для «царя», 
хоч би як він називався – імпера-
тор, генеральний секретар, пре-
зидент чи прем’єр-міністр. Ця 
безправність не залежить від ста-
тусу особи чи її майнового стану: 
остання може бути губернатором 
чи звичайним учителем, керівни-
ком потужної корпорації чи во-
дієм тролейбуса. Усе одно вона 
залишатиметься ніким, цілком 
залежною від настрою і уявлень 
про доцільність вищого держав-
ного керівництва. І саме його 
воля визначає, ким ця людина 
буде, який рівень життя матиме, 
чи перебуватиме в безпеці й на 
свободі. Будь-які спроби стати на 
захист власної гідності, соціаль-
них або економічних прав чи гро-
мадянської позиції, (годі й казати 
про намагання виступати за 
зміну наявного стану), в межах 
даної моделі приречені. Періо-
дичні «сліпі й безпощадні» бунти 
здатні «випускати пару», тобто 
змінювати особу «царя» й навіть 
спричинювати помітні ротації 
його почту (правлячої партії), од-
нак «нові» продовжують у тому 
самому дусі, що й попередники, а 
суспільний устрій щоразу зали-
шається, по суті, незмінним. Саме 
така модель, судячи з уже запро-
ваджених і запланованих до вве-
дення правил гри, є ідеалом для 
нинішнього президента Януко-
вича та Партії регіонів. Вони ці-
леспрямовано будуватимуть таку 
модель, якщо їх не зупинити на 
цих виборах.

У будь-якому разі після пар-
ламентських перегонів, хоч би на 

чию користь вони закінчилися, 
збереження режиму Януковича в 
нинішньому вигляді неможливе. 
Або розпочнеться його агонія, по-
єднана з підготовкою до демон-
тажу за результатами президент-
ських виборів (в ідеалі – достро-
кових), яка супроводжувати-
меться переформатуванням полі-
тичного ландшафту під найбільш 
імовірного альтернативного кан-
дидата, або влада зробить усе, аби 
зцементуватися у спосіб форму-
вання за будь-яку ціну конститу-
ційної більшості та повної маргі-
налізації політичної опозиції, лік-
відації незалежних ЗМІ й усіля-
ких інших виявів публічної кри-
тики «єдино правильного кур   су», 
знищення «в корені» всіх можли-
вих проявів суспільного невдово-
лення, коли це не матиме нега-
тивного резонансу, а відтак і за-
грози їй самій.

Іншими словами, ми діста-
немо білорусько-російську моде-
 ль у дії. Проте в українських умо-
вах її наслідки для звичайних 
громадян будуть куди гірші. На-
самперед через відсутність бага-
томільярдних доходів від про-
дажу природних ресурсів, значно 
сильнішу залежність вітчизняної 
економіки від ринків західних 
країн. Неможливість покривати 
соціальні видатки в умовах при-
ховування десятків мільярдів до-
ларів доходів наближеними до 
влади олігархами та корупційних 
механізмів фінансування бюд-
жетних витрат – очевидний факт 
уже нині. Режим намагається 
приховати правду про ситуацію в 
країні до виборів. А після них, за 
інформацією джерел Тижня, 
він готує і секвестр (обрізання) 
бюджету на останні два місяці 
поточного року, й ухвалення бю-
джету суворої економії на на-
ступний, крім того, очікується 
різка девальвація національної 
валюти за одночасного підви-
щення цін на газ та послуги ЖКГ 
для населення. Саме на наступ-
ний рік припадає рекордна ви-
плата зовнішніх боргів.

Вихід із такої критичної ситу-
ації неможливий без підтримки 
ззовні. А оскільки для авторитар-
ного режиму Януковича, який 
загнав себе в глухий кут, вона 
буде недоступною на Заході, то 
загроза українській державності 
з боку Москви стане реальністю. 
Уже зараз Микола Азаров ви-
знав, що для виплати чергового 
місячного платежу за газ Росїї 

уряд змушений тимчасово бло-
кувати рахунки місцевих органів 
влади, тоді як Білокам’яна про-
довжує зваблювати майже три-
кратним зниженням ціни на па-
ливо у разі вступу до Митного со-
юзу. Кремль актуалізує проекти 
міжгалузевої інтеграції, як-от у 
сфері зовнішньої торгівлі зер-
ном. Такі питання, як державний 
статус для російської мови, 
зняття обмежень на базування 
ЧФ РФ у Криму, за умови наяв-
ності в ПР конституційної біль-
шості й потужного проросій-
ського блоку в новому парла-
менті, цілком можуть стати пред-
метом торгу, як і перехід під 
контроль сусіда стратегічних га-
лузей, як-от електро енергетики 
та роздрібного ринку газу.

Звичайно, режим Януковича 
прагне зберігати власний суве-
ренітет і залишатися непідвлад-
ним Москві, демонструвати не-

ВИПРАВИТИ 
ПОМИЛКУ. 
Тільки високий 
рівень 
мобілізації 
виборців 
та їхнє 
голосування за 
одну із трьох 
прохідних 
опозиційних 
сил завадять 
завершенню 
узурпації 
влади, яка 
розпочалася 
2010 року
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поступливість у питаннях «наці-
ональних» інтересів, але тільки 
там, де є їх особисті. Проте й 
він, і ПР, яка є його опорою, 
«фактично» виконують чорну 
роботу з підготовки ґрунту для 
російської окупації України. 
Друга Росія, «іншість» якої зво-
дитиметься лише до прізвищ 
персонального складу верхівки 
правлячої партії, нікому не по-
трібна. Відтак русифікована в 
суспільно-політичному сенсі Укра-
їна об’єктивно буде беззахисною 
перед натиском Кремля. Аналі-
зуючи поведінку нинішньої вла-
 ди, з цього приводу Тиждень 
уже писав, що усвідомлено чи ні, 
але своїми діями Янукович роз-
чищає шлях Путіну (див. № 
30/2012). В оточенні керма-
нича з Банкової чимало людей, 
які прямо чи опосередковано ре-
презентують інтереси Кремля 
або й узагалі є його емісарами в 
Україні. Режим Януковича не 
має ані співвідносних фінансо-
вих чи природних ресурсів, ані 
ідеологічних підвалин для про-
тистояння Путіну. І це добре 
усвідомлюють як російські мож-
новладці, так і українські олі-
гархи, які в разі збереження ни-
нішньої правлячої еліти й по-
точних тенденцій зосередяться 
на пошуку власних оптималь-
них, але в будь-якому разі про-
грашних для них варіантів пере-
орієнтації на Кремль.

ГОЛОСи НА ВІТЕР…  
ДЛЯ ВЛАДНиХ ВІТРиЛ
Комуністична партія – основна 
технологія режиму на цих вибо-
рах. Критикуючи й «викрива-
ючи» злочини влади (ПР) та її 
олігархів, будуючи свою кампа-
нію із прицілом на її колишній 
електорат, червоні не прихову-

ють, що саме й виключно з регі-
оналами об’єднуватимуться в 
майбутньому парламенті. В цьо-
 му немає нічого дивного, бо, ще 
перебуваючи у складі так званої 

Антикризової коаліції 2006–
2007 років, Петро Симоненко 
публічно заявляв, що «завдан-
ням комуністів є захист націо-
нального капіталу». Утім, це ще 
раз переконує, що кожен голос, 
відданий за КПУ, насправді буде 
голосом за збільшення кількості 
скоробагатьків із середовища 
комуністичних партфункціоне-
рів, нових «калєтніків» (від пріз-
вища комуніста-голови Держ-
митслужби).

Колись опозиція кінця 1990-х 
– початку 2000-х у критиці то-
дішнього президента активно ви-
користовувала тезу, що «Кучма 
виконав свою обіцянку. Він пере-
міг мафію – очолив її». Сьогодні 
це визначення якнайкраще під-
ходить до українських комуністів, 
які прагнуть подолати олігархів, 
ставши ними. Тобто в Симоненка 
і К° немає нічого спільного з ко-
мунізмом, а з українством і пого-
тів. На жаль, цього не розуміє 
більшість тих, хто має намір за 
них проголосувати. Як і факту, 
що комуністичними гаслами 
прикрито російський шовінізм та 
прагнення до відновлення чужої 
імперії.

Ще більше підстав замисли-
тися над своїм вибором у при-
хильників «України – Вперед!» 
Наталії Королевської, «Нашої 
України» Віктора Ющенка та Ра-
дикальної партії Олега Ляшка, 
які претендують у сумі на 5,1% го-
лосів (серед тих, хто має намір 
узяти участь у волевиявленні і 
вже визначився, за кого голосува-
тиме; за даними останнього опи-
тування Фонду «Демократичні 
ініціативи» спільно із КМІС). 
Жодна з них точно не подолає 
прохідного бар’єру, але їхній су-
купний показник ілюструє масш-
таби потенційних електоральних 
утрат прохідних опозиційних 
сил. Їхні лідери задалеко зайшли 
у виконанні своєї ролі, не визна-
ючи, що виконують на цих вибо-
рах функцію розтягування голо-
сів. Однак це ще не пізно усвідо-
мити тим, хто зібрався за них го-
лосувати.

Наприкінці вересня Віктор 
Ющенко заявив, що не боїться 
ситуації, коли більшість голосів 
патріотичних сил відійде до пар-
тії «Свобода», – мовляв, «це гар-
ний вибір». Чому ж було не ухва-
лити відповідального рішення, 
як це зробила партія «Собор», і 
не знятися з виборів на користь 
прохідної політичної сили, яку 

він вважає єдиною патріотич-
ною? Тож, заповнюючи свій бю-
летень, прихильники Ющенка 
мають бути свідомі, що від їх-
нього правильного вибору може 
залежати повторення чи виправ-
лення помилки 2010 року й на-
віть більше – формування чи не 
формування Партією регіонів 
конституційної більшості в май-
бутній Раді.

Аналогічна ситуація і з непро-
хідними «Україною – Вперед!» 
Наталії Королевської та Ради-
кальною партією Олега Ляшка. 
Соціологічні дослідження свід-
чать, що більшість їхніх прихиль-
ників своїм «другим вибором» 
називають переважно «Батьків-
щину» або УДАР Віталія Кличка. 
Їм варто зробити такий вибір. 
Знявши з перегонів свої партії, 
Королевська й Ляшко відразу по-
збулися б тавра «технічних про-
ектів», які підігрують владі, роз-
тягуючи голоси протестного 
електорату в прохідних опозицій-
них сил. Але вони цього не зро-
били.

Цьогорічні вибори – це той 
випадок, коли перемогою сус-
пільства може виявитися навіть 
нездобуття владою конституцій-
ної більшості в парламенті. Тому, 
усвідомлюючи, що серед опози-
ційних сил будуть тушки і що 
процеси ухвалення рішень відбу-
ватимуться часто в незрозумілий 
для партійців і громадян спосіб, а 
ці політичні сили в нинішньому 
вигляді далекі від здатності здій-
снити потрібні країні системні 
зміни, потрібно голосувати за 
одну із трьох прохідних опози-
ційних сил – УДАР, «Батьків-
щину» або ж «Свободу» (за-
лежно від особистих симпатій і 
окремих пріоритетів кожного ви-
борця). Це єдина можливість зу-
пинити не просто гірший, а ката-
строфічний сценарій для країни, 
після реалізації якого не буде 
змоги змінити щось на краще, 
принаймні в межах цивілізова-
них, демократичних процедур 
ротації влади на основі представ-
ницької демократії. Зупинивши 
режим зараз, завадивши йому 
остаточно узурпувати владу й по-
сприявши своїми голосами та ак-
тивністю на виборах максималь-
ному результатові опозиційних 
сил як за партійними списками, 
так і в одномандатних округах, 
українці збережуть для себе і для 
країни шанс на позитивні зміни 
в майбутньому. 

ЯКЩО ЦІ ВиБОРи 
ДОЗВОЛЯТЬ ЯНУКОВичУ І К° 
СФОРМУВАТи ПЕРЕКОНЛиВУ 
БІЛЬшІСТЬ, ВЛАДА ДУжЕ 
шВиДКО ВиБУДУЄ ЗГУБНУ 
ДЛЯ УКРАїНи РОСІЙСЬКУ 
МОДЕЛЬ
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П
олітика таки псує народних обранців. 
Раптом хтось із них прокидається серед 
ночі в поту й із жахом усвідомлює, що на 
нього чатує змова. Його життю загрожу-

ють. Страх сковує серце. Тому й не дивно, що 
лише наш президент може похвалитися такими 
заходами безпеки, які й уві сні не ввижалися 
главам найбільших держав.

Кажуть, найдужче він боїться туманів. Вони 
викликають у нього душевне тремтіння, незро-
зумілу тривогу і бажання повсякчас озиратися. 
Коли туман, він не літає. В тумані він почува-
ється безборонним їжачком.

Торік у листопаді Віктор Янукович заявляв: 
«Мені правоохоронні органи кажуть, що зараз 
іде скупка зброї та підготовка до збройних напа-
дів на органи державної влади. Люди втратили 
страх і совість. Хто це організовує? Не ті, кому 
найважче живеться. Ті, кому найважче, вони 
мовчать, чекають, терплять».

Минає рік. Мовчимо, чекаємо, терпимо. Але 
ані СБУ, ані міліція і гадки не мають про людей, 
які, за словами президента, готують захоплення 
держустанов. Не побачили нічого такого й ми, 
прості смертні. Знову винен туман?

Та 17 вересня цього року туманом огорнуло 
весь уряд, на офіційному сайті якого з’явилося 
розпорядження про інформаційно-роз’яс ню-
вальні заходи у сфері 
боротьби з терориз-
мом. СБУ, МВС, Міно-
борони, МНС мають 
виявляти і припиняти 
поширення матеріалів 
«із закликами до на-
сильницької зміни, по-
валення конституцій-
ного ладу, розпалю-
вання расової чи релі-
гійної ворожнечі, зазіхання на територі-
альну цілісність України». А про розкриття 
таких злочинів мають інформувати громад-
ськість.

Наразі тихо. Жодних терористичних дій. 
Жодних розкритих злочинів. Туман туманом.

Невідомо, що затьмарило розум, честь і со-
вість улюбленого синочка президента. Але ж 
яблучко від яблуні недалеко котиться. От і на-
родний депутат Вітька раптом забідкався: «Мне 
известно, что в ближайшее время в СМИ воз-
можно появление серии провокаций против 
меня и моих близких».

Провокацій не видно. Отже, і це лише прима-
рилося? Ну воно з бодуна і не таке буває. Уся ж 
країна бачила Вітьку після трудового дня, як він, 
тримаючись за стіну і за охоронця, намагався 
втрапити до власної квартири. 

«С приближением выборов, – обурюється син 
президента, – поражает, насколько грязными 
методами пользуются как политические образо-
вания, так и отдельные так называемые поли-
тики». Як у воду дивився. Тут і вигулькнула про-
вокація в бік опозиції – з’явився фальшивий сайт 
«УДАРу». А от Вітька та його «блізкіє» чомусь і 
досі не постраждали. 

Натомість постраждала Наташа-Тища-Євро. 
Останніми місяцями дамочка так забембала на-
род своєю рекламою, що настало глобальне пе-
ренасичення і рейтинг обвис, як коров’ячий 
хвіст. Але Наташа не розгубилась і звинуватила 
соціологів. Останні, своєю чергою, назвали її 
звинувачення «повним ідіотизмом». Та вирі-
шила подати до суду. З таким самим успіхом 
можна судитися з Гідрометцентром.

Але привид змови вперто тривожить владу. 
В МЗС давно і послідовно підозрюють у змові 
весь Євросоюз на чолі з Європарламентом. На-
дійно розгубивши усі дипломатичні навики і 
здатність інколи промовчати, в МЗС перейшли 
на відверте хамство. Якщо реакцію міністерства 
на всі звинувачення європейських політиків 
звести до однієї фрази, то вона звучатиме так: 
«Да пашлі ви!»

Серіал «Старичок у тумані» триває: 28.08.2012 
Азаров каже, що «кризис не повторится, но усло-

вия для повторения тех 
событий у нас есть». 
19.09.2012 Азаров ого-
лошує в Україні нову 
кризу. 08.10.2012 Аза-
ров заявляє, що «кри-
зис никуда не девался, 
он есть и растянется 
еще на 10–20 лет». Ав-
жеж, позаяк вони при-
йшли всерйоз і надовго. 

У травні цього року Азарову привиді-
лося, що Путін збирається дати Україні де-

шевий газ. А в травні 2011-го Калєснічєнкові 
примарилося, що опозиція збирає мільйон гри-
вень для того, щоби звільнити під заклад Лу-
ценка. Туман розвіявся – ні дешевого газу, ні 
волі за мільйон. 

Ідіотизм, як і п’яні марення, лікують лише в 
одному закладі. Щоправда, без особливого 
успіху. У статті «Як розпізнати шизофреніка» є 
такий пункт: «У міру розвитку хвороби 
з'являються марення. Шизофреніку здається, 
що його обговорюють, пліткують за його спи-
ною, готують проти нього якусь змову. Усюди 
йому ввижаються глузування й закиди, тобто 
хвороба протікає в параноїдальній формі. У 
своїх бідах він починає підозрювати всіх до-
вкола».  

Автор:  
юрій 

Винничук

Від пакращення  
до повного ідіотизму

ПРиВиД ЗМОВи ВПЕРТО 
ТРиВОжиТЬ ВЛАДУ.  

В МЗС ДАВНО І ПОСЛІДОВНО 
ПІДОЗРююТЬ У ЗМОВІ ВЕСЬ 

ЄВРОСОюЗ
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Н
а підготовку до Євро-2012 
в Україні грошей не шко-
дували. Не соромились 
навіть раптово підвищу-

вати вартість об’єктів майже 
вдвічі просто у процесі будівни-
цтва.  За офіційною версією (ії 
озвучують, зокрема, міністр 
інфраструктури Борис Колесні-
ков та заступник голови Наца-
гентства з питань підготовки та 
проведення Євро-2012 Валерій 
Жалдак), зі своєї скарбниці кра-
їна видала на організацію фут-
больного чемпіонату «лише» 40 
млрд грн. Іншу цифру можна 
знайти просто на сайті Верхо-
вної Ради – в Державній цільо-
вій програмі підготовки до чем-
піонату зазначено: обсяг фінан-
сування Євро за рахунок держ-
коштів становив 56,5 млрд грн 
(плюс 3,7 млрд з місцевих бю-
джетів та 50,6 млрд з «інших 
джерел», загалом 110 млрд грн). 
Ще одну думку щодо витрат без-
посередньо держави має голова 
парламентського підкомітету з 
питань підготовки та прове-
дення чемпіонату Олександр 

Зац – ще у квітні регіонал кон-
статував, що на Євро було витра-
чено близько 80 млрд грн бю-
джетних коштів. Значно більші 
цифри називають незалежні 
експерти. На їхню думку, реаль-
ний обсяг витрат  може сягати 
200 млрд грн, із яких 80% – дер-
жавні.

Влада вже відзвітувала, що 
грошей не розтринькано, адже 
чемпіонат завершився, проте ли-
шилися інфраструктурні досяг-
нення. Щоправда, між надбан-
нями, змальованими в передви-
борній рекламі Партії регіонів, і 
справжніми здобутками від про-
ведення Євро лежить чима-
ленька прірва.

ПЛАН D
Аеропорт «Бориспіль» заявляє, 
що термінал D, який будували в 
межах підготовки до турніру, че-
рез кілька місяців прийматиме 
чи не всіх провідних міжнарод-
них авіаперевізників, однак ті не 
надто поспішають із переходом 
до нового об’єкта. До того ж саме 
підприємство уряд планує пере-

Автор: 
Валерія 

Бурлакова

«Досягнення» 
залишаються  
порожнім звуком 
Недешеві інфраструктурні здобутки Євро-2012,  
які Партія регіонів записала до свого активу,  
в реальності часто виявляються валізою без ручки

дати в концесію, і однією з голо-
вних умов для потенційного кон-
цесіонера буде інвестування в до-
будову термінала D ще бли зько 1 
млрд грн (йдеться про організа-
цію зони внутрішніх рейсів). І це 
при тому, що на   будівництво по-
вітряного вокзалу в «Борисполі» 
витратили 4,8 млрд грн.

Площа нового надпотужного 
термінала столичного аеропорту 
– 107 тис. м². Пропускна спро-
можність об’єкта (поруч із яким 
розташовані цілком дієздатні B, 
F та зачинений у вересні термі-
нал А 1994 року спорудження) – 
15 млн пасажирів за рік. 2011-
го весь «Бориспіль» обслужив 
8 млн осіб. Збільшення паса-
жиропотоку за дев’ять місяців 
2012-го (з урахуванням Євро, 
тобто рекордної кількості лю-
дей) становило лише 9%.

Прес-служба аеропорту пові-
домила Тижню, що станом на 
середину жовтня в D уже працю-
ють компанії Air Arabia, 
Norwegian Air Shuttle, Fly Dubai, 
Turkish Airlines та Air One. Згідно 
з офіційними даними, термінал 
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ДЛЯ ВСІХ УТІЛЕНиХ ДО ЄВРО-
2012 ЗА ДЕРжАВНиЙ КОшТ 
ПРОЕКТІВ ХАРАКТЕРНА ОДНА 
ОСОБЛиВІСТЬ – ЦІНА, ЩО 
ЗРОСТАЛА У ПРОЦЕСІ РОБІТ

діє «досить активно» і це тільки 
початок – від зими сюди зайдуть 
лідери авіаперевезень. Однак їх 
уже намагалися перевести до но-
вого повітряного вокзалу – на-
разі без особливого успіху. Зо-
крема, «АероСвіт» (37% загаль-
ного пасажиропотоку «Борис-
поля») та МАУ (25%) не заба-
жали переходити в D через не-
можливість повноцінних тран-
зитних перевезень та прийому 
внутрішніх рейсів. «Він задалеко 
від інших терміналів та інфра-
структурних об’єктів, а його пе-
рони замалі для одночасної сто-
янки великої кількості літаків, 
що їх експлуатують базові пере-
візники», – пояснила відмову 
прес-секретар МАУ Євгенія 
Сацька. Крім того, генераль-
ний директор «Борисполя» за-
певняв, що 1 серпня до нового 
термінала перейде компанія 
Lufthansa. Однак цей авіапере-
візник туди також не квапиться.

Чи окупиться масштабний 
об’єкт, який, схоже, ніколи не за-
працює на повну потужність, а 
зараз і взагалі стоїть напівпо-
рожній (приміром, 15 жовтня 
термінал D, згідно з розкладом 
на офіційному сайті, мав при-
йняти й відправити дев’ять рей-
сів), – запитання риторичне.

ПЛюС-МІНУС МІЛЬЯРД
Для всіх утілених до Євро-2012 
за державний кошт проектів ха-
рактерна одна особливість – 
ціна, що зростала у процесі робіт. 
Приміром, зведення львівського 
аеропорту не раз дорожчало, 
внаслідок чого вартість його 
більш ніж подвоїлася. Загалом 
за реконструкцію і прокладання 
злітно-посадкової смуги та спо-
рудження нового термінала  
було заплачено 4,6 млрд грн. 
Про які державні розрахунки 
щодо окупності об’єкта може 
йтися, якщо уряд не здатен на-
віть заздалегідь порахувати ви-
трати?

Як повідомили Тижню у 
прес-службі львівського аеро-
порту, за дев’ять місяців 2012 
року пасажиропотік становив 
443 200 осіб. Упродовж аналогіч-
ного періоду 2011-го в місті було 
прийнято й відправлено 227 900 
пасажирів. До реконструкції для 
цієї кількості цілком вистачало 
старої потужності – 250 осіб за 
годину. Сьогодні новий термінал 
може пропускати за той самий 
проміжок часу увосьмеро більше 

– 2 тис. людей. Одначе такого на-
пливу не було навіть під час Євро 
– впродовж чемпіонату аеропорт 
приймав лише у 3,5 раза більше 
рейсів, ніж зазвичай.

Реконструкція Міжнарод-
ного аеропорту «Донецьк» теж 
відбувалася з постійним подо-
рожчанням кошторису. На по-
чатку літа фінансування збіль-
шили на 693 млн грн. Загалом 
обсяг інвестицій у проект сягнув 
6,9 млрд грн. 

Старий термінал аеропорту 
а обласному центрі, побудова-
ний 1975 року (площа – 12 тис. 
м2), міг приймати 700 пасажи-
рів за годину. Новий аеровок-
зальний комплекс, введений у 
експлуатацію в травні 2012-го, 
має приблизно вп’ятеро більшу 
площу і здатен обслуговувати 
впродовж того самого часового 
відрізка 2738 осіб. Чи потрібно 
це було провінційному Доне-
цьку? Відповіддю слугує ста-
тистика. Приміром, за цілий 
день 1 жовтня 2012-го з міста 
вилетіли 19 рейсів, 18 – при-
були. 

Невиправданість львівської 
та донецької гігантоманії осо-
бливо помітна на тлі Харкова, де 
уряд профінансував лише аеро-
дромний комплекс, а решту побу-
дували приватні інвестори, які 
вміють рахувати власні гроші. 
Тому тут $107,2 млн якось виста-
чило й на реставрацію старого 
термінала, й на будівництво но-
вого, й на модернізацію інфра-
структури аеропорту, й на благо-
устрій привокзальної площі. Та 
ще й на спорудження тимчасо-
вого термінала на час Євро-2012, 
аби не залишалось порожніх 
«пам’яток» українського фут-
больного свята. По закінченні 
континентальної першості бу-
дівлю переобладнали під ангар 
для бізнес-авіації.

ПРиБУТОК ВІД ФАСТФУДІВ
Усі нові арени намагаються заро-
бити на чомусь, окрім футболу та 
нечастих концертів. Львівському 
стадіонові не пощастило навіть зі 
«спортивною програмою», – на 
ньому відмовилися грати місцеві 
«Карпати», свої домашні поє-
динки Прем’єр-ліги клуб прово-
дить на старому полі – «Україні». 
Офіційна причина – новий ста-
діон не фартовий для клубу, ко-
манда програла всі матчі, які про-
вела на ньому, після того повер-
нулася на перевірене місце. 

Ужгородська «Говерла» теж там 
більше не гратиме, а для виступів 
світових зірок цей простір вважа-
ють замалим (за словами дирек-
тора «Арени Львів», для таких за-
ходів потрібні місця бодай для 40 
тис. глядачів, тоді як у Львові мо-
жуть розташуватися 33 тис.). На-
томість тепер там організовують 
бенкети, водять людей на екскур-
сії в душові футболістів, пропону-
ють поєднувати на арені свої 
серця... У вересні на це наважи-
лись молодята Наталя та Денис, 
які запросили близько півсотні 
гостей, про що гордо повідомляє 
офіційний сайт величезного 
спортивного об’єкта. «Таким ан-
туражем для весілля – цілим ста-
діоном – мало хто може похвали-
тися», – заохочують львів’ян.

Будівництво стадіону обі-
йшлося державі у 2,94 млрд грн. 
На його утримання потрібні та-
кож чималі гроші. Близько 20 
млн грн на рік – цього вистачає 
на «комуналку», догляд за 
об’єктом і зарплати – виділяє 
держава. Заробітки самого 
спорткомплексу його директор 
озвучувати «не має права». Але, 
з огляду на бізнес-можливості, 
вони більш ніж символічні.

«Донбас Арена», яка перебу-
ває у приватній власності, не не-
хтує виставками, великими кон-
цертами та боксерськими поє-

динками. Однак проведення 
останніх, приміром, не практикує 
НСК «Олімпійський», котрий, як 
зізнався міністр інфраструктури, 
все одно «ніколи не окупиться». 
Нещодавно тут відмовились від 
проведення двобою за участю Ві-
талія Кличка, – мовляв, це зіпсує 
газон. Не заробляють на «Олім-
пійському» навіть футболом. 
Свого часу президент ФК «Арсе-
нал Київ» (клуб не має власного 
стадіону) заявляв: червоно-сині 
бажають запропонувати най-
кращу ціну оренди НСК на кон-
курсній основі й здобути право 
там грати.

Сьогодні на реконструйова-
ному «Олімпійському» ганяє 
м’яча «Динамо». Ніяких тенде-

110 млрд 
грн 

становив обсяг  
фінансування 

Євро-2012, згідно  
з даними Держав-
ної цільової про-
грами підготовки 

до чемпіонату. 

Незалежні екс-
перти називають 

значно більші 
цифри –  

200 
млрд грн   
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рів клуб не вигравав. Понад те, 
біло-сині за оренду взагалі не 
платять. Від продажу квитків на 
матчі української Прем’єр-ліги 
НСК отримує 50%, ФК – решту 
суми. З поєдинків Ліги чемпіо-
нів стадіон має лише 25%. Орга-
нізаційні витрати водночас ста-
новлять 50 на 50. Як зауважував 
співвласник «Динамо» Ігор Сур-
кіс, він усвідомлює, що на утри-
мання державного об’єкта по-
трібні чималі гроші, тому… НСК 
одержує, за його словами, «весь 
прибуток від продажу фаст-
фуду».

Чи окупиться за рахунок тор-
гівлі гамбургерами стадіон вар-
тістю 4,7 млрд грн? На такі запи-
тання представники держпід-
приємства відповідають загаль-
ними фразами на кшталт «НСК 
«Олімпійський» завойовує лі-
дерську позицію на ринку по-
дій».

Водночас на спорткомплексі 
запевняють: «можна говорити», 
що в питаннях експлуатації ста-
діон виходить на самоокупність. 
Тобто вже не бере грошей на своє 
утримання з державного бю-
джету. І навіть щось заробляє, 
але ці кошти не повернуться до 
скарбниці. «На даному етапі всі 
зароблені гроші буде вкладено в 
розвиток стадіону», – зазнача-
ють у прес-службі НСК. Про які 
суми мова і чого саме не вистачає 
«олімпійцям» – таємниця, по-
крита мороком.

«НЕ СРІБЛО»
«Оптимальність» витрат дер-
жави під час підготовки до Євро-
2012 легко побачити на будь-
яких напрямках. Серед них чи-
мало дрібничок на кшталт ши-
роко відомого, хоча вже й забу-
того перекладу «Sbornaya 
Ukraine on football (Ukr Ukraine 
national football team) represents 
Ukraine at mezhdunarodnыh of 
Football tournament». Чи витрат 
Донецького міського бюджету на 
встановлення англомовних зна-
ків – по 9 тис. грн за штуку (в 
столиці – удвічі дешевше). «Ко-
жен офіційно коштує $1100, – 
писав із цього приводу The 
Economist. – Це не срібло!»

Є в Україні й найдорожчий 
гелікоптерний майданчик біля 
села Пекарі – необхідність його 
облаштування підкреслював 
особисто гарант Конституції. На 
цю важливу справу держава ви-
ділила 96,6 млн грн. Ще 27 млн 

знадобилось на благоустрій те-
риторії. Будували для заможних 
туристів із Європи. Але під час 
чемпіонату майданчик іще на-
віть не запрацював.

Інший транспортний пшик – 
горезвісні Hyundai (держава 
придбала 10 потягів на суму 
$307 млн), задля яких були про-
ведені роботи з підготовки заліз-
ничного полотна вартістю 3,07 
млрд грн. Однак це не допомогло 

– «через українські рейки» та 
інші негаразди вони постійно за-
пізнюються й ламаються. Спо-
чатку влада називала викид не-
гативної інформації спланова-
ною кампанією: ЗМІ проти ви-
робника. Та трохи згодом у Мі-
ністерстві інфраструктури ви-
знали свою помилку: «Поїзди 
Hyundai виявились абсолютно 
нерентабельними». Зараз їх пла-
нують замінити аналогами ві-
тчизняного походження.

Відносно логічним напере-
додні Євро здавався сплеск бу-
дівництва готелів – його сти-
мулювали як очікування неба-
ченої кількості туристів, так і 
фінансові преференції, запро-
поновані інвесторам із боку 
держави. Однак вийти на ринок 

до Євро-2012 устигли не всі 
власники готелів, що почали 
активно будувати масштабні 
об’єкти. Не відкрились до по-
чатку чемпіонату, наприклад, 
Hilton і Holiday Inn. Як розпо-
віла Тижню Марина Усенко, 
виконавчий віце-президент 
консалтингової компанії Jones 
Lang LaSalle Hotels у СНД, до 
кінця 2015 року на ринку Києва 
має з’явитися ще 2279 номерів 

високого й середнього цінового 
стандарту, що збільшить по-
точну пропозицію на 83%. 
«Якщо попит на номери не по-
чне рости, можна очікувати, що 
підвищення рівня конкуренції 
призведе до цінових війн між 
готелями і, як наслідок, до за-
гального зниження операцій-
ної рентабельності для всіх цих 
закладів», – підкреслює екс-
перт.

Однак Євро-2012 уже позаду. 
І єдиним раптовим поштовхом 
для зростання попиту на готелі 
чи суттєвого збільшення кіль-
кості авіапасажирів у майже по-
рожніх нових терміналах може 
стати хіба що покращення життя 
самих українців. Бажано вже 
сьогодні. 

НСК «Олімпійський» «Арена Львів»

Дороге задоволення
Інфраструктурні об’єкти, побудовані до Євро-2012, не виправдали мільярдних витрат із бюджету

■ На стадіоні грає ФК «Динамо» без 
сплати оренди. Останній масштабний 

концерт відбувся три місяці тому. 
За словами міністра інфраструктури 

Бориса Колеснікова, стадіон – 
це іміджевий проект, який 

ніколи не окупиться.

4,7 млрд грн (4,6 млрд грн – 
державні кошти)

Аеропорт «Львів»

■ Аеропорт, що може 
обслуговувати до 20 літаків за годину 
(2 тис. пасажирів), 17 жовтня за добу 

прийняв і відправив 30 рейсів, 
18-го – 28.

4,6 млрд грн (4,4 млрд грн 
– державні кошти) 

Аеропорт «Бориспіль» (термінал D)

■ До нового терміналу відмовляються 
переходити провідні авіакомпан�, 

наразі він обслуговує незначну 
кількість пасажирів.

6,7 млрд грн (на термінал D 
витратили 4,8 млрд грн, 
з них 1,6 млрд грн
кредитних коштів)

■ ФК «Карпати» й «Говерла» не бажають 
грати на новому полі, для концертів 
світових зірок його арену вважають 
замалою. На ній святкують весілля, 

проводять бенкети тощо.

2,94 млрд грн (2,7 млрд грн
 – державні кошти)

Аеропорт «Донецьк»

■ Новий комплекс може приймати 
до 5 млн людей за рік. 

Звідки вони прилетять, не уточнено. 
Приміром, 2011-го сюди завітали 

лише 829 тис. пасажирів. 

6,97 млрд грн (6,50 млрд грн 
– державні кошти)

Потяги Hyundai

■ «Поїзди Hyundai виявились 
абсолютно нерентабельними», – 

визнали в Міністерстві інфраструктури. 
Від нововведення планують 

відмовитись на користь 
вітчизняних потягів.

3,07 млрд грн на підготовку 
залізничного полотна 
і $307 млн на закупівлю 
10 потягів

Офіційна вартість проекту

Використання після Євро-2012

р д щщщщщщщщщщ

За даними додатку 2 до Державної цільової  
програми підготовки та проведення в Україні Євро-2012
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О
т не кажіть, що я надто розніжений. І 
сам таке підозрював, доки не влаштував 
експрес-опитування серед знайомих, 
які проводять значну частину свого 

життя за кермом. Їхня реакція одностайна: зви-
чаї радикально пожорсткішали, передусім у 
столиці. Водій водієві – вовк!

Гаразд, у нас атмосфера на дорогах ніколи 
не нагадувала палату лордів. Паркуватися, де 
завгодно, поперек смуги «ялинкою», розверта-
тися крізь вісьову, підрізáти, «вишивати» в по-
тоці, не вмикати поворотників принципово 
(Боже, хіба так важко?) – це все нудні україн-
ські будні, наш, так би мовити, couleur locale. 
Його зміни в той чи інший бік можна оцінити 
лише на око, тобто суб’єктивно, отже, ніяк. 

Новина в іншому: стрімко зростає рівень 
агресії. Водії не лише схильні до хамства, вони 
дедалі більше намагаються підкріпити свою 
грубість вербально, перевести конфлікт у пло-
щину безпосередньої фізичної сутички. Я сам 
за останні кілька місяців мало не побився тричі. 
Рятували дві речі: згадки про навчання у дале-
кій юності в одного непересічного в’єтнамського 
Рембо, а також почуття гумору. Коли замість 
того, щоб і самому роз-
палюватися, надима-
тися, лізти в бій або, 
навпаки, лякатися, 
нишкнути, піджимати 
хвоста, ти стоїш і че-
каєш, що буде далі, по-
заяк тобі передусім 
смішно, це збиває по-
тенційного нападника 
з пантелику. Але ж не всі такі, перепрошую, 
дорослі.

Заводять сварку переважно ті, хто дивиться 
на світ крізь вітрове скло чогось такого важ-
кого, як у сенсі габаритів, так і ціни. Серед них, 
як можна зрозуміти з рівня елоквенції під час 
миттєвого обміну люб’яз ностями, є самі влас-
ники важкого, є най мані водії власників важ-
кого, а є охоронці власників важкого. У кожного 
– своя мотивація. Переважно така: як мені, та-
кому крутому, з таким дорожнім просвітом, не 
дав дорогу той нищеброд на Aveo? Чого це він не 
поїхав на червоний, коли я йому ззаду блимаю? 
Чого це він головною їде, не зупиняється, коли 
тут на другорядній сам я?

Не треба бути психоаналітиком-фрей дис-
том, щоби погодитися: мірятися кузовами авто 
– це все одно, що мірятися… ну, зрозуміло 
чим… годинниками, коханками-моделями, 
парканами, унітазами. Звичайне чоловіче зма-
гання за роль альфа-самця. Понад те, звичайне 

міряння сил не дуже дорослих чоловіків. Вор-
рен Баффет не має нікому доводити, що він 
Воррен Баффет. А Барак Обама – що він Барак 
Обама.

Учасники мого опитування висунули кілька 
гіпотез щодо причин жорсткішання звичаїв за-
мість їхнього пом’якшення. Перша: машин по-
більшало. Вулиць стільки само, скільки за 
СРСР, тож конкуренція за квадратний метр по-
силюється. До того ж он та, що поперек смуги, а 
до неї ззовні пристала ще одна, на аварійці. Ну 
як тут не показитися? Припустімо. 

Причина друга: понаїхали. До нас, білих і 
пухнастих, приєдналися нові кадрові ресурси з 
Горлівки та Єнакієвого, а в них, бачите, вихо-
вання страждає. Ось тут я категорично не зго-
ден. 

Третя ймовірна причина: совок поверта-
ється. Для мене це найпереконливіше пояс-
нення. Щасливе покоління «після 1991-го» не 
уявляє, які пристрасті палали в кожному ра-
дянському «гастрономі», на кожній зупинці 
громадського транспорту, в кожній поліклініці 
– скрізь, де були черги, а черги були скрізь. Ра-
дянські люди сварилися буквально щохвилини 

(інколи билися, до 
речі, точнісінько, як 
нині у Верховній Раді), 
й не лише тому, що на 
всіх не вистачало ков-
баси, автобусів чи ото-
ларингологів. Вони ка-
зилися, тому що нічого 
не могли змінити у 
своїй долі, ні на що 

вплинути в долі країни. Безсилля – ось пси-
хологічний діагноз минулої епохи.

Сучасний українець усвідомлює, що від нього 
знову нічого не залежить, байдуже, чим він пере-
сувається – маршруткою чи лімузином. У вибори 
він не вірить, начальству (а в кожного з них, на-
віть господаря Mercedes G65, є свій начальник) 
також, утім, як міліції й навіть телевізору. І має 
рацію. Бо вибори підрахують, начальство здасть, 
міліція не наїсться, телевізор збреше. А як зро-
бити, щоби комусь вірити, за 21 рік він так і не на-
вчився. 

Нинішній дорожній корок – реінкарнація 
радянської черги. І там, і там – накопичене ша-
лене роздратування безвихіддю. Тож дорога – 
всього лише термометр суспільного настрою. 
Тому всі й згадують Майдан, що на ньому не 
штовхалися, а не штовхалися, бо на хвилинку 
повірили. Звісно, це паскудно, що ту віру зра-
дили, але це не означає, що вірити взагалі не 
варто.  

Куди преш?!!



«Світ у 2013» – українська версія щорічного спецпроекту журналу The Economi	: аналіз, прогнози на майбутній рік від 
впливових експертів, політиків і ділових людей. Унікальність української верс� видання – не лише мова, а й акценти 
на національних проблемах і тенденціях, залучення провідних вітчизняних експертів.

Щонайменше 20% контенту видання буде присвячено Україні.  «Український тиждень» уже третій рік поспіль спільно із The Economi	 видає 
проект «Світ у …», другий рік поспіль наше видання дістає ексклюзивне право в Україні на друк цього спецпроекту.  Змістову частину 
спецпроекту «Світ у 2013» буде традиційно представлено статтями та колонками найвідоміших політиків, посадовців, бізнесменів, 
аналітиків, громадських діячів та журналістів.

Це забезпечує авторитетність і точність заявлених прогнозів і трендів, сценар�в розвитку ключових подій 
ділового світу в 2013 році.

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА!

Увага! «Український тиждень» гарантує переадресацію видання в разі зміни адреси доставки та виключно за умови редакційної передплати. Просто попередьте нас 
за три тижні,  зателефонувавши за номером +38 (067) 407 10 96 (callback), і Ви вчасно отримаєте свіжий номер «Українського тижня» на нову адресу.

Оберіть зручний для вас спосіб передплати:
РЕДАКЦІЙНА:
у будь-якому банку за наведеними 
нижче реквізитами. 
Повідомте адресу доставки 
за телефоном (067) 407 10 96 
(з 9:00 до 18:00, оператор скине 
Ваш виклик і перетелефонує);

У ВІДДІЛЕННЯХ УКРПОШТИ: 

«Український тиждень» 
за індексом 99319;
«Світ у 2013» 
за індексом 68098.

ЗА СИСТЕМОЮ PORTMONE: 
www.portmone.com.ua

ВАРТІСТЬ РЕДАКЦІЙНОЇ ПЕРЕДПЛАТИ: 

«Український тиждень»
▪ за 1 міс. – 45 грн
▪ за 2 міс. – 90 грн
▪ за 3 міс. – 135 грн
▪ за 4 міс. – 180 грн
▪ за 5 міс. – 225 грн
▪ за 6 міс. – 270,10 грн 
...
▪ за 12 міс. – 540,10 грн

«Світ у 2013» – 40 грн

Телефон редакц�: (044) 351-13-00

Подарунок* для передплатників журналу «Український тиждень»
За умови оформлення редакційної передплати
на 6 місяців «Український тиждень» дарує одну з книжок
I категор� на Ваш вибір, на 12 місяців –  будь-яку з ІІ категор�

Детальну інформацію можна дістати за тел. (044) 351-13-00 
або (067) 407-10-96 (callback). peredplata@tyzhden.ua    
*Під отриманням подарунка маємо на увазі можливість придбати 
книжку за 0,10 грн.
Грошового еквіваленту подарунків не виплачуємо й не компенсуємо.
Пропозиція чинна від 03.09.2012  до 31.12.2012 р.
Акція не діє в разі передплати у відділеннях 
Укрпошти або на сайті portmone.com.
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Т
ранснаціональна корпора-
ція (ТНК)  здійснює міжна-
родне виробництво товарів і 
послуг на основі вивезення 

капіталу за кордон у формі пря-
мих іноземних інвестицій (ПІІ) та 
має прямий контроль над своїми 
закордонними дочірніми компа-
ніями, підрозділами, філіями. 
Коли ми захоплено аплодуємо 
зростанню ПІІ, то треба мати на 
увазі, що вітаємо зростання при -
сутності в Україні саме транснаці-
ональних гігантів. 

Транснаціональна корпорація 
зазвичай складається з головної 
(материнської) холдинг-компанії 
та належних їй підприємств у різ-
них країнах. Вона є центром 
контролю за активами всіх фірм 
за кордоном та центром при-
йняття стратегічних рішень. До-
чірні компанії та філії автономні в 
оперативній діяльності – вироб-
ництві продукції, виконанні інф-
раструктурних функцій (торгівля, 
обслуговування, маркетинг, тех-
нічні розробки тощо) – у межах 
загальної стратегії бізнесу ТНК.

Відокремленість філій, їх зна-
чне дистанціювання від штаб-
квартири корпорації, місцеві від-
мінності ринків та виробничих ре-
сурсів, велика кількість інкорпо-
рованих закордонних підпри-
ємств у кожному транснаціональ-
ному холдингу, особливості біз-
несу та культури в різних частинах 
світу створюють для ТНК певні 
проблеми. По-перше, система 
управління корпорацією дуже 
складна та численна. Сьогодні це 
три-чотирищаблеві конструкції з 
проміжними регіональними цен-
трами та централізованими мене-
джерськими структурами контр-
олю за окремими продуктовими 
лініями. Для будь-якої ТНК, що 

виробляє, приміром, 10 видів про-
дукції і має філії в 10 країнах, кіль-
кість внутрішньокорпоративних 
управ  лінських зв’язків (при вико-
нанні п’яти управлінських функ-
цій) сягає: 5*10*10 = 500. Не 
дивно, що у світі досі не вироб -
лено більш-менш пристойної мо-
делі управління такими корпора-
ціями (хо ча можна назвати де-
сятки їхніх варіантів – від ліній-
них до матричних).

По-друге, є неможливим діє-
вий контроль власників за мене-
джерами структур компанії в ін-
ших країнах, якщо їхня кількість і 
територіальне дистанціювання 
достатньо великі.

Як і прийняття ключовими ак-
ціонерами ефективних стратегіч-
них рішень щодо розвитку вироб-
ництв за кордоном. Через місцеві 
специфічні умови на підприєм-
ствах, що входять до транснаціо-
нальних конгломератів, спостері-
гаються нерівномірна ефектив-
ність менеджменту і різна прибут-
ковість територіально розрізнених 
частин компанії. Місцеві керів-
ники не мають прав на прийняття 
самостійних стратегічних рішень, 
проте й не зацікавлені реалізувати 
креативні підприємницькі під-
ходи. Вони відносно автономні, й 
це робить непідконтрольними ло-
кальні бюрократичні витрати. Ті 
ж, хто має необхідні права (мажо-
ритарні акціонери), перебувають 
далеко, та й їхніх голів не вистачає 
на дослідження всіх периферійних 
об’єктів й вироблення адекватної 
реакції корпорації на ринкові 
зміни в різних країнах. Через це 
мають місце висока інерція пропо-
зиції своєї продукції за кордоном, 
негнучкість ринкової поведінки 
дочірніх виробництв, відставання 
від попиту, що змінюється, а в ба-
гатьох випадках і послаблення по-
зицій у конкурентній боротьбі з 
місцевими постачальниками.

Що спонукає міжнародні кор-
порації розширювати своє вироб-
ництво за межі власних кра  їн? Не 
претендуючи на вичерпний пере-
лік, назвемо кілька причин. На-
самперед це бажання експансії 
бізнесу: розширення ринків збуту 
своєї продукції, особливо щодо 
держав, які обмежують ввезення 
імпорту. При цьому щодо місце-
вих конкурентів транснаціональні 
компанії мають технологічні та 
маркетингові переваги (які існу-
ють через недосконалість локаль-
них ринків та особливу популяр-
ність торговельних марок ТНК), а 
також більші фінансові (доступ-
ність дешевших і великих грошо-
вих ресурсів) та інші додаткові 
можливості. Крім того, міжна-
родні корпорації знижують ви-
трати, розміщуючи окремі фази 
виробництва у країнах, що мають 
дешевші ресурси, ніж у них удома. 
Це, зокрема, може бути деше-
визна сировини, робочої сили, зе-
мельних ділянок, транспорту-
вання продукції з країни базу-
вання корпорації, а також по-
блажливий податковий режим у 
країні, що приймає. ТНК також 
прагнуть знижувати і диверсифі-
кувати ризики бізнесу шляхом 
міжнародного розосередження 
капіталу. Також в умовах коли-
вання рівня прибутковості вироб-
ництва у різних країнах розподіл 
капіталу між ними дає змогу врів-
новажити і стабілізувати середню 
прибутковість бізнесу корпорації. 

ДРУГОРЯДНІСТЬ 
УКРАїНСЬКиХ ДОчІРНІХ 
ПІДПРиЄМСТВ ТНК
Однак, розміщуючи виробництво 
за кордоном, власники компанії 
лише частково керуються підпри-
ємницькими ідеями. Зокрема, 
коли вони шукають шляхів зни-
ження вартості продукції, оптимі-
зуючи глобальний ланцюг її ство-

чим загрожує 
некерована 
експансія ТНК
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доктор 

економічних 
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Центру 
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Від редакції 
Ця стаття продовжує цикл «Україн-
ський бізнес – афера століття», у якому 
український економіст Володимир Ла-
новий намагається розкрити основні 
проблеми вітчизняного бізнесу та 
окреслити альтернативу його розвитку. 
В попередніх статтях у № 36–38 та № 
40–41/2012 йшлося про важливість 
вільного підприємства для економіч-
ного розвитку і про те, чому Україна є 
пасткою для нього, аналізувалися укра-
їнські феномени державних корпора-
цій як баласту для економіки та псев-
доприватної власності, висвітлювалася 
проблема суспільного розколу між під-
приємцями, владою та громадянами, 
пояснювалося, чому олігархічні імперії 
приречені на стагнацію. 
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рення й переносячи капітал і ме-
неджмент у слаборозвинені еко-
номіки. А, безумовно, доміную-
чою метою є досягнення фінансо-
вого результату завдяки викорис-
танню стратегій диверсифікації 
капіталу та реалізації своїх віднос-
них переваг над місцевими під-
приємствами, особ ливо там, де за-
стосовуються закриті моделі наці-
онального господарства. Тобто в 
цих випадках власники трансна-
ціональних холдингів керуються 
ідеями не підприємництва, а фі-
нансового бізнесу.     

Ще одна структурна особли-
вість більшості ТНК: основний ін-
телектуальний капітал компаній 
– наукові інститути, інженерні 
підрозділи, патенти, хіміч  ні фор-
мули, торговельні марки, репута-
ція тощо – зосереджується в мате-
ринській фірмі й передається в до-
чірні компанії лише у вигляді кон-
кретних продуктів (проектів, ре-
цептур, комп’ютер них програм, 
основних компонентів виробів 
тощо) та фізичного капіталу (об-
ладнання, приладів, офісної та об-
числювальної техніки). Це ро-
биться з метою об’єднання під-
приємницького за  палу власників 
з творчими можливостями мене-
джерів центрального офісу. Але 
водночас свідчить про недовіру і 
низьку оцінку здібностей мене-
джерів периферійних фірм. Пока-
зово, що багатомільярдні витрати 
транснаціональних гігантів на на-
укові дослідження, без яких важко 
встояти у боротьбі титанів, здій-
снюються здебільшого у високо-
розвинених західних державах. 

Тобто підприємницький по-
тенціал транснаціональних кон-
гломератів переважно зосереджу-
ється в материнській компанії, на-
томість місцевим фірмам, що на-
лежать до сфери впливу ТНК, у 
цьому процесі відводиться друго-
рядне значення. 

Міжнародні корпорації різ-
няться також рівнем централізації 
управління її закордонними філі-
ями. 

По-перше, є корпорації, які 
володіють правами власності на 
закордонні підприємства, які 
вони отримують у результаті бу-
дівництва своїх об’єктів, купівлі 
контрольних пакетів акцій інших 
підприємств, що діють у країні, 
яка приймає, та поглинання міс-
цевих компаній-конкурентів. У 
цьому випадку штаб-квартира 
здійснює пряме управління 
«доньками».

По-друге, міжнародні корпо-
рації взаємодіють також із локаль-
 ними господарськими струк  ту-
рами через укладання контрактів 
(зокрема, довгострокових) на ви-
пуск певних продуктів чи надання 
необхідних послуг корпорації. У 
такому разі остання здійснює не-
пряме управління, не розпоря-
джається продукцією, майном, 
прибутками місцевих підпри-
ємств, фактично лише координує 
їхню роботу. Місцеві компанії при 
цьому мають велику самостій-
ність, а власники можуть реалізо-
вувати підприємницькі підходи. 
Такий тип відносин останнім ча-
сом поширюється інтенсивніше 
завдяки становленню транснаціо-
нальних ІТ-корпора  цій, які пра-
цюють із партнерами без розмі-
щення фізичного капіталу у від-
повідній країні. 

Проте загалом у світі найчас-
тіше трапляється перший варіант 
транснаціональної корпоратиза-
ції, що зумовлено бажанням влас-
ників ТНК уберегтися від можли-
вої втрати капіталу з різних при-
чин, як-от політичні претензії, не-
досконалість національного пра-
восуддя, низька ринкова культура, 
зокрема, щодо виконання умов 
коопераційних договорів, недо-
статня кваліфікація місцевих ме-
неджерів, низький технологічний 
рівень партнерських підприємств, 
етнічні, мовні чи інші бар’єри.

Однак і серед транснаціональ-
них компаній, що застосовують 
модель прямого управління, у 
зв’язку з величезними масшта-
бами діяльності й труднощами 
управління частина корпорацій 
дещо розширює самостійність фі-
ліалів. Чинниками такої децен-
тралізації управління є передусім 
відносна простота виробництва й 
малі його обсяги, незначні капіта-
ловкладення і стабільність еконо-
міко-політичного середовища у 
країні, що приймає. В Україні по-
дібна автономія діяльності має 
місце, наприклад, у філіях корпо-
рацій з виробництва харчових 
продуктів і послуг.

Проте тенденцію децентралі-
зації управління не слід абсолю-
тизувати. Власники завжди відда-
ють пріоритет загальнокорпора-
тивним інтересам. Окрім того, ло-
кальні топ-менеджери залиша-
ються найманими працівниками 
або міноритарними акціонерами 
дочірніх компаній.  

Отже, особливих підприєм-
ницьких підходів і технологічних 

звершень на дочірніх підприєм-
ствах ТНК очікувати не варто. На 
початковому етапі міжнародні 
корпорації здатні забезпечити в 
останніх нові робочі місця і при-
внести новітні технології. Проте з 
часом, без модернізації, вони 
втрачають ринкову конкуренто-
спроможність, а відсутність місце-
вих підприємницьких ініціатив 
призводить до декапіталізації біз-
несу. Настає час демпінгових ме-
тодів боротьби з конкурентами 
або зниження якості виробів за 
рахунок використання дешевшої 
сировини та робочої сили, як, на-
приклад, роблять тютюнові фа-
брики в Україні. 

За названими вище ознаками 
економічної нерозвиненості укра-
їнські відділення світових корпо-
рацій належать саме до їхніх низь-

котехнологічних додатків з недо-
статніми капітальними ресур-
сами, обмеженою кваліфікацією 
менеджерського складу. А тому ін-
новаційні зрушення майже на всіх 
підприємствах ТНК у нашій країні 
поки що неможливі в принципі. 

ОСОБЛиВОСТІ 
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО 
БІЗНЕСУ
Яким чином відбуваються розви-
ток та організаційна оптимізація 
бізнесу транснаціональних хол-
дингів? Ідеться не про рух органі-
заційних моделей корпорацій, а 
про послідовність операцій із під-
приємницького вдосконалення 
бізнесу. На наш погляд, вони про-
ходять три етапи. Перший – це 
розробка на базі інтелектуальних 
штабів корпорацій інноваційно-
під приєм  ницьких проектів та їхня 
реалізація в центральних (мате-
ринських) компаніях. Другий – 
часткове перенесення підприєм-
ницьких нововведень з материн-
ських виробництв на периферійні, 
закордонні об’єкти. Третій – роз-
міщення нових виробничих комп-

НА ВІДМІНУ ВІД 
ОЛІГАРХІчНиХ ІМПЕРІЙ, 
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ 
КОРПОРАЦІї ОПТиМІЗУюТЬСЯ 
ЗА РАХУНОК ПЕРЕМІЩЕННЯ 
КАПІТАЛУ НЕ МІж 
СЕКТОРАМи ЕКОНОМІКи,  
А МІж КРАїНАМи
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лексів у країнах, де бізнес є при-
бутковішим, з одночасною лікві-
дацією закордонних підрозділів, 
що втратили прибутковість і є не-
перспективними. 

Аналіз розвитку і схем оптимі-
зації бізнесу відомих ТНК дає 
змогу зробити кілька важливих 
висновків:

- підприємницькі вдоскона-
лення стосуються переважно го-
ловних (материнських) підпри-
ємств ТНК і завдяки лише цим 
удосконаленням успішним між-
народним корпораціям вдається 
виживати у світовій конкуренції. 
Підприємницький дух тут зберіга-
ється завдяки креативним влас-
никам, до складу яких входять і 
високоініціативні топ-менеджери. 
Агенти корпорацій також відсте-
жують підприємницькі винаходи 
в усьому світі, швидко скуповуючи 
все, що дає нову якість і прибутко-
вість. Утім, якщо інноваційно-під-
приєм  ницькі об’єкти розташовані 
в «недомашніх» країнах міжна-
родних корпорацій, то їхні пер-
спективи малі, бо нові власники 
зазвичай не переймаються розви-
тком периферійних виробництв;

- закордонні виробничі по-
тужності корпорації, що розмі-
щені в країнах перехідного стану і 
є неконкурентоспроможними, а 
також ті, на яких давно згас під-
приємницький запал (в нас його 
взагалі бракує через місцеву спе-
цифіку – див. попередні публіка-
ції циклу «Український бізнес 
– афера століття»), є для неї 
другорядними. Розміщення там 
підприємств дозволяє ТНК пере-
нести туди низькотехнологічні 
трудомісткі операції. За зростання 
показників заробітної плати такі 
виробництва згортають і перемі-
щують у ще менш розвинені кра-
їни. Прикладом може бути поча-
ток процесу переведення заводів 
міжнародних корпорацій, що пра-
цюють у Китаї, до В’єтнаму та ін-
ших малорозвинених країн регі-
ону. Іншою причиною розмі-
щення транснаціональних пери-
ферійних виробництв є спромож-
ність економік «проковтнути» ве-
ликі обсяги непершосортних і де-
шевих виробів, котрі вони випус-
кають;

- оптимізація структури капі-
талу ТНК з метою підвищення се-
реднього рівня прибутковості кор-
порації полягає в покращенні роз-
поділу капіталу: вилучення його з 
країн, де падає рентабельність 
підприємств, і переведення в 

менш розвинені, де можна з ви-
щим прибутком виробляти непер-
шосортні товари. На периферій-
них заводах і фабриках більшість 
транснаціональних компаній 
здійснюють не підприємницький, 
а фінансовий бізнес. Як і олігар-
хічні холдинги, вони мінімізують 
втрати капіталу та грошові ри-
зики й максимізують середній рі-
вень рентабельності. Тільки, на 
відміну від олігархічної системи, 
переміщення капіталу відбува-
ється не між секторами еконо-
міки, а між країнами.

Утім, аж ніяк не всі ТНК діють 
за описаною вище схемою розви-
тку та оптимізації бізнесу. Є ве-
лика група міжнародних компа-
ній, власники яких не дбають про 
підприємницькі та оптимізаційні 
функції першого й другого етапів 
наведеної вище схеми вдоскона-
лення. Прибутки цих компаній 
утворюються головним чином із 
рентних та монополістичних до-
ходів, а в деяких країнах – також з 
урядових бюджетних субсидій. 
Це, зокрема, компанії з видобутку 
нафти й газу, дорогоцінних мета-
лів і коштовного каміння, авіабу-
дування, виробництва зброї та ін. 
Серед них насамперед виділя-
ються російські Газпром і ЛУ-
КОЙЛ.

Газпром будь-що намагається 
заволодіти правами власності на 
газотранспортні мережі й моно-
польно продавати блакитне па-
ливо у країнах-спожи вачах, аби 
диктувати ціни й збільшувати 
економічну та політичну присут-
ність РФ на закордонних ринках. 
Якщо російський постачальник 
газу заволодіє українськими об-
лгазами й відмовиться укладати 
контракти на купівлю сировини 
вітчизняного виробництва – 
Україна може остаточно позбу-
тися ілюзій щодо енергонезалеж-
ності від Росії. Судячи з бізнес-
стратегії Газпрому в інших краї-
нах, до модернізації активів на 
нашій території він не брати-
меться.

Показовою є і діяльність ЛУ-
КОЙЛу на одному з найбільших у 
Європі нафтохімічних комбінатів 
– калуській «Оріані». Цей об’єкт 
дістався корпорації з Росії взагалі 
безкоштовно – у спосіб створення 
спільного підприємства з україн-
ським урядом. Потім російські ме-
неджери, яким Кабмін без будь-
яких пояснень поступився пра-
вами управління комбінатом, по-
збавили сировини, а відтак і мож-

ливості працювати дві третини 
підприємств останнього. Понад 
те, нові власники змінили статус 
компанії на приватне товариство, 
взяли під контроль увесь менедж-
мент і з мовчазної згоди україн-
ської сторони зробили комбінат 
фінансово несамостійним, переві-
вши його на давальницьку схему. 
Тепер прибутки «Оріани» на ра-
хунках в Україні не накопичу-
ються, і основної маси податків 
тут не сплачують. Усі доходи опи-
няються на закордонних рахунках 
ЛУКОЙЛу.

Такі стратегії та системи 
управління транснаціональним 
бізнесом, які діють поза кодексом 
підприємництва, не можуть при-
носити користі економікам країн, 
де їх реалізовують, зокрема, й 
Україні.

Напрошуються висновки. По-
перше, можемо констатувати, що 
проникнення на вітчизняний ри-
нок ТНК, які мають на меті домі-
нувати на ньому й використову-
вати країну лише як систему тран-
спортування продукції або сиро-
винних ресурсів, спричиняє ви-
кривлення балансу зов  нішньої 
торгівлі України, бо збільшує при-
плив іноземних товарів і скорочує 
виробництво на місцевих підпри-
ємствах. Так, завдяки експансії 
російських корпорацій маємо по-
стійне зростання дефіциту в тор-
гівлі з північним сусідом.

ТНК значною мірою 
причетні до зрос-
тання дефіциту – 
українського зов-
нішньоторговель-

ного балансу –  
негативне сальдо  

зовнішньої торгівлі 
товарами  
становило  

за січень–серпень 
2012 року  

$10,1 
млрд 
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По-друге, перехід українсь-
ких підприємств у власність та-
кого типу транснаціональних 
хол  дингів не посилить їхньої 
конкурентоспроможності й не 
дасть імпульсу їхньому розви-
ткові. Інвестиції цих корпорацій 
зазвичай не працюють на вітчиз-
няну економіку. Якщо вла  да не 
впливатиме на них, то скоро чи-
мало виробничих об’єк тів, якими 
неефективно управляють ТНК, 
будуть повністю втрачені для 
української економіки. Потрібне 
державне втручання, зокрема ці-
леспрямоване податкове регулю-
вання, заборона толінгових схем 
торгівлі, суворе обмеження мо-
нопольних зазіхань, викуп уря-
дом підприємств, яких не екс-
плуатують або які працюють нее-
фективно, тощо. 

За правильного підходу 
можна стимулювати приплив до 
України продуктивного інозем-
ного капіталу з реальним підпри-
ємницьким потенціалом. Ось де-
які пропозиції.

- Прихід іноземного капіталу 
через розміщення в Україні дочір-
ніх підприємств. ТНК треба роз-
глядати як позитивне явище. 
Проте головною метою є не про-
сто приплив валюти, а поява су-
часних підприємств і посилення 
конкуренції між постачальни-
ками на внутрішньому ринку. Для 
цього потрібні:

1) покращення умов для біз-
несу (насамперед забезпечення 
свободи підприємництва та від-
сутність корупції);

2) забезпечення збереження 
власного капіталу на українській 
території (що включає політико-
правові, інфляційні й транзак-
ційні аспекти);

3) суворі перепони на шляху 
монополістичного поглинання 
транснаціональними корпораці-
ями українського ринку;

4) запровадження високих 
екологічних стандартів, аби запо-
бігти просуванню в Україну заста-
рілих виробництв і технологій;

5) необхідно забезпечити роз-
виток внутрішнього ринку, що не-
можливо без зростання доходів 
громадян, стабільності цін та 
курсу гривні, зниження відсотків 
за кредитами.

- Прямі іноземні інвестиції 
транснаціональних холдингів тре-
 ба розглядати як форму замі-
щення введення закордонних то-
варів їх виробництвом усередині 
країни, що вкрай важливо для 
української економіки, залежної 
від імпорту. За допомогою регу-
лювальних засобів потрібно спри -
яти зменшенню імпорту, включно 
із зупинкою потоків так званого 
сірого імпорту й контрабанди. 
Слід заборонити різного типу опе-
рації давальницької переробки 
сировини, що звільняє від мит і 
ПДВ, і серйозно посилити відпові-
дальність за такі правопору-
шення, як фальсифікація тран-
спортних накладних, заниження 
на митниці вартості товару, під-
міна його складу тощо.

- Стан вітчизняної економіки 
(зокрема, низький рівень зайня-
тості працездатних громадян) ви-
магає розміщення в Україні саме 
трудомістких виробництв товарів 
кінцевого споживання. Водночас 
їх випуск на нашій території за-
безпечить внутрішній ринок влас-
ними виробами і зменшить вве-
зення іноземних, що сприятиме 
валютно-грошо вій стабілізації в 
економіці. Наступний етап: ство-
рити умови, за яких нові підпри-
ємства міжнародних корпорацій, 
які діють на території України, 
зменшуватимуть замовлення на 
виготовлення деталей та комп-
лектуючих за кордоном і розмі-
щуватимуть їх в України.

- Сьогодні вкрай актуальним є 
включення вітчизняних підпри-
ємств у виробничу кооперацію з 
міжнародними корпораціями на 

основі договірних відносин, без 
залучення іноземних інвестицій. 
В Україні є значний спектр галу-
зей, що здатні спів працювати із 
західними корпораціями. Насам-
перед це інформа ційно-техноло-
гічні виробництва, мікробіологія 
та біохімія, ракето- й суднобуду-
вання, виготовлення генераторів 
та деяких типів двигунів, вироб-
ництво екологічно чистих харчо-
вих продуктів тощо. Каменями 
спотикання на цьому шляху ста-
ють відсутність необхідних осе-
редків підприємництва, законо-
давча неврегульованість міжна-
родної кооперації (передусім це 
стосується термінів повернення 
ПДВ), а також поки що низький 
рівень українського менеджменту.

- Щоб не перетворитися на 
третьорозрядну країну, елемен-
том стратегії економічної інтегра-
ції має бути форсоване накопи-
чення новітніх науково-ін те  лек -
туальних ресурсів. Іде  ться про 
створення найсприятливіших 
умов для пріоритетних напрямів 
фундаментальної науки та для за-

охочення інноваційного підпри-
ємництва, зокрема про їх пільгове 
оподаткування, венчур  не й бан-
ківське кредитування. Створення 
інтелектуальних центрів притяга-
тиме в Україну ін новаційно-
підприємницькі шта   би ТНК й 
створюватиме осередки власних 
висококонкурентних компаній, 
які згодом будуть здатні перейти в 
категорію транснаціональних. Од-
нак це буде зовсім інший період 
державного регулювання, коли 
ми досягнемо значного наси-
чення інвестиціями нашої еконо-
міки й абсолютно відкритого та 
вільного міжнародного руху укра-
їнського капіталу. Натомість пере-
думовою становлення іннова-
ційно-  під при  єм  ницьких корпора-
цій є вільний динамічний розви-
ток усіх видів підприємництва – ве-
ликого, середнього й малого, а не 
лише олігархічного бізнесу, як це 
спостерігаємо нині. 

ЗА ПРАВиЛЬНОГО ПІДХОДУ 
МОжНА СТиМУЛюВАТи 
ПРиПЛиВ ДО УКРАїНи 
ПРОДУКТиВНОГО 
ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ  
З ПІДПРиЄМНиЦЬКиМ 
ПОТЕНЦІАЛОМ

 У заключній 
статті циклу 
«Український 
бізнес – афера 
століття» Во-
лодимир Ла-
новий запро-
понує альтер-
нативні шляхи 
розвитку біз-
несу в україн-
ських умовах
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У 
1889 році, на піку пер-
шого «позолоченого 
віку» Америки, Джордж 
Вандербільт ІІ (онук ві-

домого залізничного магната) 
розпочав будівництво замісь-
кого маєтку в горах Блу-Ридж у 
штаті Північна Кароліна. Він 
запросив найкращого на той 
час архітектора, об’їздив замки 
вздовж Луари в пошуках ідей, 
проклав залізницю, щоб дово-
зити вапняк з Індіани, і найняв 
понад тисячу робітників. Через 
шість років будівництво ма-
єтку Білтмор закінчилося. У 
будівлі було 250 кімнат пло-
щею понад 175 тис. квадратних 
футів (16 тис. м²), тож особняк 
був десь у 300 разів більший за 
звичайний тогочасний дім. 
Там існували центральне опа-

лення, внутрішній плавальний 
басейн, боулінг, ліфти й інтер-
ком – і це тоді, коли в більшості 
американських жител не було 
ні електрики, ні туалетів та 
ванн.

Минуло трохи більше ніж 
100 років, але другий «позоло-
чений вік» США зовсім не схо-
жий на розкоші Вандербільта. 
Будинок Білла Ґейтса під Сієт-
лом нафарширований різними 
чудесами високих технологій. 
Але за площі 66 тис. квадрат-
них футів він лише в 30 разів 
більший за середньостатис-
тичне американське житло. 
Сьогодні різниця в статках у 
побуті не так впадає у вічі, як 
століття тому. Навіть бідні ма-
ють телевізори, кондиціонери 
й автомобілі.

Але зовнішність оманлива. 
Демократизація рівня життя 
приховує різкий стрибок кон-
центрації прибутків за останні 
30 років у масштабі, який не те 
що дорівнює показникові пер-
шого «позолоченого віку», а 
навіть перевищує його. Разом 
із доходами від приросту капі-
талу частка національного до-
ходу, що припадає на 1% найба-
гатших американців, від 1980 
року подвоїлася – від 10% до 
20%, сягнувши приблизно від-
мітки сторічної давності. Що 
вражає ще дужче – частка най-
багатших 0,01% населення 
(приблизно 16 тис. родин із се-
реднім доходом у $24 млн) 
зросла вчетверо, від трохи 
більше ніж 1% до майже 5%. Це 
більший шматок національ-

Автор: 
Зені Мінтон 

Бедос

Для багатших  
     і для бідніших
Зростання нерівності –  
одна з найбільших  
соціально-економічних  
і політичних проблем  
сучасності. Але її можна  
уникнути
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За даними списку 
багатіїв світу жур-

налу Forbes,  
в Америці є  

421 
мільярдер,  

у Росії   

96, 
у Китаї   

95, 
а в Індії   

48

ПРІРВА МІж БАГАТиМи ТА 
БІДНиМи МАЄ ТЕНДЕНЦІю 
ДО ПОСЛАБЛЕННЯ  
ЯК СОЦІАЛЬНОї 
МОБІЛЬНОСТІ, ТАК І 
МАЙБУТНЬОГО ПРОЦВІТАННЯ

ного пирога, ніж той, який діс-
тавали найзаможніші 0,01% 
сто років тому.

Це надзвичайне явище, і 
Америкою воно не обмежу-
ється. У численних країнах, зо-
крема Британії, Канаді, Китаї, 
Індії і навіть егалітарній Шве-
ції, зросла частка національ-
ного доходу, яка припадає на 
найзаможніший 1% населення. 
Кількість супербагатіїв різко 
злетіла на всій планеті. За да-
ними списку товстосумів світу 
журналу Forbes, в Америці є 
421 мільярдер, у Росії – 96, у 
Китаї – 95, а в Індії – 48. Най-
більш забезпечений житель 
планети – мексиканець Карлос 
Слім, «вартістю» близько  
$69 млрд. Найбільший у світі 
новозбудований дім належить 

індійцеві Мукешу Амбані. Його 
27-поверховий хмарочос у 
Мумбаї займає 40 тис. квадрат-
них футів, тобто є в 1300 разів 
більшим, ніж середньостатис-
тична халупа в довколишніх 
нетрях.

Концентрація багатства на 
верхівці – це частина куди 
ширшого зростання нерівності 
по всій лінії розподілу доходів. 
Найкраще її мірило – коефіці-
єнт Джині, названий на честь 
італійського статистика Кор-
радо Джині. Він зводить прога-
лини між доходами в єдину ве-
личину. Якщо кожен член пев-
ної групи має такий самий до-
хід, як й інші, коефіцієнт 
Джині дорівнює нулю; якщо 
весь дохід групи припадає 
лише на одну особу, він дорів-
нює одиниці.

Показники нерівності між 
державами дуже різняться. Но-
вим країнам, що розвиваються, 
властива більша нерівність, 
ніж багатим. Найменша від-
мінність у доходах помітна у 
Скандинавії, де коефіцієнт 
Джині для наявних доходів на-
селення становить приблизно 
0,25. На іншому кінці спектра в 
країнах із найбільшою нерів-
ністю, як-от у Південній Аф-
риці, цей показник становить 
приблизно 0,6 (через методику 
обчислення й побудови шкали 
незначна на перший погляд 
різниця в коефіцієнтах Джині 
означає насправді велику роз-
біжність у доходах).

Розриви у доходах також 
змінювалися по-різному. У 
Сполучених Штатах коефіцієнт 
Джині для наявного доходу від 
1980 року піднявся майже на 
30% – до 0,39. У Швеції зріс на 

чверть, а в Китаї – майже на 
50%, до 0,42 (а за деякими да-
ними – до 0,48). Найбільшим 
винятком із загальної тенден-
ції до підвищення стала Латин-
ська Америка, яка довгий час 
була регіоном із найпомітні-
шою в світі майновою нерів-
ністю. Там коефіцієнт Джині за 
останні 10 років різко впав. Але 
більшість людей на планеті 
живе у країнах, де нерівність у 
доходах більша, ніж була ще 
одне покоління тому.

Це не означає, що у світі за-
галом нерівність зросла. Гло-
бальна нерівність, тобто різ-
ниця в доходах між усіма жите-
лями планети, почала зменшу-
ватись у міру того, як бідніші 
країни стали наздоганяти ба-

гатші. Два французькі еконо-
місти, Франсуа Бурґіньйон і 
Крістіан Моррісон, обрахували 
«глобальний Джині», який ви-
мірює масштаб нерівності в до-
ходах усіх землян. Їхній індекс 
показує, що глобальна нерівність 
зросла в ХІХ і ХХ століттях, тому 
що багатші держави в серед-
ньому розвивалися швидше, ніж 
бідніші. Не так давно ця модель 
змінилася з точністю до на-
впаки, і глобальна нерівність 
почала зменшуватися, навіть 
якщо місцева у багатьох краї-
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По-різному
Нерівність у доходах, коефіцієнт Джині*

1980 рік, 
або найраніші дані

Південна Африка

Бразилія

Китай

Сполучені Штати

Британія 

Індія

Німеччина 

Швеція

За даними: Джерела: МВФ, ОЕСР *0 = абсолютна рівність, 1 = абсолютна нерівність

Коефіцієнт Джині*, кінець 2000-х років

Ринковий дохід                    Наявний дохід

Сполучені
Штати 

Британія

Японія

У середньому 
за 29 країнами 
ОЕСР

Німеччина

Швеція

2010 рік, 
або найпізніші дані
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нах зросла. За таким критерієм 
на планеті загалом стало 
«справедливіше». Але у світі 
національних держав саме не-
рівність між країнами має по-
літичну гостроту.

ВІД U ДО N
Зростання розривів у доходах – 
явище протилежне тому, що 
спостерігалося впродовж біль-
шої частини ХХ століття, коли 
в багатьох країнах нерівність 
зменшувалася. Це звуження 
здавалося настільки невідво-
ротним, що Саймон Кузнєц 
(економіст білоруського похо-
дження з Гарварда) в 1955 році 
описав зв’язок між нерівністю й 
заможністю у вигляді своєї зна-
менитої перевернутої U-подібної 
кривої. Крива Кузнєца показує, 
що нерівність зростає на ранніх 
етапах індустріалізації, коли 
дедалі помітніші маси людей 
покидають сільське господар-
ство, починають виробляти й 
заробляти більше на промис-
лових підприємствах. По за-
вершенні процесу індустріалі-
зації, коли краще освічені гро-
мадяни вимагають від держави 
перерозподілу доходів, ця 
крива знову йде на спад.

До 1980-го такий прогноз 
цілком підтверджувався. Але 
останні 30 років довели непри-
датність кривої Кузнєца, при-
наймні для розвинених дер-
жав. У наш час перевернута U 
зробилася чимось на зразок ве-
ликої літери N курсивом, де 
остання «ніжка» загрозливо 
повзе догори.

Хоча нерівність наростає 
вже три десятиліття, її полі-
тичне значення відносно нове. 
Упродовж кількох років еконо-
мічного буму перед фінансо-
вою кризою поглибленню не-
рівності не знаходилося місця 
на порядку денному політиків. 
Одна з причин – фінансові 
«бульбашки» й дешеві кредити 
полегшили життя всім. Поча-
ток 2000-х став періодом каз-
кового збагачення для фінан-
систів, але й інші могли брати 
позики, навіть якщо ті переви-
щували вартість їхньої нерухо-
мості.

Криза змінила все. Допо-
мога фінансовим банкрутам 
наочно показала несправедли-
вість системи, за якої багатим 
банкірам надавали кошти для 
сплати боргів, а звичайні гро-

мадяни втрачали й житло, й 
роботу. А в умовах нинішнього 
економічного застою зростання 
нерівності часто означає, що 
люди з нижчим і навіть серед-
нім рівнем доходів відстають 
не лише за відносними, а й за 
абсолютними показниками.

Акція «Окупуй Волл-
стрит» виявилася непослідов-
ною і нетривалою, але нерів-

ність і справедливість одразу 
з’явилися в планах політиків. В 
Америці президентські перед-
виборні дебати значною мірою 
точаться довкола таких питань, 
як підвищення податків для 
багатих і роль держави у допо-
мозі решті населення. У Європі 
новий президент Франції 
Франсуа Олланд хоче встано-
вити ставку податку для грома-
дян із найвищими доходами в 
75% (див. стор. 32). Нові 
збори з найбагатших – частина 
програми суворої економії в 
Португалії та Іспанії.

Навіть в енергійніших но-
вих економічних гігантів нерів-
ність викликає дедалі більше 
занепокоєння. Уряд Індії по-
трапив під вогонь критики за 
неспроможність досягти «все-
охопного зростання» для всіх і 

за непотизм, через який збага-
чуються «свої люди», що 
можна побачити на прикладі 
сумнівних угод із продажу час-
тот для мобільних телекомуні-
кацій і тіньових контрактів на 
розробку надр, проведених без 
жодних аукціонів. Керівництво 
Китаю теж боїться, що зрос-
тання розриву між багатими й 
бідними може викликати заво-
рушення в суспільстві. Вень 
Цзябао, який незабаром звіль-
нить пост прем’єр-міністра, 
давно вже виступає за «сус-
пільство злагоди».

Чимало економістів теж по-
боюються, що розширення 
прірви між найбагатшими та 
найбіднішими може справити 
руйнівні побічні ефекти. Тео-
ретично нерівність не має од-
нозначного зв’язку із процві-
танням. Вона здатна стимулю-
вати зростання, адже замож-
ніші заощаджують й інвесту-
ють більше, і люди працюють 
краще у відповідь на заохо-
чення. Але великий розрив 
між доходами може й не спра-
цювати, бо це, не виключено, 
перекриє шлях до освіти тала-
новитій молоді або розпалить 
обурення й таким чином закін-
читься політикою популізму, 
яка виключає перспективу 
зростання.

Загалом давно вже утвер-
дилася спільна думка про те, 
що зростання економіки ви-
гідне для всіх куди більше, ніж 
перерозподіл, який нищить 
сам принцип заохочення. Аме-
риканський економіст, лауреат 
Нобелівської премії Роберт Лу-
кас влучно підсумував цю за-
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СКОРОчЕННЯ НЕРІВНОСТІ В 
ДОХОДАХ МАЄ ВІДБУВАТиСЯ 
ЗА РАХУНОК ІНВЕСТиЦІЙ У 
МОЛОДЬ І БОРОТЬБи ПРОТи 
ЗБАГАчЕННЯ «ВУЗЬКОГО 
КОЛА НАБЛижЕНиХ ОСІБ»

За даними: світової бази даних про найвищі доходи World Top Incomes; 
Світовий банк; «Нерівність серед громадян світу: 1820–1992 роки», 
Бурґіньйон і Моррісон, «Американський економічний огляд» 
(The American Economic Review), 2002 рік; «Коротка історія глобальної 
нерівності за два минулі століття» (A short hi�ory of global inequality: 
The pa� two centuries), Бранко Миланович, «Дослідження з економічної 
істор » (Explorations in Economic Hi�ory), травень 2011-го

*0 = абсолютна рівність, 1 = абсолютна нерівність
† За оцінками
‡ Включно з доходами від приросту капіталу, крім 
Британ  і Франц 
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гальноприйняту думку, напи-
савши 2003 року, що «з усіх 
тенденцій, шкідливих для еко-
номічно здорових держав, най-
більшою спокусою й отрутою є 
увага до питань перерозпо-
ділу».

Але зараз економічний істе-
блішмент зацікавився, кому 
що дістається. Дослідження 
економістів із МВФ наводить 
на думку, що нерівність у дохо-
дах сповільнює зростання, 
призводить до фінансових криз 
і ослаблює попит. У своєму 
останньому звіті Азійський 
банк розвитку стверджує, що 
якби в нових економіках відпо-
відної частини світу розподіл 
доходів за останні 20 років не 
погіршився, то прискорене 
зростання регіону дало б змогу 
витягнути ще 240 млн насе-
лення із крайніх злигоднів. 
Інші, менш однозначні дослі-
дження прагнуть довести існу-
вання зв’язку між наростанням 
нерівності доходів і найрізно-
манітнішими проблемами, від 
ожиріння до самогубств.

Збільшення прірви між ба-
гатими й бідними в численних 
країнах починає непокоїти на-
віть самих плутократів. Дослі-
дження, проведене для Світо-
вого економічного форуму в 
Давосі, визнало нерівність най-
актуальнішою проблемою на-
ступного десятиліття (поряд із 
дисбалансом бюджету). В усіх 
прошарках суспільства поши-
рюється думка про те, що у 
світі розрив між багатством і 
бідністю зростає дедалі більше, 
а нинішня нерівність та її імо-
вірний курс загрожують небез-
пекою.

НЕ ТАК шВиДКО
Це занадто примітивно. Нерів-
ність, виміряна в коефіцієнтах 
Джині, – це просто миттєвий 
знімок наслідків. Він не пояс-
нює, чому виникли ці розриви 
або ж яка тут є тенденція май-
бутнього розвитку. Як і будь-
яке зафіксування миті, він 
може давати хибне уявлення 
про загальну картину. Розриви 
між доходами можуть бути по-
яснені позитивними причи-
нами (наприклад, винагорода 
працівникам за продуктив-
ність) або негативними (якщо 
діти з бідних родин не мають 
таких самих можливостей, як 
їхні багатші однолітки). Так 

само нерівність у підсумку 
може бути цілком прийнят-
ною, якщо йдеться про розрив 
у доходах між молоддю і стар-
шим поколінням, тож згодом 
вона може зменшитися. Але в 
суспільствах, де немає тенден-
цій такого роду, високий коефі-
цієнт Джині викликає тривогу.

Деякі суспільства більше 
переймаються рівністю мож-
ливостей, а інші – рівністю ре-
зультатів. Європейці зазвичай 
егалітарніші і вважають, що в 
справедливій державі не по-
винно бути великих розривів 
між доходами. Американці й 
китайці дужче наголошують 
на рівності можливостей. На 
їхню думку, якщо люди мо-
жуть підійматися соціальною 
драбиною, то суспільство з 
широким розривом між бага-
тими й бідними все ще ре-
ально вважати справедливим. 
Хоч би до чого люди схиля-
лися, статичні заміри прога-
лин між доходами – це лише 
половина картини.

Попри брак проміжних від-
тінків, нинішні дискусії щодо 
нерівності матимуть важливі 
наслідки. Нестабільна історія 
Латинської Америки, яка довго 
залишалася регіоном разючих 
контрастів між багатством і 
бідністю, свідчить, що держави 
під управлінням відірваних від 
народу заможних еліт не дуже 
успішні. Але поширений у ХХ 
столітті курс на перерозподіл 
породив нові проблеми. За-

надто часто держави загаль-
ного добробуту з високими по-
датками виявлялися неефек-
тивними й нежиттєздатними. 
Державні ліки від нерівності 
часто були гірші, ніж сама бо-
лячка.

Як капіталізм ХХІ століття 
має відреагувати на сьогод-
нішні виклики? Перше: хоча 
сучасна світова економіка веде 
до збільшення розриву між 
освіченішими й менш освіче-
ними, велика роль у розподілі 
доходів належить державній 
політиці. Друге: нинішня не-
рівність часто-густо буває не-
ефективна, особливо у країнах 
із найглибшим розривом між 
багатством і бідністю. Це на-
слідок невдач ринку й держав-
ної політики, котрі також за-
гальмовують зростання. Там, 
де це відбувається, прірва між 
багатими та бідними має тен-
денцію до послаблення як соці-
альної мобільності, так і май-
бутнього процвітання.

Третє: планують зменшу-
вати нерівність між доходами, і 
в цьому є сенс, хоч би як ви ста-
вилися до поняття справедли-
вості. Це не має жодного сто-
сунку до підвищення податків і 
соціальних подачок. І в багатих 
державах, і в країнах, що роз-
виваються, це включатиме ін-
вестиції в молодь і боротьбу 
проти збагачення «вузького 
кола наближених осіб». Ось це 
й можна було б назвати «справ-
жнім прогресивізмом». 

За даними: Forbes; МВФ; The Economi�

Більш-менш нерівні
Коефіцієнт Джині*, % зміни нерівності 1980–2010†

*0 = абсолютна рівність, 1 = абсолютна нерівність, нерівність 
наявного доходу, де дані щодо споживання або витрат недоступні

† або найближчий наявний рік
‡ вересень 2012-го
§ березень 2012-го
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С
альтшебаден, чарівне курор -
тне містечко на околиці 
Стокгольма, посідає знако-
 ве місце в економічній істо-

рії Швеції. Саме там 1938 року 
уклали Сальтшебаденську угоду 
між профспілками і працедав-
цями, що відкрила еру узгодже-
них трудових відносин, на яких 
і донині ґрунтується шведська 
економічна модель. Сьогодні сво-
 єю славою місто завдячує геть ін-
шому, адже водночас воно є од-
ним із наймодніших передмість 
Стокгольма і декораціями для 
популярної телевізійної комедії 
«Сонячний бік», де об’єктом кпин 
і жартів є шведські нувориші. 
Молоді та заможні мешканці 
Сальтшебадена у фільмі пере-
ймаються, як би то знайти най-
кращий садочок для своїх малю-
ків. Маленьких неслухів ляка-
ють, що віддадуть їх жити до бід-
ного району Фісксетра, де іммі-
гранти з сотні країн туляться в 
обшарпаних багатоповерхівках.

Країна, що була взірцем рів-
ності для всього світу, зараз її 
втрачає. Коефіцієнт Джині для 

наявного доходу у Швеції тепер 
становить 0,24, тобто він наразі 
значно нижчий, ніж у серед-
ньому в багатих країнах (0,31), 
але майже на 25% вищий, ніж 
був лише одне покоління тому. 
Наростання нерівності дуже три-
вожить шведів, які вважають 
себе затятими егалітаристами. 
Група лівих діячів, організував-
 ши «класове сафарі», автобусний 
тур через Сальтшебаден і Фісксе-
тру, на початку цього року зчи-
нила скандал у засобах масової 
інформації. Лідери опозиції за-
являють, що владна правоцен-
тристська партія перетворює 
Швецію на Америку.

Міністр фінансів Андерс 
Борґ категорично не згідний. 
Швеція, каже він, із застійної 
пільгової держави перетвори-
лася на енергійну сучасну еконо-
мічну модель із надзвичайно 
низьким зростанням показника 
нерівності. Її досвід переконує: 
динамізм і егалітаризм можуть 
поєднуватися.

Факти підтверджують слова 
Борґа. Завдяки дерегуляції, бю-

джетній дисципліні та масштаб-
ній реформі держави загального 
добробуту шведська економіка 
за два десятки років, що минули 
від часу банківської кризи, ціл-
ком змінилася. Нова шведська 
модель дуже відрізняється від 
лівого стереотипу.

Тамтешній капіталізм за сво-
 єю суттю не набагато егалітарні-
ший, ніж у інших країнах. До 
втручання уряду коефіцієнт Джи-
 ні у Швеції для населення пра-
цездатного віку становив 0,37, цей 
показник близький до середніх 
величин у країнах ОЕСР і вищий, 
ніж у Швейцарії. Різниця в заро-
бітній платі менша, ніж у англо-
саксонських країнах, завдяки 
централізованим домовленостям 
між профспілками і працедав-
цями, які встановлюють розмір 
мінімальних зарплат у різних 
секторах. Оклади керівників біз-
несу найвищої ланки не сягнули 
такого рівня, як у Америці. Проте 
в інших аспектах Швеція була і є 
в авангарді багатьох соціальних 
змін, які пришвидшили зрос-
тання нерівності в інших країнах, 

Нова шведська модель
Трохи більше нерівності, значно більше ефективності
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Коефіцієнт Джині 
для наявного 

доходу у Швеції 
нині становить 

0,24, 
що на 

25% 
вище,  

ніж одне  
покоління тому 
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наприклад, зменшення кількості 
шлюбів.

Головне джерело егаліта-
ризму у Швеції (як і скрізь у 
Скандинавії) – перерозподіл ма-
теріальних благ державою. За 
старої моделі соціального забез-
печення люди платили високі 
податки, натомість отримуючи 
багато соціальних послуг і значні 
трансфертні платежі. Загалом 
нова модель залишає більшість 
послуг, але зменшує податки і 
трансфери.

На початку 1990-х років Шве-
ція запровадила систему подвій-
ного податку на прибуток, який 
поєднував єдиний податок на ка-
пітал і вищий прогресивний при-
бутковий податок. У 2005-му 
було скасовано податок на спад-
щину, 2007-го – на розкіш, а 
2008-го – на житлову нерухо-
мість. Частково завдяки цим змі-
нам в оподаткуванні доходи від 
капіталу різко зросли, особливо у 
верхній частині шведської шкали 
доходів. Це не завжди сприяло 
підвищенню ефективності. На-
приклад, шведський податковий 
кодекс нині сприятливіший для 
житлової нерухомості, ніж для 
продуктивніших інвестицій.

Відтак, і вже розсудливіше, 
у Швеції знизили податки на 
працю, особливо малокваліфіко-
вану. Пільгове оподаткування за-
робітної плати, що дає значні 
стимули до роботи низькоквалі-
фікованим працівникам, стало 
найбільшою зміною. Інші нова-
ції, як-от кредит для найму хат-
ньої прислуги, призначені для 
підвищення попиту на послуги 
низькооплачуваної робочої сили. 
Навпаки, профспілкові членські 
внески вже не є підставою для 
податкових пільг. Разом із цим 
було проведено реформу соціаль-
них виплат. Всі види пільг – від 
допомоги безробітним до виплат 
інвалідам – були урізані, вони 
нараховуються на коротший тер-
мін, і вимоги для їхнього нараху-
вання стали жорсткішими. 

Це спричинило разючі зміни. 
Дошки оголошень на зупинках 
приміських потягів у столиці за-
рясніли оголошеннями з пропо-
зиціями роботи для прибираль-
ниць – розкіш, раніше нечувана. 
Іракці, сомалійці й інші низько-
кваліфіковані іноземці з району 
Фісксетра, на відміну від мігран-
тів попереднього покоління, вже 
не можуть розраховувати на те, 
що їх підгодовуватиме держава. 

Зниження податків і зменшення 
пільг має за мету стимулювати 
людей до роботи. А примусивши 
їх почати більше працювати, вва-
жає міністр Борґ, отримаємо 
ключ не лише до швидшого зрос-
тання, а й до стримування роз-
риву між багатими і бідними. За 
підрахунками Міністерства фі-
нансів Швеції, у довготерміновій 
перспективі реформи підвищать 
рівень зайнятості в країні на 5%.

Попри те що останнім часом 
бюджетні видатки значно скоро-
тилися, Швеція залишається до-
волі щедрою (наприклад, торік 
податкова квота становила 51% 
ВВП) і витрачає на все – від до-
шкільної освіти до працевлашту-
вання і підготовки – більше, ніж 
англосаксонські країни. За да-
ними ОЕСР, понад 70% дітей з 
найменш забезпеченої однієї п’я-
 тої шведського населення охо-
плені державними дошкільними 
і навчальними програмами. Для 
порівняння, в Америці – менше 
ніж 30%.

Уряд Швеції також зробив 
кілька сміливіших спроб, ніж 
інші, експериментуючи з підви-
щенням ефективності роботи 
систем охорони здоров’я, освіти 
тощо. Чимало навчальних закла-
дів нині працюють на приват-
них засадах, а у сфері охорони 
здоров’я зростає частка приват-
них послуг. Бюджетний сектор 
також не зовсім оминули змен-
шення витрат, але вони були 
незначними і спрямованими на 
захист малозабезпечених. ОЕСР 
вважає, що якщо планувати ро-
боту бюджетних галузей на заса-
дах прогресивізму, то коефіцієнт 
Джині у Швеції впаде до 0,18. Це 
наразі забезпечує їй змогу зали-
шатися найегалітарнішою краї-
ною, а також однією з держав ба-
гатого світу, де зберігаються най-
швидші темпи зростання і ста-
більна грошова система.

Було б наївно думати, що цю 
модель можна скопіювати і за-
стосувати деінде. Шведські гро-
мадяни навдивовижу згуртовані 
соціально і готові платити за ще-
дрість власної держави. Відро-
дження профспілкового руху в 
Америці цілком могло б завер-
шитися протистоянням, згубним 
для економічного зростання кра-
їни. Так само важко уявити собі, 
щоб американці погодилися 
платити податки, з яких уряд ви-
діляв би на бюджетні потреби 
понад половину ВВП. Реформа 

шведської держави загального 
добробуту – одна з найбільш ва-
гомих у Європі, де після удару фі-
нансової кризи багато країн не 
можуть дати ради нестійким дер-
жавним фінансам, як це було й у 
Швеції 20 років тому.

ДО шВЕЦІї В ПОшУКАХ ІДЕЙ
Однак є й масштабніші уроки. 
Досвід Швеції переконує, що 
державу загального добробуту 
можна привести до збалансова-
ного стану, урізавши трансфертні 
платежі та зберігаючи прогре-
сивні інвестиції в систему соці-
ального забезпечення, не допус-
каючи збільшення розриву між 
багатшими і біднішими громадя-

нами. А кардинальна реформа 
держави загального добробуту, 
яка стимулює працевлаштуван-
 ня, може підтримати зростання і 
мінімізувати розриви між дохо-
дами громадян.

Утім, найважливіший ви-
сновок напрошується від порів-
няння шведського досвіду з не-
давніми подіями у Сполучених 
Штатах, нових економіках Азії 
та Латинської Америки. Всі ці 
приклади переконують, що су-
часна географія нерівності так 
само залежить від державної 
політики, як і від впливу еконо-
мічних сил. Але то не просто іс-
торія про податки і перерозпо-
діл багатства чи взаємозв’язок 
між ефективністю і нерівністю. 
Шведська еко  номіка стала 
знач но сильнішою, зберігаючи 
при цьому низький показник 
нерівності між доходами. Аме-
риканська система податків і ви-
датків не така прогресивна, як 
була в 1970-х роках, але система 
соціального забезпечення від 
того не зменшилася. Це означає, 
що є можливість проводити ре-
форми, які водночас і бороти-
муться проти нерівності, і покра-
щуватимуть ефективність еконо-
міки. 
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Пакуючи валізи
Великому бізнесу стає незатишно у Франції. Експерти побоюються, 
що за грошима з країни поїдуть фахівці високої кваліфікації

У 
перші дні після прези-
дентських виборів у 
Франції Франсуа Олланд 
не справляв враження 

небезпечного експропріатора. 
Навпаки, тамтешні та зарубіжні 
ЗМІ одностайно пророкували 
йому майбутнє реформатора со-
ціалістичного руху в напрямку 
соціал-демократії. Та помірко-
ваність нового керманича 
швидко сягнула своєї межі.

Криза нині не залишає євро-
пейським політичним лідерам 
простору для фінансової твор-
чості. Є два шляхи: ретельно 
оптимізувати витрати, як ро-
бить німецький канцлер Анґела 
Меркель, чи підвищити податки 
та перерозподілити фонди, щоб 
заохотити щоденне спожи-
вання, як анонсував Олланд.

Як кандидат у президенти, 
Олланд обіцяв, що податкова 
реформа торкнеться лише «ба-
гатих і дуже багатих». На-
справді ж оприлюднені урядові 
проекти свідчать, що йдеться 
про кожного сьомого з десяти 
платників податків. Тим часом 
дуже багаті переводять активи 
за кордон чи навіть змінюють 
громадянство. Середній клас 
втрачає сподівання на можли-
вість «поправішання» Олланда, 
а заразом і симпатії до нього.

ТЕХНОЛОГІЯ КЛАСОВОї 
НЕНАВиСТІ
«Геть звідси, багатий дурню!» 
– такими словами газета «Лі-
берасьон» звернулася зі своєї 
першої шпальти до найбагат-
шої людини в Європі, фран-
цуза Бернара Арно. У публіка-
ції йшлося про ймовірний за-
пит останнього на отримання 
бельгійського громадянства. 
Примірник розпродався добре. 
Але часопис втратив за один 
день €600 тис. рекламних над-
ходжень. Мільярдер позвався 
до суду. «Великому бізнесу 
стало незатишно у Франції, – 
пожалівся він в одному з 
інтерв’ю. – Ненависть до під-

приємництва знову на порядку 
денному».

Бернар Арно є власником 
групи LVMH – світового лідера з 
виробництва товарів люкс-
класу, до якого, зокрема, нале-
жать відомі європейські та сві-
тові бренди: Christian Dior, Louis 
Vuitton, Guerlain, Henessy, Moët, 
Chadron, Château d'Yquem, 
Sephora. «Лише кризового 2011 
року, коли всі скорочували та 
виганяли людей на вулицю, ми 
створили 3000 нових робочих 
місць», – ображено наголосив 
він у прес-релізі, який щедро 
цитувала преса.

Хоч би як боронився Арно 
від закидів у нелюбові до бать-

ківщини, більшість його співвіт-
чизників уважає, що запит на 
бельгійський паспорт поданий 
із фінансових причин. Він потра-
пив до тих 1500 осіб, які, згідно з 
нововведеннями Олланда, муси-
тимуть платити 75% податку з 
річного прибутку.

«У Бельгії простіше і з по-
датком на прибуток, і зі спад-
щиною, – пояснив Тижню еко-
номіст Кароль Дарі. – А власник 
LVMH – щасливий батько 
п’ятьох дітей. З кожної переда-
ної у спадок частини своєї імпе-
рії в Бельгії він сплатить лише 
2% її вартості. Натомість у 
Франції податок на спадщину 
становить 45%».
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НАПЕРЕДОДНІ ВиБОРІВ 
ОЛЛАНД ОБІЦЯВ, ЩО 
ПОДАТКОВА РЕФОРМА 
ТОРКНЕТЬСЯ ЛишЕ БАГАТиХ, 
ОДНАК НиНІ ЙДЕТЬСЯ ПРО 
КОжНОГО СЬОМОГО  
З ДЕСЯТи ПЛАТНиКІВ 
ПОДАТКІВ

Бернар Арно непоодинокий 
у своїх бажаннях вивести з-під 
нового оподаткування вироб-
ничі й інші капітали. Як зазна-
чає Ерік Верхег, автор книжки 
«Чи варто тікати з Франції?», 
відплив французьких капіта-
лів за кордон у зв’язку з кризою 
єврозони розпочався ще в 
квітні того року. Однак із літа 
2012-го, себто після парламент-
ських і президентських вибо-
рів, на яких перемогу здобули 
соціалісти, процес посилився. 
«Французькі банки надсилають 
більше готівки за кордон, ніж 
дістають ззовні, – пише пан 
Верхег у статті для інтернет-
видання «Атлантико». – Кра-
їна значно більше імпортує, 
ніж експортує. Французька го-
тівка наводнює німецький та 
голландський ринки так само 
активно, як іспанська та порту-
гальська». Великі підприєм-
ства закривають філію за фі-
лією у Франції, щоби відкрити 
виробництво в державах із 
меншим рівнем податків.

«Бути приватним підпри-
ємцем непрестижно у Франції, 
– вважає Франк, власник ком-
п’ютерної фірми. – Соціальні 
стереотипи заохочують недо-
віру до приватного власника. 
Важко зважитися на нові амбі-
ційні проекти, позаяк знаєш, 
що збагачуватися в нашій кра-
їні майже непристойно. Хіба 
щось вдієш, коли сам прези-
дент відверто проголошує, що 
не любить багатих? Здавалося 
б, в умовах кризи варто заохо-
чувати тих, хто створює багат-
ство, розвиває виробництво. 
Але ж ні, нас усіх тягнуть до-
низу, у бідність. Відплив мізків 
навіть небезпечніший, ніж від-
плив капіталів. Наші фінан-
сові таланти збагатять інші 
країни. А французькі міністри 
незабаром не матимуть тих, із 
кого стягувати високі по-
датки». 

TwiTTEr ЗАМІСТЬ ЗБРОї
«Я розгорну червоний килим 
для всіх французьких підпри-
ємців, які тікатимуть від заве-
ликих податків», – пообіцяв 
прем’єр Великої Британії Девід 
Кемерон. У кожному жарті є 
лише частка жарту. За новими 
податковими правилами, фран-
цузькі фірми можуть вияви-
тися зобов’язаними в певних 
випадках платити до 60% з 

прибутку. Тоді як в аналогіч-
них бізнес-ситуаціях у Брита-
нії передбачені лише 10%.

Але французький бізнес 
без бою не складає зброї. Цими 
днями власники малих і серед-
ніх підприємств організували 
кампанію протестних перепо-
стів на Twitter. Вона була до-
волі ефективною – уряд неспо-
дівано відступив та відмовився 
від задуму знімати високий 
податок на кожному перепро-
дажі невеликої фірми. «Нас хо-
чуть обідрати до останнього 
пір’ячка», – зазначалося в од-
ному з перших постів, що за-
кликав до протидії заходам 
уряду. Звідси бунтівних воло-
дарів приватних фірм про-
звали «голубами».

Як податкові новації соціа-
лістів впливають на рейтинги 
нового президента? Одно-
значно проводити паралелі, 
мабуть, не варто. Такого різ-
кого від’їзду заможних людей, 
як 1981 року, коли у Франції 
було вперше обрано прези-
дента-соціаліста Франсуа Міт-
терана, не відбувається. В умо-
вах кризи жодний європей-
ський уряд не додає у своїй по-
пулярності. Однак якщо еконо-
мічну політику Олланда під-
тримують, за результатами 
опитувань BVA/Aviva, трохи 
менше 44% французів, то в 
британського прем’єра Девіда 
Кемерона кількість прихиль-
ників сягає 47%, а в Анґели 
Меркель – аж 53%.

«Про це не пишуть у пресі, 
але на ринку елітної нерухомості 
здійнялася маленька паніка, – 
розповіла Тижню Сандрін, 
власниця паризького агентства з 
нерухомості. – Квартири вар-
тістю понад €1 млн за кілька мі-
сяців упали в ціні на 5–7%. Про-
позиція перевищує попит. Бага-
тії пакують валізи». 

Сандрін розповіла, що, 
коли встановили нові податки, 
буквально протягом тижня на 
продаж виставили не менше 
400–500 елітних паризьких 
квартир. На її думку, це відпо-
відь успішних підприємців 
новому президентові. «Їдуть 
не лише рантьє, що живуть із 
капіталу, накопиченого попе-
редніми поколіннями. Кра-
щого застосування своїм здіб-
ностям шукають за кордоном 
молоді, активні й винахід-
ливі».

ЦІНА ПиТАННЯ
Проблема така серйозна, що 
французький Сенат замовив спе-
ціальне дослідження про вар-
тість відпливу капіталів з кра-
їни. Результати були оприлюд-
нені чотири місяці тому. Згідно з 
розвідкою, з 233 тис. французів, 
які виїздять працювати за кор-
дон, 65 тис. ніколи не поверта-
ються. Йдеться насамперед про 
освічених, дипломованих і най-
заповзятливіших. Понад поло-
вина з них прямує до Бельгії та 
Швейцарії. Решта намагається 
облаштуватися в Нью-Йорку та 
Лондоні, в Канаді або Сінгапурі. 
«Серед аргументів, які французи 
найчастіше називають, щоб по-
яснити свій від’їзд, – відсутність 
майбутнього та високі податки», 
– розповів один із адміністрато-
рів Сенату.

Від’їжджають люди, а та-
кож змінюють місцезнахо-
дження і центральні офіси 
французьких фірм, шукаючи 
меншого податкового наванта-
ження. Нині минуло замало 
часу, щоб робити глибокі вис-
новки. Втім, зрозуміло одне: 
приватний бізнес не любить 
працювати лише на загальне 

благо, тим більше в умовах гло-
балізації. Конкуренція у при-
ватному секторі дедалі більше 
набуває планетарного масш-
табу. Одержавлена економіка й 
у розвиненій країні не забезпе-
чує змагальності.

Подейкують, Олланд не 
має виходу, він «поправішає». 
Якщо не з власної волі, то під 
тиском обставин. Утім, коли це 
станеться? І чи повернеться 
потужний французький біз-
нес, коли найкраща паризька 
нерухомість тим часом буде 
продана російським олігархам, 
арабським шейхам чи китай-
ським фабрикантам широкого 
вжитку?  

44%
прихильників має 
економічна полі-

тика французького 
президента  

Франсуа Олланда, 
натомість британ-

ського прем'єра 
Девіда Кемерона – 

47%, 
німецького  
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Анґели Меркель – 

 53%
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ковими прави-
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в певних випадках 
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У ПЕРІОД КРиЗи БРАКУЄ 
РЕСУРСІВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОї 

ДЕРжАВи, І ВОДНОчАС САМЕ 
ТОДІ ПОТРІБНО 

ІНТЕНСиФІКУВАТи ЗУСиЛЛЯ, 
СПРЯМОВАНІ НА ЗАГАЛЬНУ 

СОЛІДАРНІСТЬ

Автор: 
Мішель 

Вівьорка, 
Франція  

С
оціальна держава в недавньому минулому 
мала дві головні моделі, які більш-менш до-
повнювали одна одну, змінюючись від кра-
їни до країни, а також від однієї історичної 

епохи до іншої в межах однієї країни. 
На одному кінці спектра – держава загального до-
бробуту, що ґрунтувалася на соціальних відноси-
нах, у яких протиставляються, але водночас поєд-
нуються і основні учасники управління – патро-
нат, – і головні суб’єкти управління – профспілки. 
Ця модель була можлива за потужних профспі-
лок, які прагнули реформ і мета яких – долучи-
тися до керівництва системою, що гарантувало б 
стабільність держави загального добробуту. Зо-
крема, це елементи соціал-демократії в Німеччині 
або в Скандинавських країнах.
А на іншому – соціальна держава, незалежна від 
суспільства й соціальних відносин, котра безпосе-
редньо керує всім і забезпечує певний перерозпо-
діл, соціальну допомогу, спільність інтересів, 
страхування у разі нещасних випадків, старості, 
хвороб, безробіття за допомогою механізмів, які 
контролює лише вона або переважно вона. Така 
модель здебільшого трапляється там, де держава 
сильна, а соціальна 
складова слабка або 
віддалена від неї. Як 
приклад – Франція, де 
профспілки протягом 
тривалого часу діяли в 
умовах сварок, ради-
кального неприйняття 
реформ і відсутності 
контакту з політич-
ними партіями, які від-
давали перевагу мис-
ленню категоріями дер-
жави, аніж термінами 
участі в управлінні системою соціальної дер-
жави. 
Ці дві моделі – соціал-демократична та держав-
ницька – були взяті на озброєння й процвітали в 
сонмі об’єднаних європейських націй від завер-
шення війни до кінця 1970-х років. Спостеріга-
лися підйом виробництва, повна зайнятість, були 
наявні всі ресурси для функціонування соціаль-
ної держави загального добробуту. Понад те, існу-
вала велика впевненість, що ідея соціальної дер-
жави може й повинна гарантувати соціальну 
справедливість, безсторонній розподіл, захист 
усіх і спільність інтересів.
Потім у Європі настала інша ера. У країнах з рин-
ковою економікою запанував неолібералізм. Єв-
ропейський робітничий рух, будучи реформіст-
ським і соціал-демократичним за своєю суттю, по-
слабився, що сприяло занепаду соціальної дер-

жави. Крім того, старіння населення, підвищені 
вимоги до охорони здоров’я, а також повсюдне 
безробіття призвели до кризи самої ідеї держави 
загального добробуту, й нещодавня економічна та 
фінансова криза тільки посилила цю проблему. І 
якщо європейські національні держави, кожна у 
свій спосіб, опиралися руйнуванню соціальної 
держави від 1980-х років, то Європейський Союз, 
навпаки, ставав дедалі менш соціальним, менш 
спроможним закладати основи загальноєвропей-
ської держави загального добробуту. 
У період кризи бракує ресурсів для соціальної 
держави. І водночас саме тоді, як ніколи, по-
трібно інтенсифікувати зусилля, спрямовані на 
загальну солідарність. Коли на підприємствах 
відбуваються скорочення, коли доходи насе-
лення не зростають, а стрімко зменшуються, 
коли посилюється соціальна нерівність, коли 
молоді покоління ризикують жити гірше, ніж 
їхні батьки, держава загального добробуту є 
єдиним чинником, який може гарантувати 
функції перерозподілу та спільності інтересів, 
навіть якщо її засоби послаблюються. І коли в 
той самий час профспілки ще більше втрачають 

свої позиції через 
кризу й ще менше 
здатні на мобілізацію в 
інтересах держави за-
гального добробуту, 
соціальний тиск ризи-
кує швидко набути ра-
дикальних форм або 
дійти до націонал-
популізму. 
Парадокс полягає ось у 
чому: що більше ми по-
требуємо соціальної 
держави, то менше в нас 

можливостей запровадити, врятувати або 
зміцнити її. Коли все добре, коли відбувається 

зростання виробництва і спостерігається повна 
зайнятість, лише тоді соціальні сили можуть ви-
магати держави загального добробуту, тоді впро-
вадити її та змусити працювати легше, ніж у часи 
кризи, коли відсутність такої держави є значно 
жорсткішою.
Європа стала свідком зникнення комунізму, як і 
занепаду соціал-демократії. І тепер вона ніби оси-
ротіла, поховавши моделі держави загального до-
бробуту попередніх епох. У сучасних умовах світо-
вої кризи їй потрібно терміново віднайти нові 
форми перерозподілу й спільності інтересів. І зро-
бити це на глобальному рівні, шукаючи необхід-
ний формат інтервенції, маючи на увазі не лише 
національні держави, а й зважаючи на прийдешні 
покоління.  

Куди прямує держава 
загального добробуту?
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20–26 жовтня
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):
23 жовтня, 18:00 – презентація роману Євген� Кононенко «Російський 
сюжет» (спільно з видавництвом «Кальварія»). 
Модератор – Максим Стріха.
25 жовтня, 18:00 – презентація роману Галини Вдовиченко 
«Купальниця» (спільно з видавництвом «К.С.Д.»).
26 жовтня, 18:00 – презентація книжки Лариси Буракової «Чому Груз� 
вдалося» (спільно з видавництвом «Дух і літера»). За участю Вахтанга 
Кіпіані.

|| Київ (вул. Спаська, 5):
20 жовтня, 18:00 – презентація антолог� «Дайте Нобелівську премію 
українським письменникам!» літературної студ� «Нобель» (спільно 
з видавництвом «Лілея-НВ»).
22 жовтня, 18:00 – презентація книжки Над� Гербіш «Теплі істор� 
до кави» (спільно з видавництвом «Брайт Стар Паблішинг»).

|| Львів (просп. Свободи, 7):
23 жовтня, 18:00 – презентація книжки Івана Яремка «Веселий м’яч 
золотим пером» (спільно з видавництвом «Тріада плюс»).
24 жовтня, 18:00 – показ фільму за детективом Зиґмунта Мілошевського 
«Терапія злочину» (спільно з видавництвом «Урбіно»). 
Демонструватиметься польською мовою.
25 жовтня, 18:00 – «Сектор критики»: обговорення книжок Юрія 
Винничука «Танґо смерті», Григорія Гусейнова «Повернення 
в Портленд», Володимира Діброви «Чайні замальовки» (за участю 

літературознавців Віктора Неборака, Ігоря Котика, Андрія Дрозди).
26 жовтня, 18:00 – розмова на тему «Кіно-Львів: історія міського 
«кіноландшафту» ХХ століття» (за участю мистецтвознавців Наталки 
Космолінської, Богдана Шумиловича, історика Ірини Котлобулатової 
та ін.).

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
19 жовтня, 19:00, 4-й поверх – джаз-клуб: перегляд концерту 
саксофоніста Джона Колтрейна.
24 жовтня, 18:00, 4-й поверх – презентація романів «Танґо смерті» 
Юрія Винничука та «Львівська гастроль Джимі Хендрікса» Андрія Куркова 
(спільно з видавництвом «Фоліо»).
25 жовтня, 19:00, 4-й поверх – кіноклуб: перегляд драми Клауд� Льоси 
«Молоко скорботи».

|| Харків (вул. Сумська, 3):
24 жовтня, 18:00 – презентація книжки Андрія Кіся «Сльоза і камінь» 
(спільно з видавництвом «Піраміда»).
25 жовтня, 18:30 – «Відомий та невідомий Стус»: вечір поез� та дискусія 
за участю харківських поетів, літературних критиків і науковців.
26 жовтня, 19:00 – перегляд та обговорення кінострічки Лассе 
Галлстрема «Риба моєї мр�». Фільм демонструватиметься англійською 
мовою.
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24 жовтня, 18:00 – показ фільму за детективом Зиґмунта Мілошевського 
«Терапія злочину» (спільно з видавництвом «Урбіно»). 
Демонструватиметься польською мовою.
25 жовтня, 18:00 – «Сектор критики»: обговорення книжок Юрія 
Винничука «Танґо смерті», Григорія Гусейнова «Повернення 
в Портленд», Володимира Діброви «Чайні замальовки» (за участю 

літературознавців Віктора Неборака, Ігоря Котика, Андрія Дрозди).
26 жовтня, 18:00 – розмова на тему «Кіно-Львів: історія міського 
«кіноландшафту» ХХ століття» (за участю мистецтвознавців Наталки 
Космолінської, Богдана Шумиловича, історика Ірини Котлобулатової 
та ін.).

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
19 жовтня, 19:00, 4-й поверх – джаз-клуб: перегляд концерту 
саксофоніста Джона Колтрейна.
24 жовтня, 18:00, 4-й поверх – презентація романів «Танґо смерті» 
Юрія Винничука та «Львівська гастроль Джимі Хендрікса» Андрія Куркова 
(спільно з видавництвом «Фоліо»).
25 жовтня, 19:00, 4-й поверх – кіноклуб: перегляд драми Клауд� Льоси 
«Молоко скорботи».

|| Харків (вул. Сумська, 3):
24 жовтня, 18:00 – презентація книжки Андрія Кіся «Сльоза і камінь» 
(спільно з видавництвом «Піраміда»).
25 жовтня, 18:30 – «Відомий та невідомий Стус»: вечір поез� та дискусія 
за участю харківських поетів, літературних критиків і науковців.
26 жовтня, 19:00 – перегляд та обговорення кінострічки Лассе 
Галлстрема «Риба моєї мр�». Фільм демонструватиметься англійською 
мовою.



П
ротягом нового прези-
дентського терміну Вла-
діміра Путіна його агре-
сивний реінтеграційний 

підхід до пострадянських дер-
жав супроводжуватиме наполе-
гливіша політика щодо країн 
Центрально-Східної Європи. 
Завдяки кризі єврозони і пере-
орієнтації Вашингтона на 
Азійсько-Тихоокеанський ре-
гіон Москва зараз веде полі-
тику активнішого втручання у 
внутрішні справи своїх колиш-
ніх сателітів. Стратегічна мета 
– нейтралізувати їхню опози-
цію зовнішньополітичним ам-
біціям Кремля і відтягнути їх 
від американської орбіти.

СТАРІ ТОВАРишІ ТА НОВІ 
СОюЗНиКи
РФ хоче розширити свою за-
хідну зону впливу у двох голо-
вних регіонах: молодих демо-
кратіях Центрально-Східної 
Європи включно з Прибалти-
кою і проблемних – на Захід-
них Балканах. Російські полі-
тики свої основні зусилля спря-
мовують на те, щоб впливати на 
прийняття політичних рішень 
цими країнами шляхом поєд-
нання дипломатичного тиску, 
особистих і професійних кон-

тактів, економічних «пряни-
ків», енергетичного «гачка», а 
інколи й відвертого шантажу 
або підкупу. Деякі держави 
Центрально-Східної Європи та-
кож забезпечують Росії канал 
проникнення в ЄС і НАТО че-
рез економіку, політику та роз-
відку.

Регулярні повідомлення з 
Угорщини, Словаччини, Болга-
рії та інших країн Центрально-
Східної Європи свідчать, що 
давні мережі «старих товари-
шів» і далі працюють – радше 
на основі фінансових або осо-
бистих приятельських зв’язків, 
аніж якихось ідеологічних або 
політичних переконань. Кілька 
посткомуністичних соціаліс-
тичних і соціал-демократичних 
партій у країнах регіону, в яких 
зосередилося чимало колиш-
ніх «товаришів», створили най-
сприятливіші можливості для 
російської інфільтрації. Сло-
ваччина і Болгарія – яскраві 
приклади держав, де ліві партії 
були відкритішими до ініціа-
тив російського бізнесу.

Утім, правоцентристські 
уряди і політики теж можуть 
виявитися піддатливими до 
авансів Москви, особливо через 
вигідні для них енергетичні до-
мовленості й угоди, як-от, на-
приклад, включення у проект 
будівництва газопроводу «Пів-

денний потік». Приміром, у Че-
хії російський консорціум на-
полегливо лобіює свої інтереси, 
щоб виграти тендер на будівни-
цтво нових реакторів Темелін-
ської атомної електростанції, 
незважаючи на те що чеських 
оглядачів вкрай непокоять пи-
тання безпеки, пов’язані із за-
лученням Москви до цього про-
екту.

Водночас члени ЄС, які 
Брюссель критикує за квазіав-
торизм (як-от, наприклад, уряд 
угорського прем’єра Віктора 
Орбана), можуть звертатися до 
Росії за підтримкою. Понад те, 
вигідні ділові контракти, по-
жертви на електоральні кампа-
нії та придбання засобів масо-
вої інформації дають Москві 
змогу чинити внутрішньополі-
тичний вплив і переконувати 
основних політичних гравців 
сприяти російським бізнес-
інвестиціям та стратегічним ін-
тересам. 

У Болгарії Москва спробу-
вала збільшити свій вплив за-
граваннями із керівництвом 
Соціалістичної партії, грою на 

Новий 
виклик 
Кремля    
Путінська Росія намагається 
скористатися послабленням позицій 
Заходу в Центрально-Східній Європі 
та на Балканах для розширення своєї 
західної сфери впливу 
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нібито тісних історичних 
зв’язках між обома країнами і 
намаганням втягнути Софію в 
цілу низку масштабних енерге-
тичних проектів. Проте ниніш-
ній болгарський уряд на чолі з 
прем’єр-міністром Бойко Бори-
совим нещодавно викрив нама-
гання Кремля забезпечити собі 
домінування в енергетичному 
секторі Болгарії і вийшов із 
кількох енергетичних угод, за-
початкованих попередньою со-
ціалістичною адміністрацією. 
Це змусило Путіна скасувати 
візит до Софії, запланований на 
листопад. Тепер Кремль вима-
гає від Болгарії великої фінан-
сової компенсації за відмову від 
проекту Беленської атомної 
електростанції, яку повинні 
були збудувати російські ком-
панії.

ПОСТРАДЯНСЬКІ 
ГОРиЗОНТи
Росія ніяк не може змиритися з 
повним суверенітетом Прибал-
тики, тож намагається маргіна-
лізувати та ізолювати Естонію, 
Латвію і Литву. До цих країн 

вона застосовує численні 
форми тиску з арсеналу своєї 
зовнішньої політики. Усі три 
держави перебувають на перед-
ньому краї боротьби за член-
ство України та Грузії в НАТО і 
за перехід усіх колишніх ра-
дянських республік під вплив 
Заходу – курс, якому чинить 
різкий спротив Москва.

Несподівана перемога ко-
аліції «Грузинська мрія» на 
чолі з Бідзіною Іванішвілі може 
заохотити Москву спробувати 
посилити свій вплив у Грузії. 
Однак Кремль не надто ті-
шиться мирним переходом 
влади у Тбілісі, оскільки будь-
який вияв успішної демократії 
по-сусідству з Росією становить 
загрозу для тамтешньої авто-
ритарної моделі влади. Крім 
того, Путін залишається стій-
ким противником президента 
Міхеїла Саакашвілі, якому за-
лишився ще рік на цій посаді. 
Кремль хоче бачити в Тбілісі 
уряд, який відмовиться від 
курсу на здобуття членства у 
НАТО і претензій щодо повер-
нення Грузії окупованих тери-

торій Абхазії та Південної Осе-
тії. Однак Іванішвілі вже зая-
вив, що пріоритетом зовніш-
ньої політики країни залиша-
ється західна інтеграція. Ці-
каво чи надовго? 

Кремль прагне скориста-
тися політичними, етнічними, 
релігійними і соціальними 
проблемами в Прибалтиці для 
того, щоб збити кожну з держав 
регіону зі свого шляху. Він грає 
на питаннях російської мен-
шини, аби показати, що при-
балтійські уряди неспроможні 
дотримуватися європейських 
стандартів прав людини. Як і в 
Україні, Москва вимагає права 
представляти і захищати інте-
реси не тільки етнічних росіян, 
а й усіх «російськомовних» з 
метою збільшити кількість так 
званих жертв утисків. У квітні 
2007 року Таллінн звинуватив 
Білокам’яну в підбурюванні до 
протестів та кібератаках на ес-
тонські урядові веб-сайти у від-
повідь на перенесення 
пам’ятника радянському солда-
тові на військовий цвинтар. 
Цей монумент ображав націо-
нальні почуття більшості ес-
тонців, позаяк уособлював со-
вєтську окупацію після Другої 
світової війни.

Під час вересневих виборів 
у Латвії 2011 року Кремль під-
тримував етнічну російську 
партію «Центр злагоди» в роз-
рахунку на те, що в уряді вона 
може розгорнути політику цієї 
країни «до Заходу задом, а до 
Москви передом». «Злагоду» до 
владної коаліції не включили 
через побоювання, що вона 
може збити Латвію із західної 

орбіти. А ще російські організа-
ції в Латвії назбирали достат-
ньо підписів для проведення 
референдуму щодо надання ро-
сійській мові статусу другої 
державної. Проте в лютому 
2012 року цей референдум про-
валився: «проти» проголосу-
вала більшість громадян Лат-
вії. 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПОЛІТиКи 
МОжУТЬ ВиЯВиТиСЯ 
ПІДДАТЛиВиМи  
ДО АВАНСІВ МОСКВи чЕРЕЗ 
ВиГІДНІ ЕНЕРГЕТичНІ 
ДОМОВЛЕНОСТІ Й УГОДи

МРІї ВЛАДІМІРА ПУТІНА: 
«Убежден, создание Евразийского союза, 

эффективная интеграция – это тот путь, 
который позволит его участникам занять 

достойное место в сложном мире XXI века. 
Только вместе наши страны способны 

войти в число лидеров глобального роста 
и цивилизационного прогресса, добиться 

успеха и процветания»
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У Литві 14 жовтня в пер-
шому турі парламентських ви-
борів перемогу здобули проро-
сійські популістські сили – Пар-
тія праці мільйонера Віктора 
Успаскіх (19,8%) та Соціал-
демократична партія (18,3%), 
які разом із «Порядком і спра-
ведливістю» екс-президента Ро-
ландаса Паксаса (7,9%) створять 
нову більшість у Сеймі й потіс-
нять правоцентристський уряд 
Андрюса Кубілюса.

БАЛКАНСЬКиЙ ТРАМПЛІН
Росія також бачить явну мож-
ливість розширити свій вплив 
на Західних Балканах, надто 
коли ЄС потерпає від економіч-
ної кризи і політичних коли-
вань, а подальші перспективи 
розширення Євросоюзу після 
запланованого вступу Хорватії 
у 2013 році наразі непевні. Вод-
ночас зависло питання про роз-
ширення НАТО на Західних 
Балканах після включення 
Чорногорії. Македонія у бло-
каді, Сербія в опозиції, Боснія і 
Герцеговина роз’єднана, а Ко-
сово не визнають. Тим часом 
Америка переносить максимум 

уваги на інші регіони світу, і її 
незацікавленість може осла-
бити вплив НАТО в Європі.  
У результаті Москва прагне по-
силити свою політичну вагу, 
надто серед держав, які не ма-
ють найближчих перспектив 
інтеграції в західне співтовари-
ство. Для цього вона застосовує 
три ключових інструменти: ди-
пломатичний тиск, ескалацію 
конфліктів та економічну за-
лежність.

Білокам’яна відкрито під-
тримує Сербію, особливо в бо-
ротьбі проти незалежності Ко-
сова, блокуючи членство При-
штіни в головних міжнародних 
інституціях, як-от ООН та 
ОБСЄ. Сербія залишається най-
надійнішою політичною лан-
кою Кремля в цьому регіоні – 
не завдяки якомусь 
правос лавно-с лов’янському 
братерству, а в результаті хо-
лодного політичного розра-
хунку. Белград постійно звер-
тається по російську під-
тримку: чи то з приводу збере-
ження цілісності Югославії, 
створення Великої Сербії, чи то 
утримання контролю над Косо-

вом. Своєю чергою, Москва ко-
ристається з неприязні Сербії 
до США і НАТО, щоб показати, 
що Росія залишається голо-
вним фактором континенталь-
ної політики та вирішення вну-
трішніх європейських проблем. 
Такий симбіоз виявився вигід-
ним для обох столиць.

Кремль вбачає в Сербії ко-
рисного провідника своїх ін-
тересів на Балканах і за останні 
роки наростив там свою при-
сутність. Кремль хоче, щоб Сер-
бія залишалася за межами 
НАТО, щоб не допустити аме-
риканської присутності в кра-
їні, й водночас поза межами ЄС, 
аби обійти його суворі правові 
стандарти прозорості ведення 
бізнесу, які могли б перешко-
джати діяльності тіньових ро-
сійських компаній. Натомість 
Москва пропонує, щоб Сербія 
вступила до запропонованого 
Євразійського Союзу – наріж-
ний камінь путінського курсу 
на відновлення колишнього Ра-
дянського Союзу. Сербські ЗМІ 
повідомляють, що Росія планує 
розширення Євразійського Со-
юзу до 2020 року за рахунок 
держав, виключених із ЄС. Єв-
разійський Союз, за планом, 
матиме чотири центри: у 
Санкт-Петербурзі, Києві, Ал-
мати й Белграді. 

По-друге, що стосується ес-
калації конфліктів, то обме-
жене міжнародне визнання Ко-
сова дало РФ змогу створити 
собі образ захисника міжна-
родної законності й прибічника 
багатосторонності, державного 
суверенітету і територіальної 
цілісності. Водночас воно 

сприяє поширенню тези про 
загрозу паналбанського фунда-
менталізму з метою створення 
загальноправославної єдності 
на Західних Балканах під па-
тронатом Росії, куди мають уві-
йти Македонія, Чорногорія, 
Греція і навіть Кіпр, де росій-
ські олігархи зі зв’язками в 
Кремлі знайшли безпечну га-

У ПРиБАЛТиЦІ, ЯК І В УКРАїНІ, 
КРЕМЛЬ ВиМАГАЄ ПРАВА 
ЗАХиЩАТи ІНТЕРЕСи  
НЕ ТІЛЬКи ЕТНІчНиХ РОСІЯН, 
А Й УСІХ «ДиСКРиМІНОВАНиХ 
РОСІЙСЬКОМОВНиХ»
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вань для своїх неофіційних фі-
нансових оборудок.

Москва також тримає в цен-
трі уваги боротьбу за Боснію і 
Герцеговину, підтримуючи лі-
дерів сербської єдності (Респу-
бліка Сербська) в їхньому опорі 
центральному урядові в Сара-
єві. До Боснії Москва викорис-
товує два паралельні підходи: 
відкриту політику, яка визнає її 
державну цілісність, і прихо-
вану політику, яка зміцнює від-
носини з РС. Визнавши неза-
лежність двох сепаратистських 
регіонів Грузії – Абхазії та Пів-
денної Осетії, Москва залишає 
за собою варіант визнання Рес-
публіки Сербської в Боснії як 
незалежної держави. Вважа-
ється, що російський уряд під-
тримує президента РС Мило-
рада Додіка і заохочує сербів 
зберігати за собою можливість 
незалежності. Загострюючи 
перспективу розколу, Кремль 
хоче залишити Боснію в стані 
«замороженої» або паралізова-
ної держави, яка може генеру-
вати довготривалі проблеми 
для Вашингтона і Брюсселя.

Чинячи запеклий спротив 
американській політиці сто-
совно Косова та Боснії і Герце-
говини, російська влада затягує 
суперечки й зберігає невизна-
ченість становища в цьому регі-
оні. Вона розраховує, що втру-
чання Заходу в міжетнічне 
примирення і державотво-
рення розвіє або навіть покін-
чить з інтеграцією регіону в 
НАТО та ЄС. Це слугуватиме 
доказом тверджень Кремля про 
те, що Альянс не може висту-
пати гарантом європейської 
безпеки і потрібна нова конти-
нентальна структура безпеки, у 
якій Росія відіграватиме голо-
вну роль. У підсумку конфлікт 
дає Москві політичні засоби 
тиску для досягнення своїх ім-
перських амбіцій.

ЕНЕРГЕТичНиЙ ЗАшМОРГ 
Третій інструмент Кремля – 
посилення економічної залеж-
ності через використання енер-
горесурсів, державних позик і 
бізнес-інвестицій, які дають 
змогу політичного втручання. 
Плани створення великих 
енерге  тич но -т ранспортни х 
сис тем між Чорним і Адріатич-
ним морями та Центральною 
Європою ставлять Балкани в 
центр південноєвропейської 

стра тегії Росії. Москва хоче мо-
нополізувати потоки газу і на-
фти, які проходитимуть через 
цей регіон до Західної Європи. 
Контракти на постачання й 
стимулювання інвестицій да-
ють широкий доступ до втру-
чання в економіку країни-
мішені, а також можливості 
для значного впливу на її зо-
внішню політику. Запланова-
ний трубопровід «Південний 
потік» повинен, за розрахун-
ками експертів, поставити Сер-
бію і Болгарію в центрі росій-
ських амбіцій і не допустити 
створення європейської енерге-
тичної мережі, яка може 
з’єднати Середню Азію, Півден-
ний Кавказ і Європу поза меж-
ами контролю Росії.

Російський Газпром володіє 
контрольним пакетом акцій 
сербської нафтової компанії 
NIS, і Белград з готовністю роз-
містить у себе південний вузол 
згаданого газогону, за допомо-
гою якого Москва прагне лікві-
дувати західний проект «На-
букко». Газопровід повинен 
протягнутися з Сербії до Угор-
щини, а Росія заманюватиме 
РС, Хорватію і Словенію пер-
спективами включення їх до 
«Південного потоку». Початок 
будівництва останнього плану-
ється на кінець 2012 року, а за-
кінчення – на 2015-й, хоча успіх 
усього проекту захмарюють 
сумніви щодо маршрутів, вар-
тості та джерел газу.

Грецька криза дала Москві 
ще одну можливість для втру-
чання на Балканах. Якщо Гре-
ція вийде з єврозони і рівень 
життя там різко знизиться, це 
стане негативним сигналом 
для всіх західнобалканських 
кандидатів на членство в ЄС і 
посилить несприйняття по-
дальшого розширення в са-
мому Євросоюзі. Такі події зро-
били б увесь регіон ще уразли-
вішим до російського проник-
нення.

Москва також може домог-
тися створення власної війсь-
ково-морської бази в Середзем-
но мор’ї, запропонувавши фі-
нанси та інвестиції для бідної 
на готівку Греції. Такі домовле-
ності не лише ще далі затягува-
тимуть регіон у тенета Росії, а й 
стануть випробуванням рішу-
чості США і НАТО гарантувати 
безпеку в Південно-Східній Єв-
ропі. 



ДІТи КРиЗи
Економічні негаразди можуть змінити мапу Європи

25 
вересня президент 
Каталонії, яка має у 
складі Іспанії авто-
номний статус, Ар-

тур Мас закликав до достроко-
вих виборів місцевого парла-
менту. Політичний меседж не-
двозначний: голосування стане 
де-факто референдумом про не-
залежність краю, який здавна 
пишався окремішністю своїх іс-
торії, мови та культури. Вирі-
шальний перелом настав у істо-
ричний день 11 вересня, коли 
півтора мільйона осіб – небу-
вала досі цифра – вийшли на ву-
лиці тамтешньої столиці, Барсе-
лони, з національними прапо-
рами і єдиним гаслом: «Неза-
лежність».

УТРАчЕНиЙ БАЛАНС
Примара розпаду не просто на-
висла над Іспанією – вона стає 
реальністю. Як і в часи імперії 
XVII століття, до справи при-
четна економічна криза. Ката-
лонія нині залишається двигу-
ном іспанської економіки, і вод-
ночас її серед регіонів держави 
найпомітніше обтяжують 
борги. Експерти переважно 
твердять, що це наслідок фіс-
кального дефіциту, який стано-
вить від 7% до 9% річного регіо-
нального бюджету. Тобто ката-
лонці віддають у Мадрид 
більше, ніж отримують ізвідти; 
різниця дорівнювала €17 млрд 
станом на 2011 рік.

У часи добробуту розрив не 
був такий помітний, але в умо-
вах рецесії та кризи єврозони, 
які особливо гостро уразили Іс-
панію, центральний уряд змен-
шує соціальні витрати для Ка-
талонії, точнісінько як і для ін-
ших регіонів королівства, хоча 
вона має внутрішні можливості 
пережити кризу без економії.

«Хисткий конституційний 
баланс між центральним уря-

Автор:  
Роман Горбик,  

Київ–Барселона
НАБРИДЛО. 
Каталонці 
готові майже 
за безцінь 
продати 
єдину 
Іспанію
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10 жовтня мадрид-
ський уряд прого-
лосував проти по-

станови парла-
менту Каталонії від 
28 вересня, що пе-
редбачала прове-

дення окремого ре-
ферендуму про не-
залежність регіону 

ЕКОНОМІчНА ДОЦІЛЬНІСТЬ   
УМОжЛиВЛюЄ 
ЗАВОюВАННЯ 
НЕЗАЛЕжНиКАМи  
В КАТАЛОНІї ОчЕВиДНОї 
БІЛЬшОСТІ

дом у Мадриді й владою регіо-
нів, установлений після повер-
нення до демократії на початку 
1980-х, криза ЄС ставить під за-
грозу, бо центр мусить урізати 
витрати, тоді як автономні регі-
они значною мірою відповіда-
ють за надмірний дефіцит у 
країні», – пояснює експерт із 
європейської політики амери-
канського дослідного центру 
Stratfor Адріано Босоні.

Політолог Альберт Ройо пра-
цював у каталонському уряді се-
кретарем з міжнародного спів-
робітництва у 2004–2007 роках і 
бачив початок процесів із влад-
ного крісла. «Традиційно під-
тримка незалежності залиша-
лася на рівні 30%, – розповідає 
він, – проте невдоволення по-
чало наростати після невдалої 
спроби збільшити повнова-
ження каталонських інституцій, 
змінивши статут автономії, 
2005 року. Наш парламент ухва-
лив текст, від якого каменя на 
камені не залишили спершу іс-
панський вищий законодавчий 
орган, а потім – іспанський Кон-
ституційний суд. І це після за-
твердження на місцевому рефе-
рендумі».

Криза зробила ситуацію 
гротескною. Каталонські служ-
бовці відсилають зібрані по-
датки в Мадрид і чекають, поки 
кошти повернуться до них-таки 
у вигляді зарплати – з істотною 
затримкою. Намагаючись улад-
нати ситуацію, каталонський 
уряд, який нині контролюють 
націоналістичні партії, пропо-
нує нову фіскальну систему, за 
якої він сам збирав би податки 
в Каталонії і передавав би їх до 
центру не цілком, а тільки пев-
ний відсоток.

Дефіцит бюджету таким чи-
ном вдалось би звести до нуля, 
навіть не скорочуючи витрат. 
Розрив між відданим і отрима-
ним зменшився б від €17 млрд 
до €8,5 млрд. Становище стало 
б чеснішим, вважають ката-
лонці. «Нав’язаний нам фонд 
солідарності, який сягає понад 
7% ВВП регіону, ви навряд чи 
знайдете ще десь у Європі, – 
каже пан Ройо. – В Німеччині 
фіскальний дефіцит земель не 
може перевищувати 4,5% їх-
нього ВВП. А іспанський уряд, 
стягуючи податки й розподіля-
ючи їх між регіонами, вирішує 
все в односторонньому по-
рядку».

У ГОНиТВІ ЗА ВЕСЕЛКОю
Чим був такий «фіскальний 
пакт» Каталонії з Мадридом – 
метою чи засобом? Говорячи 
про незалежність, місцеві націо-
налісти могли використовувати 
його як важіль тиску в боротьбі 
за реформу оподаткування. Так 
само й податкова автономія мо-
гла бути лише щаблем на шляху 
до повноцінного суверенітету.

Настроєні по-самостій ни ць-
 ки каталонці, як-от журналістка 
Лідія Педро, називають фіс-
кальний пакт лише «евфеміз-
мом незалежності». «Фор мально 
відокремитися від Іспанії не-
легко, але ми вирішили назвати 
це по-іншому, – каже вона. – По-
збувшися слова «незалежність», 
можна було б домовитися. Все 
зав’язано на тому, під яким соу-
сом подавати це решті Іспанії».

Проте Мадрид зустрів пропо-
зиції Каталонії приблизно з та-
кою самою увагою, як російський 
Тимчасовий уряд – вимоги Цен-
тральної Ради в 1917 році. «Цього 
не може бути, тому що цього не 
може бути ніколи», – фраза 
майже дослівно звучить із вуст іс-
панських посадовців.

Прем’єр-міністр Маріано Ра-
хой вважає, що фіскальний пакт 
несумісний із Конституцією. Ко-
роль Хуан Карлос, замість стати 
вище сутички, вдався до нотацій 
на адресу каталонських неза-
лежників і закликав їх «не ганя-
тися за веселками». А централь-
ний кабінет міністрів асиме-
трично відповів на ініціативи ка-
талонців рецентралізацією сис-
теми освіти, в якій до 65% змісту 
предметів визначатиме столиця.

На ігнорування іспанців у 
Барселоні відповіли тим, що вже 
фактично взялися до творення 
власних державних структур, та-
ких як автономна місцева служба 
«Податки Каталонії». Лідер краю 
Артур Мас після провалу зустрічі 
з іспанським прем’єром відверто 
заявив: «Каталонії потрібна своя 
держава – реформувати Іспанію 
неможливо».

Прикметно, що у складній 
ситуації саме Барселона може 
говорити з позиції сили. Еконо-
мічна ситуація в регіоні нагадує 
скоріше Північ, ніж Південь ЄС, 
а тільки прибутки від туризму в 
серпні виросли на 15%, тоді як у 
Мадриді – впали на 30%; чверть 
усіх туристів, які прибувають у 
королівство, їде саме до Катало-
нії.

«Ми тепер єдині, хто змушу-
ватиме туристів витрачати по 
сотні євро за день, тоді як решта 
Іспанії неспроможна цього зро-
бити, – каже Лідія. – Наша еко-
номічна незалежність допоможе 
й Іспанії, і Каталонії; зрештою, її 
вже мають баски. Ми мусимо 
принаймні могти керувати влас-
ними грошима. І якщо зростати-
мемо, Іспанія теж піде догори».

ІСТОРичНА НАГОДА
Згідно з останніми опитуван-
нями, близько 51% каталонців 
готові підтримати незалежність 
на референдумі, 21% були б 
проти, а 21% утрималися б. Фак-
тично, 72% не заперечують 
проти відокремлення. Такий 
консенсус є безпрецедентним 
для регіону. Тільки останніми 
місяцями підтримка незалеж-
ності зросла на 10%.

Та ситуація залишається не-
однозначною. «Якби мав місце 
реальний референдум, резуль-
тат був би непередбачуваний, – 
вважає журналістка Лідія Пе-
дро. – Усе це зовсім не чорно-
біле. Більшість – це ті, хто посе-

редині, ані за незалежність, ані 
проти неї. А ось крайнощі в мен-
шості. Дехто з людей досі вважає 
себе як каталонцями, так і іспан-
цями, але усвідомлює, що еконо-
мічна незалежність – це єдиний 
шлях. Завдяки кризі люди, які 
10 років тому ніколи не проголо-
сували б за незалежність, сьо-
годні кажуть «так».

Особливо разючим є поши-
рення самостійницької ідеї се-
ред жителів, які говорять іспан-
ською і/або є етнічними іспан-
цями, а таких близько поло-
вини. «Іспаномовні каталонці 
дедалі більше підтримують не-
залежність, – запевняє Ройо. – 
Логічні аргументи допомагають 
її прихильникам, тоді як уніо-
ністи протиставляють їм тільки 
сентиментальні аргументи: «Ми 
не можемо порвати з нашими іс-
панськими предками», – й по-
грози: «Іспанія змусить ЄС ви-

Від  

7% 
до  

9% 
складає  

фіскальний  
дефіцит ї ї  

річного регіональ-
ного бюджету

Внесок Каталонії  
у ВВП Королівства 
Іспанія становить 

18%
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ключити Каталонію і блокува-
тиме всі заявки на вступ, ката-
лонські компанії втратять іспан-
ський ринок».

Економічна доцільність – це 
саме те, що уможливлює завою-
вання незалежниками очевид-
ної більшості, хоча політичні й 
культурні аргументи завжди 
були основою їхніх пропозицій. 
«Фінансові докази, дуже доречні 
в умовах кризи, можуть приско-
рити цей процес і запропону-
вати каталонцям вікно можли-
востей розриву з Іспанією без 
етносоціального надлому всере-
дині Каталонії, де половина на-
селення – нащадки іммігрантів 
з Іспанії. Колапс іспанської еко-
номіки може дати каталонцям 
історичну нагоду», – каже Ройо.

Хоч як Мадрид не бажає іти 
на поступки, нині це єдина мож-
ливість зберегти єдність дер-
жави. «Економічної самостій-
ності вистачить, люди заспоко-
яться, – каже Педро. – Іспанія 
просто настрашена словом «не-
залежність». Та фіскальний 
пакт – це реальний вихід. Ми 
були б незалежні економічно, 
але все ще частиною Іспанії, і 
могли б їй допомагати».

ГОЛОВОЛОМКА  
ДЛЯ БРюССЕЛЯ
Гіпотетично незалежність Ката-
лонії створить безпрецедентну 
колізію в ЄС, кількість країн у 
якому збільшиться без вступу 
нових. Як відреагує на такий пе-
ребіг подій Брюссель, чи стане 
він розглядати Барселону як ле-
гітимного члена – поки що не-
зрозуміло. Для Європи, що пере-
живає не найкращі часи, це 
стане ще одним викликом.

«Незалежна Каталонія, на-
ступниця нинішнього Королів-
ства Іспанія, захищатиме своє 
членство в ЄС, – переконаний 
політолог і колишній урядовець 
Альберто Ройо. – Її громадяни є 
громадянами ЄС від 1986 року і 
навряд чи втратять цей статус за 
одну ніч. Оскільки таких преце-
дентів іще не було, доведеться 
шукати ситуативних рішень».

Каталонія завжди мала про-
європейські настрої, та це не 
означає, що її населення наївно 
вірить, буцім інституції Євросо-
юзу будь-коли відкрито підтри-
мають вимоги незалежності. 
«ЄС – це клуб держав, і він ні-
коли не виступить за розділення 
території одного з його членів, 

якщо сам про це не попро-
сить», – каже Ройо.

І все-таки каталонці могли б 
підписатися під гаслом активіс-
тів за незалежність іншого авто-
номного регіону з давніми дер-
жавницькими традиціями: 
«Вільна Шотландія в Європі». 
Власне, Шотландія і є претен-
дентом номер два на суверенітет 
у нинішньому ЄС. На 2014 рік 
призначено вирішальний рефе-
рендум, проте шанси на само-

стійність в Единбурга істотно 
ілюзорніші, ніж у Барселони.

Там тільки одна партія і 
близько 30% населення підтри-
мують відокремлення – на від-
міну від Каталонії, де форму-
ється широкий консенсус. І, 
врешті-решт, політична реакція 
Лондона на шотландські пори-
вання здається каталонцям роз-
судливішою, ніж ставлення Ма-
дрида до їхніх власних вимог.

Адріано Босоні підкреслює 
осібність каталонського ви-
падку. «Шотландський уряд пе-
ребуває в найкращому зі світів, 
маючи високий рівень самостій-
ності, і водночас постійно отри-
мує кошти з Лондона, – твер-
дить він. – Система делегування 
повноважень значно поліпши-
лась упродовж 2000-х, і в Шот-
ландії існує унікальний рівень 
автономії. На відміну від Ката-
лонії, це радше вбогий регіон, а 
його внесок до загальнобритан-

ського ВВП невеликий. Від 
1970-х він пережив деіндустріа-
лізацію. Незалежна Шотландія 
може втратити більше, ніж Лон-
дон, і шотландці про це знають».

Проте Босоні закликає тве-
резо оцінювати й шанси свого 
краю: «Консервативний уряд 
Рахоя намагається збільшити 
центральний контроль над регі-
ональними урядами, особливо 
через суворіший нагляд над їх-
німи бюджетами. Це викликає 

негайну реакцію автономій. Од-
наче, реакція обмежена, бо їх-
ній надмір боргів і дефіциту 
сковує їм руки». Як наслідок, 
найближчими роками напру-
ження зростатиме, а багато із 
заходів економії, запропонова-
них із центру, так і зостануться 
на папері.

«Але цілковитий політич-
ний розрив іще не став реаль-
ністю, а перспективи відокрем-
лення зростають лише по-
мірно», – вірить Босоні. У кож-
ному разі, криза викликала до 
життя прагнення до змін, яке в 
Каталонії, та й у Шотландії, ви-
лилося насамперед у бажання 
самостійності. Уже найближчі 
місяці дадуть відповідь на ек-
зистенційне питання обох авто-
номій: бути чи не бути націо-
нальними державами. Для 
ствердної відповіді нині – най-
кращий момент за десятки, 
якщо не сотні років. 

Росія

Білорусь 

ЧОРНЕ МОРЕ
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Нові європейські держави?
На тлі економічної кризи в окремих регіонах Європи, 
де наявні етнічні тертя, 
зростає сепаратизм

КАТАЛОНІЯ
Населення – 7,5 млн

ВВП на особу – €27,05 тис. (2010)
Безробіття – 22,16%

ШОТЛАНДІЯ
Населення – 5 млн

ВВП на особу – €32,9 тис. (2010)
Безробіття – 7,9%

ФЛАНДРІЯ
Населення – 6,3 млн

ВВП на особу – €30,5 тис. (2008)
Безробіття – 6,4%

КРАЇНА БАСКІВ
Населення – 2,2 млн

ВВП на особу – €31,3 тис. (2010)
Безробіття – 11,9%

14 жовтня націона-
лісти з Нового фла-

мандського 
альянсу перемогли 
на муніципальних 
виборах у Флан-
дрії. Лідер партії 

Барт де Вевер,  
діставши  

38% 
голосів, став мером 

Антверпена.  
«Ми спрямували 
до уряду на чолі з 

ді Рупо вимогу про 
негайний початок 
переговорів щодо 

перетворення 
Бельгії на конфе-

дерацію», – заявив 
він. 

За домовленістю 
між прем’єр-

міністрами Шот-
ландії та Великої 
Британії Алексом 
Селмондом та Де-
відом Кемероном, 
референдум про 

шотландську неза-
лежність відбу-
деться восени 

2014-го
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Нація 
доброї 
волі
Петер Шененберґер про те, 
як функціонує швейцарська 
пряма демократія та чому  
банки його країни уникли 
кризи заборгованості

Н
а тлі загострення на євро-
пейському континенті 
проблем розвитку окре-
мих регіонів, які потерпа-

ють від національних конфлік-
тів, диспропорцій у розподілі 
бюджетних коштів і вимагають 
розширення своїх повноважень, 
Швейцарія демонструє успіш-
ний досвід існування децентра-
лізованої федеральної держави 
уже впродовж більш як півтора 
століття. Ця гірська країна, яка 
виникла на стику кількох етно-
конфесійних зон у самому серці 
Західної Європи, не тільки збе-
регла культурне й національне 
розмаїття у своїх історичних об-
ластях, а й водночас утримала 
державну єдність, створила уні-
кальну ідентичність і досягла 
значних успіхів у розвитку пря-
мої демократії. Про особливості 
швейцарського федералізму 
Тиждень спілкувався з там-
тешнім досвідченим урядовцем 
Петером Шененберґером.

У. Т.: На яких принципах і заса-
дах побудована швейцарська 
Конфедерація?

– Найголовнішою переду-
мовою для того, щоб функціо-
нувала будь-яка децентралізо-
вана держава, є наявність не-
залежної судової гілки влади 
та базовий рівень демократії. 
Децентралізація ґрунтується 
на принципі субсидіарності, 
що передбачає вирішення про-
блем на якомога нижчому 
рівні. Якщо окремий індиві-
дуум може зарадити котрійсь 
із них на своєму рівні, то він 
повинен це зробити само-
стійно. За таким самим прин-
ципом мають чинити окреме 
село, селище, місто, регіон чи 
держава, коли проблема нале-
жить до їхньої компетенції. Та-
кож повинна існувати узгодже-
ність між тими, кому потрібна 
якась послуга уряду, й тими, 
хто її оплачує. Якщо говорити 
науково, то це принцип фіс-
кальної еквівалентності. А по-
народному: той, хто платить, 
дає розпорядження, а той, хто 
дає розпорядження, мусить 
платити. Це означає, що поряд 
із наявністю певної компетен-
ції, повинна існувати й можли-
вість її фінансування. І тому 
було б неправильно, коли вищі 
інстанції давали б вказівки 
нижчим і водночас не забезпе-
чували відповідних коштів на 
їх виконання. Утім, було б хиб-
ною практикою, якби на най-
нижчому рівні ставили вимоги 

й не існувало можливостей їх 
оплатити. 

Сьогодні великою пробле-
мою в країнах ЄС та США є 
державна заборгованість. Зна-
чною мірою така ситуація 
склалася внаслідок відсутності 
належного розуміння факту: 
коли вимагаєш якусь послугу, 
за неї потрібно вносити плату. 
І тому я вважаю, що децентра-
лізація сприяє не лише розбу-
дові та посиленню демократії, 
а й зменшенню податкового 
тиску на громадян, бо адміні-
стративні послуги тут надають 
максимально ефективно. Я 
можу це довести статистично. 
У Швейцарії державна забор-
гованість незначна й водночас 
вона найменша саме на рівні 
громад. А це тому, що грома-
дяни мають тут безпосередній 
контроль над використанням 
бюджетних коштів.

У. Т.: В останні 20 років увираз-
нилася тенденція до набуття 
кантонами повноважень у ве-
денні власної зовнішньої полі-
тики. Свого часу ви очолювали 
конференцію територіально-
адміністративних одиниць, що 
відстоювала відповідні права 
перед федеральним урядом. 
Де сьогодні проходить межа 
між зовнішньополітичною 
компетенцією кантонів та офі-
ційного Берна?

Спілкувався 
Олександр 

Пагіря

БІОГРАФІчНА НОТА: 
Петер шененберґер – швейцарський політик та урядо-
вець, член Касаційного суду кантону Санкт-Галлен 
(1980–1991), депутат тамтешнього парламенту (1980–
1992) та його президент (1991–1992), керівник фінансо-
вого департаменту в кантональному уряді (1992–2008), 
голова цього уряду (2002–2003). Президент фонду 
«Центр Санкт-Галлена для книжки».
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ВВП Швейцарії  
на особу (за ПКС)  

становить 

$49 151 
(у 2011 сьоме місце 
у світі, за даними 
Світового банку) 

Частка фінансового 
сектору в еконо-

міці країни – 

11,6%

1/3  
коштів 
на офшорних  

рахунках у світі 
зберігається  

в банках Швейцарії

– Історично склалося так, 
що кантони мали зовнішні 
зв’язки з регіонами сусідніх 
країн, і ці контакти розвива-
лися виключно в межах їхньої 
компетенції. Наприклад, мій 
кантон Санкт-Галлен уклав 
спеціальну угоду із Князівством 
Ліхтенштейн у податковій га-
лузі. Довгий час тут не було 
жодних суперечностей. Але в 
міру розбудови відносин із кра-
їнами ЄС стало зрозуміло, що 
федеральна зовнішня політика 
також часто безпосередньо по-
в’язана з інтересами окремих 
територіально-адмі ні стра тив-
них одиниць. Дуже багато угод, 
які укладали із членами Євро-
союзу, стосувалися власне кан-
тонів. І тому поступово з розви-
тком двостороннього співробіт-
ництва з державами ЄС зо-
внішня політика Берна з часом 
перетворювалася на вну-
трішню. Бачачи, що міжна-
родні відносини Швейцарії де-
далі більше централізуються, 
окремі кантони почали органі-
зовуватись і вимагати права го-
лосу під час вирішення зовніш-
ньополітичних завдань. У 
зв’язку з цим було прийнято 
відповідну поправку до Консти-
туції та відповідний закон, 
який визначав обсяг участі кан-
тонів у зовнішній політиці Кон-
федерації. Головним завдан-
ням конференції кантональних 
урядів, яку я очолював, було за-
хищати й представляти інтер-
еси кантонів у веденні зовніш-
ньої політики Берна.

У. Т.: Як функціонує пряма де-
мократія у швейцарії, зо-
крема на прикладі кантону 
Санкт-Галлен? 

– Насамперед слід сказати, 
що елементи прямої демокра-
тії виникли історично на рівні 
громад. Як показують дослі-
дження, майже 90% населення 
цікавляться головно пробле-
мами, що постають у них на 
порозі. Люди знають ці нега-
разди й усвідомлюють, яке рі-
шення було б прийнятне для 
їх усунення. Потім принцип 
демократії розвивався далі й 
досягнув кантонального 
рівня. Наприклад, ухвалили 
рішення про контроль над ре-
гіональними видатками. Якщо 
останні перебувають у певних 
межах, то все залишається без 
обговорення, але коли переви-

щують визначений рівень, тоді 
може бути проведений рефе-
рендум, за результатами якого 
їх можна урізати – особливо 
це стосується необґрунтова-
них витрат. На кантональному 
щаблі передбачено прове-
дення факультативного (не 
обов’язково через референ-
дум) обговорення будь-якого 
законодавчого акта. У Швей-
царії розрізняють два типи ре-
ферендумів: фінансовий (сто-
совно видатків) і законодав-
чий (щодо окремих законопро-
ектів). Якщо передбачено вне-
сення змін до Конституції, то 
проводять обов’язковий рефе-
рендум на рівні громад і кан-
тонів. На федеральному рівні 
картина бачиться трохи інак-
шою. Тут немає фінансових ре-
ферендумів, але є факульта-
тивний (із приводу законопро-

ектів), а також обов’язковий 
плебісцит про внесення змін 
до Конституції. Для остан-
нього необхідно, щоб за відпо-
відні зміни не тільки вислови-
лася переважна частина насе-
лення, а й проголосувала біль-
шість кантонів. Це принцип 
федералізованої компенсації.

У. Т.: Які маркери, окрім етніч-
них, релігійних та мовних, ви-
значають особливу швейцар-
ську ідентичність?

– Я, може, дещо спрощено 
висловлюся з цього приводу. У 
Швейцарії немає жодного кан-
тону, який хотів би увійти до 
складу іншої країни чи існу-
вати цілком окремо від федера-
ції. Насамперед це пояснюється 
економічними розрахунком, 
що відіграє у функціонуванні 
держави визначальну роль. 
Швейцарці залишаються швей-
царцями, бо не хочуть бути 
німцями, італійцями, францу-
зами чи австрійцями. Ми нація 
доброї волі, оскільки наша єд-
ність походить не від серця, а 
від прагматичного розрахунку 
– ми усвідомлюємо, що нам ра-
зом буде краще, ніж порізно. 

Швейцарець почувається 
справжнім швейцарцем тільки 
за кордоном. Вдома ми насам-
перед є громадянами окремих 
громад чи кантонів – женев-
цями, цюрихцями, санкт-
галленцями тощо. Тож у Швей-
царії велику роль відіграє місце 
не народження, а походження. 
Якщо виходець із Санкт-
Галлену живе у Цюриху, він од-
наково піклується і про Цюрих, 
і про Санкт-Галлен. Таким чи-
ном, виникає додатковий зв’я-
зок між громадянами. 

У. Т.: На банківський сектор 
припадає помітна частка еко-
номіки вашої країни. Як впли-
ває світова криза на ї ї фінан-
сову стабільність? Що зміни-
лося після резонансної справи 
американської податкової 
служби (irS) проти швейцар-
ського банку UBS?

– Фінансовий сектор у 
Швейцарії відіграє дуже важ-
ливу роль, але її не можна пе-
реоцінювати. Його частка від 
ВВП становить лише 11%. Тому 
було б неправильним вважати 
існування країни повністю за-
лежним від фінансового 
ринку. Хоча є кантони, де бан-
ківський сектор дає до 50% 
ВВП (наприклад, Цюрих, Же-
нева). У загальному плані 
швейцарські фінустанови 
припустились значних поми-
лок, але їх наслідки для гро-
мадського й державного сек-
тору є незначними. Це зде-
більшого пов’язано з тим, що 
центральні та кантональні 
банки (у 23 із 26 кантонів є 
власні фінустанови) мають 
дуже низький рівень заборго-
ваності. Коли великі банки, 
як-от UBS чи Crédit Suisse, 
створені сотні років тому, не 
можуть забезпечувати еконо-
міку грошовою масою, тоді 
вступають у дію кантональні. 
Це зменшує залежність дер-
жави від великих фінустанов. 
Ця дискусія виникла два-три 
роки тому у зв’язку зі справою 
проти UBS. Кантональні 
банки мають держгарантії від 
уряду кожного кантону, тоді 
як великі приватні – ні. Попри 
це, швейцарський уряд тоді 
врятував UBS від дефолту. Але 
таке рішення викликало ве-
ликі політичні дискусії. Чи 
було воно правильним, сумні-
ваюся. 

У шВЕЙЦАРІї НЕМАЄ 
жОДНОГО КАНТОНУ, ЯКиЙ 
ХОТІВ Би УВІЙТи ДО СКЛАДУ 
ІНшОї КРАїНи чи ІСНУВАТи 
ЦІЛКОМ ОКРЕМО

№ 42 (259) 19 – 25.10.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|45

ШВЕйЦарія|СВіТ



СВіТ|науКа

46|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 42 (259) 19 – 25.10.2012



науКа|СВіТ

№ 42 (259) 19 – 25.10.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|47



50 
років тому, в жов-
тні 1962-го, у між-
народних відноси-
нах виникла найго-

стріша криза повоєнного часу, 
яка поставила світ на межу 
ядерної війни. У радянській іс-
торичній літературі вона діс-
тала назву Карибської. Її витоки 
історики Країни Рад вбачали у 
спробах США «задушити рево-
люційну Кубу», що викликало, 
на їхню думку, напруження у 
відповідному регіоні світу. Та-
ким чином було масковано 
справжні причини конфронта-

ції Москви й Вашингтона, а 
саме таємне розміщення на ост-
рові радянських ракет серед-
нього і проміжного радіусу дії. 
СРСР не встояв перед спокусою 
використати регіональний кон-
флікт між США та Кубою для 
розширення своєї сфери впливу 
в зоні традиційних інтересів 
Сполучених Штатів та вирівню-
вання на свою користь страте-
гічного балансу сил. Натомість 
американська назва тих подій 
коректніша у визначенні сут-
ності конфлікту: Кубинська ра-
кетна криза.

ХОВАючиСЬ  
ЗА ПАЛЬМАМи
Ідея розміщення наступальних 
ракет на Кубі виникла в Микити 
Хрущова під час урядового ві-
зиту до Болгарії. Саме там ра-
дянський лідер угледів амери-
канські ракети, розміщені на ін-
шому березі Чорного моря, в Ту-
реччині, й націлені на Радян-
ський Союз, і вирішив відпла-
тити Білому дому тією самою 
монетою. У своїх мемуарах він 
напише: «Вони оточили нас вій-
ськовими базами і тримають під 
можливою загрозою ударів 

Автори: 
Наталія 

Пасічник, 
Тарас 

Грищенко

Ракети на Острові  
Свободи

Як 50 років тому внаслідок радянської провокації  
світ постав перед загрозою ядерної війни
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До складу групи 
радянських військ 

на Кубі входили 
50 тис. 

874  
особи,  

24 
ракети  

Р-12 середнього  
(2 тис. км)  

та 
16  

ракет  
Р-14 проміжного  

(4 тис. км)  
радіусу дії. Таким 
чином, кількість 

ядерної зброї,  
що могла  

досягнути території 
США,  

було подвоєно 

нашу країну. А тут американці 
самі відчули б, що означає таке 
становище».

Задум кремлівського очіль-
ника полягав у таємному розмі-
щенні на острові наступального 
озброєння, щоб поставити керів-
ництво США перед доконаним 
фактом. Було проведено кілька 
нарад за участю вищого держав-
ного та військового керівництва 
СРСР з питання дислокації ракет 
на Кубі, однак, з огляду на стиль 
прийняття рішень у Країні Рад, 
зрозуміло, що серйозної опозиції 
цій ідеї не виникло.

На острів відправили делега-
цію на чолі з першим секретарем 
ЦК Компартії Узбекистану Ша-
рафом Рашидовим для прове-
дення переговорів із тамтешнім 
керівництвом та попередньої ре-
когносцировки. Ці посланці зро-
били вражаючий із військового 
погляду висновок: на Кубі ра-
кети можна буде приховати… за 
пальмами. Однак радянський 
лідер мав іще й інші оцінки пер-
спектив таємного розміщення 
цієї зброї в республіці. На не-
можливості приховати їх через 
відсутність природних умов на-
голошував Анастас Мікоян. 
Окрім того, під час зустрічі Хру-
щова й міністра оборони СРСР 
Родіона Малиновського з пер-
шою групою військових, які ви-
рушали на Кубу, генерал-майор 
танкових військ Алєксєй Дємєн-
тьєв, добре обізнаний із геогра-
фічними умовами цієї країни, 
аргументовано пояснив радян-
ському керівникові, що її ланд-
шафт не може слугувати укрит-
тям для ракетної техніки. «Там 
не те, що ракету, – зауважив він, 
– там курку сховати ніде». Проте 
Хрущов так захопився власною 
ідеєю, що на аргументи просто 
не зважав.

У липні 1962 року розпоча-
лася грандіозна операція з роз-
гортання безпосередньо близько 
до США угруповання радян-
ських військ, здатних вести са-
мостійні бойові дії на відстані 11 
тис. км від баз постачання. Осно-
вною складовою контингенту 
була ракетна дивізія, яка мала 
забезпечити можливість ура-
ження військово-стратегічних 
об’єктів майже на всій території 
супротивника. Плану задля де-
зінформації дали назву «Ана-
дир», хоча жодного стосунку до 
північної річки він не мав.

ОПЕРАЦІЯ «КАРТАТІ 
СОРОчКи»
Збереженню секретності опера-
ції приділяли особливу увагу. 
Бойову та спеціальну техніку за-
вантажували в трюми й твін-
деки, а на верхній палубі розмі-
щували автомобілі й трактори, 
щоб створити враження, ніби 
перевозять сільськогосподар-
ську техніку. Особовий склад 
військ також транспортували у 
твіндеках, у вкрай нестерпних 
умовах. Капітани суден та ко-
мандування військових час-
тин лише у відкритому морі 

дізналися, що прямують на 
Острів Свободи.

Водночас комуністичне ке-
рівництво доклало чималих зу-
силь, щоб переконати адміні-
страцію Джона Фітцджеральда 
Кеннеді у відсутності на Кубі на-
ступального озброєння. Через 
офіційні та приватні канали 
Кремль запускав «качки» сто-
совно характеру військового роз-
гортання. Із цією метою було ви-
користано навіть конфіденцій-
ний канал зв’язку через офіцера 
ГРУ Большакова, який працю-
вав у Вашингтоні радником ра-
дянського посольства. Що-
правда, не уникнули й курйозів. 
Так, перед відправленням вій-
ськовослужбовців переодягли в 
цивільне, більшість мала со-
рочки в клітинку. Тож навіть 
вбранням радянські солдати ви-
різнялися серед місцевого насе-
лення, а самі військові жарту-
вали, що беруть участь в операції 
під кодовою назвою «Картаті со-
рочки».

Хрущов сподівався, що, ді-
знавшись про розміщені на Кубі 
радянські ракети, адміністрація 
Кеннеді спокійно проковтне 
гірку пігулку, адже самі амери-
канці вже поставили схожі 
об’єкти в Туреччині, Італії та 
Англії, і Кремлеві довелося з 
цим змиритись. Але він не вра-
хував важливого політико-
психологічного чинника: Спо-

лучені Штати робили це від-
крито, а він – підступом, до 
того ж свідомо дезінформуючи 
уряд Кеннеді, а отже, посилю-
ючи підозри Вашингтона сто-
совно намірів Москви.

Активізація радянського по-
стачання Куби озброєнням, при-
родно, не залишилась непоміче-
ною США. ЦРУ вказувало на не-
звично велику кількість суден 
СРСР із військовими вантажами, 
які від кінця липня прямували 
на острів. Із розвідувальної ін-
формації було зроблено висно-
вок: «Відбувається щось принци-

ХРУЩОВ СПОДІВАВСЯ, ЩО, 
ДІЗНАВшиСЬ ПРО 
РОЗМІЩЕННЯ НА КУБІ 
РАДЯНСЬКиХ РАКЕТ, 
АДМІНІСТРАЦІЯ КЕННЕДІ 
СПОКІЙНО ПРОКОВТНЕ ГІРКУ 
ПІГУЛКУ

БЛЕФ ПО-СОВЄТСьКИ. 
Міністр закордонних справ 

СРСР Андрєй Ґромико та посол у 
Вашингтоні Анатолій Добринін 
на прийомі у президента США 

Джона Кеннеді намагалися 
переконати його у відсутності 

радянської наступальної зброї 
на Кубі (18 жовтня 1962 року)
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пово нове й відмінне». Розвіду-
вальні дані про ситуацію на Кубі 
стали предметом урядових на-
рад у Вашингтоні в серпні 1962-
го, де обговорювали і варіанти 
дій у випадку розміщення ра-
дянських ракет середньої даль-
ності на острові. Хоча на той 
час більшість американських 
зовнішньополітичних експертів 
була переконана, що СРСР не 
зважиться на такий ризикова-
ний крок. Єдиним, хто міркував 
інакше, був директор ЦРУ Джон 
МакКоун. На його думку, розгор-
тання на острові ракет класу 
«земля-повітря», про яке свід-
чили розвіддані, було призна-
чене для прикриття балістичних 
– середнього радіусу дії.

КУБиНСЬКиЙ «КАРАНТиН»
В американській літературі по-
чатком Кубинської ракетної 
кризи традиційно вважають  
14 жовтня 1962 року. Саме тоді 
розвідувальний літак США, об-
летівши територію острова, зро-
бив фотознімки, які засвідчили 
наявність радянської наступаль-
ної зброї. Вранці 16 жовтня по-
мічник президента з питань на-
ціональної безпеки Банді повідо-
мив про це Джона Кеннеді. За 
наказом останнього того самого 
дня було створено кризову групу, 
яка розробляла рішення й коор-
динувала дії в період Кубинської 
кризи, пізніше вона, діставши 
назву Виконавчий комітет Ради 
національної безпеки, або Екс-
ком (ExComm), проводила що-
денні наради. Головним їх пунк-
том було вироблення можливих 
варіантів реагування на загрозу 
радянських ракет на Кубі. У пер-
ший день роботи більшість чле-
нів Екскому схилялися до «жор-
сткого» (тобто військовими засо-
бами) усунення проблеми, жо-
ден з урядовців не висловив своєї 
підтримки переговорам. Пере-
важна частина радників Кеннеді 
16 жовтня вважали за найліпше 
завдати повітряного удару по 
Кубі; досить серйозно дискуто-
вано було і вторгнення.

Очевидно, до вельми різкої 
реакції американської адміні-
страції спричинилися фактор та-
ємного розміщення ракет на ост-
рові й свідома дезінформація 
Кеннеді радянським керівни-
цтвом – порушення усталених 
«правил гри». США не втруча-
лись у події в країнах соцтабору, 
що перебували у сфері впливу Ра-

дянського Союзу, зокрема у ви-
падку з угорським повстанням 
1956 року. Натомість Кремль ско-
ристався з політичних обставин 
на Кубі для створення осередку 
соціалізму в Західній півкулі.

Поки американські високо-
посадовці визначалися з оста-
точним варіантом дій, усі диску-
сії кризового штабу тривали в 
цілковитій таємниці. Уважніше 
проаналізувавши ситуацію, його 
члени почали схилятися до 
гнучкіших кроків, які залишили 
б Москві шлях до відступу, тож 
урешті-решт більшість пред-
ставників Екскому підтримали 
курс на блокаду. Досягти консен-
сусу щодо цього варіанта подій 
вдалося значною мірою тому, що 
обраний курс, по суті, передба-
чав поєднання обох сценаріїв. 
Першим пунктом в офіційній 
політиці Вашингтона було ви-
значено встановлення блокади 

острова, евфемістично названої 
«карантином». Водночас прозву-
чала вимога вивезти радянське 
наступальне озброєння. Пові-
тряного удару по республіці та-
кож не виключали зі спектру ме-
тодів кризового реагування. А 
якби блокада не досягла своєї 
основної мети (результативного 
тиску на СРСР), радники Кеннеді 
повернулися б до обговорення 
можливості повітряного бомбар-
дування точок радянської дисло-
кації на Кубі.

ГАРЯчиЙ чАС
22 жовтня 1962-го американ-
ський президент виступив на те-
лебаченні зі зверненням до свого 
народу, повідомивши про ситуа-
цію довкола Куби й оголосивши 
про обраний метод реагування 
на події. Розпочався найгострі-
ший етап Кубинської ракетної 
кризи. До 26 жовтня радянський 
уряд не виявляв істотних ознак 
поступливості. У листах Хру-
щова до Кеннеді від 23 та 24 
числа Сполучені Штати було 
звинувачено в незаконності за-
ходів, уживаних стосовно Куби, а 
«карантин» охарактеризовано 
як «прямий розбій» та «безум-
ство імперіалізму, що вироджу-
ється». Водночас, 23 жовтня, по-
чав діяти конфіденційний канал 
зв’язку між лідерами двох дер-
жав через міністра юстиції і 
брата президента Роберта Кен-

ЯДЕРНИЙ 
АРМРЕСТЛІНГ. 
Британська 
карикатура, 
опублікована 
у пресі 29 
жовтня 1962 
року, що 
позначає 
гостре 
протистояння 
двох 
наддержав під 
час Кубинської 
ракетної кризи

ЗА ПАЛьМАМИ 
НЕ СХОВАЄШСЯ. 

Фотознімки 
розміщення 
радянських 

наступальних 
ракет 

середнього та 
проміжного 

радіусу дії, 
зроблені аме-

риканською 
розвідкою 
14 жовтня 

1962 року і 
представлені 
президентові 

США
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неді та радянського посла у США 
Анатолія Добриніна.

Лише в листі до Джона Кен-
неді від 26 жовтня лідер Кремля 
простягнув Вашингтонові мас-
линову гілку, запропонувавши 
скасувати своє ракетне розгор-
тання на острові в обмін на обі-
цянку США не вчиняти туди 
вторгнення. Та вже наступного 
дня Хрущов додав нову умову 
врегулювання кризи – виве-
зення американських ракет із 
Туреччини. І хоча ще до розпалу 
кризи Білий дім мав намір за-
брати звідтіля маловартісні з 
військового погляду «Юпітери», 
публічне ув’язування цього пи-
тання з Кубинською ракетною 
кризою створювало певні труд-
нощі для нього, бо американські 
ракети були розміщені в Малій 
Азії згідно з рішенням НАТО.

27 жовтня увійшло в історію 
кризи як «чорна субота». Тоді 
над Кубою було збито амери-
канський розвідувальний літак 
У-2. Не обізнані з фактом, що рі-
шення відкрити вогонь при-
йняло командування групи ра-
дянських військ на Кубі без 
узгодження з Москвою, уря-
довці США розглядали цей епі-
зод як серйозний поворот у по-
ведінці СРСР, спрямований на 
ескалацію кризи.

Для тиску на Хрущова та вре-
гулювання конфлікту американ-
ський президент вирішив вико-

ристати конфіденційний канал 
зв’язку Роберта Кеннеді – Анато-
лія Добриніна. З боку Кеннеді й 
Хрущова використання цього 
тонкого дипломатичного інстру-
ментарію було досить сміливим 
кроком, який засвідчив їхню 
внутрішню готовність до змін у 
відносинах між двома країнами-
суперницями. На вирішальній 
зустрічі з радянським послом 27 
жовтня Роберт Кеннеді повідо-
мив американські умови врегу-
лювання кризи: СРСР виводить 
наступальне озброєння з Куби в 
обмін на обіцянку США не здій-
снювати вторгнення туди й вод-
ночас зауважив, що Кеннеді го-
товий конфіденційно домови-
тися з радянським лідером сто-
совно вивезення американських 
ракет із Туреччини. Посилаю-
чись на тиск, що його чинили на 
президента, щоб вдатися до рі-
шучих дій стосовно Куби, брат 
господаря Білого дому просив 
радянських представників дати 
відповідь упродовж наступного 
дня. 28 жовтня надійшов новий 
лист від Хрущова, у якому було 
прийнято американські пропо-
зиції стосовно врегулювання 
кризи. Радянський лідер за-
певняв, що віддав наказ про 
демонтаж озброєння та його 
повернення додому. У відпо-
відь Кремль очікував на при-
йняття Сполученими Штатами 
зобов’язань не вторгатись на 

Кубу. Врешті-решт, 7 січня 
1963-го, після напружених і 
досить складних переговорів, 
уряди СРСР та США надіслали 
спільного листа генеральному 
секретареві ООН, підтверджу-
ючи факт домовленості про 
мирне врегулювання кризи в 
Карибському регіоні.

Обрана адміністрацією Кен-
неді лінія поведінки під час 
кризи загалом виявилася до-
сить вдалою: Сполученим Шта-
там вдалося уникнути воєн-
ного конфлікту з СРСР, який 
мав стати початком третьої сві-
тової війни із застосуванням 
ядерних арсеналів обох держав, 

і водночас досягти своєї першо-
чергової мети – вивезення ра-
дянського наступального оз-
броєн ня з Куби. Ціна, яку за-
платив Білий дім, була міні-
мальною. Порівнявши Кубин-
ську ракетну кризу зі старою 
дитячою грою, держсекретар 
Дін Раск зазначив: «Ми (тобто 
СРСР і США. – Ред.) дивились 
одні одним у вічі, й вони змор-
гнули першими».

Здобутки радянської сторони 
бачилися значно скромнішими. 
З одного боку, було досягнуто за-
декларованої мети – убезпе-
чення Куби від американського 
вторгнення. Із другого – амери-
канські зобов’язання мали усний 
характер, відтак жодних гаран-
тій, що наступники Джона Кен-
неді їх дотримуватимуться, не іс-
нувало. Домовленість про виве-
зення ракет США з Туреччини 
була таємною, водночас увесь 
світ бачив досить принизливу 
процедуру перевірки радян-
ських суден, що вивозили озбро-
єння з Куби. Та ще важливішим 
із погляду історичних наслідків 
кризи виявилося те, що вона 
стала поворотним моментом в 
історії міжнародних відносин, 
засвідчивши неспроможність 
СРСР узяти гору над Заходом у 
холодній війні і необґрунтова-
ність його глобальних амбіцій. 

КУБиНСЬКА КРиЗА 
ЗАСВІДчиЛА 
НЕСПРОМОжНІСТЬ СРСР 
УЗЯТи ГОРУ НАД ЗАХОДОМ  
У ХОЛОДНІЙ ВІЙНІ Й 
НЕОБґРУНТОВАНІСТЬ ЙОГО 
ГЛОБАЛЬНиХ АМБІЦІЙ

«НА РОДІНУ». 
Фото 
демонтажу 
радянських 
ракет на Кубі 
1 листопада 
1962 року із 
зазначенням 
місць 
попередньої 
дислокації 
пускових 
установок
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ч
асом європейську культуру описують як фан-
тазію чи вигадку. Є думка, що такого явища, 
як всеохопна європейська культура, немає. 
Чи правильне це припущення? Ні, непра-

вильне, неактуальне й оманливе. Лише ті, хто не 
знає європейської культурної історії, можуть ствер-

джувати, що Європа ніколи не мала глибокого 
об’єднавчого і контролюючого принципу, який 
полягав чи то у спадкуванні класичних античних 
та юдейсько-християнських духовних траєкто-
рій, чи то в системі ідей і цінностей, яка оберта-
ється навколо свободи та рівності – двох передві-
сниках сучасності.
«Філософські листи» Пьотра Чаадаєва є глибо-
ким інтелектуальним підтвердженням цієї іс-
тини. Російський філософ із болем писав, що 
його країна ніколи не переживала великих драм 
сучасності; не мала історичної можливості фор-

муватися під впливом найвеличніших історично-
культурних епох Європи, зокрема Середньовіччя, 
Ренесансу, Бароко і Просвітництва. Як стверджував 
Чаадаєв, у Росії нічого такого не було. Тож європей-
ська історія не спілкувалася з Росією мовою великих 
поривань до свободи, емансипації людської душі та 
самореалізації особистості.
Для Європи, за словами Чаадаєва, це більше, ніж 
просто економічна та політична реалія. То ідея, ре-
лігія, мрія і духовна траєкто-
рія. Сучасність і свобода фак-
тично постають для Росії як 
щось чуже, нав’язане, супер-
ницьке, запозичене ззовні. У 
Європі вони стають части-
ною психології, навіть фізіо-
логії людей. Її неможливо уявити без такої собі 
сучасної віри, яка стала партнером свободи, а не 
інструментом тиску.
За ті ідеї нещасного Пьотра Чаадаєва оголосили бо-
жевільним і запроторили під домашній арешт. Сьо-
годні ці питання є в програмі будь-якого навіть по-
середнього політика, який іде в ногу з усіма, а не по-
зиціонує себе як інтелектуального противника 
всього і всіх. 
Стверджувати, що європейська культура – це ви-
гадка, може лише той, хто ніколи не розумів: основи 
портретного мистецтва в Англії заклав фламанд-
ський живописець Антоніс ван Дейк; фламандські 
примітивісти справили значний вплив на своїх ко-
лег у Венеції та по всій Італії; Караваджо вплинув не 
лише на Рембрандта, а й на утрехтських карава-
джистів; барокова музика була спільним витвором 
італійського, німецького і французького генія (по-
рівняйте Баха і Вівальді чи італійських оперних ком-
позиторів і Генделя); найбільші драматурги епохи 
Єлизаветинської драми в Англії перебували під 
впливом іспанської літератури – літератури ворога, 
якого вони ненавиділи як найпершого політичного 
суперника. Діалектичність політики і культури в Єв-

ропі можна порівняти з діалектичністю війни і 
миру.
Для мене символом Європи є триптих Вівтаря Пор-
тінарі – шедевр великого фламандського живо-
писця Гуго ван дер Гуса, що зберігається в Галереї 
Уффіці у Флоренції. Томмазо Портінарі був головою 
представництва банку роду Медичі у Брюгге і по-
кровителем Гуго ван дер Гуса. Крім того, його ро-
дина підтримувала Ганса Мемлінга – геніального 
художника німецького походження, котрий мешкав 
у Брюгге. Такий економічний, політичний, естетич-
ний, ментальний і екзистенціальний взаємозв’язок 
італійського, нідерландського, фламандського, 
французького і німецького генія від часів Середньо-
віччя є тим, що я б назвав духом Європи.
Європа починається там, де стає неможливо виокре-
мити людину в якусь категорію. Вона відродилася, 
коли Мартін Бубер, котрий народився у Відні і вихо-
вувався в австрійсько-німецьких традиціях, чимало 
часу прожив у Львові та перейняв східноєвропейське 
світобачення, присвятивши себе хасидизму і ставши 
ост’юдеєм – східноєвропейським євреєм, яких знева-
жали навіть німецькі євреї. Європа постає тоді, коли 
ми приймаємо спільну долю і мовчазну спільну від-
даність нашому історичному та політичному спадку.
Хоч як дивно, ми не бачимо, що єдиними сферами, 
де Європа як наш спільний дім стала реальним фак-

том, а не проявом самооб-
ману, є освіта і культура. Май-
бутнє Європи неможливо уя-
вити без мистецтва пере-
кладу. Недаремно Мілан Кун-
дера якось пожартував, що 
робота перекладачів-

синхроністів у Європейському парламенті зна-
чно важливіша для майбутнього ЄС, ніж ста-
рання європейських парламентаріїв. 

Політика ЄС буде провальною, допоки література, 
культура і мистецтво перекладу перебуватимуть на 
задвірках європейського життя. Якщо ЄС і має шанс 
пережити ХХІ сторіччя як клуб демократичних дер-
жав чи навіть як федеральна держава, яка може 
освітити дорогу іншим націям, котрі хочуть іти до 
верховенства права і демократії, то можливим це 
стане лише за умови належного визнання ролі 
освіти і культури. 
Найважливіше те, що остання сприяє очікуванню 
більш справедливої та послідовної політики – зга-
дайте утопії, антиутопії, соціальну критику у вигляді 
гумору і жартів та подібні форми висловлювання 
незгоди, моральні уявлення і наявність альтерна-
тиви, які є необхідними елементами політики. І 
вони вже є не відстороненим, політично наївним ба-
жанням, а реальним фактом . 
Невдачі спіткали ЄС там, де політика не змогла по-
долати національний егоїзм та невіру в європей-
ський проект. Однак донині ЄС мав успіхи у всьому, 
де говорив мовою освіти, літератури і культури. 

Європейська культура – 
вигадка чи реальність?

СВОБОДА ЛюДиНи – 
ДУХОВНА ТРАЄКТОРІЯ 

ЄВРОПи





П
роект кінострічки, за-
снованої на романі 
ужгородського пись-
менника Олек сандра 

Гавроша «Неймовірні пригоди 
Івана Сили, найдужчої лю-
дини світу», з’явився торік, 
коли дніпропетровські продю-
сери Володимир Філіппов та 
Андрій Суярко завершували 
картину Михайла Іллєнка 
« Т о й Х т о П р о й ш о в К р і з ь В о -
гонь». І першим їхнім ходом 

конем було затвердження як 
режисера відомого україн-
ського коміка Вік тора Андрі-
єнка, який разом із Ігорем 
Письменним написав і сцена-
рій. Наразі «Іван Сила» є єди-
ним запущеним у виробни-
цтво фільмом зі 100-відсотко-
вим державним фінансуван-
ням. Уні ка льність проекту по-
лягає ще й у тім, що він зніма-
ється у чотирьох містах, події 
стрічки стосуються трьох 
країн; головну роль виконує 
донеччанин Дмитро Халаджі, 
якого, до речі, так само, як і 
Івана, визнавали найсильні-

шим у світі. Режисер Віктор 
Андрієнко розповів Тижню 
про цей непростий історич-
ний, костюмований фільм для 
дітей.

У. Т.: Як почався цей проект? 
Вас не здивувала пропозиція 
продюсера зняти не гуморис-
тичну стрічку, що відповідало 
б вашому амплуа, а дитячий 
фільм, до того ж повний метр, 
чого ви до цього не робили?

– Насправді я знімав і до-
кументальні фільми, і телеві-
зійні. Але річ не у форматі чи 
жанрі. А в самій можливості. 

Автор:  
Ярослав Підгора-

Гвяздовський Техніка 
зйомки

Фільм знімається 
на цифрову камеру 
Arri Alexa з форма-
том кадру 2,35:1. 
Зображення буде 

наближене до ста-
ровинної літогра-

фії, близької до се-
пії. Близько 10 хв 

екранного часу ста-
новитимуть аніма-

ційні чорно-білі 
вставки, зроблені 
у змішаній техніці 
класичної мальо-

ваної анімації з ви-
користанням під-
кладеного відео.   

ТойХтоСтавСилою
Нещодавно розпочалися зйомки маловідомої історії українця  

Івана Фірцака, визнаного 1928 року  
найсильнішою людиною світу
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РЕПЛІКА

Продюсер Володимир Філіппов:  
«Національне кіно має будуватися  
на українських героях і акторах»

У. Т.: Зйомки фільму «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» 
Михайла Іллєнка, який ви продюсували, тривали 
понад чотири роки, траплялися проблеми й із фі-
нансуванням, і з технічним оснащенням і постпро-
дакшном. чи ви врахували це в цьому проекті?
– Гроші можна витратити по-різному: протягом три-
валих перемовин з дорогими акторами або підго-
товчого періоду... На мою ж думку, національне кіно 
має ґрунтуватися на власне українських акторах, які 
і грають у нашому фільмі. І за основу національного 
кінематографа так само має бути покладена вітчиз-
няна техніка та продакшн-компанії, адже ми розви-
ваємо українське кіно, а не турецьке чи голландське, 
чи не так? 

У. Т.: Ви знову наразили себе на небезпеку із режи-
сером: у випадку з Іллєнком режисер мав тривалий 
професійний «простій», цього ж разу Віктор Андрі-
єнко взагалі не має досвіду роботи в повнометраж-
ному прокатному кіно…
– У Андрієнка є режисерський потенціал, підкріпле-
ний колосальним професійним досвідом. З 1972 
року він безперервно працює на знімальному май-
данчику, хоч і телевізійному, і як актор, і як 
режисер-постановник. Для мене Андрієнко є тією 
людиною, котра в 1990-х своїми «Довгоносиками» 
змінила думку глядачів, показавши, як можна ро-
бити цікавий продукт. Його гумор був не тупим, а 
тонкою соціальною сатирою. 

У. Т.: Ви відразу побачили Андрієнка як режисера 
цієї картини, коли задумали сценарій?
– Ні. Він застряг у моїй пам’яті після того, як зіграв у 
епізоді в Іллєнка. Відтак я переглянув його коротко-
метражку «13 кілометрів». Однак спочатку була 
книжка про Івана Силу, до якої я поставився як до 
симпатичної фантазії. Потім дізнався про справж-
нього Івана Фірцака і його головний, як на мене, по-
двиг – повернення додому, хоча була можливість за-
лишитися в Європі. Перед такими людьми я вклоня-
юсь. Як продюсер вважаю, що нам потрібно створю-
вати фільми саме на таких образах, як Іван Фірцак. 
Такі характери важливі для нашого сучасного кіно. 
Нам не потрібні «люди-павуки» – це не наша мен-
тальність. Національне кіно має будуватися на націо-
нальному герої. А хто такий герой? Той, хто робить 
нехарактерний вчинок, який кожен із нас хотів би 
зробити сам. На таких картинах створюється діалог 
між режисером, глядачем і суспільством, а що може 
бути важливішим?

Володимир Філіппов зізнався, 
що всі відмовляли його пропо-
нувати такий проект саме 
мені, проте він відчував, чого 
не міг пояснити нікому, що я 
можу це зробити. Він у мене 
повірив. Єдиною умовою, яку 
я висунув, був якісний сцена-
рій з моїм баченням його роз-
витку, мене навіть гроші не ці-
кавили. Його умовою – дитяча 
тематика. На тому й зійшлися. 
І я почав шукати, перерив 
мішки сценаріїв з «Коронації 
слова», проте нічого вартіс-
ного не знайшов. А тоді поба-
чив у своїх львівських знайо-
мих книжку Олександра Гав-
роша. З неї все й почалося. 

У. Т.: У вашій картині має бути 
до 10% анімації, що для укра-
їнського кіно є нововведен-
ням. До того ж ви створили і 
так званий аніматик – візуалі-
зовану комп’ютерну модель 
фільму. Який за таких умов 
ступінь свободи режисера?

– Давайте подумаємо: у 
сценарії в сцені на вокзалі у 
нас є сам вокзал, який має від-
повідати початку XX сторіччя, 
такі самі вагони і 300 людей 
масовки. Чи не краще це нама-
лювати?.. Модель аніматика 
сприяє роботі з акторами: пе-
ред зйомками певної сцени я їх 
збираю і конкретно показую, 
як воно має бути. 

У. Т.: Гадаю, така система сут-
тєво спростила вам роботу і з 
Дмитром Халаджі, адже він 
не актор. Як ви його обрали і 
як готували до першої в житті 
ролі в кіно?

– Знайшов випадково. А те, 
що він не актор, просто не 
мали виходу. Але ми приду-
мали одну цікаву штуку. Коли 
зрозуміли, що не зможемо 

отримати і актора, і людини з 
необхідними фізичними да-
ними, ми в Діми просто при-
брали текст. І він почав працю-
вати очима, так би мовити, 
внутрішньо.

Хоч би яким був актор, з 
ним все одно треба розмов-
ляти. Актори як малі діти, до 
кожного потрібно мати свій 
підхід: комусь треба цукерки 
дарувати, а когось палицею 
бити. Жартую! З виконавцем 
ролі хлопчика ми говорили, як 
із дорослим, психологічно го-
туючи його до серйозного ви-
конання ролі в кадрі й спілку-
вання з дорослими, з тим са-
мим Іваном, який може й лю-
дину переломити навпіл, а на 
початку фільму сам виглядав, 
як дитина. Приїхав із села до 
метрополії, машину вперше 
побачив, отакої!.. У фільмі го-
ловне те, що всі, хто спілку-
ється з Іваном, змінюються. 
Хлопчик був злодюжкою, а 
стає чесною людиною. І навіть 
негативний герой Фікс, попри 
те що робить підлості Івану, 
коли той встановлює рекорд, 
перемагаючи чемпіона Чехос-
ловаччини, єдиний, хто йому 
плескає в залі, а потім узагалі 
віддає за нього життя.

У. Т.: І в чому мораль?
– Людина, чиста душею, 

мимоволі міняє навколо себе 
світ. Чи був таким Фірцак, чи не 
був, не сперечатимуся з цього 
приводу. Кіно є кіно, а це, крім 
того, ще й дитяче. Ось ми й по-
казуємо дітям. Адже людина 
мусить або сказати, або зро-
бити. Тож ми героїв наділили 
вчинками. Кіно не театр, в 
ньому має бути візуалізація. Як 
висновок: короткий вчинок лю-
дини говорить більше, ніж по-
рожні балачки. 

Режисер
Віктор Андрієнко
Актор, режисер і сцена-
рист, за першою осві-
тою – каскадер. Родом 
із Запоріжжя. Працював 
на телебаченні й на ра-
діо, грав у театрі, озву-

чував мультфільми. Режисером почав пра-
цювати на «Острові скарбів» 1986 року. 
Комік Андрієнко («Шоу довгоносиків») як 
актор і сценарист дебютував в драматич-
ному кіно 2008-го короткометражкою 
«13 кілометрів».

Продюсер
Володимир Філіппов
Продюсер, родом із Дні-
пропетровська. За-
ймався телепроектами, 
зокрема, серіалами і 
фільмами. Разом із Ан-
дрієм Суярком заснував 

продюсерську компанію «Інсайтмедіа». 
2008 року взявся за продюсування фільму 
Михайла Іллєнка «ТойХтоПройшовКрізь-
Вогонь», у який вклав $1 млн. Новий свій 
проект «Іван Сила» презентував у Каннах 
2012-го.  

Актори
У фільмі задіяні ви-
ключно українські ак-
тори театру та кіно: 
Олександр Задніпров-
ський з театру імені 
Івана Франка (на 
фото), В’ячеслав Гіндін 

(Харківський театр ім. В.А. Афанасьєва), 
Микола Луценко (Театр юного глядача) 
тощо. Вперше в кіно знімуться два укра-
їнські спортсмени, чемпіони світу з пау-
ерліфтінгу Дмитро Халаджі та Василь Ві-
растюк.

«ІВАН СиЛА»
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Автор: 
Олександр 

Гаврош

 фактів із життя   
 Івана Фірцака
У карколомному сюжеті фільму «Іван Сила» йдеться про цілком 
реальну людину, українця із закарпатського села Білки, який свого 
часу був відомим цирковим атлетом і боксером, об’їздив 64 країни 
світу. Легенди про нього ходили ще за життя.

ч
отири десятиліття тому в 
ужгородському видавни-
цтві «Карпати» вийшла 
повість місцевого журна-

ліста Антона Копинця «Кротон 
(Іван Сила)». Це сталося через 

два роки після смерті уславле-
ного атлета, яка, певно, й вияви-
лася поштовхом для оприлюд-
нення твору. Антон Копинець 
був близьким приятелем Івана 
Фірцака, що мав циркове сце-

нічне ім’я Кротон, а народне – 
Іван Сила. Спортсмен, якого аме-
риканська преса називала най-
сильнішою людиною ХХ сто-
ліття, охоче розповідав про свої 
мандрівки світом, показував фо-
тографії, вирізки з газет, афіші. У 
передмові автор визнає: «Повість 
в основному побудована на фак-
тичних матеріалах, але в ній ви-
користано й легенди та перекази 
з народних уст». Власне, книжка 
Антона Копинця є на сьогодні 
єдиним джерелом біографії 
уславленого атлета, адже запи-
сана з його розповідей. Тиж-
день пропонує 20 фактів із 
життя легендарного Івана Сили.

1. Майбутній силач прийшов 
на світ 1899 року в родині Федора 
Фірцака в селі Білки на Іршав-
щині. У батьків було десятеро ді-
тей. Його дід Іван Вільхович у 
лісі вбив ведмедя поліном, за що 
в селі його прозвали Силою.

2. Підлітком Іван пошкоду-
вав корову і, впрягшись до плуга, 
сам зорав поле. Коли телиця по-
шкодила ногу, хлопець приніс її 
додому на плечах.

3. Через бійку з односельцем 
Клином, під час якої Іван Фірцак 
виламав дубовий хрест, яким 
лупцював нападника, його поса-
дили до в’язниці, звідки він утік, 
вирвавши ґрати. Тоді його хо-
тіли покарати нагаями в сіль-
ському уряді, але Іван не дався.

4. Чеський чиновник Вацлав 
Прохазка (Закарпаття тоді вхо-
дило до складу Чехословач-
чини), що служив нотарем у Біл-
ках, побачивши неабияку силу 
хлопця, спрямував його з 
листом-проханням до свого 
брата, власника заводу в Празі, 
який потребував дужих робітни-
ків. Так Іван у сіряку та крисані з 

20

БЛИЗьКІ ДРУЗІ. 
Іван Фірцак зі 

своїм неофіційним 
біографом Антоном 

Копинцем
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Книжка 
для дітей 
Олександра 
Гавроша 
«Неймовірні 
пригоди Івана 
Сили» дала 
поштовх до 
створення 
фільму

УКРАїНСьКИЙ 
ЛИЦАР. 
Іван Фірцак 
(Кротон) в 
античному 
вбранні під 
час виступів 
у чехосло-
вацькому 
«Герцфертов-
цирку»

веретяною торбиною поїхав до 
столиці, хоча перед тим думав 
помандрувати на заробітки в 
Бельгію, де трудився його 
дядько.

5. Однак у Прохазки він не 
затримався, хоч і зарекоменду-
вав себе як робітник добре: кру-
тив корбу, яка підіймала ван-
тажі. Коли йому, звільнивши 
кількох працівників, запропону-
вали робити це самому (таке 
було Іванові під силу), він посва-
рився з власником і звільнився.

6. Після заводу Прохазки пі-
шов працювати вантажником на 
залізничний вокзал, де була 
чітка оплата за кожен перенесе-
ний кілограм ваги. Норму від-
робляв за півдня.

7. Першим спортивним поє-
динком для закарпатця став бій 
із мандрівним силачем Вілетом, 
що заробляв собі на прожиток 
виступами на вуличних аренах. 
Бій для Вілета скінчився тра-
гічно, його забрали на носилках. 
Однак тоді Івана помітив тренер 
Ондржей Нейман. Фірцак нази-
вав його «паном професором». 
Юнак тренувався із 25-кілогра-
мовою гирею. Не тільки носив її 
вдома у дворі, а і їздив із нею 
трамваєм.

8. На чемпіонаті з важкої ат-
летики Чехословаччини підняв 
вагу 150 кг і здобув золоту ме-
даль. Став першим вантажни-
ком в історії чехословацького 
спорту, що виграв першість рес-
публіки. Тоді йому виповнилося 
23 роки.

9. Головним суперником 
Івана був чемпіон країни Колар 
Грдлічка, з яким вони згодом 
побилися в ресторані «Слован», 
за що Фірцак заплатив штраф, 
бо чех служив у поліції. Після 
виграшу першості Іванові також 
запропонували стати правоохо-
ронцем, але він відмовився.

10. Дорогою на Карлові Вари 
автомобіль, яким керував тре-
нер, зазнав аварії. Ондржей Не-
йман загинув, а Іван шість тиж-
нів провів у лікарні. Поліція заа-
рештувала його, звинувативши в 
убивстві. Однак двоюрідний 
брат Неймана адвокат Гайхел 
знайшов запис у щоденнику по-
кійного, в якому той відгуку-
вався про Івана якнайкраще. Він 
узяв спортсмена під гарантію, 
сплативши велику грошову за-
ставу.

11. Мачок Маклер, головний 
постановник, що 30 років про-

працював у «Герцферт-цирку», 
запропонував Іванові стати зір-
кою арени. Тут українець вико-
нав відомі номери: «Груди за-
мість ковадла» – брилу тро-
щили молотом на його грудях; 
«Зуби мамонта» – Фірцак при-
бивав долонею дубову дошку до 
столу, використовуючи 20-сан-
тиметрові цвяхи; після того, як 
кілька осіб не могли її відірвати, 
він прикладав хусточку до голі-
вок цвяхів і витягав їх зубами; 
«Залізне серце» – триметрову 
рейку клав собі на плече, чет-
веро асистентів звішувалися на 
неї, пробуючи її зігнути. Коли 
їм цього не вдавалося, він ру-
ками вигинав із неї серце. У 
Відні цупив зубами платформу 
з меблями, а в Женеві загальму-
вав руками дві машини. Перед 
президентом Чехословаччини 
Фірцак показав номер «Шия під 
штрекою» – десятеро чоловіків 
згинали на карку Івана заліз-
ничну рейку, коли той лежав на 
столі.

12. У США Сила виконав ре-
кламний трюк: ліг на землю й 
легкове авто переїхало йому че-
рез горло. Фотокартка цього но-
мера обійшла чимало американ-
ських газет. Згодом він увів його 
до своєї програми під назвою 
«Людина під колесами ма-
шини».

13. Після місячних гастро-
лей «Герцферт-цирку» в Лондоні 
королева Британії, яка відпочи-
вала зі своїм почтом у Блекпулі, 
запросила гостей показати про-
граму у п’ятитисячному залі 
цирку Тауер. Тут Іван тягнув 
ланцюгом вантажну машину, 
наповнену людьми.

14. Після виступу відбувся 
імпровізаційний боксерський 
поєдинок із Джоном Джексо-
ном, що закінчився для остан-
нього серйозною травмою. На 
гастролях у Парижі на Івана 
Фірцака напали прихильники 
англійського спортсмена, який 
викинувся з 10-поверхового 
будинку, бо не міг більше вихо-
дити на арену з пошкодженою 
грудною кліткою. Українця 
підступно запросили на ве-
черю й побили камінням на ву-
лиці, де він непритомний про-
лежав цілу ніч. У черепі вия-
вили тріщину. Лікар-віртуоз 
замість шматка пошкодженої 
черепної кістки вставив плати-
нову пластину. Два місяці ат-
лет ходив із забинтованою го-

ловою, а надалі виступав у пе-
руці.

15. В Іспанії брав участь у ко-
риді, під час якої вбив бика, ви-
рвавши йому роги.

16. Виграв бій із японським 
борцем Токедзо, на 20 кг важ-
чим.

17. Одружився з чеською гім-
насткою Руженою Зікловою, 
батько якої був повітряним акро-
батом і загинув на манежі, коли 
дівчинці виповнилося 12 років. 
Мати з горя захворіла на сухоти 
й померла, залишивши сиро-
тами чотирьох дітей.

18. Іван розірвав 10-річний 
контракт із цирком раніше до-
мовленого терміну й через суд 
виплатив власниці велику ком-
пенсацію – 100 тис. крон.

19. Після повернення в рідне 
село про нього вигадували різні 
небилиці. Зокрема, жінки боя-
лися з ним зустрічатися, бо, мов-
ляв, йому сам чорт допомагає.

20. Коли угорці після окупа-
ції Закарпаття в 1939 році захо-
тіли конфіскувати у Фірцака 
авто, він розтрощив його кувал-
дою. За це був покараний, його 
посадили до в’язниці й побили. 
Під час перебування за ґратами 
проломив стіну, з чого скориста-
лася частина в’язнів і втекла.

Наскільки подана Антоном 
Копинцем інформація є прав-
дивою, можуть свідчити ре-
зультати дальших досліджень. 
У замовчуванні феномена Івана 
Сили в радянські часи віді-
грала значну роль доля його 
сина. 18-річний Іван Фірцак-
молодший у повоєнні роки був 
засуджений за сфабрикованою 
справою у приналежності до 
ОУН на 25 років таборів, із яких 
майже вісім відсидів. Він був 
великою надією для свого 
батька, уславленого атлета. 
Адже завжди виступав із ним у 
парі й навіть був чемпіоном 
України з боксу в перші пово-
єнні роки. Однак провокація 
чекістів не тільки зламала йому 
долю, а й великою мірою позна-
чилася на біографії всезагаль-
ного улюбленця Івана Сили. До 
самої смерті в 1970 році Іван 
Фірцак-старший мав славу на-
родного кумира. Проте влада 
не зробила жодних кроків до 
його офіційної популяризації, 
зводячи життя цієї постаті до 
рівня кумедних трафунків, чу-
дернацьких силових трюків та 
анекдотів. 
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Й
озеф Вінклер  визнаний 
одним із найвизначні-
ших письменників су-
часного німецькомов-

ного простору. Він не нале-
жить до когорти авторів, які 
творять для масового читача. У 
своїй інтелектуальній прозі 
Вінклер стає на бік безпри-
тульних, обманутих, упослі-
джених – усіх тих, до кого не-
щадне суспільство спожива-
цтва і байдужості. Цьогоріч за 
сприяння Австрійського куль-
турного форуму він став одним 

із почесних гостей ІІ Міжна-
родного фестивалю «Книжко-
вий арсенал» у Києві.

У. Т.: У своїх творах ви порушуєте 
низку дражливих тем, які навіть 
у сучасному ліберальному захід-
ному суспільстві не завжди 
сприймаються однозначно. чи є 
табу для літератури?

– Кожний, хто пише, намага-
ється знайти власні теми та мову. 
В цьому сенсі у нас, у Централь-
ній Європі, немає табу. Ми мо-
жемо про все писати. Держава 

чи будь-хто інший не утискають 
нас у цьому.

Приміром, у моїх книжках 
чимало богохульних речей. Те, 
що деякі люди через це не люб-
лять мене чи взагалі не можуть 
читати моїх творів, мене не об-
ходить. У них для того, щоб зро-
зуміти, про що я пишу, має бути 
досвід читання різної літера-
тури. З банальними читачами 
або не-читачами не маю справи, 
такі мені взагалі не траплялися. 
Кілька разів було, що до мене 
підходили люди, щоб насварити 
за те, що я пишу. Але таке тра-
пляється раз чи два на десять 
років. Таким кажу, що це не я до 
них прийшов, а вони до мене. 
Якщо книжка не подобається, 
то читачі не мусять витрачатися 
на неї. Ми вільні у своєму ви-
борі, й у цьому полягає велике 
щастя. Але завжди потрібно 
бути обережним і вміти відсто-
яти себе. Бо в австрійському 
парламенті є політичні сили, 
які за своїми мірками воліли б 
мати тоталітарну систему. З 
ними потрібно боротися всіма 
засобами, що є у правовій дер-
жаві, але без насилля, звісно.

У. Т.: Австрійські письменники та 
кінорежисери тяжіють до висвіт-
лення гострих соціальних пи-
тань, зокрема теми насильства. 
З чим пов'язаний такий тренд? 

– Ви маєте рацію, що йдеться 
про стійку тенденцію останніх 
40 років. Хоча любовних історій 
та кітчу в нас також не бракує. 
Кілька десятиліть тому з’яви лася 
так звана Heimat (від нім. – бать-
ківщина, вітчизна. – Ред.) літе-
ратура, а також anti-Heimat. У  
Heimat літературі Австрія була 
зображена нереалістично краси-
вою, але ця картинка – обман. 
Ідеться про своєрідне ідеоло-
гічне прикрашання. Нас прав ді 
моя країна не така прекрасна. 
Натхненниками anti-Heimat літе-
ратури були Томас Бернгард, Пе-
тер Гантке, а також Ельфріда Єлі-
нек. Та і я от пишу вже понад 30 
років.

У. Т.: Які тенденції та жанри пе-
реважають нині у німецькомов-
ній літературі, зокрема австрій-
ській? чи не почувається австрій-
ське красне письменство в за-
тінку власне німецького?

– Німецькою мовою пишуть у 
Німеччині, Австрії та Швейцарії 
– це близько 90 мільйонів людей. 

Спілкувалася 
Ганна Трегуб

Йозеф Вінклер про сучасну австрійську 
літературу, історичну пам'ять і мовну віртуозність 
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БІОГРАФІчНА 
НОТА
Йозеф Вінклер 
(1953 р.н., село 
Камеринґ, 
земля Карин-
тія, Австрія) – 
класик сучасної 
австрійської лі-
тератури, лау-
реат численних 
премій та наго-
род, найважли-
віша з яких 
Премія Німець-
кої академії 
мови й поезії 
ім. Ґ. Бюхнера 
(2008). Автор 
близько 20 ро-
манів. Його твір 
«Вивезена» 
(Die 
Verschleppung), 
присвячений 
реальній укра-
їнській остар-
байтерці Ва-
лентині Ілля-
шенко

ЦиТАТи
«Ці диктатори творили що хотіли, тих, хто не корився, 
вони засилали в Сибір, вішали їх чи вбивали, в церквах 
вони зривали ікони й кидали їх на землю, палили 
розп’яття і образи. Що то були за люди! Вони були як ні-
мецькі нацисти, як есесівці».

«Коли батько вийшов із комуни, голова колгоспу й голова 
сільради позабирали все, що в нашій хаті було цінного. 
Ще й видали наказ, щоб ми здали якусь кількість зерна. 
Податки ми також мали платити. Коли в нас більше не за-
лишилося цінних речей, вони взялися за худобу».

«Проводячи колективізацію, колгоспне керівництво за-
бирало в людей зерно й тоннами скидало його в Дніпро. 
Вони штучно створили голод, щоб люди пішли робити в 
колгосп, щоб не померти з голоду, бо за цілоденну 
працю вони отримувли на колективній кухні хліб і юшку, і 
більше нічого».

«У Кременчуцькому водосховищі поховано моє рідне 
село Добенку. І моє дитинство. […] Багато старих, які тоді 
справді не пішли з села, екскаваторами живцем похо-
вали під уламками їхніх будинків».

Валентина Ілляшенко  
(з книжки «Вивезена» Йозефа Вінклера)

Ми всі кажемо, що є німецько-
мовними авторами. Зрозуміло, 
що у Швейцарії письменники 
дещо інакші, пишуть трохи не 
так, як у Німеччині. У кожного з 
них є родзинка, позаяк німецька 
має різні діалекти. У Швейцарії є 
такі мовні вирази, яких ми, ав-
стрійці, не розуміємо, і є певні 
«австріацизми», яких у Німеч-
чині та Швейцарії також не розу-
міють. Але всі ми пишемо літера-
турною німецькою, оцим самим 
«хох дойчем», тому це не про-
блема.

У. Т.: У німецькомовній літера-
турі останніх років спостеріга-
ється повернення до теми Другої 
світової війни. Це нове пере-
осмислення події письменни-
ками чи лише данина моді?

– У мене таке відчуття, що це 
повернення нічого спільного з 
модним трендом не має. У Ні-
меччині чимало авторів з глибо-
ким особистісним досвідом, які 
пишуть найрізноманітніші тек-
сти, що так чи інакше пов’язані з 
темою Другої світової війни. Ко-
жен із них знайшов свій мате-
ріал. Дехто пише про історію, 
дехто – про те, що взагалі не сто-
сується історії. На мою думку, 
тут головне те, як добре пись-
менник опрацьовує сегмент, у 
якому вирішив працювати.

У. Т.: чому темою свого роману 
«Вивезена» ви обрали спогади 
української остарбайтерки? Що 
саме вас зацікавило?

– Я познайомився з Нєточ-
кою Василівною Ілляшенко ви-
падково на початку 1980-х у 
селі, де писав третій роман. 
Власне, зустріти її міг деінде. 
Мені тоді було приблизно 28 ро-
ків, і раніше нічого про її світ не 
знав. Однак одразу зрозумів, що 
її історія жахлива, сповнена 
важких переживань. Коли такі 
люди йдуть із життя, їхні історії 
губляться. Почуте потрібно 
було зафіксувати, записати, 
втримати, щоб не втратити. Я 
такого ніколи не робив, ні доти, 
ні опісля. «Вивезена» – це моя 
четверта книжка, і з-поміж на-
писаних мною 20 творів вона 
має осібне місце.

Певно, для українців цей ро-
ман є цікавим, тому що чимало 
людей вивезли звідси, і про бага-
тьох досі немає звісток, жодної 
інформації. Фактично вони загу-
билися.

У. Т.: Що у «Вивезеній» біогра-
фічне, а що вигадане? чи важко 
було писати художню літературу 
як нон-фікшн?

– Я не знався на цьому мате-
ріалі, навіть не уявляв, що це 
таке. І хотів передати історію 
так, як Нєточка її прожила і як 
переказала. Волів подати так, 
щоб вона читала цю книжку і, 
прочитавши, сказала, що це її іс-
торія. Проте не хотів, щоб це 
частково стало моєю історією. 
Тому літературної обробки з 
мого боку немає. І тому я обрав 
форму хроніки. Перші 60 сторі-
нок описую, як я жив у тому селі, 
слухав цю історію. Наступні 200 
сторінок – це її хронологічна 
оповідь. Масштабом була саме 
ця автентичність. Я був лише ру-
кою, що писала. Щодо стилю, 
письма, звісно, це мій роман. Але 
історія її, і я не хотів її якось 
сфальшувати.

У. Т.: Сучасна Європа – це пере-
важно урбанізований простір. Ви 
вийшли на літературну сцену Ав-
стрії з трилогією «Дика Карин-
тія». Що вас підштовхнуло пи-
сати про сільське життя? В яких 
формах нині проявляється євро-
пейська рустикальність?

– Я виріс у Каринтії і писав 
там романи. Читаючи мої твори, 
жителі Берліна, Гамбурга та ін-
ших німецькомовних міст дізна-
ються про цю місцину. Ця земля 
така маленька, що на Півночі Ні-
меччини ніхто і слова про неї не 
скаже. Але якщо раптом вона 
стає місцем, пов’язаним із вели-
ким корупційним скандалом, як 
сталося останніми місяцями, про 
це чують по всій країні. Сучасна 
австрійська преса здебільшого 
пише про якийсь край як про 
розплідник корупції. Але на по-
зитивний імідж певного регіону 
працює мистецтво, зокрема ху-
дожня література. До речі, Петер 
Гантке також уродженець Карин-
тії. Є ще низка авторів, що похо-
дять звідси, які стали дуже відо-
мими й у Австрії, й у Німеччині. 
Ця маленька федеративна земля 
в німецькомовному просторі 
знана саме завдяки літературі. 

Про село в Австрії пишуть 
доволі іронічно. Згадати б того 
самого Томаса Бернгарда. В та-
кому викладі це зацікавлює ба-
гатьох людей, навіть якщо вони 
постійно мешкають у місті. Їх, 
наприклад, цікавить, як ми об-
ходимося з фольклором. 

У. Т.: Що в Австрії знають про 
українську літературу та сучас-
ний літературний процес? чим 
українські автори могли б заці-
кавити європейського читача?

– Що стосується нас, австрій-
ців, то ми не знаємо української 
літератури як такої – ані класич-
ної, ані сучасної. І шансом озна-
йомитися з нею стало б те, якби 
Україна була представлена на 
Франкфуртській книжковій ви-
ставці, що відбувається нині, в 
середині жовтня. На ній щороку 
якась держава є центральною, 
от, приміром, Індія, Туреччина, 
Угорщина, які репрезентували 
себе останніми роками. Сподіва-
юся, ваша країна також колись 
стане центральною на цій події. 
Це дасть поштовх до того, щоб 
українські книжки перекладали 
німецькою, і Австрія зможе 
більше дізнатися про вашу літе-
ратуру. Ще один шанс – якщо 
український автор чи авторка 
отримають Нобелівську від-
знаку з літератури. Тоді його/її 
перекладатимуть, зокрема й у 
Австрії. Тоді люди запитають 
себе про те, що ще є у великій 
українській літературі. 

І тут головне – не якісь спе-
цифічні теми, а те, як написана 
та чи інша книжка. Захоплює ж 
мовне мистецтво. Приміром, 
«Бляшаний барабан» Ґюнтера 
Ґрасса відомий у світі тому, що 
цей роман є мовним шедевром. І 
саме це є українським шансом – 
мовне мистецтво, що перетинає 
всі межі та долає кордони.  
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«ЯпоноМанія»

КиївЕкспоПлаза
(Київ, вул. Салютна, 2б)
Фестиваль-виставку японської куль-
тури приурочено до 20-річного юві-
лею українсько-японських дипло-
матичних відносин. До експозиції 
увійдуть Ігровий острів для дітей, 
острів Самураїв, Освітній острів,  
острів Краси, острів Сучасних Тех-
нологій, острів Майбутнього тощо. 
«ЯпоноМанія» представить пока-
зові виступи з різних єдиноборств, 
майстер-класи зі стрільби з бойо-

вого лука, унікаль-
ні колекції япон-
ської зброї, кімо-
но і японських су-
венірів. Особистий 
кухар посла Япо-
нії в Україні дасть 
майстер-клас із 
приготування суші.

UA/PL Alternative Music 
Meetings

Фестиваль-ресторація  
«Диван»
(Київ, Бессарабська пл., 2)
У перший день фестиваль предста-
вить новаторські тренди польської 
сцени. Це проект Baaba feat. Gaba 
Kulka за участю однієї з найкра-
щих сучасних вокалісток Польщі, 
електронний дует 60 Minut Projekt 
і постпанк-гурт The Kurws. На дру-
гий день відбудеться фінал конкур-
су Neuro Music для молодих укра-
їнських колекти-
вів. За перемогу по-
змагаються київські 
Stepan i Meduza, 
Singleton, Какаха 
(Одеса), Uncle Tom 
The Band (Кривий 
Ріг) і Marble Boy 
(Харків).

Анонси

«Постають нові схеми поши-
рення контенту, його обробки та 
ринку… Однак ідеї, сюжети, ін-
формація – це константи видав-
ничого світу. Без них технології 
нічого не варті». Тенденції, 
окреслені Боосом, помітні на са-
мій виставці. Щороку зростає 
кількість стендів цифрових ви-
давців. Цьогоріч їм навіть не на-
дали окремої площі, тож вони 
мусили виставлятися поруч із 
«аналоговими» паперовими.

Франкфуртська книжкова 
виставка – це місце не лише 
найактивнішої книжкової тор-
гівлі (не плутати з україн-
ськими ярмарками, де вроздріб 
продають книжки, а не підпису-
ють серйозні контракти), це ще 
й місце перевірки на статус.  
Уявіть собі дизайнерськи ви-
гадливу форму стенда, піді-

З 
10 по 14 жовтня увага 
всього книжкового світу 
була традиційно прикута 
до Франкфурта, де відбу-

валася 64-та щорічна книж-
кова виставка. Цьогорічна ста-
тистика, як завжди, вражаюча: 
понад 100 країн-учасниць, 
7000 міжнародних видавців, 
3200 івентів. Почесним гостем 
стала Нова Зеландія. Як і попе-
редніми роками, однією з клю-
чових тем заходу була цифри-
зація книговидання: її тенден-
ції та вимоги.

Юрґен Боос, президент 
Франкфуртської виставки, у 
своїй промові відзначив два 
ключові моменти: цифризація 
неминуче трансформує «галак-
тику Ґутенберґа» у щось нове: 

«Одна маленька свічка»

Будинок актора, арт-клуб 
«Ньюкомена», Будинок вче-
них НАН України 
(Київ, вул. Ярославів Вал, 7; 
вул. Ярославів Вал, 33;  
вул. Володимирська, 45а)
Музично-поетичний фестиваль 
присвячений сучасній поезії та бар-
дівській пісні. Серед численних за-

ходів – вечір авангардної 
лірики «Anything goes...», 
виступи, автограф-сесії Іго-
ря Павлюка (Львів), Євге-
нії Баранової (Ялта – Се-
вастополь), Леоніда Бо-
розенцева (Вінниця), Іго-
ря Потоцького (Одеса), 
Євгенії Більченко та Во-
лодимира Гутковського 
(Київ). Завершиться дій-
ство гала-концертом «Всі 
свічки». 

«Тут був Вася»
Національний стенд на книжковій 
виставці у Франкфурті вкотре 
засвідчив провінційність державного 
культурного менеджменту

ВиСТАВКА

  18–22 жовтня    19–20 жовтня, 20:00    20–21 жовтня  

брану колористику, мультиме-
дійний фарш, неонове підсві-
чення. Таке на тамтешній ви-
ставці можна побачити не лише 
на стендах європейських країн, 
а й на стендах Азербайджану, 
Вірменії. А тепер уявіть павіль-
йон колгоспу «Побєда кому-
нізма» на обласному святі вро-
жаю… Це національний стенд 
України, який оформив Дер-
жавний комітет телебачення і 
радіомовлення.

Що найкраще символізує 
книжковий ринок України? Те 
саме, що й українську культуру в 
очах наших чиновників загалом. 
Звісно, це молодиця у вишиванці 

Автор: Лесь Белей
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«Акумулятор»

«ЄрміловЦентр», Спілка пись-
менників
(Харків, пл. Свободи, 4;  
вул. чернишевська, 59)
У програмі фестивалю – кінопокази 
на екологічну тематику, цикл урба-
ністичних перформансів від худож-
ника Романа Мініна та електро-панк 
гурту SVITER, спеціальний нічний 
проект «Сонна музика» (Київ). Та-
кож відбудуться круглий стіл за учас-
тю провідних дизайнерів, архітекто-
рів, присвячений проблемам есте-

тики реклами та інфор-
маційного засмічення, 
концерт електронної му-
зики від Anna Münster 
and Silvia Maggi (Бер-
лін), Submatukana (Дні-
пропетровськ), «Тіні туї» 
(Харків), Ujif_notfound 
(Київ) та ін.

й вінку, зафотошоплена на тлі 
золотого лану, соняшника і тину 
з глечиком. Мабуть, цей банер 
універсальний (має свій номер 
ГОСТ ще від часів Брєжнєва) і 
представляє Україну на всіх 
культурних подіях.

У прес-релізі Держкомтеле-
радіо обіцяли, що на нашому 
стенді будуть представлені 
книжкові новинки вітчизняних 
видавництв, а також ті, що поба-
чили світ останніми роками за 
бюджетною програмою «Укра-
їнська книга». Самі «книжкові 
новинки» відібрали нерепре-
зентативно і хаотично. Загаль-
ного видавничого каталогу у нас 

Dark Patrick

Будинок художника
(Київ, вул. Артема, 5/1)
Українка Єва Пурпуровська та ан-
глієць Пол Чилтон створюють ви-
шукане звукове полотно за до-
помогою колісної ліри, старосвіт-
ської бандури, ірландської волин-
ки, губної гармоніки в поєднанні 
з помірними клубними ритмами 
та ніжним і чистим жіночим вока-
лом. Фольклорні експедиції Карпа-
тами, глибоке вивчення кельтської 
музики та міфології дали Dark 
Patrick змогу комбіну-
вати у своїй творчос-
ті гуцульські та кельт-
ські мотиви. Під час 
концерту будуть пред-
ставлені нові компо-
зиції дуету зі свіжого 
альбому «Rise of the 
Underworld». 

«КомА»

Молодий театр
(Київ, вул. Прорізна, 17) 
Перша прем’єра нового теа-
трального сезону – вистава ав-
стрійських драматургів Фольке-
ра Шмідта та Ґеорґа Штаудахе-
ра «КомА». Автори документаль-
ної драми досліджують явище під-
літкової агресії, розповідаючи про 
хлопця, який влаштував стріляни-
ну в школі. Завдяки незвичайному 
просторовому формату вистави 
кожен глядач стає безпосереднім 

свідком, навіть учасником 
подій, що розгортаються в 
кількох класах, спортзалі, 
бібліотеці, туалеті. Марш-
рут акторів і публіки, який 
розробив режисер Андрій 
Май, включає різні примі-
щення Молодого театру: 
сходи, цехи, гримерки. 

  21 жовтня, 14:00    21 жовтня, 18:00    До 28 жовтня  

зараз в Україні найцікавіші?» – 
«Зараз на стенді немає видавців, 
я не зможу вам допомогти» – «А 
ви особисто яких українських ав-
торів читаєте?» – «Я не читаю 
українських авторів, тільки ан-
глійських…» – «І що, взагалі не 
знаєте, які письменники попу-
лярні?» – «Ну Марія Матіос і 
Ліна Костенко…» – «А що то за 
література?» – «Це підліткова по-
езія…»

Тож поки що українське 
книговидання треба шукати зі 
свічкою в руці, а так званий на-
ціональний стенд нагадує напис 
«Тут був Вася» на готичному со-
борі.  

ПОРІВНЯЙТЕ. 
Ліворуч стенд 
України, 
праворуч – 
Азербайджану 

не знайшлося, лише три бро-
шурки: одна українською, друга 
російською та єдиний англомов-
ний каталог, в якому, окрім 
кількох наших письменників, 
чомусь представлені Захар Прі-
лєпін, Єлєна Чижова, Алєсь 
Адамовіч, Хамід Ізмайлов та ін. 

Я підійшов до національного 
стенда і вдав зацікавленого ан-
гломовного іноземця. На запи-
тання «May I ask You a few 
questions?» одна репрезентантка 
українського книговидання на-
лякано штурхнула іншу: «Слу-
шай, там па-анґлійскі, ета к тібє». 
Далі наш діалог звучав так: «Ви 
не підкажете, які письменники 



18 
жовтня в україн-
ський прокат вихо-
дить нова повноме-
тражна анімаційна 

стрічка Тіма Бертона «Фран-
кенвіні», заснована на одно-
йменному короткому метрі ре-
жисера, знятому 1984 року, про 
хлопчика Віктора Франкенш-
тейна і його собаку Спаркі. 
Прикметно, що римейк замо-
вила студія Disney, котра у 1980-х 
визнала оригінальну картину 
Бертона «непридатною для ди-
тячої аудиторії» та припинила з 
ним співпрацю. Загалом диваку-
вата похмура естетика Тіма Бер-
тона свого часу багатьом здава-
лася «непридатною», принаймні 
для великих касових зборів. Так 
тривало, допоки режисер не став 
популярним і комерційно прива-
бливим. Нині він є одним із не-
багатьох «небожителів» голлі-
вудського Олімпу, який приму-
дряється знімати авторське кіно 
з розмахом масового.

У. Т.: Коли ви вирішили з корот-
кометражки «Франкенвіні» зро-
бити повноний метр про мон-
стрів?

– Я завжди роблю щось бо-
нусне, додаткове, що опиняється 
в шухляді до якогось часу. Коли 
ми почали працювати над пер-
шим, оригінальним «Франкен-
віні», було очевидно, що з цього 
можна зробити повнометражну 
стрічку.

У. Т.: Це наче знайти вірш, напи-
саний у дитинстві, і захотіти пе-
реписати його, щоб звучав 
краще? 

– Я не женуся зробити краще. 
Ця стрічка інакша. Добре, що 
«Франкенвіні» 1984 року був 
саме ігровим кіно, а не аніма-
цією. Якби то був мультик, на-
вряд чи я б узявся зняти повно-
метражний фільм. Зручна пере-

рва вийшла, тож тепер анімо-
ване продовження, як на мене, 
цілком логічне. Звичайно, було 
відчуття чогось дуже особистого, 
втім, водночас і нового. І навіть 
не виникало враження, що вер-
таюся на стару територію. Радше 
пізнавав і досліджував історію 
по-іншому. Одним із цікавіших 
моментів нової стрічки було по-
вернення до такої собі атмос-
фери шкільного класу: політики 
дітей, суперництва між ними, 
дитячих експериментів.

У. Т.: А скільки в цій історії є ва-
шого особистого? Як постала 
власне ідея?

– Згадав свого песика, якого 
ми взяли, коли мені ще років 
п’ять було. І ту безумовну любов, 
коли виходиш з дверей, оберта-

єшся, а він тішиться так, наче по-
бачив тебе після трирічної роз-
луки. І ще собака має особис-
тість. Її не порівняєш зі, скажімо, 
акваріумними рибками. Якби я їх 
так любив, напевно, мене треба 
було б вести до лікаря. А собака – 
це інше, щось живіше. Прикро, 
але тварини не живуть так довго, 
як люди. Зазвичай діти пережи-
вають з ними перші чисті й щирі 
стосунки і першу смерть. От таке 
потужне поєднання кількох 
чинників. Мені здається, що цей 
задум та оповідь про те, що емо-
ційну травму від втрати таких 
стосунків неможливо забути, її 
легко співвіднести з історією 
хлопчика Віктора Франкенш-
тейна – також історією любові.

У. Т.: Сподіваєтеся, що молодша 
аудиторія захоче пізнавати цих 
монстрів зі старих фільмів жахів   
глибше, а не лише бачитиме іс-
торію любові хлопчика?

– Гадаю, так. Їхній світ змі-
нюється швидко. Крім того, є ві-
деоігри, де все так блискавично, 
що навіть дивно: що можуть по-
думати діти, дивлячись на старо-
модних і повільних персонажів 
на кшталт Франкенштейна. Такі 
герої не вписуються у ритм су-
часного життя, але водночас не 
перестають цікавити малечу, 
адже для неї вони, як чудернаць-
кий сон. Мене захоплює реакція 
дітей і підлітків на старі кіно-
страшилки.  

У. Т.: Ви кажете, що ляльки в 
мультику зроблені вручну. Ви ви-
користовуєте стоп-моушн аніма-
цію (об’єкти фотографуються по-
кадрово, а коли кадри програ-
ються один за одним з певною 
швидкістю, виникає враження, 
що об’єкт рухається без сторон-
ньої допомоги. – Ред.). Такий са-
мий мультик можна зробити на 
комп’ютері, і якість буде іншою. 

Голлівудський
казкар 

Тім Бертон про старомодних монстрів і магію анімації

№1
НАВіГАТоР|ПрЕм’Єра

62|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 42 (259) 19 – 25.10.2012

ЗЛЕТи Й ПАДІННЯ РЕжиСЕРА

+

«Едвард Руки-Ножиці» (1990)
Програмний фільм кінематографіста. Він містить усе, чим нині знаме-
нитий кіномитець: казковий сюжет, хлопця-напівмонстра і (вперше) 
Джонні Деппа.
«Ед Вуд» (1994)
Ця ч/б стрічка – данина улюбленому постановникові Бертона Еду Ву-
дові, який знімав не надто вибагливе кіно за копійки й був названий 
«найгіршим режисером усіх часів».
«Велика риба» (2003)
Єдиний світлий, не схожий на решту фільм. Тут є містика, казковість і 
чудова фантазія, але немає насильства й Деппа.
«Труп нареченої» (2005)
Бертон-аніматор – це ще одне диво. До того ж тут не мальована аніма-
ція, а лялькова. Гоголь міг би лише мріяти про те, щоб його «Вія» так 
утілили на екрані!
«Похмурі тіні» (2012)
Останній на сьогодні фільм Бертона й один із найближчих до ідеалу: 
цікава історія, чорний гумор, стьоб, музика, танці.

–

Невдалими, але не зовсім поганими в режисера можна вва-
жати лише два фільми
«Планета мавп» (2001)
Його перший 100-мільйонний бюджет і перша стрічки з повною відсут-
ністю гумору та потойбіччя. Бертонові не вдалося зробити людей у кос-
тюмах мавп переконливими.
«Аліса в Країні чудес»» (2010)
Здавалося б, ідеальний для цього кіномитця сюжет Льюїса Керролла в 
реалізації вийшов надміру великим і фентезійним, тоді як постановник 
воліє оперувати камерними казками.



Ви навмисне намагаєтеся до-
дати недосконалості?

– Ви маєте рацію. Звісно, 
завдяки технологіям можна 
пом’якшувати контури. У «Трупі 
нареченої», приміром, у нас 
були дуже якісні ляльки. Ба-
гато хто думав, що мультик 
зроблений на комп’ютері. Хоча 
частково так і є. Але проблеми 
починаються тоді, коли нама-
гаєшся розмити контури, адже 
кожна форма має унікальні 
красиві обриси. Звичайно, є 
чудова комп’ютерна й мальо-
вана анімація. Та й загалом ко-
жен вид анімації по-своєму ці-
кавий – я обрав стоп-моушн, 
бо не хотів втрачати те, що по-
добається у якійсь формі чи 
контурах.

У. Т.: чи пробували себе в тради-
ційній мультиплікації – мальова-
ній, наприклад, як у студії Pixar? 

– Головне – вирішити, яка 
анімація оптимальна для кон-
кретного проекту. А малювання є 
і тут, адже ляльку витворюють із 
замальовок. Зазвичай виходить 
не так, як хотілося. Відтак щось 
змінюється, домальовується, до-
ліплюється, щоб отримати бажа-
ний результат. Шукаєш, як руха-
тиметься тканина, який капелюх 
одягти, замінити образ чи зали-
шити. Нормальний процес. І не-
має відчуття, що робиш одну ані-
мацію. На шляху до результату 
змішуються різні її види. 

У. Т.: Наскільки режисерська ро-
бота над таким мультиком від-
різняється від роботи на майдан-
чику з людьми? чи необхідна 
ваша постійна присутність при 
створенні анімації?

– У подібних проектах за 
тиждень знімають лише кілька 
секунд мультфільму. Тим часом 
можна собі працювати на май-
данчику над живою картиною. 
Мені це дуже подобалося. Крім 
того, в анімації приваблює 
можливість впливати на про-
цес. Коли щось не так, можна 
все виправити. В такому разі 
значно легше планувати напе-
ред. Несподіванки можуть вла-
штувати хіба що аніматори. 
Втім, мені до вподоби приємні 
сюрпризи.

У. Т.: Цього року виходять дві 
ваші стрічки, в одній із яких ви є 
режисером, а в другій – продю-
сером. Ці задуми, напевно, 

з’явилися давно, тож ви просто 
вичікували? Плануєте зробити 
перерву?

– Гадаю, варто. Хоча не-
можна сказати, що планував все 
це заздалегідь. Просто якось так 
склалося. Задум «Франкенвіні», 
звісно, виношувався тривалий 
час. Тепер я розумію, чому така, 
здавалося б, кропітка робота на-
дихає аніматорів – вони знають, 
що змушують свої об’єкти руха-
тись, оживати. Це дивовижно.

У. Т.: Подейкують, ви працюєте 
чи лише збираєтеся взятися за 
створення стрічки про Піноккіо 
з Робертом Дауні-молодшим. 
Це правда?

– Ого, таки зайнятий я! 
Так, над цим також пра-
цюю. Аж незручно якось. 
Три проекти! Самого від 
себе нудить. Нехай спершу 
ці вийдуть, а тоді й про Пі-
ноккіо розповім. 
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Людина з потойбіччя
Американський режисер Тім Бертон – випадковий гість у Голлівуді й 
загалом у цьому більш-менш нормальному світі. Принаймні його ге-
рої далекі від норми. Чи тому, що будинок, де він ріс, стояв край 
цвинтаря, чи тому, що вікна його дитячої кімнати були замуровані, 
але більшість сюжетів у нього як фройдистське віддзеркалення – про 
смерть і дивакуватих дітей. Похмурі, песимістичні, сповнені насиль-
ства та болю Бертонові стрічки зажили популярності через яскраву 
оригінальність і не менш ілюмінаційну іронію. Це рецепт його фірмо-
вої страви. Плюс зазвичай незрозуміла, проте ідеальна якість вико-
нання. І на доважок – його alter ego, актор Джонні Депп. Герої Бер-
тона – це інфернальний жук, хлопець із ножицями замість пальців, 
людина в масці кажана, вершник без голови, мертва наречена, вам-
пір та інші монстри. І якби його «Бетмен» 1989 року не зібрав понад 
$400 млн у світі, про Бертона почули б лише поодинокі любителі Еда 
Вуда й «Сімейки Адамсів».
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Лебедина пісня Кіні 
Нойшванштайн завершили будувати за два роки до смерті 
«казкового» короля Баварії. Відтоді замок притягує тисячі туристів 
своєю загадковістю 

М
айже дві години авто-
баном, відтак альпій-
ськими серпантинами, 
платний паркинг, і, 

нарешті, стежки, якими пря-
муєш вище й вище поміж висо-
чезних дерев – такою є дорога з 
Мюнхена до найзнамениті-
шого замку Німеччини. Дер-
тися вгору доведеться хвилин 
сорок, а далі несподіваний по-
ворот, за яким перед очима по-
стає напис «Марієнбрюке» – 
вузенький металевий місток на 
честь королеви Марії, матері 
баварського короля Людвіга ІІ 

над майже стометровою уще-
линою. Десь унизу мчить 
стрімка гірська річка. І найго-
ловніше – високо вдалині на 
мить із білої мряки раптом 
з’являється довгоочікуваний 
замок Нойшванштайн (бук-
вально з німецької «Нова лебе-
дина скеля»). Височезний, із 
безліччю романтичних башт, 
віконечок, дивних балкончи-
ків. Архітектура та щільний 
внутрішній, а інколи й зовніш-
ній розпис радше можна на-
звати кітчем Середньовіччя, 
але чомусь це не відштовхує, а 

притягує. І хоча деякі кімнати 
не встигли оформити, ті, що 
завершили, забути неможливо.

Це безліч приміщень, де 
поєднані готичні, барокові, 
мавританські елементи. Па-
радний простір у стилі візан-
тійського собору, проте замість 
християнського вівтаря височіє 
королівський трон. Оперна 
зала з картинами й гобеле-
нами, що наче ілюструють 
твори Ріхарда Вагнера: «Тан-
гейзер», «Зігфрид», «Парсі-
фаль», «Лоенгрін», «Трістан і 
Ізольда», «Золото Рейну», 

Автор: 
Олена чекан

Міжнародні теле-
фонні розмови  

 з Німеччини              
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0,49/хв, 
вхідний –

$0,00/хв
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ЯК ДІСТАТиСЯ ДО БАВАРІї
Найдешевше подорожувати рейсом бюджетної авіа-
компанії WizzAir Київ – Меммінген (але купувати квитки 
варто заздалегідь). Далі півтори години автобусом до 
Мюнхена (€18). Усі замки Людвіга ІІ зручно відвідати під 
час триденної екскурсії «Шляхом Максиміліана» – цей 
маршрут тодішній баварський король започаткував ще 
1858 року. З ним були королева Марія й малі діти Люд-
віг та Отто. Саме тоді Кіні назавжди закохався в бавар-
ські Альпи, що звуться Альгейськими, та незвичної краси 
озера.

ІНшІ ЗАМКи ЛюДВІГА ІІ
Ліндерхоф,  
1874–1878 роки. 
Єдиний добудова-
ний до кінця за-
мок на місці бу-
динку його батька 
Максиміліана ІІ. 
Кіні жив у ньому 
самотньо майже 

12 років. Найцікавіше місце – грот Венери, де ставили 
опери Вагнера лише для Людвіга ІІ.

Херенхімзеє, по-
чаток будівництва 
– 1878 рік. Наслі-
дування палацу 
Версаль на честь 
французького 
Короля-Сонце Лю-
довіка XIV. На час 
смерті Кіні із 70 
кімнат лише 20 
були обставлені 
меблями.

ВІДЛУННЯ ЛюДВІГА ІІ В СУчАСНІЙ КУЛЬТУРІ
1955 рік – фільм «Людвіг ІІ – блиск та убогість», режисер 
Гельмут Койтнер.
1972 рік – фільм «Людвіг», режисер Лукіно Вісконті.
1993 рік – фільм «Людвіг 1881», режисери Фоско і Дона-
телло Дубіні.
1998 рік – роман «Золото й безумство над Баварією», 
автор іспанський письменник Луїс Антоніо де Вільєна.
2000 рік – мюзикл «Людвіг ІІ – туга за раєм», єдина ви-
става, що йде для туристів в музичному театрі біля 
Нойшванштайну.
2001 рік – комп’ютерна гра «Gabriel Knight 2 The Beast 
Within» за реальними фактами з життя Людвіга ІІ та ба-
варськими міфами про нього.

«Смерть богів». Колони-
сталактити, печери-водоспади. 
На стелях – безмежна небесна 
прірва із зірками та Місяцем. І, 
нарешті, – тисячі лебедів. Ве-
личезних і крихітних. Кам’я-
них, металевих, дерев’яних, з 
пап’є-маше, порцелянових. А з 
технічного обладнання – не-
звичні для того часу елек-
трика, телефонний зв’язок, га-
ряче водопостачання, ліфти…

ЦАРиНА САМОТНОСТІ   
Людвіг II (1845–1886) нікого 
ніколи сюди не запрошував. 
Так само як і до інших своїх 
палаців. Хіба що співаків та 
музикантів, які виконували 
для нього опери Вагнера. Обо-
жнюючи цю музику, слухав її, 
ховаючись за щільною заві-
сою.

Дитинство короля минуло в 
замку Хоеншвангау (буквально 
з німецької «Високий лебеди-
ний край»). Батько Максимі-
ліан ІІ звів його на березі озера 

Шванзеє (Лебединого) на місці 
руїн ХІІ століття. Зали цього 
палацу розписали лицар-
ськими гербами, сценами з 
германських легенд і епосів. 
Маленький хлопчик полю-
бляв на самоті роздивлятися 
фрески і ховатися від усіх у 
своєму вигаданому світі.

У 18 років після несподіва-
ної смерті батька став королем 
Баварії. Коли народ уперше по-
бачив майже двометрового 
стрункого красеня, інтелекту-
ала з виразними очима, від-
разу прозвав його казковим ко-
ролем Кіні. 

Міністри марно чекали, що 
хлопець подорослішає і ві-
зьметься за серйозну політику. 
Натомість він почав щедро фі-
нансувати Ріхарда Вагнера: 
віддавав борги генія, купив 
йому особняк, побудував у міс-
течку Байройт розкішний те-
атр для фестивалів творчості 
композитора. 

У 1869 році молодий мо-
нарх розпочав будівництво 
замку Нойшванштайн непода-
лік від палацу Хоеншвангау і 
озера Альп-Зеє. Спроектував 
споруду придворний архітек-
тор Крістіан Янк. Замок став 
улюбленою резиденцією ко-
роля, де він проводив майже 
весь час.

Вдень монарх спав, вночі 
каретою чи санчатами мчав 
гірськими дорогами, або годи-
нами нерухомо дивився на 
ледь освітлені безлюдні крає-
види. Їжу, що піднімали ма-
леньким ліфтом, замовляв 
слугам записками. Врешті-
решт, 1886 року консиліум лі-
карів визнав його психічнох-
ворим, а уряд позбавив ко-
роля дієздатності. Невдовзі 
Людвіг ІІ разом із лікарем по-
тонув за загадкових обставин 
в Штарнберзькому озері.

Про життя і смерть Кіні в 
Баварії складено чимало на-
родних пісень. Товариство ша-
нувальників короля влаштовує 
наукові конференції, видає 
книжки й альбоми. Таємничий 
ореол його життя й досі притя-
гує багатьох. Хтось заробляє на 
цьому гроші, відкривши істо-
ричні маршрути чи продюсу-
ючи мюзикл «Людвіг ІІ – туга 
за раєм». А хтось категорично 
відмовляється ділитися своїми 
думками про дивакуватого ко-
роля.  
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ЛЯП(АС) УКРАїНи 
Кожній особистості притаман-
 на невід’ємна складова її об-
разу. Фідель Кастро – це борода 
та сигара, Ернесто Че Ґевара – 
чорна беретка, Вінсент ван 
Гог – абсент, Сальвадор Далі, 
Тарас Шевченко, Іосіф Сталін – 
вуса, Жан-Поль Сартр, Джон 
Ленон – окуляри.... Є ще один 
персонаж, без перебільшення 
вже герой народного епосу – 
якби його не було, то варто було 
б вигадати! Його супроводжу-
ють постійні обмовки навіть 
там, де помилку начебто не-
можливо зробити. Останній не-
реальний ляп прозвучав під 
час виступу в Луганську… Мені 
інколи здається, що його пере-
бування на посаді – це також 
обмовка або ляп усього народу 
України! 

ДАЛІ Й ДАЛІ
Кожне 14 жовтня залишає по 
собі спогад. 2006 рік, купка 
націоналістів у ніч на Покрову 
займає Майдан, аби не зайня-
 ли вітренківці. 2007 рік, на 
Хрещатику зібралися комуніс-
 ти. Перехожий, хлопець, зупи-
няється поруч і довго диви -
ться на портрет Сталіна, який 
тримає в руках його однолі-
ток. «Вони мого діда розстрі-
ляли», – тихо каже та йде. 
2012-й, подруга розповідає, що 
бійці «Беркута» затримали 
хлопців, які намагалися про-
сто вивісити на мосту банер на 
честь ОУН – УПА. І кудись 
зникають тисячі усміхнених 
облич на цьогорічному свят-
ковому марші. Хтось казав, що 
перемога як обрій. Ти йдеш, а 
він все далі й далі. 

:(
Донедавна 

ми часто по-
сміювалися 
над росія-

нами і біло-
русами щодо 

тамтешніх 
режимів, 

цензури, па-
терналізму. 

Сусіди не 
стали вільні-
шими, але в 
нас помен-

шало підстав 
для іронії.

Валентина 
Бутенко

Анна  
Корбут

Стас  
Козлюк

Андрій 
Єрмоленко

В ОчІКУВАННІ чУДА 
Софіївка в Умані – сад потаєм-
них бажань. Гід вказує групі на 
сіру стінку з краниками. Там те-
чуть джерела мудрості, моло-
дості й багатства. Майже всі ки-
даються до них, особливо до 
третього, обтирають обличчя, 
руки, черевики, благоговійно 
п’ють і набирають у пляшки. 
Наступний фонтан – натхнен-
 ня. Усі надихаються. Далі пе-
чера бажань – туристи загаду-
ють їх, трепетно торкаючись 
замшілих стін. Очевидно, що 
всій цій юрбі хочеться кращого. 
А якщо запитати знайомих, хто 
голосуватиме на виборах, ви-
явиться, що в половини робота, 
їхати далеко, не цікавиться по-
літикою або немає з ким ли-
шити кота. Чи й собі загадати: 
нехай українці перестануть лі-
нуватися й сподіватися на пе-
чери і фонтани, а почнуть по-
кладатися на себе. 

ОТ І НЕ ВІР У ПРиКМЕТи
Під час екскурсії Любляною гід 
показував подвір’я колишнього 
монастиря, який Йоже Плеч-
ник перебудував у культурний 
центр. Щоб не руйнувати мар-
мурову арку зі статуями святих, 
на її колонах архітектор вибив 
комуністичну символіку. Коли 
ми намагалися зайти у дворик 
за скульптурами, гід вигукнув: 
«Не ходіть! Там погане місце з 
чортівнею!» Всі недовірливо по-
сміхнулися. Після цього дві ту-
ристки заблукали у крихітній 
Любляні. Поки їх шукали з по-
ліцією, автобус кружляв міс-
том, бо на домовленій зупинці 
не можна було стояти. Ввечері 
на кордоні з Італією ніби й не 
мало бути перевірки, все ж зона 
ЄС, та митник зібрав паспорти. 
А згодом у італійському готелі 
в одному з наших номерів за-
димілися фен та електропро-
водка. 

ПРО АПОЛІТичНІСТЬ
Виборча агітація часом поро-
джує зовсім неочікувані речі. 
На одній із зупинок у Києві 
стоять двоє: агітатор та його 
потенційний «клієнт», між ни-
ми відбувається така розмова: 
«Ну і що це за люди? Я жод-
ного не знаю. А ти? – запитує 
чоловік хлопця в партійному 
одязі, гортаючи агітпресу з 
черговими обіцянками кра-
щого життя. – І ти їх не знаєш, 
я певен. Роздаєш це, бо тобі 
заплатили», – безапеляційно 
каже, жмакаючи агітаційний 
папір. Потім, подумавши, до-
дає: «І взагалі я на вибори не 
піду. У мене важливіші спра-
 ви – на пікнік поїду. Бо від пік-
ніка дістану задоволення, а від 
голосування – ні». Зрештою 
аполітичний виборець повер-
тає агітаторові газету і вони 
розходяться в різні боки, ко-
жен своєю дорогою. 

Дмитро 
Крапивенко

З КОГО СМІЯТиСЯ?
Народи-сусіди завжди дещо 
іронічно ставляться одне до 
одного: вигадують некоректні 
анекдоти і вихваляються сво-
їми бодай мізерними досягнен-
нями, яких немає «у них». До-
недавна ми часто посміювалися 
над росіянами і білорусами 
щодо тамтешніх режимів, цен-
зури, патерналізму. Сусіди не 
стали вільнішими, але в нас по-
меншало підстав для зверхньої 
іронії, її замінила обиватель-
ська мудрість «ну нам ще до 
них далеко… У Москві за таке з 
роботи звільнили б, а в Мінську 
і посадити могли б». Посмія-
тися можна хіба з Туркменис-
тану або КНДР, вони хоч нам і 
не сусіди, але тамтешні режими 
для нас залишаються екзоти-
кою. Чи надовго? 

Валерія 
Бурлакова
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