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Ч
инного американського пре-
зидента переобрано на дру-
гий термін. Барак Обама пе-
реміг свого конкурента-рес-

публіканця Мітта Ромні як за кіль-
кістю голосів виборників (американ-
ська виборча система передбачає 
обрання глави держави через Коле-
гію виборників, в якій кожен штат 
має наперед визначену кількість 
місць), так і за загальним підрахун-
ком голосів. Станом на час виходу 
цього числа Тижня Обама мав 303 
голоси у Колегії, тоді як для пере-
моги достатньо 270. Президента-
демократа підтримали 50,3% аме-
риканців, які прийшли на дільниці,  
а Мітта Ромні – 48,1%. Водночас із 
президентськими у США також від-
бувалися й вибори до Конгресу. 
Згідно з попередніми даними, рес-
публіканці зберегли більшість у Па-
латі представників, а демократи –  
в Сенаті. 
Що це означає для України? На 
думку колишнього посла України у 
США Юрія Щербака, сьогодні перед 
Бараком Обамою стоять величезні 
виклики у зовнішній політиці, адже 
чотири роки його президентства у 
цьому напрямі успіхів не мали. «По-
вний провал на Близькому Сході: 
Сирія, Іран, Ізраїль. У січні в Ізраїлі 
на виборах переможе права коалі-
ція, і ми постанемо перед серйоз-
ною війною на Близькому Сході. 
Обама від цього усунувся і нічого не 
робить. Перезавантаження з Росією 
провалилося, і політики щодо Схід-
ної Європи, зокрема України, не-
має», – розповів він Тижню. На 
думку дипломата, політика США 
щодо України не зміниться: «Укра-
їна зараз на 200-му місці серед аме-
риканських пріоритетів, і це теж  
серйозний провал. Нині за Україну 
триває величезна геополітична 
битва».

Фото: Reuters 

Продовження теми 
на стор. 36
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Тиждень  
в історії

Український полк, 
сформований із делегатів 
III Військового з’їзду, 
придушив більшовицьке 
повстання в Києві

Народився Богдан Лепкий, 
письменник, художник, 
публіцист та громадсько-
культурний діяч

Павло Лазаренко 
звільнився з американської 
в’язниці. Однак одразу 
ж був заарештований за 
порушення міграційного 
законодавства 

Пік протистояння на 
виборчому окрузі № 
132 (миколаївська 
обл.). «Беркут» 
вилучив протоколи 
з ОВК

масові безлади за 
участю футбольних 
фанатів у 
Дніпропетровську 

   1 листопада   3 листопада    2 листопада   

  9 листопада 1872    10 листопада 1764    11 листопада 1917  
Російська імператриця 
Єкатєріна ІІ скасувала 
гетьманство в Україні

З
адовго до дня голосування було зрозуміло, 
що парламентські вибори в Україні не бу
дуть рівними та справедливими. Недопу
щення до виборчої гонки лідерів опозиції, 

перекоси (звісно, на користь влади) при форму
ванні виборчкомів, тотальний адмінресурс, під
куп і залякування виборців не давали волевияв
ленню шансу бути неспотвореним. Однак усе це не 
допомогло регіоналам виконати їхнє головне за
вдання – сформувати більшість у 226 голосів 
лише за рахунок власних списочників і мажори
тарників (та «самовисуванців», які мають пар
тквитки ПР) без комуністів та гуртової закупки 
тушок вже за перевіреним сценарієм. Та вже перші 
дні після голосування засвідчили, що регіонали 
все ж вирішили за будь-яку ціну самостійно сфор
мувати однопартійну більшість у наступній Раді. 
Тож у хід пішли суди, а в деяких випадках влада 
просто чинила бєспрєдєл, як це сталося, напри
клад, у Первомайську. Тим самим режим Януко

вича втратив будь-які шанси на визнання виборів 
чесними і демократичними.

Влада фактично використала весь наявний у 
неї арсенал впливу на підрахунок голосів: про
владні члени комісій почали масово «хворіти» чи 
кудись зникати (інколи прихоплюючи з собою пе
чатку ДВК чи ОВК); технічні кандидати від влади 
завалили суди скаргами, а кірєєви пачками штам
пували рішення на користь кандидатів-регіоналів; 
окружкоми окупували «журналісти-криміна
ліс ти» – персонажі кримінальної зовнішності з по
свідченнями працівників ЗМІ тощо. Однак найпо
мітнішим стало активне залучення міліції та спец
підрозділу «Беркут» до «підрахунку» голосів. Ледь 
не весь світ обійшли кадри штурму окружкому в 
Первомайську, коли міліція застосувала грубу силу 
проти людей, якій прийшли захистити свій вибір. 

«Генеральна лінія партії» на здобуття якомога 
більшої кількості мандатів за будь-яку ціну поси
люється особистими амбіціями провладних мажо
ритарників, які також залучили всі власні ресурси, 
щоб отримати заповітний мандат. Ті ж Віктор Пи
липишин чи Богдан Губський розвернули на своїх 
округах справжні бойові дії, розуміючи, що без де
путатства вони не зможуть втримати власного біз
несу або ж навіть ризикують опинитися у в’язниці. 

Влада, втім, здається, ще прагне пограти у де
мократію і зробила крок назад. Однак 5 листопада, 
після консультацій (подейкують, голова Центрви
борчкому Володимир Шаповал навіть ходив на 
аудієнцію до Януковича), ЦВК вирішила провести 
повторні вибори у п’яти округах, де ситуація оста
точно зайшла у глухий кут. Але одразу ж прояви
лася недосконалість вітчизняного законодавства, 
яке не передбачає можливості визнання виборів 
такими, що не відбулися, за тієї ситуації, що скла
лася у проблемних округах. Не бажаючи залиши
тися крайньою, ЦВК переадресувала схвалення 
рішення про перевибори Верховній Раді, а та вже 
наступного дня повернула його назад у Центрви
борчком.

Гра у виборчий м’яч відбувається на тлі про
тестних акцій опозиції під будівлею ЦВК. Одразу 
було зрозуміло, що в новий Майдан вони не пере

Режим іде ва-банк
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Француз Поль 
Корню в Нормандії 
піднявся над 
землею на першому 
гелікоптері

Народився Дмитро 
Антонович, громадсько-
політичний і державний 
діяч, один із засновників 
партії РУП

У великих російських 
містах відбувся 
націоналістичний 
«Русский марш», 
який супроводжувався 
сутичками з поліцією

Опозиція розпочала 
акцію протесту 
під ЦВК проти 
фальсифікації 
результатів виборів

міліція знайшла 
тіло «караванського 
стрільця». За версією 
МВС, чоловік покінчив 
життя самогубством 

Верховна Рада 
ухвалила закон 
про відкрите 
обрання спікера 

   4 листопада      5 листопада      6 листопада      7 листопада   

В Аугсбурзі (Австрія) 
група вчених-емігрантів 
заснувала Українську 
вільну академію наук 
(УВАН)

  12 листопада 1918    13 листопада 1907    14 листопада 1877    15 листопада 1945  
Після розпаду 
імперії Габсбурґів 
Австрію 
проголошено 
республікою

ростуть. Вже на другий день акції мітингувальни
ків біля ЦВК було менше, ніж правоохоронців. 
Причин цьому кілька. По-перше, акції протесту 
почалися не відразу після голосування, а лише за 
тиждень. Як наслідок – неінкорпоровані у полі
тичний процес громадяни вже оговталися від ви
борів та повернулися до звичного життя, і витяг
нути їх на вулиці практично неможливо. По-
друге, виставлені опозиційними партіями вимоги 
– визнання перемоги їхніх кандидатів у 13 мажо
ритарних округах – апріорі не здатні мобілізувати 
народні маси через порівняну незначущість заяв
леної мети. Опозиційним лідерам варто було ви
магати проведення нових виборів в усій країні з 
огляду на тотальну фальсифікацією. По-третє, і 
найважливіше, і Арсеній Яценюк, і Віталій 
Кличко, і Олег Тягнибок вже мають на думці пре
зидентські вибори 2015 року і, схоже, вже розпо
чали боротьбу за звання головного опозиційного 
лідера, тобто єдиного кандидата від опозиції у 
2015-му. Багато хто вже сприймає нинішні про
тестні акції як піар-майданчик лідерів трьох опо
зиційних сил для початку боротьби за президент
ське крісло. Власне, цю думку підживлює і розріз
нена позиція Яценюка, Тягнибока і Кличка щодо 
того, як треба реагувати на спотворення волеви
явлення.  

У будь-якому разі суттєво вплинути на склад 
майбутньої Ради опозиція вже навряд чи спро
можна. Вона знову опиниться під контролем Партії 
регіонів, а якщо біло-сині таки протиснуть своїх 
кандидатів по всіх проблемних округах – під 
контролем монопольним. 

А поки цього не сталося, влада про всяк випа
док намагається витиснути максимум з досі чин
ного парламенту і протискує потрібні їй стратегічні 
рішення, на які в наступному скликанні може за
бракнути голосів – зміни до регламенту ВР (об
рання спікера простою більшістю), закон про рефе
рендум (див. «Закон про узурпацію влади?) 
тощо. Опозиція в її нинішньому становищі зупи
нити це не може, а можливо, не дуже й хоче. Тому 
дещо оновленій опозиції вже зараз варто почати 
якісне перезавантаження, щоби зупинити по
дальшу узурпацію влади (див. стор. 22) 

Мілан Лєліч

Закон про узурпацію влади?
Верховна Рада ухвалила Закон «Про всеукраїнський референдум», 
який регламентує предмет, порядок призначення і проведення всеу
країнських референдумів, зокрема за власною ініціативою. Згідно із 
законом всеукраїнський референдум за народною ініціативою про
голошує президент, якщо під вимогою про його проведення підпи
салося не менше ніж 3 млн громадян України, підписи зібрані не 
менш як у 2/3 областей і не менш як по 100 тис. у кожній області 
(при цьому документ жодним чином не згадує про їх збір у Києві (!), 
Севастополі та АРК).
Закон виписаний таким чином, що без санкції влади жоден все-
український референдум за народною ініціативою не може бути 
проведений. Народну ініціативу є способи придушити ще в зародку. 
Скажімо, на зборах з утворення ініціативних груп з проведення ре
ферендуму мають бути присутні представники Центральної вибор
чої комісії (ініціатори повідомляють ЦВК про збори за п’ять днів). 
Членам ЦВК достатньо не з’явитися на такі збори, і це є підставою 
для нереєстрації ініціативної групи. 
Схоже, що інститут референдуму керівництво держави прагне вико
ристати для легітимізації власних узурпаторських проектів. Не ви
ключено, що партія влади йде протоптаною стежкою білоруського 
президента. Згідно зі ст. 2 закону предметом всеукраїнського рефе
рендуму можуть бути «будь-які питання за винятком тих, вирі
шення яких референдумом не допускається Консти
туцією України». Це означає, що на референдумі 
може бути ухвалене рішення щодо продовження 
терміну перебування на посаді президента (Яну
ковича), що свого часу було апробовано в Біло
русі.    
Серед новел закону варто також відзначити 
встановлення порядку прийняття на рефе
рендумі нової редакції Конституції Укра
їни. Для цього потрібно проводити два 
референдуми: щодо необхідності при
йняття нової редакції Конституції Укра
їни і щодо її схвалення. Очевидно, що в 
разі «неслухняного» нового парламенту 
влада може через референдум (за допомогою 
звичних для режиму Януковича фальсифіка
цій) провести нову редакцію Основного Закону, 
таким чином посиливши позиції президента.
Але не лише інтереси Банкової може забезпечити 
закон про референдум. Не виключено, що з його 
підписанням активізується і п’ята колона Кремля. 
У світлі мрій про федералізацію України, якими 
живуть різні медведчуки, левченки тощо, всеу
країнський референдум стає зручним інструмен
том їх реалізації.    

Продовження теми 
на стор. 14
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ЕНДРю ВІЛсОН
застерігає
На думку експерта 
аналітичного центру 
European Council on 
Foreign Relations, укра-
їнська влада поновить 
тиск на ЗМІ, щойно за-
кінчиться вибор-
чий процес 

миКОЛА АЗАРОВ
знайшов винних
На думку прем’єра, ви-
бори відбувалися 
без жодних інци-
дентів, але «в окре-
мих округах опози-
ція вдалася до си-
лового тиску»

Український олігархат рулить
У рейтингу 200 найзаможніших людей світу, який склала агенція 
Bloomberg, Рінат Ахметов випередив усіх пострадянських 
олігархів і посів 38-му сходинку, обігнавши на дві позиції 
найзаможнішого російського бізнесмена Алішера Усманова. 
Статки Ахметова з приходом до влади Януковича стрімко 
зростають: лише торік його СКМ заробила понад $2 млрд 
(тільки в металургійному бізнесі виручка збільшилася 
на 51%). Інші українські олігархи до рейтингу Bloomberg не 
потрапили, але то, ймовірно, питання часу, адже, на відміну 
від Forbes, агенція вперше вирішила оцінити багатство 
товстосумів, а тренд наразі такий, що, попри кризу світової 
економіки, український олігархат нарощує активи, насам-
перед за рахунок визискування внутрішніх ринків.

За даними Blommberg

Карлос 
Слім 
(Мексика)

Білл 
Ґейтс
(США)

Амансіо 
Ортеґа
(Іспанія)

Рінат 
Ахметов
(Україна)

Алішер 
Усманов
(Росія)

Лакшмі 
Міттал
(Індія)

Бідзіна 
Іванішвілі
(Грузія)

Сільвіо
Берлусконі
(Італія)

$77,5 
млрд

$64,4 
млрд

$53,6 
млрд $18,9 

млрд
$17,4 
млрд

$6,3 
млрд

$6 
млрд

$18
млрд

$18,9 
млрд

$17,4 
млрд

$6,3 
млрд

$6 
млрд

$18
млрд

1 2 3

38 40 41
180 196

На 7,7 млрд грн
зріс дефіцит бюджету-2012. 
Президент підписав відповід-
ний закон

488 грн за місяць
середня сума заощаджень 
української сім’ї. Дослідження 
Erste Group

До 15% реклами
йде російською мовою на 
українських радіостанціях. 
Дані Нацради з питань теле-
бачення та радіомовлення

До $49,3 млрд
зріс прямий держборг Украї-
ни у вересні. Інформація Мін-
фіну

ФЕЙс-КОНТРОЛЬ мАЙжЕ сЕРЙОЗНО

ВАЛЕРІя ЛУТКОВсЬКА
ігнорує
Омбудсмен не реа гуватиме на звер-
нення Державної пе-
нітенціарної служ-
би щодо голоду-
вання Юлії Тимо-
шенко. Вона вва-
жає, що здоров’я 
екс-прем’єра є ком-
петенцією ДПтСУ

ВІКТОР яНУКОВиЧ
звільняє мовчки
Від 31 жовтня президент 
не робив публічних 
заяв щодо виборів. 
Однак за його роз-
порядженнями від-
стороняють чиновни-
ків, які не забезпечи-
ли високих ре-
зультатів ПР

РЕЙТиНГ  

Велике прання

ЦАО ГАЙБО
суворо покараний
Китайського дисиден-
та, який створив у ін-
тернеті опозиційну 
Республіканську пар-
тію, що проіснува-
ла там один день, за-
суджено до восьми ро-
ків позбавлення волі за 
«спробу повалення 
влади»

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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Український олігархат рулить
У рейтингу 200 найзаможніших людей світу, який склала агенція 
Bloomberg, Рінат Ахметов випередив усіх пострадянських 
олігархів і посів 38-му сходинку, обігнавши на дві позиції 
найзаможнішого російського бізнесмена Алішера Усманова. 
Статки Ахметова з приходом до влади Януковича стрімко 
зростають: лише торік його СКМ заробила понад $2 млрд 
(тільки в металургійному бізнесі виручка збільшилася 
на 51%). Інші українські олігархи до рейтингу Bloomberg не 
потрапили, але то, ймовірно, питання часу, адже, на відміну 
від Forbes, агенція вперше вирішила оцінити багатство 
товстосумів, а тренд наразі такий, що, попри кризу світової 
економіки, український олігархат нарощує активи, насам-
перед за рахунок визискування внутрішніх ринків.

За даними Blommberg

Карлос 
Слім 
(Мексика)

Білл 
Ґейтс
(США)

Амансіо 
Ортеґа
(Іспанія)

Рінат 
Ахметов
(Україна)

Алішер 
Усманов
(Росія)

Лакшмі 
Міттал
(Індія)

Бідзіна 
Іванішвілі
(Грузія)

Сільвіо
Берлусконі
(Італія)

$77,5 
млрд

$64,4 
млрд

$53,6 
млрд $18,9 

млрд
$17,4 
млрд

$6,3 
млрд

$6 
млрд

$18
млрд

$18,9 
млрд

$17,4 
млрд

$6,3 
млрд

$6 
млрд

$18
млрд

1 2 3

38 40 41
180 196

КОРОТКО ПРО мІжНАРОДНУ ОЦІНКУ ВиБОРІВ В УКРАїНІ

Дипломатичні застереження
Міністр закордонних справ Німеччини 
Ґідо Вестервелле звернувся до української 
влади: «Закликаю відповідальних осіб забезпе
чити, щоб підрахунок було завершено швидко і 
в належний спосіб, щоб він повністю відображав 
волю громадян… Всі скарги щодо порушень на 
виборах і при підрахунку мають бути негайно та 
прозоро розглянуті».
Міністр закордонних справ Швеції Карл 
Більдт боїться, що занадто довгий процес ви
значення результатів може ще більше запляму
вати вибори в Україні. «Підрахунок голосів у 
решті округів на виборах в Україні дедалі більше 
затьмарюється. Це може призвести до більшого 
заплямування процесу», – написав Більдт у себе 
на Twitter. 
6 листопада МЗС Франції оприлюднило заяву, 
в якій висловило «занепокоєння щодо повільно
го остаточного підрахунку голосів та з приводу 
інцидентів, що сталися на завершальному етапі 
виборчого процесу». «Ми зауважили, що у п’яти 
округах відбудуться повторні вибори, дату яких 
ще не визначено, – йдеться у прес-релізі. – Це рі
шення є логічним наслідком тих недоліків, які 
виявила передвиборча місія ОБСЄ щодо, зокре
ма, формату виборчої кампанії, системи опрацю
вання та підрахунку голосів».
Один із французьких дипломатів, який поба
жав залишитися неназваним, сказав у розмо
ві з Тиждень.ua: «Ні для кого не є секретом, 
що викривлення волевиявлення українців у ба
гатьох регіональних округах було підготоване за
здалегідь. Я маю на увазі купівлю голосів, адмі
ністративний тиск і нерівний доступ до медіа».

Тривожний дзвінок
Президент Польщі Броніслав Коморов-
ський своє занепокоєння ситуацією особисто 
висловив у телефонній розмові з Віктором Яну
ковичем. «Президент Польщі стурбований затя
гуванням оголошення результатів, а також чис
ленними повідомленнями про серйозні пору
шення під час підрахунку голосів в одномандат
них виборчих округах. Останні події в Україні не
гативно впливають на загальну оцінку виборів і 
можуть загальмувати процес наближення Украї
ни до Європейського Союзу, зокрема підписання 
і ратифікацію Угоди про асоціацію», – зауважив 
міністр Канцелярії польського керманича Яро
мір Соколовський.

НАТО стурбоване
Генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмус
сен заявляє, що сильно стурбований ситуацією в 
Україні після виборів. «Думаю, Україні потрібні 
міцні демократичні інститути і політична систе
ма, що забезпечує верховенство права», – сказав 
він. Расмуссен вкотре висловив своє занепокоєн
ня з приводу того, що політично мотивовані судо
ві процеси не дали можливості лідерам опозиції 
взяти участь у виборах.

10,6 млн 
українських сімей вважають себе 
бідними. Дані Держстату

$207 млрд
потрібно Україні на подолання за-
лежності від російського газу до 
2030 року. Прогноз Міжнародного 
енергетичного агентства

я
кщо диктат олігархів неможливо приховати, його треба ви
правдати: здається, нинішня влада взяла на озброєння саме це 
гасло. Утім, пояснювати всередині країни, що концентрація ле
вової частки економіки в руках кількох «джентльменів удачі» 

– це добре, влада, яка за взірець обрала олігархічно-люмпенську мо
дель, схоже, не збирається. Для чого? «Піпл» схаває і без того, як за
свідчили результати виборів у регіонах, найбільш охоплених олігар
хічним бізнесом. Інша річ – Євросоюз і США, де на українських мі
льярдерів дивляться з пересторогою. Але уряд і дипкорпус завжди го
тові прийти на поміч тим, хто замовляє музику. Останніми кількома 
тижнями окреслився такий собі тренд: влада заходилася відбілювати 
імідж вітчизняних олігархів у західній пресі.

Віце-прем’єр Борис Колесніков у інтерв’ю Time Magazine нама
гався створити собі імідж інтелектуала, який бачить «цю Аме
рику» наскрізь і навіть більше: не помічає великої різниці між 
Штатами та Україною. Аргументи в урядовця «залізні»: у нас доне
цький клан – у вас чиказький на чолі з Обамою, у нас олігархи 
впливові – у вас теж… були.. 100 років тому. На цьому пан Колесні
ков припинив історичні аналогії, а міг би й продовжити: мовляв, у 
Штатах 200 років тому було рабство, нам теж не завадило б пере
йняти передовий досвід.

Ще далі у своїх аналогіях пішов посол України в Австрії Андрій 
Бережний в інтерв’ю виданню Die Presse. Для нього що ПР, що РП 
(Республіканська партія в США) – одне й те саме: політсила, що 
презентує інтереси працедавців. І дарма, мовляв, наших бізнесме
нів, що дають робочі місця, олігархами називають, але коли вам 
так до вподоби – будь ласка, в західних країнах, мовляв, є такі самі 
олігархи. Пана Бережного не засмучує навіть той факт, що регіо
нали, презентуючи інтереси великого капіталу не цураються со
юзу з комуністами, бо ті «за останні 20 років змінили свою спрямо
ваність».

Цікаво, чому саме зараз влада заходилася покращувати імідж 
своїх спонсорів? Невже українські мільярдери в умовах глобальної 
кризи вирішили вивести капітал у розвинені країни? 

Продовження теми 
на стор. 28
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Автори: Алла Лазарева, 
сергій Воропаєв, Брюсcель

Розділити 
хама  
й пана
У брюсcельських кабінетах 
утверджується розуміння 
необхідності розмежувати 
режим Януковича та 
більшість українського 
суспільства

«У
сі розчаровані, й 
це добре». Такими 
словами підсуму
вав свої враження 

від українських виборів Марек 
Сівець, депутат Європарла
менту від Польщі, котрий вхо
дить у групу Прогресивного 
альянсу соціалістів і демокра
тів. Справді, українська влада 
розчарована, що з першої 
спроби не взяла однофракцій
ної більшості в парламенті. 
Опозиція невдоволена проце
сом підрахунку голосів у бага

тьох одномандатних округах, 
де вона з очевидністю перема
гала. А що ж доброго? На думку 
іншого польського депутата, 
члена групи Європейської на
родної партії Павела Залев
ського, позитивним є те, що 
українське суспільство збере
гло своє право на плюралізм, 
що опозиція довела свою кон
курентоспроможність і що кон
центрація влади в руках прав
лячої партії не є абсолютною.

У залі засідань, де обгово
рювали результати роботи місії 
спостерігачів від Європейсь-
ко го парламенту на україн
ських виборах, зібралося не так 

багато людей, – може, зо два 
десятки. «Ті, хто безпосередньо 
цікавиться подіями в країні або 
ж були спостерігачами», – про
коментував один з адміністра
торів Європарламенту.

15 депутатів, які працювали в 
Украні 26–29 жовтня, заслухали 
проміжну доповідь голови місії, 
польського парламентарія із 
групи Європейських консервато
рів і реформістів Павела Коваля, 
висловили власні зауваження й 
розповіли про помічені факти.

«Це ще не остаточні висно
вки, – наголосив керівник деле
гації. – Ми дочекаємося кінце
вих результатів підрахунків, ді

А
ндреас Ґросс на цьогорічних вибо-
рах народних депутатів в Україні 
очолював місію спостерігачів від 
Парламентської асамблеї Ради Єв-

ропи. Офіційний звіт ПАРЄ заплановано на 
12 листопада, однак уже зараз пан Ґросс по-
ділився з Тижнем своїми враженнями від 
українських електоральних перегонів.

У. Т.: як змінився характер і хід парла-
ментської кампанії в Україні від останніх 
виборів 2007 року?

– Якщо хочете короткий підсумок, то 
скажу: ми стали свідками тенденції до на-
рощення авторитаризму. Сьогодні олігархи 
й гроші мають іще більше влади, ніж 2007-
го, вони контролюють державну сферу. По-
правки до виборчого законодавства поси-
лили їхній вплив та позиції на цьогорічних 
виборах. Гроші стали ще сильнішими і впли-
вовішими, а громадяни почуваються витис-
нутими на маргінес і ще дужче усунутими 
від процесу. Набагато більше людей, ніж у 
2007 році, не впізнають свого вибору в пар-
ламенті, обраному в жовтні 2012-го.

У. Т.: У чому саме український виборчий 
процес суперечив міжнародним демокра-
тичним стандартам?

– Мені не вистачить часу, аби сказати з 
цього приводу все, що потрібно. Є понад 25 
критеріїв, за якими оцінюють якість виборів. 
Лише з найважливіших порушених стан-
дартів можна назвати такі. Державне теле-
бачення або радіо – це не те саме, що уря-
дове. Дебати повинні бути діалогами, які 
дають громадянам змогу сформувати свою 
власну думку, а не монологами демагогів. 
Своєю чергою, виборчі комісії мають пра-
цювати як безсторонні судді на цьому про-
цесі, а не як гравці, що прагнуть змінити во-
левиявлення, як це було з надто багатьма 
ОВК в Україні. Отож у підсумку люди втра-
тили довіру до виборчого процесу й не ві-
рять у справжність результатів.

У. Т.: Чи можна стверджувати, що україн-
ська влада вже провалила іспит на демо-
кратію?

ПОГЛяД
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6 листопада 

презентував у 
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і критичний, 

але вкрай не-
виразний звіт 

про українські 
вибори 
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сЬОГОДНІ У БРюссЕЛЬсЬКиХ 
КУЛУАРАХ ПОшиРЕНА 
ПОЗиЦІя: УКРАїНУ НЕ ВАРТО 
НАДмІРУ БиТи ПО РУКАХ  
І ВишТОВХУВАТи В ОБІЙми 
мОсКВи

знаємося дати додаткових ви
борів у кількох округах, а також 
ознайомимося з висновками ін
ших місій спостерігачів. Після 
цього буде оприлюднено наші 
фінальні висновки».

Павел Коваль дещо змінив 
тон порівняно з першими своїми 
зауваженнями наступного дня 
після виборів, які здивували ба
гатьох його колег. Тоді керівник 
місії Європейського парламенту 
сказав, що загалом усе відбува
лося добре, без великих пору
шень (див. Тиждень № 
44/2012). Нині, через 10 днів, 
коли в кількох одномандатних 
округах досі не відомі остаточні 
переможці, він себе поправив: 
«Початковий підрахунок (голо
сів на виборах. – Ред.) відбу
вався нормально, але те, що ста
лося на пізнішому етапі, викли
кає великий сумнів». І додав: 
«Те, що ми все ще очікуємо на 
результати, свідчить, що справи 
не такі, якими мали бути». 

Видається, що Павел Ко
валь поділяє дуже поширену 
сьогодні у брюссельських кулу
арах позицію: Україну не варто 
надміру бити по руках і ви
штовхувати в обійми Москви. 
«Знаючи внутрішню політичну 
ситуацію в державі, було б наїв
ністю або невіглаством сподіва
тися на цілковиту відповідність 
демократичним стандартам», – 
заявив у розмові з Тижнем ін
ший польський депутат Євро
парламенту, вже згаданий 
нами Павел Залевський.

«На вигляд Україна подібна 
до європейських демократич
них країн, – вважає він. – Однак 
зміст і логіка системи відрізня
ються від того, що прийнято в 
Євросоюзі. Метою політичних 
партій є не стільки репрезенту
вання прагнень виборців, 
скільки захист тих чи тих еконо
мічних інтересів. Суди є про
дажними й залежать від вико
навчої влади. Робота в держав
них установах служить побудові 
приватних статків, а не грома
дянам. Не випадково в уряді так 
багато олігархів. Попри те, ве
личезним активом України є 
люди. Це вони репрезентують 
прагнення народу. Саме їм, а не 
корумпованим партіям ми ви
нні. На жаль, у Брюсселі та бага
тьох столицях ЄС дослухаються 
до вкорінених в олігархічну сис
тему політиків. Поводячись так, 
ми підтримуємо корумповані 
політичні структури, а не укра
їнців. Сприяємо закриттю полі
тичної системи».

Спостерігачі, які брали 
участь у засіданні Комітету з 
питань закордонних справ Єв
ропарламенту, переважно ви
словлювалися аналогічним то
ном. «Європарламент має чітко 
продемонструвати Україні го
товність допомогти в підготовці 
до наступних виборів», – наго
лосив німецький представник 
групи Європейської народної 
партії Міхаель Галлер. «Ми му
симо підтримувати український 
народ, а не його владу», – заува

жив румунський депутат Адріан 
Северін. «Варто ві-докремити 
процес виборів від тривалого 
співробітництва», – проголо
сила шведський парламентарій 
Анна-Марія Корацца-Більдт.

Зрештою, проміжним лейт-
мотивом місії справедливо буде 
вважати фразу про радощі від 
розчарування. Польський соці
аліст Марек Сівець добре вло
вив той настрій, що домінує 
стосовно України на Заході. 
Плюралізм урятовано, вибо
рець помудрішав і подорослі
шав. Влада, щоправда, корум
пована й недемократична, але 
перспектива усунути її за 

кілька років демократичним 
шляхом цілком реальна. Звідси 
– обережний оптимізм, що ра
дикально не збігається з обуре
ними настроями в Україні. «Від 
Києва чекали гіршого, – від
верто зізнався Тижню в при
ватній розмові один із фран
цузьких дипломатів. – Час, а 
також логіка історичного роз
витку працюють на вас. Майте 
лишень трохи терпіння й по
слідовності у відстоюванні 
власних прав та свобод». 

– Я сказав би, що так. Вона могла б 
скласти його куди краще. Водночас і грома-
дяни заслуговували б на значно більше де-
мократії, до того ж кращого ґатунку.

У. Т.: Чи можуть установлені факти фаль-
сифікацій завадити ПАРЄ визнати україн-
ські вибори демократичними, вільними і 
прозорими?

– Особисто для мене ці вибори не стали 
ні прозорими, ні вільними, ні справді демо-
кратичними. До цього схиляється наша ко-
лективна думка. Хоча, може, це не всім так 
чітко зрозуміло, як мені…

У. Т.: яким ви бачите вплив великих бізнес-
груп на українські електоральні перегони?

– Гігантським і, сказати б, навіть непри-
стойним. Великі гроші колонізували всю пу-
блічну сферу в Україні, що робить її проти-

лежністю до демократії. Виборчий процес 
був розроблений олігархами і для олігархіч-
них інтересів, а про прагнення суспільства 
було забуто. Дуже прикро, але це правда, і 
тому нам потрібно подумати, як людям 
знову відвоювати своє право на вибори, 
щоб ті виражали суверенну волю народу, а 
не були інструментом для олігархів.

У. Т.: масштабні зловживання адмінресур-
сом продемонстрували відсутність чіткого 
розмежування між державою і партією 
влади. Чи це не є сигналом, що Україна 
рухається в бік авторитаризму?

– Як на мене, вона туди не рухається: 
вона й так під авторитарною владою. Те, як 
правляча партія нехтує автономністю дер-
жави, а інтереси великого капіталу доміну-
ють у виборчому законодавстві та політиці, і 
те, як загальний інтерес забуто на користь 

окремих приватних економічних інтересів, 
– усе це ознаки факту, який уже існує.

У. Т.: як парламентські вибори можуть 
вплинути на оцінку політичної ситуації в 
Україні Радою Європи?

– Європейські політики мають усвідо-
мити, що голос українського уряду й парла-
ментської більшості – це не голос народу. 
Щоб почути українців, потрібно прис лу хá-
тися й зустрічатися з ними безпосередньо. 
Звісно, це вдалося б краще, якби вони самі 
захотіли прямо спілкуватися з тими євро-
пейцями, котрі прагнуть їх підтримати. Цим 
самим я також хочу сказати, що відповіддю 
з боку будь-якої євроінституції повинна 
стати не ізоляція, а обережніша, розсудли-
віша співпраця з тими людьми, які служать 
інтересам нації, а не олігархів в Україні.

спілкувався Олександр Пагіря
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спілкувалася 
Наталія 

Гуменюк, 
сшА

Девід  
Кремер: 
«Ми надто довго говорили 
про пряники. Пряники 
не працюють. Час вести 
серйозну розмову»

Девід Кремер – прези
дент Freedom House, од
нієї з найстаріших пра
возахисних організацій 

світу, яка вже понад 70 років за
ймається поширенням демокра
тії та захистом прав людини, а 
також моніторингом стану сво
боди на планеті. Влітку FH 
лише попереджала Київ про 
можливість введення санкцій 
проти українських високопоса
довців. Та після жовт-невих пар
ламентських виборів Девід Кре
мер говорить про них як про 
обов’язковий крок, за аналогією 
до заходів, ужитих щодо Росії. У 
липні Держдепартамент США 
заборонив в’їзд 60 чиновникам, 
які винні у смерті російського 
адвоката Сєрґєя Маґнітского. 
Відомо, що «список Маґніт
ского» за рекомендацією Парла
ментської асамблеї ОБСЄ вже 
впровадила Велика Британія, а 
також до цього готові й інші за
хідні країни.

У. Т.: У липні Freedom House 
оприлюднила доволі критич-
ний звіт «Б’ючи на сполох – ра-
унд 2: на захист демократії в 
Україні», де йшлося про те, що 
наша держава стала на шлях 
автократії та клептократії. Чи-
мало пересторог були пов’язані 
з парламентськими виборами. 
як ви розглядаєте їх у контексті 
цього документа і ваших попе-
редніх спостережень?

– Мушу визнати, що біль
шість зауважень ваша влада 
проігнорувала. У 2013 році Укра
їна має головувати в ОБСЄ. Нас 
же непокоїть, що зобов’язання, 
яке взяв на себе Київ перед цією 

організацією щодо проведення 
чесних і прозорих виборів, не ви
конано. Як уже йшлося у заяві 
Держдепартаменту США, у 
співпраці з ОБСЄ країна зробила 
крок назад.

У. Т.: Наскільки хід і характер 
парламентської кампанії відпо-
відав вашим очікуванням? 

– Цього разу ми почали спо
стереження заздалегідь. Держ
секретар Гілларі Клінтон разом 
із Кетрін Ештон (Верховним 
представником ЄС із питань 
спільної зовнішньої та безпеко
вої політики. – Ред.) написали 
дуже гарну статтю, де йшлося і 
про адміністративний ресурс, і 
про тиск на ЗМІ, і ЦВК, а також 
підкуп виборців. Але оприлюд
нили лише за тиждень до голо
сування, що було дещо запізно. 
Таке попередження необхідно 
робити за місяць. Зрештою, ми 
побачили, що рівень порушень 
жахливий, як, до речі, й на ми
нулих виборах до місцевих рад. 
Якщо говорити про загальнона
ціональний рівень, то можна 
стверджувати, що це були най
гірші вибори від 2004 року.

У. Т.: Під час підрахунку голосів 
в Україні було зафіксовано чи-
мало випадків грубих порушень 

і масштабних фальсифікацій на 
користь провладних кандидатів 
в одномандатних округах. Зо-
крема, скандально відомий ви-
падок у Первомайську на мико-
лаївщині, де будівлю ОВК штур-
мом узяв «Беркут». як ви оці-
нюєте цю ситуацію? 

– Дуже прикро спостерігати 
такі випадки порушень і на
сильства, розвиток ситуації в 
такому ключі не створює необ
хідних передумов для вирі
шення політичних суперечнос
тей. Водночас вони більше по
ляризують ситуацію та ставлять 
запитання про довіру до підсум
ків виборів.  

У. Т.: як сприймається те, що 
українська влада вперто ігнорує 
застереження Заходу?

– Нас це справді дивує. Ми 
ведемо переговори на найви
щому рівні, мали зустрічі осо
бисто з президентом Янукови
чем. Українська влада говорить 
про зобов'язання, але не збира
ється їх виконувати. Ми досягли 
етапу, коли єдиний спосіб якось 
зрушити ситуацію – застосувати 
покарання. Принаймні якесь. 
Від заохочень поведінка влади 
не зміниться. Ми надто довго го
ворили про пряники. Пряники 
не працюють. Час вести сер
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БІОГРАФІЧНА НОТА
Девід Кремер – президент Freedom House (Дому сво-
боди) з жовтня 2010 року. У березні 2008-го – січні 2009-
го обіймав посаду помічника державного секретаря США 
з питань демократії, прав людини та праці. Був також за-
ступником помічника держсекретаря з європейських та 
євразійських питань, відповідальним за відносини з Ро-
сією, Україною, Молдовою та Білоруссю. До того працю-
вав старшим радником заступника державного секре-
таря з глобальних питань. Здобув ступінь магістра совєто-
логії Гарвардського університету і ступінь бакалавра совє-
тології та політології Тафтського університету.

ЗАХІД ДОсяГНУВ ЕТАПУ, КОЛи 
ЄДиНиЙ сПОсІБ яКОсЬ 
ЗРУшиТи сиТУАЦІю В УКРАїНІ 
– ЗАсТОсУВАТи сАНКЦІї

йозну розмову. Угода про асоціа
цію з ЄС не спрацювала. Можу 
припустити, що президент Яну
кович не зацікавлений у її підпи
санні. Тож не бачу іншого ви
ходу, як введення серйозніших 
заходів. Я не хочу перебільшу
вати нашу роль, але до доповідей 
Freedom House ставляться дуже 
серйозно. Ми великі прихиль
ники впровадження санкцій, зо
крема стосовно окремих чинов
ників. І наша робота у цьому на
прямі триватиме. 

У. Т.: І що це означає?
– Ми у Freedom House та 

ОБСЄ почнемо вимагати засто
сування персональних санкцій, 
які насамперед полягатимуть у 
невидачі віз окремим україн
ським високопосадовцям, відпо
відальним за порушення. Звісно, 
заходи не будуть вжиті відразу, 
але розмови стануть значно сер
йознішими. Аби розпочався про
цес щодо України, Конгрес США 
має схвалити законопроект 
щодо Росії, так званий список 
Маґнітского. Позаяк ситуація 
там куди гірша. У російському 
випадку після проходження в 
Конгресі цей закон не лише забо
роняв би в'їзд на територію США 
держслужбовцям, причетним до 
смерті російського адвоката, а й 

дозволив заарештовувати і їхні 
активи. Санкції стосувалися, зо
крема, й інших чиновників, які 
порушують права людини.  

У. Т.: Наскільки реалістично 
вести мову про санкції щодо 
України, якщо ухвалення 
«списку маґнітского» затягу-
ється? Про які терміни йдеться?

– Сподівався, щось буде зро
блено вже в липні, відтак – у ве
ресні. Тепер розраховую на лис
топад – грудень. 
 
У. Т.: У чому ж проблема?

– У липні певну роль віді
грали профспілки, які обстою
вали торгову угоду з Росією. 
Можна довго пояснювати всі ці 
внутрішньовашингтонські ню
анси. Це не мало бути так 
складно. Законопроект є части
ною політичного змагання між 
демократами й республікан
цями напередодні президент
ських виборів у США, які наре
шті відбулися. Щодо Росії є чіт
кий законопроект. Залишилося 
геть трошки. Резолюція по 
Україні наразі залишається 
лише думкою Сенату.

У. Т.: У липні Конгрес сшА за-
пропонував увести санкції 
проти українських чиновників, 
причетних до порушення прав 
людини. У вересні сенат при-
йняв резолюцію, яка вимагає 
звільнення юлії Тимошенко. 
Але в обох випадках це всього 
лише декларації. 

– Наразі це найсерйозніший 
крок, застосований проти укра
їнського уряду. Зрозумійте, 
жодного голосу проти ані в Кон
гресі, ані в Сенаті.

У. Т.: як результати виборів у 
сшА можуть вплинути на відно-
сини з Україною?

– Великої різниці немає. 
Можливо, республіканці були б 
більш зосереджені на Україні, 
але щодо зазначених питань по
зиція одностайна.  

У. Т.: Напередодні виборів у Ки-
єві серед білого дня викрали ро-
сійського опозиційного акти-
віста Лєоніда Развозжаєва, який 
шукав політичного притулку в 
Україні. якої ви думки про те, 
що сталося?

– Це було ніщо інше, як ви
крадення. Складно сказати, чи 
українська влада співпрацювала 

з російськими спецслужбами, чи 
знала про цей випадок, чи просто 
заплющила на це очі. При
кметно, що вона дозволила ви
красти людину на своїй території. 
Ми не те що стурбовані, а обурені. 
Це повернення до радянських 
методів роботи спецслужб. Та
кого ми не бачили дуже давно. 
Вражає те, що українська влада 
ніби геть не соромиться, що на її 
території так вільно почуваються 
спецслужби іншої держави.

У. Т.: Парламентська кампанія 
завершилася, тож у чому вбача-
єте найбільші проблеми?

– Вибіркове судочинство, пе
реслідування політичних опо
нентів та корупція на найвищому 
рівні. Вся відповідальніть за це 

лежить на українській владі. 
Найбільша небезпека – це «фамі
лізація» – поняття, яке надто 
часто вживали чимало наших 
співрозмовників у квітні. Малося 
на увазі, що родина президента 
Януковича не лише отримує пер
сональні вигоди від його перебу
вання при владі, а й дедалі 
більше посилюється як один із 
центрів останньої.

У. Т.: Ви розглядаєте ситуацію 
з демократією в Україні у світлі 
головування Києва в ОБсЄ на-
ступного року. Що це може 
означати для організації?

– У 2010-му в ОБСЄ голову
вав Казахстан... і це був поганий 
рік для організації. Ми дуже 
стурбовані можливим повторен
ням ситуації. Я дуже не хочу, 
щоб Україна завдала шкоди 
ОБСЄ. А головування – це додат
кові зобов'язання. Держава має 
бути взірцем, а який нині при
клад може подавати Україна? 
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З
атяжні бої у мажоритарних 
округах стали головним 
політичним трендом після 
28 жовтня. Якщо в день го

лосування, попри очікування, 
порушення та фальсифікації не 
перевищували звичної для 
України «норми», то бєспрєдєл 
під час підрахунку голосів за 

мАжОРитарний 
бєспрєдєл
Як і прогнозував Тиждень, підрахунок голосів у мажоритарних 
округах відзначився масовими фальсифікаціями з боку 
підконтрольних владі окружкомів, рішеннями судів виключно на 
користь провладних кандидатів, штурмом проблемних ОВК 
«Беркутом» і «спостерігачами»-важкоатлетами 

кандидатів-мажоритарників став 
безпрецедентним. Влада застосу
вала на виборах весь можливий 
арсенал технологій для спотво
рення волевиявлення, оскільки 
з першого разу не було виконано 
основного завдання – форму
вання у Верховній Раді однопар
тійної більшості. Крім того, да

лося взнаки нестримне бажання 
кандидатів від ПР, явних і при
хованих, прорватися в парла
мент, незважаючи на те що ви
борці віддали свої голоси пред
ставникам опозиції. Як наслідок 
– за десять днів після виборів 
досі в багатьох округах не визна
чено переможця. 

11-й округ, 
Вінниччина 
Колишній губер-
натор області 
О л е к с а н д р 
Домбровський, 
провладний са-
мовисуванець, 
був упевнений у 
своїй перемозі, 
адже, крім ви-
сокого рівня впізнаваності серед виборців 
користався підтримкою Петра Порошенка, 
чиї позиції на Вінниччині дуже сильні. Втім, 
конкуренцію екс-губернаторові склала вису-
ванець від об’єднаної опозиції Наталія Со-
лейко, яка з невеликим відривом лідиру-
вала майже до завершення підрахунку голо-
сів. Однак Домбровський у суді домігся пе-
рерахунку голосів по кількох дільницях, а 
комісія, де більшість членів відверто підігра-
вали йому, змінила призначеного за квотою 
«Батьківщини» голову ОВК, після чого ре-
зультати вже були на його користь. Крім 
того, під час перерахунку з окружкому си-
лами міліції були виштовхані спостерігачі 
ОБСЄ, на дільниці гасло світло і протоколи 
ДВК приймали, підсвічуючи ліхтариками та 
мобільними телефонами. До того ж неві-
домі пошкодили скриньки, в яких зберіга-
лися бюлетені, що стало підставою для їх 
перерахунку. Опозиція заявила, що їхнім 
юристам, котрі відстоювали результати 
своїх кандидатів, погрожували фізичною 
розправою.
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14-й округ, Вінниччина
Тут відрив провладного та опозиційного кандидатів ся-
гав якихось десятків голосів. Зокрема, за даними прото-
колів з мокрими печатками, опозиціонер Іван Мельни-
чук випередив на 251 голос самовисуванця Віктора же-
ребнюка, якого вважають креатурою голови Адміні-
страції президента Сергія Льовочкіна. Однак Жеребнюк 
домігся через суд перерахунку на десяти дільницях, по-
славшись на пошкодження коробок із бюлетенями під 
час їхнього транспортування. Як наслідок – на окремих дільницях понад половину всіх 
бюлетенів було визнано недійсними, і Жеребнюк здобув перемогу з відривом у 81 го-
лос. Як і на 11-му окрузі, опозиція заявляла про тиск і погрози в бік своїх юристів. 

90-й округ, Київщина
Свободівець Олександр Марченко, згідно з даними 
протоколів із мокрими печатками, здобув перемогу у 
1393 голоси над провладним самовисуванцем Віталієм 
Чудновським, якого називають нареченим сестри глави 
Адміністрації президента Юлії Льовочкіної. Втім, після 
опрацювання всіх протоколів ДВК переможцем із відри-
вом у 400 голосів було оголошено Чудновського. Як за-
певняють свободівці, на його користь відібрали голоси у 
інших кандидатів, а протоколи ДВК було сфальсифіко-
вано. Опозиція намагалася довести свою правоту в судах, куди масово приходили «жур-
налісти кримінальної зовнішності», щоб підтримати Чудновського. Попри надані суду ко-
пії протоколів з мокрими печатками та відеозапис процесу опрацювання протоколів 
ДВК, що свідчив про можливі фальсифікації, суди не задовольнили позову Марченка. 

20-й округ, Волинь
«Беркутівці» силою видворили із засідання ОВК всіх, окрім 
членів окружкому від влади, які оформили перемогу само-
висуванця сергія мартиняка над опозиціонером Романом 
Карпюком з перевагою у 400 голосів. 
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УДАР по опозиц�
Якби партія Кличка зняла своїх явно непрохідних кандидатів, 
вочевидь, гарячих точок на виборчій мапі було б значно менше. 
Представник «Батьківщини» чи «Свободи» дістав би незапереч-
ну перевагу, відтак провладні кандидати не наважилися б спот-
ворити результати волевиявлення 

20-й округ
1.  Сергій Мартиняк

самовисування
2.  Роман Карпюк

«Батьківщина
5.  Олександр Іванченко

УДАР

1. Віталій Чудновський
самовисування

2. Олександр Марченко
«Свобода»

4. Роман Григоришин
УДАР

1. Тетяна Засуха
Партія регіонів

2. Віктор Романюк
«Батьківщина»

1. В’ячеслав Кутовий
«Батьківщина»

2. Олександр Юраков
УДАР

3. Петро Мельник
Партія регіонів

1. Віталій Травянко
Партія регіонів

2. Аркадій Корнацький
«Батьківщина»

3. Анатолій Козловський
УДАР

1. Микола Дмитрук
Партія регіонів

2. Іван Вінник
самовисування

7. Ігор Литвин
УДАР

1. Микола Булатецький
«Батьківщина»

2. Валентина Жуковська
самовисування

3. Андрій Кондратенко
УДАР

1. Богдан Губський
самовисування

2. Леонід Даценко
«Батьківщина»

4. Павло Філіпенко
УДАР

1. Сергій Терьохін
«Батьківщина»

2. Ігор Лисов
Партія регіонів

3. Микола Бабенко
УДАР

1. Ксенія Ляпіна
«Батьківщина»

2. Олександр Супруненко
самовисування 

3. Олексій Давиденко
УДАР

1. Юрій Левченко
«Свобода»

 2. Віктор Пилипишин
самовисування

3. Руслан Брицький
УДАР

90-й округ

94-й округ

95-й округ

132-й округ

184-й округ

194-й округ

197-й округ

211-й округ

216-й округ

223-й округ

 29,61% (30 592)

29,20% (30 164)

6,41% (6 624)

14-й округ

11-й округ
1. Олександр Домбровський

самовисування
2. Наталія Солейко

«Батьківщина»
3. Людмила Станіславенко

 УДАР

1. Віктор Жеребнюк
самовисування

2. Іван Мельничук
«Батьківщина»

5. Катерина Зелена
УДАР

30,16% (29 841 голосів)

28,00% (27 706)

13,75% (13 606)

33,32% (34 784)

33,24% (34 701)

3,85% (4 028)

34,18% (35 179)

33,87% (34 857)

7,33% (7 547)

26,90% (23 927)

22,42% (19 941)

20,97% (18 655)

39,97% (29 910)

39,66% (29 678)

7,48% (5 599)

19,98% (18 123)

19,96% (18 101)

6,74% (6 113)

40,79% (32 554)

25,29% (20 181)

11,45% (9 138)

35,65% (29 084)

31,82% (25  961)

7,04% (5 744)

30,40% (30 890)

26,51% (26 940)

26,20% (26 620)

29,27% (26 760)

27,70% (25 324)

17,09% (15 621)

27,63% (25 092)

27,48% (24 956)

15,74% (14 295)

41,80% (24 555)

39,81% (23 386)

94-й округ, Київщина
Провладний кандидат Тетяна Засуха не змирилася зі своєю поразкою опо-
зиціонеру Віктору Романюку («Батьківщина»), попри відрив у 10 тис. голо-
сів на користь останнього. Застосували таку схему: в суди надійшли чис-
ленні скарги з боку спостерігачів, яких начебто не пускали на дільниці під 

час підрахунку голосів. «За збі-
гом обставин» серед таких діль-
ниць були лише ті, де перемогу 
дістав Романюк. Опозиціонери 
стверджували, що скарги пода-
вали ті спостерігачі, котрі взагалі 
не були зареєстровані на відпо-
відних дільницях. Утім, суд тра-
диційно став на бік провладного 
кандидата: недійсними визнали 
результати на 28 дільницях 
(майже третина округу), було 

проігноровано волевиявлення близько 30 тис. громадян. Зрештою, Вер-
ховна Рада рекомендувала провести на окрузі повторні вибори, оскільки 
«неможливо встановити справжні результати голосування».

95-й округ, Київщина
Від початку виборів прогнозувалося, що це буде один із найпроблемніших 
округів по всій Україні, оскільки тут балотувався одіозний регіонал Петро 
мельник – ректор Національного 
університету державної податко-
вої служби. Конкуренцію йому 
складали ударівець Олександр 
Юраков і кандидат від «Батьків-
щини» В’ячеслав Кутовий. Прог-
нози справдилися, позаяк у перші 
два дні після голосування тут ціло-
добово чергували загони «Бер-
куту», десятки «братків», міжна-
родні та вітчизняні спостерігачі й 
журналісти. Голоси рахували вкрай 
повільно. Але зрештою Мельника, схоже, «злили» свої ж, відмовившись нада-
вати адмінпідтримку, і він невдовзі фактично визнав свою поразку, згодом так 
само вчинив і Юраков, якого об’єднана опозиція звинувачувала в роботі на 
Мельника.

132-й округ, миколаївщина
Безумовно, «найкривавішим» 
виявився округ, де зійшлися 
кандидат від Партії регіонів Ві-
талій Травянко та опозиціонер 
Аркадій Корнацький («Бать-
ківщина»), який за кілька тиж-
нів до дня голосування був зму-
шений виїхати з України разом 
із родиною через тиск із боку 
правоохоронних органів. Спо-
чатку на сайті ЦВК з’явилося 

повідомлення про перемогу Корнацького після підрахунку 100% протоколів, 
однак вже за кілька днів лідером визнали Травянка. Згодом на виконання рі-
шення суду про перерахунок голосів на окремих дільницях будівлю ОВК 
штурмом взяв «Беркут», силою прорвавшись крізь людський натовп. Берку-
тівці забезпечили судовим виконавцям винесення протоколів з окружкому. 
Автобус із «Беркутом» і бюлетенями взяли в облогу місцеві жителі, зре-
штою нардеп Геннадій Москаль зміг відбити виборчу документацію назад і 
перенести їх до ОВК. Але за деякий час «Беркут» знову атакував будівлю, 
протоколи було знову вивезено, а наступного дня вони з’явилися у Цен-
трвиборчкомі. Там вирішили, що після такої виборчої вакханалії немож-
ливо встановити автентичність протоколів, тому рекомендували ВР про-
вести потворні вибори по округу. 
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197-й округ, Черкащина
Тут у парламент намагався потрапити відомий тушка 
й латифундист Богдан Губський, якому протистояв 
опозиціонер Леонід Даценко («Батьківщина»). 
Останній упевнено переміг із відривом у 5 тис. голо-
сів, про що стало відомо після отримання протоколів 
з мокрими печатками. Після чого Губський і Ко по-
вністю заблокували роботу комісії. За кілька днів 
після завершення голосування було опрацьовано 
трохи більше 1% протоколів. З 18 членів комісії із різ-
них причин кудись зникли десятеро. Окружком по-

вертав одер-
жані протоколи 
до ДВК, де Губ-
ському дода-
вали по 200–
300 голосів на 
кожній дільниці, 
як наслідок, на 
сайті ЦВК після 
п і д р а х у н к у 
100% саме він і 
став перемож-
цем, хоча на той 
час навіть не всі 

голови ДВК встигли здати свої протоколи. Зрештою, по 
цьому округу ЦВК також рекомендував ВР провести пе-
ревибори. 
Однак о п’ятій ранку 7 листопада «Беркут» штурмом 
взяв будівлю окружкому і вилучив протоколи та пе-
чатку комісії, попри протидію з боку опозиційних нар-
депів. До обіду голова ОВК разом із Губським уже при-
везли всі документи до ЦВК – переможний для остан-
нього протокол було схвалено.

184-й округ, 
Херсонщина
Опозиційний само-
висуванець Іван Ви-
нник програв регіо-
налу миколі Дми-
труку лише 86 го-
лосів, попри те що 
впевнено лідиру-
вав, коли залиша-
лось обрахувати всього 13% протоколів. Не бажаючи 
визнавати несправедливу поразку, Винник зміг домог-
тися часткового перерахунку, який було зупинено, але 
підсумковий протокол про перемогу Дмитруком було 
відправлено до Києва. Проте в ЦВК побачили у ньому не-
точності та зобов’язали ОВК переглянути підсумки вибо-
рів. Засідання комісії ніяк не може розпочатись з оглядну 
на його бойкот провладними членами ОВК.

211-й округ, Київ
На окрузі вели боротьбу нардеп-регіонал Ігор Лисов та нардеп-бютівець 
Сергій Терьохін, який і випередив свого опонента на 3,5% голосів. Втім, Ли-

сов через суд домігся перер-
ахунку голосів на 28 дільницях, 
відстоявши це рішення у чоти-
рьох апеляційних процесах. Од-
нак опозиціонери наполягали 
на своєму, і початок перера-
хунку голосів призвів до масової 
бійки за участю нардепів, членів 
комісії та міліціонерів, самому 
Терьохіну зламали ребро і па-
лець. Зрештою, Лисов відступив, 
визнавши свою поразку. 

216-й округ, Київ
На відміну від Лисова не 
має наміру здаватися про-
владний самовисуванець 
Олександр супруненко з 
«молодої команди Черно-
вецького», який поступився 
з різницею у 1400 голосів 
опозиціонерці Ксенії Ляпі-
ній («Батьківщина»), але 
зміг домогтися перера-
хунку голосів по 27 дільницях. Рішення суду з цього приводу з’явилося ще 
кілька днів тому, але перерахунок досі не розпочався, позаяк крісло голови 
комісії (за квотою партії «Молодь до влади») весь цей час залишається ва-
кантним. На окрузі також не обійшлося без «спостерігачів»-боксерів  від 
провладного кандидата і бійок, внаслідок чого ледь не пошкодили коробки 
з бюлетенями. На час підписання цього числа Тижня до друку не було оголо-
шено переможця по цьому округу. 

223-й округ, Київ
Єдиний округ, де наразі не пораховані всі протоколи. Хоча дані протоко-
лів з мокрими печатками засвідчують перемогу свободівця Юрія Левченка 
у кілька сотень голосів, провладний самовисуванець Віктор Пилипишин 
не здається. Вже кілька разів спалахували сутички між його «братками» з 
журналістськими посвідченнями, міліцією та прихильниками Левченка, в 
будівлі ОВК розпилювався сльозогінний газ. Також Пилипишин зміг проти-
снути через суд рішення про перерахунок голосів на десяти дільницях. 
Попри те що ЦВК вирішила, що на окрузі варто буде призначити повторні 
вибори, перерахунок голосів раптово поновився у вівторок (5 листопада) 
увечері. 

194-й округ, Черкащина
Опозиціонер Микола Булатець-
кий («Батьківщина») з відривом у 
12 тис. голосів переміг ставле-
ницю Валентину жуковську, яку 
називають кандидатом від олі-
гарха Дмитра Фірташа. В окруж-
комі неодноразово спалахували 
бійки, гасло світло, членів комісії 
забирала швидка, вони намага-
лися викрасти печатку комісії та ключі від сейфу з бюлетенями тощо. Міс-
цевий суд ухвалив рішення про перерахунок голосів на кількох дільни-
цях, пославшись на справу «Компартія Туреччини проти Туреччини», яку 
Європейський суд з прав людини розглядав 1998 року, однак опозиціоне-
рам все ж таки вдалося довезти протокол, який засвідчив перемогу Була-
тецького до ЦВК, однак там вже було вирішено провести перевибори по 
округу. 
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У ПІДсВІДОмОсТІ 
КЕРІВНиКІВ ПАРТІї ВЛАДи, 

сХОжЕ, ПРОКиНУЛАся їХНя 
БУРХЛиВА мОЛОДІсТЬ

У
же очевидно, що вибори стали великим роз
чаруванням для керівництва Партії регіо
нів. Як для формального, так і неформаль
ного. Згадайте заяви її речників напере

додні: планували здобути в новій Раді «нашу біль
шість», тобто без усіляких там комуністів, єдиних 
мікроцентрів та не надто надійної частини самови
суванців. Щоби фракція регіоналів мала – з мажо
ритарниками й відданими самовисуванцями – що
найменше 250 «багнетів». Ну а інші «співчутливці» 
придалися б для тих випадків, коли треба було б у 
той чи той бік «нагинати» Конституцію…
Звичайно, можна було б повністю й остаточно фаль
сифікувати вибори, і тоді не з’явилося б усіх цих 
проблем, але ж довелось утриматися, бо в разі такої 
підміни навіть польський президент побачив би її, і 
режим, що діє в Україні, утратив би свого єдиного 
лобіста в Євросоюзі… Одне слово, Януковичу сте
лився б «шлях Лукашенки», проте дуже короткий і 
болісний, якщо зважати на європейські економічні 
інтереси вітчизняних олігархів…
Так що зрозуміти розчарування керівництва «партії 
влади» можна. Важко збагнути інше – конвульсивні 
спроби, не примиряючись із дійсністю, будь-що 
«підтягнути» результати в цілій низці мажори
тарних округів до заздалегідь запланованих, 
тобто провести у Вер
ховну Раду ще якусь 
кількість «своїх» та 
«соціально близьких», 
начхавши на все.
Отож і читаємо такі 
вельми співчутливі 
щодо Віктора Януко
вича, а водночас у чомусь навіть розгублені ко
ментарі… Мовляв, навіщо главі держави во
роги, якщо в нього такі соратники? Мовляв, 
проведення виборів без особливих порушень мало 
послабити зовнішній тиск на Януковича, попри пе
ребування Тимошенко й Луценка у в’язниці… Мов
ляв, влада навіть на Сході й Півдні країни не надто 
намагалася підвищити явку, хіба що на кілька відсо
тків… І раптом – пішло-поїхало… Україна та світ 
стають свідками брутального, цинічного намагання 
керівного апарату й провладних кандидатів фальси
фікувати результати голосування у 15–20 округах. 
Може, припускають жалісливі коментатори, це 
хтось із оточення підставляє Віктора Федоровича? 
Може, це ті персонажі, яким вигідне перетворення 
Януковича на ізгоя, що буде персоною нон ґрата 
майже всюди, за винятком Росії, Білорусі та ще дея
ких специфічних держав? Чи, може, це агентура Пу
тіна працює, щоб замінити нинішнього очільника 
України на свою креатуру?
Що ж, люди мають право мислити за класичною 
формулою: «Бояри погані, але цар справедливий, 
хоч і грізний». Але є і така формула: «Який пано
тець, така й парафія». Водночас видається цілком 
конструктивною ідея стосовно того, що певні персо

нажі в оточенні Віктора Федоровича працюють на 
одну «дружню» державу і докладають усіх зусиль, 
щоб якомога швидше юридично затягнути Україну 
під оруду Москви – до Митного та Євразійського со
юзів диктаторських режимів, а там, диви, й до «со
юзної держави». Тієї самої, що дотепники звуть її 
Русобєлією…
Але знову-таки, чому й навіщо? Домогтися до
сить нейтральних і не надто критичних реплік 
із боку багатьох міжнародних спостерігачів 
(представники західних лівих соціалістів та 
неокомуністів узагалі заявили було, що ви
бори в Україні – мало не взірець демократії) та 
спокійного загалом сприйняття результатів голо
сування вітчизняною спільнотою і потім, бук
вально наступного дня після волевиявлення, нао
чно, на багатьох прикладах, довести: все не так, як 
це вам здалося на перший погляд! Ми зовсім не де
мократи, ми прагнемо нічим не обмеженої влади і, 
коли вдасться, намагатимемося її захопити! Бо ж 
якщо в столиці та на прилеглих територіях витворя
ємо таке, то що робимо у провінції! Вам і не снилося! 
Все в руках «спортсменів» і «Беркута»!
Водночас варіант із «боярами» чимось навіть іще 
гірший: це означає, що в Україні відсутня цен
тральна державна влада й місцеві «князьки» чинять 

сваволю за допомогою 
своїх «бойових дружин», 
себто голомозих моло
диків. Кажучи простіше, 
штурмовиків, яких пока
зали всьому світові…
Звичайно, є дуже просте 
й логічне пояснення: то

талітарні тенденції «партії влади» взяли гору 
над інстинктом самозбереження її лідерів. Он і 
заяви МЗС, де американців та європейців поси

лають ледь не на три літери, тому свідчення.
Додайте до цього діяльність агентури «дружньої» 
держави в органах влади (одне одному не супере
чить) – і картина стане майже повною.
Але тільки майже. Бо ж із соціально-психологічного 
боку тут, вочевидь, вийшло на поверхню те, що вже 
назване «синдромом Балаґанова». Пам’ятаєте Шуру 
з уславленого роману «Золоте теля», якому розбага
тілий Остап Бендер видав «для повного щастя» аж 
50 тис. крб, але «володар п’ятдесяти тисяч викрав 
сумочку, в якій була черепахова пудрениця, проф
спілчанський квиток і один карбованець сімдесят 
копійок грошей»; коли його схопили за руку, Бала
ґанов виправдовувався перед великим комбінато
ром: «Я ж машинально…»
Інакше кажучи, у підсвідомості керівників партії 
влади прокинулася, – можливо, й поза бажанням 
декого з них – їхня бурхлива молодість.  Схоже, в 
них цю недугу зможуть вилікувати лише ті, хто 
міцно схопить їх за руки. І відправить туди, де 
дехто з них уже побував, а іншим давно належить 
бути. 

Автор:  
сергій 

Грабовський

Діагноз: синдром шури 
Балаґанова. Невиліковний…
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Завдання партії 
виконано
Навіщо маргінальні партії брали участь у виборах

16 
із 21 партії, які брали 
участь у парламент
ських перегонах, були 
надто далекі від того, 

щоб подолати п’ятивідсотковий 
бар’єр. Більшість із них вели 
кампанію дуже кволо. Утім, за
става, яку кожна із цих політсил 
внесла за право позмагатися на 
виборах, – 2 млн грн – наштов
хує на думку, що якась мета в 
«карликів» усе-таки мала бути.

НА ПІДТАНЦЬОВКАХ
Найменше на цих виборах здо
була Ліберальна партія України 
– 0,07%, або трохи понад 15 тис. 
голосів виборців. Авторові цих 
рядків довелося побувати на пе
редвиборному з’їзді лібералів у 
серпні. Зібравшись у київському 
готелі «Турист», учасники того 
заходу бачилися трохи розгу
бленими. «Учора пізно ввечері 
зателефонували, сказали, аби 
терміново прибув сьогодні на 
з’їзд», – бідкався один із делега
тів своєму колезі у фойє готелю. 
Той відповідав: «Так, рішення 
було прийняте фактично вчора, 
бо сьогодні – останній день, 
коли партія може висуватися, 
тому й робили все поспіхом».

Здається, чи не єдиним по
сланцем на «ліберальному» 
з’їзді, який почувався ком
фортно і впевнено, був третій но
мер списку, начальник Управ
ління зв’язків із громадськістю 
МВС Володимир Поліщук. Хоча, 
зрештою, після офіційної час
тини, делегати трохи розслаби
лися за щедро накритими сто
лами – яке ж партійне дійство 
без бенкету?

Секрет такої «пожежної» го
товності політсили до виборів 
розкрився трохи пізніше, коли в 
результаті жеребкування вона 
отримала 219 представників в 

окружних виборчих комісіях. 
Згодом, спостерігаючи за бага
тоактними «мерлезонськими 
балетами», які влаштовували 
деякі ОВК під час підрахунку 
голосів, уже ніхто не сумні
вався, що поява подібних до Лі
беральної партій-«карликів» на 
перегонах була стратегічним хо
дом влади, яка в такий спосіб 
формувала «ручні» окружкоми, 
що рахували голоси так, як це 
було потрібно Партії регіонів.

Окрім лібералів таке по
тужне представництво в ОВК 
дістали ще дев’ять політсил-
«ліліпутів»: Християнсько-
демократична партія України,  
«Русь єдина», «Братство»,  
«Руська єдність»,  «Молодь до 
влади», Партія Руський блок,  
«Зелена планета», Народно-
трудовий союз України, Союз 
анархістів України. Усі вони 
мали своїх представників 
практично в кожній окружній 
комісії. Задля цього багатьом 
із них навіть не довелося йти 
на вибори за списками. Примі
ром, «Братству» та партії «Мо
лодь до влади» достатньо було 
висунути лише по одному ма
жоритарнику, Християнсько-
демократичній партії – трьох, 
а «Руській єдності» – чотирьох 
кандидатів у депутати за ма
жоритарними округами…

До речі, першим головою 
сумнозвісного окружкому 223-
го столичного округу (де бо
рються за мандат провладний 
самовисуванець Пилипишин і 
свободівець Левченко) був пред
ставник «Братства». І, судячи з 
того, як він курирував процес 
підрахунку, його більш ніж ло
яльне ставлення до кандидата 
від влади ні в кого не викликало 
сумнівів.

Прості математичні підра
хунки свідчать, що, укомплек
тувавши ОВК представниками 

322 000

226 285

221 037

114 111

93 189

70 334

70 055

63 504

51 378

39 540

32 696

22 864

21 029

17 681

16 913

15 553

1,58

1,11

1,08

0,56

0,45

0,34

0,34

0,31

0,25

0,19

0,16

0,11

0,10

0,08

0,08

0,07

«Україна – Вперед!»

«Наша Україна»

Радикальна партія Олега Ляшка

Партія пенсіонерів України

Соціалістична партія України

Партія зелених України

Українська партія «Зелена планета»

Партія «Руський блок»

Політична партія «Зелені»

«Україна майбутнього»

«Рідна Вітчизна»

Народно-трудовий союз України

«Нова політика»

ВО «Громада»

Українська національна асамблея

Ліберальна партія України

Парт-аутсайдери 6,81 1 398 169

Партія регіонів 30,01 6 114 147

ВО «Батьківщина» 25,53 5 203 097

УДАР 13,96 2 844 953

Комуністична партія України 13,18 2 685 869

ВО «Свобода» 10,44 2 127 236

Партія Відсоток «ЗА» Голосів
«ЗА»

Маргінальні парт, які у своїй передвиборній 
кампан використовували опозиційну 

риторику, в сумі відтягли в «Батьківщини», 
УДАРу та «Свободи» майже 6% голосів

Автор: Роксолана Фединець

За даними Центральної виборчої комісії (опрацьовано 99,95% протоколів)
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Згідно з підрахун-
ками рекламістів, 

один голос,  
відданий за партію 

«Україна – Впе-
ред!», обійшовся 

Королевській у 

$332 
у той час волевияв-

лення за «Рідну  
Вітчизну» ї ї голові 
Івану Матієшину – 

$250

Приз за найабсурднішу виборчу кампа-
нію-2012, вочевидь, можна сміливо прису-
дити «Рідній Вітчизні». Згідно з підрахун-
ками рекламістів, один голос, відданий за 
партію «Україна – Вперед!», обійшовся Ко-
ролевській у $332. Не набагато дешевше 
мусив оплатити волевиявлення за «Рідну 
Вітчизну» (трохи більше ніж  
32 тис. голосів) її голова Іван Матієшин – 
приблизно по $250. Експерти підрахували, 
що він уклав у передвиборну кампанію 
близько $4 млн. Це коли не брати до уваги 
близько 10 млн грн, які політсила заборгу-
вала своїм офіційними спостерігачам та 
агітаторам. Крім того, понад третина регі-
ональних осередків партії так і не отри-
мали обіцяних на саму кампанію коштів.
Виходець із Тернопільщини, 62-річний Ма-
тієшин усе життя пропрацював на Крайній 
Півночі свердлувальником. Однак у часи 
розвалу СРСР йому вдалося (яким чином, 
історія замовчує) створити свій бізнес, і нині 
він власник великої фірми, яка обслуговує 
нафтові та газові родовища Тюмені. Ставши 
російським мільйонером, Матієшин вирі-
шив податися в українську політику. Так ви-
никла 2010 року партія «Рідна Вітчизна».

Її агітаційна кампанія перетворилася на 
низку нескінченних фольклорних фестива-
лів – виборче ноу-хау самого Івана Семено-
вича. Помпезні атракції, які за своєю стиліс-
тикою нагадували бучні й строкаті концерти 
часів Щербицького, відбулися за кілька міся-
ців ледь не по всій Україні: хор Верьовки, ан-
самбль Вірського, феєрверки, гучні та щедрі 
бенкети для місцевих чиновників. Бюджет 
одного заходу, за оцінками фірм, які спеціа-
лізуються на проведенні таких дійств, пере-
вищував 1 млн грн. Окремим пунктом святку-
вань було загравання із представниками 
церкви, які на кожному фестивалі відправ-
ляли свої молебні й отримували від Матіє-
шина щедрі дари.
Другим і останнім пунктом передвиборної 
кампанії «Рідної Вітчизни» стали білборди із 
зображенням самого її лідера. За кількістю 
рекламних площ партія випередила навіть 
об’єднану опозицію. Лише у Києві викупила 
150 білбордів та 800 сітілайтів.
Звісно, Матієшин, вочевидь, розцінюючи по-
літсилу як черговий бізнес-проект, не міг не 
усвідомлювати занадто серйозної його ви-
тратності. Джерела в ПР стверджують, що 
іще до початку виборчої агітації він нама-

гався проводити переговори із владою про 
негласну підтримку. Однак, почувши суму, 
названу в обмін на прохідні відсотки для 
«Рідної Вітчизни», відмовився від співпраці. 
Відтак усю кампанію – апріорі провальну 
для партії – Матієшину довелося фінансу-
вати самотужки.
Утім, за словами його соратників, Іван Семе-
нович не засмучується і вже готується до 
2015 року: розповідає своєму найближчому 
оточенню про вже начебто досягнуті домов-
леності з Партією регіонів бути її технічним 
кандидатом на президентських виборах.

ПОяВА ПАРТІЙ-«КАРЛиКІВ» 
НА ПЕРЕГОНАХ БУЛА 
сТРАТЕГІЧНим ХОДОм 
ВЛАДи, яКА В ТАКиЙ сПОсІБ 
ФОРмУВАЛА «РУЧНІ» ОВК 

маргінальних, але підконтр
ольних владі партій, регіонали 
здобули більшість практично в 
усіх окружкомах, кількісний 
склад яких, як відомо, 18 осіб.

Адже дивним чином підфар
тило з жеребкуванням лише ло
яльним до влади політсилам. 
Водночас ані «Свобода», ані 
УДАР не мали жодного пред
ставника в ОВК. Як результат – 
показові голосування абсолют
ної більшості членів «проблем
них» окружкомів – 13–18 – на 
користь провладного кандидата.

шУРХІТ «ЗЕЛЕНиХ»
У парламентських перего
нах-2012 брали участь одразу 
три «екологічні» політсили:  
«Зелені», «Зелена планета» та 
Партія зелених України, які в 
сумі не набрали й 1% голосів.

Завдання, поставлене згори 
перед ними, було дещо інше, 
аніж у більшості таких «карли
ків» – відтягнути голоси в опози
ціонерів, зокрема в УДАРу. Ней
тральний, дистанційований і від 
опозиції, і від влади статус «еко
логічних» партій, котрий вони 
демонстрували під час виборчої 
кампанії, на думку їхніх політтех
нологів, мав би вплинути на ту 
частину електорату, яка все ще 
очікує побачити «третю силу» в 
українській політиці.

Упоралися «екологи» зі 
своїм «домашнім завданням» 
на двійку, хоча коштів на ви

борчу кампанію їхні спонсори 
не шкодували. Особливо виріз
нилася партія «Зелені» на чолі 
з Олександром Прогнімаком, 
котра за рекламою, особливо в 
ефірах різноманітних «ефе
мок», кількісно не поступалася 
комуністам. Велетенські бренд
мауери з її гаслами, вартість 
яких у столиці під час електо
ральної кампанії сягала $100 
тис. за місяць, прикрашали бу
дівлі на Хрещатику та Європей
ській площі. Та, на щастя, як 
уже засвідчив приклад Наталії 
Королевської, переважна біль
шість громадян не реагує на 
пряму рекламу. Окрім того, що 
люди перестали звертати увагу 
на картинки з відфотошопле
ними політиками, вони мають 
іще й добру пам’ять.

Далекого 1998-го Партія зе
лених України пройшла в пар
ламент, здобувши четвертий ре
зультат і завівши туди 19 пред
ставників. Утім, дуже швидко 
стало зрозуміло, що зелені не 
так переймаються екологічною 
ситуацією в країні, як обслуго
вують владу, вже в ті часи бу
дучи проектом Банкової. Про
ектом, як і тогочасне «Озиме 
покоління» та «Жінки за май
бутнє», мертвонародженим. Бо 
наступної кампанії 2002 року 
«природоохоронцям» уже не до
помогла ані здохла риба, що 
вони приносили в парламент, 
ані «білі шати» ліквідаторів, у 

яких виступали з трибуни. Жа
люгідні 1,3%, котрі здобула їхня 
політсила лише через чотири 
роки після свого попереднього 
виборчого тріумфу, стали тому 
свідченням. Вочевидь, її ідея 
тоді була настільки дискредито
вана, що й сьогодні громадяни 
не вірять екологам від політики.

Відтягувати голоси на вибо
рах 2012-го, схоже, було скоман
дувано не тільки зеленим. Укра
їнська національна асамблея, 
приміром, яка виклала  
2 млн грн застави для того, аби в 
результаті дістати 0,08%, воче
видь, «відкусила» трохи рей
тингу в «Свободи». Радикальна 
партія Ляшка й «Наша Україна» 

відірвали частину голосів об’єд-
наної опозиції. І хоча кожна із 16 
партій, що були присутні в бюле
тенях, але не подолали п’яти-
відсоткового бар’єру, поодинці 
набрала сміхотворно мало – від 
0,07% до 1,58%, але в сумі голоси 
протестного електорату, які вони 
відтягнули на себе, становили 
близько 7% (звісно, без ураху
вання 0,31% за Руський блок). 

АФЕРисТи Чи НЕВІГЛАси?
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Ця тема може здатися другорядною порів
няно з іншими яскравими неподоб
ствами останніх двох тижнів, проте, 
можливо, саме в ній ховається ключик до 

всієї ганебної ситуації. Називається він «право
суддя». В ідеалі в будь-якому критичному ста
новищі суд має бути останньою надією. У та
кому екстремальному, як вибори, – поготів. Та 
де! Український суддя викреслює одним пору
хом 30 тис. голосів, поданих за опозиційного 
кандидата, тим часом поруч іще одна людина в 
мантії відмовляється розглядати порушення 
проти іншого висуванця опозиції, і, головне, це 
нікого не дивує.
Як майже не дивує судова заборона (втім, не
гайно забута) на післявиборні публічні акції – 
пряме порушення Конституції. Як не дивує рі
шення про покарання пенсіонерки за публічну 
відмову голосувати за партію влади. Як раніше 
не здивував вирок колишньому прем’єрові та 
колишньому міністрові внутрішніх справ, – 
може, й за діло, але за таке діло, за яке треба по
садити половину Кабміну й три чверті Адміні
страції президента.
Не дивує, бо кожен 
простий українець, 
якому колись «пощас
тило» зіткнутися з 
третьою владою, виніс 
із цього контакту влас
ний, здебільшого гір
кий досвід. Він знає, 
що годі шукати правду, 
що краще не потра
пляти під каток, а коли вже там опинився, 
то найкращий адвокат – не той, який знає 
закони, а той, який має особисті стосунки із 
суддею і може «занести».
Брак правосуддя – це не лише безкарність мілі
ції та прокуратури, не лише реальна можливість 
опинитися за ґратами будь-кому, хто підвер
нувся під важку руку. Це значно важливіша, за
саднича річ: неможливість відстояти свої права, 
отже, зневіра у справедливість. У більшості єв
ропейських мов справедливість і правосуддя – 
повні синоніми. «Справедливість – так само не
обхідний для життя продукт, як хліб», – ствер
джував Людвіґ Берне. По дальші докази відси
лаю до Платона, Цицерона та Іммануїла Канта. 
Суспільство, яке не вірить у справедливість, 
приречене. Якщо громадяни не можуть забезпе
чити справедливість у якийсь більш-менш кон
венційний спосіб, вони беруться за вила, і краще 
Ляшко не профанував би актуального символу, 
перетворюючи його на фриківський анекдот. 
Вила, як і автомат, закопаний під клунею, – наш 
останній аргумент, ultima ratio. З таким не жар
тують.

Я був би радий не узагальнювати. Вочевидь, є в 
країні люди з почуттям особистої та фахової гід
ності, якась їх кількість присутня й серед суддів
ського корпусу, тільки вони діють не завдяки, а 
всупереч системі. А вона склалася не сьогодні й 
не вчора, але зараз із послідовною реалізацією 
«судової реформи» ексцеси набувають статусу 
правил. Усі – підкреслюю: всі! – зусилля спрямо
вані лише на те, щоби підпорядкувати судову 
гілку безпосередньо президентській Адміністра
ції, а там, як відомо, сидять найпалкіші захис
ники прав і свобод.
На цьому тлі дрібницею бачиться міркування, 
що без судів неможлива економіка – справжня 
економіка, а не панівний нині конгломерат мо
нополій. Брак правосуддя – це свавілля подат
кової, це рейдерство, а тому неможливість над
ходження інвестицій. Це ще й стимул для олі
гархів підтримувати режим, бо він і тільки він 
може убезпечити їх від подальшого перерозпо
ділу власності (хоча – красномовна деталь – 
самі вони в разі чого з’ясовують між собою сто
сунки чомусь у Лондонському суді).

Те, що на Банковій на
зивають судовою ре
формою, є не лише про
фанацією, а й небез
печним знущанням зі 
здорового глузду: і без 
того складна система 
дедалі ускладнюється, 
тим часом рядовий 
суддя в аварійному ка
бінеті на 10 осіб за 8 

тис. грн за місяць має розглянути впродовж 
чотирьох тижнів понад 100 багатотомних 
справ. Це що в нас, робочий орган чи інкуба

тор із вирощування святих?
Віднедавна в мене з’явилася забава: в кожного іно
земця з досвідом та експертними знаннями, з яким 
так чи так доводиться спілкуватися, я запитую, з 
чого, на його думку, слід було б починати повер
нення України до цивілізації? Від американського 
посла до швейцарського інвестиційного банкіра 
респонденти на диво одностайні: із забезпечення 
верховенства права, себто… судової реформи!
Я не відкриваю Америки, Тиждень звертається 
до цієї теми регулярно. Не пропоную рецептів, 
для цього треба не один рік учитися на юриста, 
до того ж за потреби можна запитати поради в 
якоїсь Венеціанської комісії. Я лише закликаю 
перетрусити список пріоритетів. За одного кан
дидата в депутати можуть, як показують останні 
події, вийти на вулицю тисячі палких демон
странтів. Суддю не захищатиме ніхто й ніколи. 
Але ж перший лише має писати закони, а другий 
– застосовувати їх на практиці. Чи не варто на
вести фокус?  

сУДДІ ВиКРЕсЛююТЬ 
ОДНим ПОРУХОм 30 Тис. 

ГОЛОсІВ ЗА ОПОЗиЦІОНЕРІВ 
І ВОДНОЧАс ВІДмОВЛяюТЬся 

РОЗГЛяДАТи ПОРУшЕННя 
ПРОТи НиХ

Автор:  
юрій 

макаров

Justice for all
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жОДНиХ ІЛюЗІЙ 
Українська більшість має реально оцінювати  
потенціал нинішньої опозиції, щоби після  
чергового розчарування остаточно  
не втратити надію на появу альтернативного проекту

В
ибори засвідчили, що в 
Україні викристалізува
лася більшість, яка знову 
проголосувала проти ре

жиму Януковича. Однак ці ви
бори також продемонстрували, 
що на політичному горизонті не 
видно мейнстримної партії.

Попри об’єктивно слабкий 
ресурс опозиції перед виборами 
(медійний, фінансовий, органі
заційний, лідерський) та силу 
адмінресурсу, сукупно опози
ційні партії («Батьківщина», 
УДАР, «Свобода») здобули 
біль ше мандатів, ніж їм пророку
вали – близько 180 (плюс-мінус 
п’ять, зважаючи на ймовірні по
вторні вибори в кількох окру
гах). За партійними списками 
три опозиційні партії отримали 
майже 50% голосів виборців, 
тоді як провладна політсила – 
лише 30%. Але такий результат 
не є свідченням успішної вибор
чої кампанії та сили ідеології 
опозиційних партій. Наразі 
українська більшість вкотре за
свідчила цілковите несприй
няття режиму Януковича, тож 
багато хто голосував за опози
ційну партію не тому, що є пал
ким її прибічником, а лише 
тому, що вона назвалася опози
цією до влади. Те саме стосу
ється і висуванців від «Батьків
щини», УДАРу чи «Свободи»: 
чимало людей віддали свої го
лоси за них, не знаючи щось 
конкретне про свого обранця, а 
лише тому, що вони представля
ють реальну антитезу до влади. 
Це своєрідний черговий кредит 
довіри української більшості по
літсилам, які називають себе 
опозицією, попри те що до кож
ної з них постає чимало запи
тань. При цьому є великі ризики, 
що вони знову розчарують біль

Автори: Олександр Олексієнко, 
Андрій скумін

був достатній, щоб реально по
боротися за лідерство в щонай
менше 15 округах. Приклад – 
Первомайськ, де люди кинулися 

відстоювати свого обранця-
опозиціонера, коли резуль
тати голосування були бру
тально сфальшовані на ко
ристь провладного депутата. 

Але по мажоритарці в цих 
областях «Батьківщина» 

отримала лише один 
мандат. Схід ос тання, 

втім, як і УДАР, вза
галі здала без бою – 
мінімум висуван
ців, членів комісій і 
спостерігачів, тому 
напевне сказати, як 
насправді там раху
вали голоси, немож
ливо. Зрештою фак
тична бездіяльність 
об’єднаних на Пів
дні та Сході дала 
змогу владі знову 
поділити Україну на 
дві частини.    

Очевидним є 
стрімке падіння 

рівня організаційної 
роботи первинних ор

ганізацій, що знайшло 
підтвердження під час 
підрахунку голосів, коли у 
багатьох випадках не зна
йшлося активістів на міс
цях, які б стали на захист 
голосів, відданих за вису
ванця від «Батьківщини». 
Подеколи навіть скидалося 
на свідоме небажання допо
могти своїм кандидатам, 
коли перевага провладного 
висуванця у кілька сотень 
голосів відверто викликала 
сумніви. А часто і самі кан
дидати від об’єднаної опо
зиції, які втратили пере
могу на самому фініші, 

проявляли дивну па
сивність.

шість, яка прагне альтернатив
ного проекту. В такому випадку 
опозиція дуже швидко змаргіна
лізується, причому допоможе їй 
влада, яка однозначно завдава
тиме удару по її слабких місцях, 
яких, до речі, не бракує у «Бать
ківщини», УДАРу та «Свободи».

«БАТЬКІВЩиНА»: 
ПАРАЗиТУВАННя НА 
ПРОТЕсТНОмУ 
ЕЛЕКТОРАТІ
Виборча кампанія і 
особливо перші дні 
після голосування 
вкотре засвідчили 
слабку організацію 
об’єд наної опозиції 
(ОО). Наразі складно 
визначити чому, але 
«Батьківщина» фак
тично здала регіона
лам, особливо їхнім 
кандидатам-мажо ритар ни-
кам, Центр, Північ, Схід і Пів
день України. Виборча кампа
нія тут була млявою, у багатьох 
випадках виставлялися від
верто слабкі мажоритарники, 
при цьому за бортом залиша
лися доволі авторитетні люди. 
Як наслідок – жоден кандидат 
від «Батьківщини» не переміг у 
Полтавській, Волинській об
ластях і лише по одному – в 
Хмельницькій, Кіровоград
ській, Чернігівській, Черкась
кій, Київській, Житомир
ській, Вінницькій, де ОО за 
партійними списками здо
була впевнену першість (тут 
за неї віддавали від 30% до 
45% голосів залежно від ре
гіону). А як показали резуль
тати голосування в таких 
областях, як Одеська, Дні
пропетровська, Запорізька, 
Херсонська, Миколаївська, 
Харківська, рівень під
тримки опозиції (загалом 
понад 35% у кожній) тут 
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Зрештою, можна дійти ви
сновку, що «Батьківщина» здо
була 25% за партійними спис
ками (62 мандати), а 40 її вису
ванців перемогли (за попере
дніми даними) не завдяки, а 
всупереч. За неї цього разу го
лосували не тому, що палко 
підтримують її програму чи лі
дера, а переважно тому, що та 
сила чітко заявила свою опози
ційність до режиму Януковича. 
«Батьківщина» не запропону
вала нічого, щоб претендувати 
на роль мейнстримної партії. 
Все як і раніше: «Бандитам – 
тюрми!», «Юлі – волю!» тощо. 
Натомість жодної відповіді на 
цивілізаційні запитання: як 
зруйнувати олігархічно-люм-
пенську модель економіки, як 
побороти корупцію, як консолі
дувати націю тощо.

Власне, найбільше запитань 
постає до лідерів ВО «Батьків
щини». Насамперед не зрозу
міло, хто схвалює ключові рі
шення, а відтак хто відпові
дальний за очевидні прора
хунки (зокрема, чому прова
лено виборчу кампанію і 
конт роль за підрахунком голо
сів на Сході, в Центрі України), 
а отже, кого варто відправити в 
утиль через профнепридат
ність, а подеколи і за відверте 
загравання з владою.

Очевидною є криза лідер
ства в політсилі. Юлія Тимо
шенко з кожним днем дедалі 
менше турбує лідерів 
об’єднаної опозиції. Показовою 
є їхня реакція, точніше її від
сутність, на голодування екс-
прем'єрки на знак протесту 
проти фальсифікацій: у перші 
дні після її заяви ані Турчинов, 
ані Кожем’якін, ані Яценюк 
геть не обмовилися про це. Зре
штою, складається стійке вра
ження, що ніхто звільняти екс-
прем'єрку не збирається, і її ви
користовуватимуть, допоки це 
буде чинником мобілізації 
електорату. Варто також кон
статувати, що Тимошенко 
майже повністю втратила 
вплив на свою партію. Нато
мість вже зараз очевидно, що 
формальний лідер об’єднаних 
Яценюк у товаристві Турчи
нова – Коже м’я кіна деградує як 
політик. Під час виборчої кам
панії і особливо після голосу
вання він був більше схожий на 
менеджера середньої ланки, 
ніж на лідера.

Ще одна очевидна про
блема очільників ВО «Батьків
щини» – брак узгодженої по
зиції. Це, зокрема, проявилося 
в реакції на фальсифікації ви
борів. Наприклад, лідер Об’єд-
наної опозиції Арсеній Яценюк 
на мітингу під ЦВК 5 листо
пада заявив, що його політ
сила визнала проведення пере
виборів у п’яти округах, ос-
кільки, на його думку, це «кра
щий вихід із ситуації, що скла
лася». Натомість його сорат
ник Анатолій Гриценко напи
сав на своїй сторінці у 
Facebook: «Так і підмиває кой-
кому дати в морду, за оте «пе
реможне» визнання повторних 
виборів у п'яти округах». Сам 
же Гриценко напередодні 
цього вийшов з абсурдною іні
ціативою, явно неузгодженою 
з соратниками, провести з'їзд 
партії «Батьківщина», «обну
лити» списки і відмовитися 
йти у Верховну Раду. Цілком 
некомпетентна заява, зро
блена без погодження з парт
нерами по опозиції, фактично 
ввела в оману виборців і при
мусила інших опозиціонерів 
довго пояснювати, що ніхто та
кого рішення не схвалював і 
реалізувати таку процедуру 
наразі неможливо. 

Тож ключовою проблемою 
буде вироблення формату взає
модії представників різних се
редовищ, які висувалися до 
парламенту під брендом ВО 
«Батьківщина»: «Батьків
щини», «Фронту змін», «Грома
дянської позиції» тощо. 
Оскільки значним є ризик того, 
що фракція ОО може перетво
ритися на новий варіант НУ – 
НС без натяку на спільну пози
цію і фракційну дисципліну. 
Відтак збереження єдності як 
такої для об’єднаної опозиції 
стає одним із основних питань 
порядку денного. Тим більше, 
що влада однозначно намага
тиметься пересварити їх, адже 
поодинці легше завоювати.  

Зрештою, якщо лідери ОО 
не відмовляться від тактики 
паразитування на протестному 
електораті й не запропонують 
українській більшості чіткого 
та конструктивного альтерна
тивного проекту, можна смі
ливо прогнозувати, що ця по
літсила дуже швидко змаргі
налізується в парламенті, як і 
її лідери.



УДАР: «КЛиЧКОВОДи» 
ПРОТи КЛиЧКА 
Абревіатура УДАР – «Україн
ський демократичний альянс за 
реформи» – стала чи не найкре
ативнішим ходом партії Віталія 
Кличка за всю виборчу кампа
нію-2012. Та все ж ця політсила 
не виявила на політичному 
ринзі тих чемпіонських якостей, 
які стільки років виявляв на 
боксерському її лідер. «Віталій 
звик покладатися на себе і не 
був цілком готовий до брудної 
колективної боротьби», – пояс
нив у приватній розмові один зі 
штабістів УДАРу. Дивна харак
теристика очільника, котрий 
як-не-як обертається в україн
ській політиці не перший рік.

Зрештою, головне запитання 
до Кличка: чому він, заявляючи 
про себе як про опозиціонера, не 
захотів тісно спів працювати з 
об'єднаною опозицією. Від са
мого початку він і його команда 
дивним чином не виявляли 
будь-якого бажання співпрацю
вати з іншими опозиційними си
лами. У грудні минулого року ні
чим закінчилися довготри
валі переговори про при
єднання до УДАРу «Гро
мадянської платформи» 
екс-міністра оборони Ана
толія Гриценка. А в березні 
Кличко відмовився від зна
чно масштабнішої пропозиції: 
створити спільний список з опо
зицією, яка саме оформила союз 
ВО «Батьківщина» та «Фронту 
змін».

Відмову в оточенні Кличка 
тоді пояснювали даними соціо
логічних досліджень, які нібито 
засвідчували, що поодинці 
об’єднана опозиція та УДАР на
беруть більше голосів, аніж 
якби вони йшли єдиним спис
ком. Хай так. Але чим обґрунту
вати величезне бажання остан
нього нав’язати «Батьківщині» 
й «Свободі» власний сценарій 
узгодження єдиних прохідних 
кандидатів в одномандатних 
округах, а не той, який забезпе
чив би спільну перемогу. Тоді, 
пропонуючи свій варіант зняття 
висуванців від об’єднаних на ко
ристь прохідних від УДАРу і на
впаки, в тій політсилі поясню
вали це знову ж таки соціоло
гією, яка гарантувала перемогу 
більшості ударівців, зокрема в 
Києві (!), а не кандидатам від 
«Батьківщини» чи «Свободи». 
Але, як засвідчили результати 

голосування, або соціологи, що 
проводили опитування на за
мовлення УДАРу, виявилися не 
професіоналами, або Кличко і 
Ко відверто блефували: офіцій
ний підрахунок забезпечив пер
шість лише шістьом представ
никам цієї партії в мажоритар
них округах. Але найтрагічні
шим для опозиції є те, що супер
ництво на одному окрузі канди
датів від ОО та УДАРу стало го
ловною передумовою перемоги 
як мінімум у 22 округах загалом 
менше популярних провладних 
мажоритарників. І що показово, 
у більшості випадків на другому 
місці був представник «Батьків
щини» з відставанням від ос-
тан ніх зазвичай лише на десяті 
частки відсотка. Тоді як висува
нець від політсили Кличка зна
чно поступався йому. Фактично 
ударівці відтягли на себе від 3% 
до 15% потенційно опозиційних 
голосів. Звичайно, у випадку 
зняття одного кандидата на ко
ристь іншого їхні рейтинги не 
додаються автоматично, але 
зараз, зважаючи на 

спец ифі к у 
нинішніх перегонів (го

лосували насамперед проти 
влади, а не за опозицію), це 
спрацювало б. 

Та не лише «непра
вильна» соціологія чи само
впевненість стала причиною 
фактичного провалу Кличка і 
Ко, які дуже хотіли посісти 
друге місце на виборах, таким 
чином здобувши велику пере
вагу перед «Батьківщиною» в 
боротьбі за висунення єдиного 
кандидата від опозиції на пре
зидентських виборах-2015. Зо
крема, там не врахували, що 
об’єднані, попри цілковиту не
конструктивність своїх гасел 
у стилі «ми їх зупинимо», 
все ж таки зуміли нав’язати 
суспільству свій порядок 
денний виборчої кампа
нії. Зводився він до «бо
ротьби добра зі злом». І 
в цю схему погано впи
сувався Кличко, який 
жодного (!) разу за всю 
кампанію не піддав 
персональній кри
тиці президента Яну
ковича. 

Така стриманість – чи гнуч
кість? – підживлювала чутки 
про нібито співпрацю лідера 
УДАРу з так званою групою Фір
таша, яку в офіційній владі уо
соблює голова Адміністрації 
президента Сергій Льовочкін. 
При цьому на з’їзді партії, на 
якому висували кандидатів у де
путати, спортсмен не зміг відпо
вісти на запитання Тижня про 

те, яким чином він збирається 
утримувати своїх соратників по 
парламенту від кооперування з 
пропрезидентськими силами.  

А такі «співробітники» бу
дуть. Потенційні тушки – ще 

одне слабке місце УДАРу. 
Їх найбільше 

у списку партії Кличка, 
якщо порівнювати з «Бать
ківщиною», яка цього разу 
за кількома винятками 
провела до ВР перевірених 
бійців, і свободівцями, за 
яких багато хто голосував 
саме через упевненість у 
їхній непродажності. 
Скажімо, дуже важко 
буде утриматися тому 
самому екс-прем’єрові 
Криму Сергієві Куні
цину, що пройшов до 
Ради в списку УДАРу 
як лідер ветеранських 
організацій «афган

ців». І річ тут навіть не в 
моральному обличчі, а в 

традиції: для будь-якої лю
дини, котра працювала у 
владі ще з часів Кучми, ни
нішні керманичі мають багато 
різноманітних «переконливих 
аргументів», щоб схилити її до 
співпраці.

Не покращує сприйняття 
УДАРу й наявність у партії та
ких осіб, як Артур Палатний 
(входить до першої десятки 

списку). Формально доцент 
кафедри спортивних дис

яКЩО КЛиЧКО ХОЧЕ 
НАДОВГО ЗАЛишиТися  
В ПОЛІТиЦІ, ВІН мАЄ 
КАРДиНАЛЬНО ОНОВиТи 
КАДРи Й ЗАПРОПОНУВАТи 
НОВУ ПРОГРАмУ
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циплін, ігор та туризму 
Переяслав-Хмельницького пе
дуніверситету імені Григорія 
Сковороди, пан Палатний є дру
гом дитинства братів Кличків. І 
водночас, як стверджує преса, 
колишнім «активістом» київ
ського кримінального автори
тета на прізвисько Рибка. Не 
найкращий бекграунд для 
зірки-політика, що претендує 
на звання найбільш європей
ського поміж лідерів партій – 
переможців парламентських ви
борів.

Ще більше «УДАРних» ту
шок могло би потрапити до ВР у 
разі кращих результатів політ
сили в мажоритарних округах. У 
ніч на 29 жовтня, через п’ять го
дин після закриття виборчих 
дільниць, кореспондент Тижня 
у розмові тет-а-тет назвав пред
ставникові УДАРу в Центрви
борчкомі Валерію Карпунцову 
прізвища двох висуванців від 
його партії, які, за наявними в 
Тижня даними, ще до дня го
лосування підписали заяву про 
вступ до фракції Партії регіонів 
у новому парламенті. Пан Кар
пунцов не став ані заперечувати, 
ані підтверджувати інформацію 
про зрадництво кандидатів, а 
обмежився фразою «вони все 
одно не проходять». Обидва 
вони справді не пройшли – на 
їхніх округах перемогли пред
ставники ОО. Але осад, як ка

жуть, залишився. Адже затвер
джував їх у кінцевому рахунку 
саме Кличко…

Зрештою, у команді Кличка 
доволі мало людей, які могли 
запропонувати альтернативний 
проект, що задовольнить укра
їнську більшість. Показовий 
приклад: невключення до пар
тійного списку УДАРу відомого 
економіста Володимира Лано
вого, хоча, за інформацією 
Тижня, такі переговори ве
лися. УДАР у своїх гаслах орієн
тується на підприємництво. Ла
новий натомість має чітку про
граму дій подолання олігар-
хічно-люмпенської моделі еко
номіки, на яку робить ставку 
українська влада і яка прирікає 
Україну на бідність, й при цьому 
пропонує альтернативну модель 
вільного підприємництва. В 
УДАРі ж тепер економічним на
прямом, схоже, опікувати
меться колишній міністр фінан
сів Віктор Пинзеник, який ні
коли не висловлював чіткої по
зиції щодо негативного впливу 
олігархату на економіку і не 
мислить категоріями вільного 
підприємництва.  

Зрештою, Кличко не здатен 
очолити мейнстримну партію, 
оскільки, схоже, в його оточенні 
вистачає «кличководів», які за
важають визначному боксерові 
стати не менш визначним укра
їнським політиком. Від кожного 
він чує тези, які часто є взаємо
виключними, звідси й незрозу
міле позиціонування УДАРу: єв
ропейський вибір, але російська 
мова і тісна дружба з Москвою 
при цьому не є перепонами для 
нього тощо. Саме ці персонажі, 
схоже, заважають йому зрозу
міти важливість багатьох клю
чових для партії, яка претендує 
на лідерство в опозиційному 
таборі, речей: визнати, що в 
Україні немає вільного ринку; 
запропонувати альтеративну 
олігархічній модель; визначи
тися, на основі чого має форму
ватися національна ідентич
ність. 

Інакше ти не опозиціонер. 
Зрештою, саме через це Кличко і 
Ко не отримали на виборах те, на 
що сподівалися. Оскільки саме 
такої конкретики від них очіку
вав потенційний електорат. 

Натомість у виборчій кам
панії УДАРу читалася робота 
таких персонажів, які або праг
нуть банально використати 

Кличка у своїх інтересах, або 
працюють на зовсім інші полі
тичні сили і структури.

Отже, головне, щоб Кличко 
зробив нарешті всі належні ви
сновки зі своїх попередніх по
разок і позбувся наполегливих 
«кличководів», які цілком мо
жуть завести його політсилу до 
провладної більшості, бо в та
кому разі про нього як політика 
можна буде забути. УДАРу, 
якщо він претендує на щось 
більше, потрібне кардинальне 
оновлення як кадрів, так і про
грами, яка наразі багато в чому 
повторює зміст маргінальних 
партій.

«сВОБОДА»: ВУЛиЧНА 
ПАРТІя В ПАРЛАмЕНТІ
Проблеми «Свободи» дещо ін
шого ґатунку. На відміну від 
членів «Батьківщини» та 
УДАРу, серед її представників, 
що потрапили до парламенту, 
не проглядаються потенційні 
тушки, а якщо вони і є, то їм не 
дасть проявитися сувора пар
тійна дисципліна. «Свобода» 
має ідеологію, чітке позиціону
вання, добре поставлену роботу 
місцевих осередків, відданих 
активістів і, головне, потенціал 
до розширення свого електо
рату. Основна проблема – ка
дри. Серед свободівців дуже 
мало фахівців з окремих галу
зей, здатних на розробку аль
тернативного проекту. Як і будь-
яка вулична партія, ця політ
сила більш спроможна на руй
нування, аніж на конструктив.

Водночас є ризик, що пере
мога зіграє злий жарт зі свобо
дівцями. Потрапивши до ВР, 
вони можуть вирішити, що ро
блять усе правильно, а відтак 
зупинитися на досягнутому. 
«Свобода» не зуміє трансфор
муватися з вуличної партії в 
парламентську, і основна її ді
яльність у Верховній Раді поля
гатиме в блокуванні трибуни, 
бійках із регіоналами, сварках 
із комуністами. У такому ви
падку вона швидко маргіналі
зується – в чому їй усіляко 
сприятиме влада. Не виклю
чено, зокрема, що проти сво
бодівців уже найближчим ча
сом буде організовано кілька 
провокацій, аби позбавити їх 
статусу «єдиної непродажної 
партії», який, за великим ра
хунком, і забезпечив їм 10% 
голосів.

Кількість мажоритарних округів,  
утрачених опозицією через  
розтягування голосів

Область Номер округу

Вінницька 11, 14

Волинська 20, 21

Житомирська 66

Закарпатська 68 

Запорізька 82

Івано-Франківська 87

Київська 90, 96

Кіровоградська 100, 101, 102

Миколаївська 132

Рівненська 155

Херсонська 184 

Хмельницька 188, 190, 191, 193 

Черкаська 197, 199

Загалом 22 (мандата)
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Цілком імовірно, що успіх 
цієї політсили на парламент
ських виборах підштовхуватиме 
владу до реалізації і раніше об
говорюваного, однак до остан
нього часу мало реалістичного 
сценарію: з використанням ма
ніпуляцій масовою свідомістю 
за допомоги цілком контрольо
ваних нинішнім режимом осно
вних національних медіа ви
вести у другий тур президент
ських виборів, як оптимального 
(принаймні на перший погляд) 
спаринг-партнера для Януко
вича Олега Тягнибока. Після 
цього за рахунок нагнітання 
теми загрози українського «нео
нацизму» повторити успішні 
кампанії мобілізації більшості 
виборців проти комуністичної 
загрози, як це було зроблено 
1996-го на російських виборах 
«Єльцин проти Зюґанова» або 
1999-го в Україні в парі «Кучма 
проти Симоненка». Причому 
цей сценарій не вимагатиме від 
«Свободи» й Тягнибока свідо
мого підігравання означеній 
ролі. Йтиметься про знане 
правило східних єдиноборств 
«використання сили супро
тивника» – тобто зрос
тання авторитету «Сво
боди» як найбільш ради
кального й послідов
ного борця з антиукра
їнським режимом.

Звичайно, націона
лісти можуть спробувати 
зламати такий сценарій на 
свою користь, однак це вимага
тиме від них великих зусиль над 
собою, в деяких випадках дове
лося б наступити на горло своїй 
пісні, що наразі бачиться сумнів
ним, з огляду на прямолінійність 
свободівців і небажання слухати 
інших. По-перше, треба здолати 
образ ксенофобської та антиєвро
пейської партії, штучно створе
ний насамперед проросійськими 
силами. В іншому випадку її ні
коли не підтримає поміркована 
частина українського суспільства, 
а в Євросоюзі можуть зробити 
ставку на Януковича або іншого 
висуванця ПР під час другого 
туру й тим самим санкціонують 
здобуття режимом потрібного 
йому будь-що результату. По-
друге, необхідно більше уваги 
приділити кадровій політиці, 
розширити пул «співчутливців» 
серед авторитетів громадської 
думки та професіоналів у ца
рині державного управління, 

економіці, гуманітарній сфері 
особливо у Центрі та на Півден
ному Сході. Паралельно відтіс
нити на другий план частину ста
рої гвардії, яка продовжує вдава
тися до використання риторики 
й дій, притаманних маргіналь
ним ультрарадикалам із підтрим
кою в кілька відсотків, а не полі

тичної сили, що претендує на 
провідну роль в українській 
політиці. Нарешті, необ
хідна модернізація про
грами в напрямку, з одного 

боку, надання їй більшої 
реалістичності в су

часних світових і 
українських реа
ліях, а з другого – 
чіткого бачення 
необхідних змін і 
шляхів їх досяг
нення в Україні з 
урахуванням інтер
есів української 
більшості. Адже 
«Свобода» так само, 

як і «Батьківщина» 
та УДАР, дотепер не 
аналізувала й не пору
шувала таких глобаль
них для суспільства пи
тань, як негативний 
вплив олігархічної мо
делі на економіку, моно
полізація та маніпуляції 

на ринку друкованих 
ЗМІ, які призводять до 
витіснення україномовних 
видань, русифікація кни
готоргівлі тощо. Альтерна
тивний проект має вклю
чати конструктивні пропо
зиції щодо вирішення всіх 
наявних у суспільстві про
блем, інакше не відбу
деться очікуваного біль
шістю перезавантаження.

Іншими словами, праг
нення «Свободи» віді
грати роль реальної, а не 
підставної альтернативи 
нинішньому режимові 
вимагатиме її перетво

рення з популістської ультра
правої політичної сили на кон
структивну праву націоналіс
тичну партію, здатну відстою
вати інтереси української біль
шості. Інакше вона дуже 
швидко втратить підтримку й 
залишиться зі своїм ядерним 
електоратом, який іще торік не 
перевищував 4%.

ЩО РОБиТи
Сьогодні довіра до опозиційних 
партій безпрецедентно висока. 
Але водночас існує небезпека 
імітації боротьби з режимом, 
принаймні з боку «Батьків
щини» (в пам’яті голосування 
за Харківські угоди, мовний за
кон) і УДАРу, який досі не пере
конав у своїй щирій опозицій
ності.

Тому вже сьогодні непро
владні партії мають розпочати 
системну роботу для протидії 
спокусам, ризикам і загрозам, 
які очікують новообраних де
путатів під куполом ВРУ.

Зокрема, випробуванням 
для цих політсил може стати 
зворотний бік тушкування. 
Адже в парламент увійде більш 
ніж сотня самовисуванців, які 
виявлять охоту вступити до їх
ніх фракцій. Опозиція має зне
хтувати бажанням збільшити 
кількість «багнетів» і достатньо 
вибірково підходити до депута
тів, які побажають поповнити її 
лави. Інакше отримає одіозних 
постатей, які її лише компроме
туватимуть. Зокрема, є дуже 
ймовірним, що заяву на вступ 
до фракції «Батьківщини» по
дасть Олександр Волков, який 
переміг у мажоритарному 
окрузі на Сумщині, позиціону
ючи себе як кан ди дат-опо зи-
ціонер. Можна лише здогадува
тися, який ефект матиме вхо
дження до фракції «Батьків
щини» екс-помічника Кучми; 
він-таки «директор Верховної 
Ради», він-таки фальсифікатор 
виборів і референдуму, він-таки 
представник партії «хєров-
бубліков». І таких волкових, не 
виключено, будуть десятки. 
Крім Волкова, можуть виник
нути питання і щодо фракційної 
прописки лідера Радикальної 
партії Олега Ляшка, представ
ників «Єдиного центру» братів 
Балог – Петьовки. Відтак опози
ційні партії мають виробити (й 
оприлюднити) критерії, за 
якими оцінюватимуть, чи гід

РиЗиК ДЛя «сВОБОДи»: 
ВОНА мОжЕ  
НЕ ТРАНсФОРмУВАТися  
З ВУЛиЧНОї ПАРТІї  
В ПАРЛАмЕНТсЬКУ, А ВІДТАК 
ВЛАДА ДУжЕ шВиДКО її 
ЗмАРГІНАЛІЗУЄ
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ний депутат вступити до їхньої 
фракції.

Непровладним силам варто 
усвідомити, що, не виконавши 
основного завдання – не сфор
мувавши однопартійної біль
шості, – режим Януковича 
спробує спровокувати проти
борство в таборі опозиції та 
маргіналізувати її як неспро
можну до конструктиву. Уже 
нині надходить інформація, що 
від усіх самовисуванців вимага
ють безпосереднього вступу до 
ПР, а не створення сателітних 
фракцій чи груп, зорієнтованих 
на президента, як це було за ча
сів Кучми у 2002–2004 роках. 
Відтак замість сценарію поси
лення ролі глави держави як 
такого, його дистанціювання 
від ПР і формування йому імі
джу непартійного лідера, 
ставку в підготовці до 2015-го 
робитимуть на посилення ролі 
регіоналів як монолітної партії 
влади, здатної згуртувати укра
їнський політикум. Це впису
ється в модель протиставлення 
«стабільності, порядку і про
гнозованості» (які у вітчизня
них реаліях може забезпечити 
буцімто виключно ПР) та «без
відповідального популізму, ра
дикалізму й перманентних 
чвар між собою, а відтак руй
нівного хаосу» (які відповідно 
принесе країні перемога опози
ційних сил).

Риторика спікерів ПР остан
нім часом свідчить про їхнє на
магання нав’язати думку, що 
УДАР та «Батьківщина»/ 
Клич ко та Яценюк приречені 
на взаємознищення через пре
зидентські амбіції. У результаті 
чого, мовляв, виграють «Сво
бода» й Тягнибок. Тому пер
спективи опозиції в парламенті 
у будь-якому разі залежати
муть від здатності досягнути 
прозорих домовленостей щодо 
формату участі у президент
ських виборах. Адже саме під їх 
знаком з об’єктивних причин 
(розподіл повноважень за ни
нішньою Конституцією вима
гає наявності посади прези
дента для здійснення будь-
яких змін державної політики) 
розвиватиметься політичне 
життя найближчими двома ро
ками. Якщо Тимошенко зали
шатиметься весь цей час у 
в’язниці, то і Яценюк і Кличко, 
швидше за все, зроблять ставку 
на самостійну участь у прези

дентських виборах, розрахову
ючи на те, що вихід у другий 
тур зробить одного чи другого з 
них єдиним кандидатом від 
опозиційних режимові сил ав
томатично.

Одначе такий підхід несе 
загрозу дискредитування опо
зиції ще до офіційного старту 
виборчих перегонів через не
здатність приховати перетягу
вання ковдри між собою та/або 
зниження ефективності дій 
проти режиму через відсут
ність спільних скоординованих 
зусиль. Натомість, щоб не дати 
можливості режимові Януко
вича реалізувати сценарій із її 
спаплюження й маргіналізації, 
опозиції якраз потрібно буде 
демонструвати вміння утриму
вати ініціативу, змушувати 
вла ду захищатися. Знадо
биться постійна демонстрація 
суспільству здатності викорис
товувати найменші можливості 
для протидії антиукраїнській 
політиці нинішньої влади (а не 
проводити пасивно-угодовську 
політику, яку країна спостері
гала в нинішніх об’єднаних під 
час ухвалення закону про ви
бори або про мови). Водночас 
від опозиції очікуватимуть аль
тернативних проектів вирі
шення ключових проблем, 
здатності довести їх переваги 
громадянам, виставляючи як 
аргумент необхідність здобуття 
президентської посади не про
сто «аби була» чи «аби не було в 
інших», а щоб мати ті важливі 
зміни, яких за президента Яну
ковича чи в крайньому випадку 
його спадкоємця реалізувати 
неможливо.

Нині очевидна величезна 
диспропорція між україн
ською більшістю, яка вимагає 
негайного перезавантаження 
країни, та лідерами опозиції, 
переважній частині яких ком
фортно перебувати в постра
дянському просторі. Тож на 
часі постання мейнстримної 
партії, яка запропонує альтер
нативний проект, що включа
тиме економічно-соціальні й 
гуманітарно-ідентифікаційні 
перетворення, навколо якої 
зможе консолідуватися укра
їнська більшість. Звісно, іде
альним було б, якби така пар
тія виросла з нинішніх опози
ційних сил. Однак аналіз за
свідчує, що це архіважке за
вдання. 



Автор:  
Зенон 

Завада, 
сшА
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Пожертва від Дмитра Фірташа 
Українському католицькому університету
й нещодавно налагоджені гармонійні 
стосунки його ректора з олігархом 
порушують комплекс етичних питань  
про роль і майбутнє УКУ

Н
априкінці вересня ректор 
Українського католиць
кого університету (УКУ) 
владика Борис Ґудзяк ра

зом із прем’єр-міністром Мико
лою Азаровим взяв участь у від
критті одного з найбільших те
пличних комплексів України, 
збудованого Дмитром Фірташем 
у його рідному селі на Терно
пільщині. 

Владика Ґудзяк був серед 
представників делегації, що налі
чувала більше ніж 20 українських 
греко-католицьких священиків, 
які освятили теплиці святою во
дою. На перший погляд, може 
видатися дивним, що «Фірташеві 
теплиці» могли зацікавити рек
тора університету. Як-не-як УКУ 
не має спеціалізації з біології чи 
ботаніки, і студентам не потрібно 
проходити практику в теплицях. 
Це університет виключно гумані
тарний і один із найкращих в 
Україні у цій галузі. Та все стає 
зрозуміло, якщо взяти до уваги 
той факт, що Фірташ свого часу 
пожертвував УКУ $4,5 млн – 
майже третю частину вартості 
першої фази будівництва універ
ситетського містечка в Стрий

ському парку у Львові. В інтерв’ю, 
опублікованому 9 вересня в ан
гломовній діаспорній газеті The 
Ukrainian Weekly, владика Ґудзяк 
висловив сподівання, що то не 
останнє доброчинство Фірташа. 
Натомість ця пожертва викли
кала велику стурбованість поміж 
української діаспори США та Ка
нади, адже до появи згаданого 
олігарха саме вона була основ-
ним джерелом фінансування 
УКУ. А діаспора зневажливо ста
виться не лише до Кремля, а й не 
в захваті також від української 
олігархії, яка відіграла ключову 
роль у перемозі Віктора Януко
вича на президентських виборах 
2010 року. Напруження в ній таке 
велике, що дехто з близьких ко
лег владики Ґудзяка, таких як 
доктор Любомир Гайда з Україн
ського дослідницького інституту 
Гарвардського університету, нині 
відмовляється з ним спілкува
тися.

«КЕмБРиДжсЬКиЙ 
ЗАХисТ»
Як відповідь Ґудзяк поставив у 
приклад Кембриджський уні
верситет, який отримав $6,7 млн 

від Фірташа на заснування про
грами з українських студій. Його 
«кембриджський захист» ґрун
тується на тому, що згаданий 
олігарх, за словами владики, не 
втручається в академічне життя 
Кембриджського університету й 
не намагається на нього впли
вати. На запитання щодо його ві
зиту до теплиць, сказав: «Ми 
приймаємо пожертви, розумі
ючи нашу відповідальність і пе
ред донорами, і перед ширшою 
громадськістю мудро розпоря
джатися коштами, тому «не хо
ваємося» з жодним із жертво
давців, адже вважаємо таку по
ведінку просто нечесною як у 
стосунку до донора, так і в сто
сунку до всіх, хто цікавиться 
УКУ та вболіває за нас».

Справді, Фірташ, вочевидь, 
найближчим часом не вестиме в 
УКУ курс під назвою «Еконо
мічні переваги монополій аміач
ної селітри та постачання при
родного газу». Те, що універси
тет залишиться незалежним від 
політики олігарха, могло би 
бути цілком правдоподібним. 

Зрештою, освячення теплиць 
теж не є моральним злом. Проте 

Тепличні 
відносини
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подорож Ґудзяка зі Львова до 
глибинки Тернопільської області 
стала першим знаком: те, що 
УКУ називав чіткою межею між 
бізнесом та благодійністю, може 
насправді виявитися неясною 
смугою. А це причина для стур
бованості тих, хто підтримував 
Український католицький уні
верситет із 1990-х років, коли він 
був скромною богословською 
академією на затишній вулиці 
Свєнціцького. Пожертва від Фір
таша і нещодавно налагоджені 
гармонійні стосунки з олігархом 
(він сидів у другому ряду, саме за 
матір’ю владики, під час освя
чення Ґудзяка на єпископа 26 
серпня) порушують комплекс 
етичних питань про роль і май
бутнє УКУ та її ректора. 

Однією з цілей УКУ в україн
ській вищій освіті було впрова
дження та підтримка західних 
цінностей і стандартів. Владика 
Ґудзяк чітко заявляв, що місія 
вишу – давати українцям якісну 
вищу освіту, щоб у них не було 
потреби їхати здобувати її до 
США, Німеччини чи Великої 
Британії. 

УКУ був заснований як неко
мерційний університет, що ви
значає його самоціль – надання 
освіти, а не отримання прибут
ків. Передбачалося, що універ
ситет керуватиметься насампе
ред християнськими ціннос
тями, такими як чесність і по
рядність, а не прагматизмом та 
матеріалізмом, якими сьогодні 
уражене українське суспільство. 

Водночас Фірташ не демон
струє зацікавленості в упрова
дженні західних цінностей в 
Україні. Хоча олігарх один із тих 
небагатьох людей, які мають 
можливість змінювати життя 
українців на краще, він не зро
бив майже нічого для поши
рення в державі верховенства 
права, рівності перед законом 
чи утвердження таких індивіду
альних прав, як свобода слова та 
свобода зібрань. Фірташ спонсо
рував Всесвітній газетний кон
грес та Всесвітній форум редак
торів у Києві, який відбувся у 
форматі відбілювання іміджу 
Януковича і на якому охоронці 
гаранта застосували силу до 
протестуючих українських ре
дакторів. Натомість він розвиває 
свої монополії з виробництва 
міндобрив та постачання при
родного газу. Поставив себе в 
один ряд з Адміністрацією Ві

ктора Януковича, яка кинула лі
дерів опозиції за ґрати, порушу
ючи їхні права, і таким чином 
зашкодила планам євроінтегра
ції України в найближчому май
бутньому.

Прийнявши пожертву Фі
траша, Ґудзяк пов’язав себе з од
нією із тих осіб, що створюють в 
Україні ті самі проблеми, котрі 
УКУ, як він заявляє, хоче усу
нути. Нагадаємо, що владика 
був поміж сотень тисяч україн
ців, які брали участь у Помаран
чевій революції 2004 року. 
Після того як він прийняв гроші 
від Фірташа, цілком резонно за
питати, за що стояв на Майдані, 
якщо не за те, щоб не допустити 
таких непрозорих корупційних 
схем, як РосУкрЕнерго, у якій 
Фірташ відігравав ключову 
роль; якщо не за те, щоб захис
тити свободу слова, свободу 
преси та свободу зібрань, котрі 
були обмежені Адміністрацією 
Януковича, з якою в олігарха на
лагоджені тісні стосунки.

Із дилемою, з якою зіштов
хнувся Ґудзяк, стикається біль
шість представників Заходу, що 
живуть в Україні: або тягти той 
камінь Сізіфа із своїми західними 
цінностями до самого кінця, 
страждаючи і, можливо, навіть 
зазнаючи повної невдачі. Або 
підкорятися нігілістичним пра
вилам сьогоденної України й 
отримувати від них матеріальну 
вигоду. 

У діаспорі Північної Аме
рики цей феномен називають 
going native (стати тубільним), 
його відомими жертвами є ко
лишня перша леді України Кате
рина Ющенко та екс-міністр юс
тиції Роман Зварич. 

Зрештою, Ґудзяк і його ото
чення вирішили, що скромних 
пожертв від діаспори недостат
ньо, як і замало лишатися ма
ленькою академією в чудернаць
кій будівлі XIX століття, що ви
пускає кілька десятків студентів 
на рік. Взагалі в різних прагнен
нях Українська греко-католицька 
церква, здається, вирішує керува
тися правилом «спочатку побу
дуй, а потім знайди спонсора». 
Результат цього підходу – недо
будований Патріарший собор Во
скресіння Христового на лівому 
березі Дніпра в Києві, який зво
дять уже близько 10 років і досі 
не наблизилися до закінчення. 

Такі факти руйнують «кемб
риджський захист», запропоно

ваний керівництвом Україн
ського католицького універси
тету. УКУ – не Кембриджський 
університет, який був заснова
ний 1231 року, має благодійний 
фонд у $6,9 млрд і міститься в 
країні, де верховенство права 
панує принаймні протягом 
трьох останніх століть. І в цьому 
контексті вплив Фірташа на зга
даний виш подібний до ролі са
мотнього тунця в морі. Та й уза
галі важко уявити ректора Кемб
риджського університету, який 
долає 266 км, щоб освятити те
плиці одного зі своїх спонсорів-
мільйонерів.

Водночас УКУ був заснова
ний у 2000 році, його бюджет 
незіставний з бюджетом Кемб
риджського університету. І міс
титься навчальний заклад в 
країні з нестабільною демокра
тією, у якій кілька колон верхо

венства права, що залишалися, 
протягом останніх двох років де
монтували люди, близькі до 
Фірташа.

ДЛя ЧОГО ОЛІГАРХАм  
ІНТЕЛІГЕНЦІя
Керівництво УКУ мало б усвідом
лювати, якими мотивами керу
ється Фірташ, жертвуючи $4,5 
млн. На думку спадає кілька 
ідей.

Євген Смаглюк, голова прес-
служби Фірташа, дотримується 
лінії, що той бажає підтримати 
розвиток університету європей
ського рівня в Україні, який має 
унікальний підхід у навчанні з 
українськими традиціями та за
гальнолюдськими цінностями. 
Звичайно, не виключено, що так 
і є: він просто хоче, щоб україн
ська освіта на Львівщині процві
тала. Звичайно. Але так само 
можливі й інші цілі. 

УКУ може стати для згада
ного олігарха таким самим засо
бом, яким є саміт «Ялтинська 
економічна стратегія» (YES) для 
Віктора Пінчука, – піар-плат-

ФІРТАш сВОГО ЧАсУ 
ПОжЕРТВУВАВ УКУ $4,5 мЛН – 
мАЙжЕ ТРЕТю ЧАсТиНУ 
ВАРТОсТІ ПЕРшОї ФАЗи 
БУДІВНиЦТВА 
УНІВЕРсиТЕТсЬКОГО 
мІсТЕЧКА У ЛЬВОВІ



GoInG natIvE. 
Ректор УКУ 
Борис Ґудзяк 
та олігарх 
Дмитро 
Фірташ, попри 
різницю в 
ціннісних 
орієнтирах, 
знайшли 
спільну мову
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формою, основою для підтримки 
поміж місцевого населення та ва
желем впливу на Захід.

Також є питання регіональ
ного впливу. Адже Рінат Ахме
тов впливає на Донбас, група 
«Приват» та Пінчук ділять Дніп-
ропетровськ, Олександр Ярос
лавський має вплив на Харків, 
Костянтин Жеваго – на Полтаву, 
Петро Порошенко – на Поділля, 
Ігор Єремеєв – на Волинь. Фір
таш може висувати претензії на 
Галичину. 

Йому потрібен позитивний 
імідж на Заході, де міститься і 
розширюється більшість його 
бізнесу. Спонсорування єдиного 
католицького університету на 
пострадянському терені – хоро
ший майданчик для цього. Фір
таш може також сподівається, 
що владика стане корисним со
юзником у Брюсселі й Страс
бурзі. Ватикан оголосив  
23 липня про призначення ним 
Ґудзяка апостольським екзархом 
для українських греко-католиків 
у Франції, Бельгії, Нідерландах, 
Люксембурзі та Швейцарії. Це 
сталося більш ніж за рік після 
того, як було повідомлено про 
пожертву від Фірташа. 

Понад те, владика сказав The 
Ukrainian Weekly, що буде 
«дуже» й «однозначно» залуче
ний до політичних процесів у 
Франції, Бенілюксі та Швейца
рії, які є домом не лише для ор
ганів управління Євросоюзу та 
Ради Європи, а й для Всесвітньої 
ради церков у Женеві. Якщо 
Фірташ підтримує персональні 
контакти з Ґудзяком, ніщо не 
перешкоджатиме зателефону
вати владиці під час його май
бутнього візиту до Страсбурга 
й запитати: «Боря, как дела?  
Я слышал, что ты собираешься 
на банкет сегодня вечером. Ты 
знаешь, что там будет глава ко
митета Европарламента по ис
следованиям, технологическому 
развитию и энергии? Возможно, 
ты сможешь упомянуть, что я 
хочу встретиться с ним на этой 
неделе. Не мешало бы также 
упомянуть про новое универси
тетское крыло, которое мы по
строили для УКУ».

Як апостольський екзарх 
для українських греко-
католиків у Франції, Бенілюксі 
та Швейцарії Ґудзяк може зро
бити кращий дипломатичний 
внесок і навіть затьмарити міні
стра закордонних справ Костян

тина Грищенка та його дипло
матичний корпус. У той час як 
останнього дедалі частіше 
сприймають як динозавра ра
дянської епохи, довіра до ко
трого зменшується, владику 
вважають витонченим інтелек
туалом, що здобув свій Ph.D. у 
Гарвардському університеті. І 
він більше підходить на роль єв
родипломата, ніж застарілий 
радянський бюрократ.

Звичайно, захисники Ґудзяка 
можуть правильно звернути 
увагу на те, що очільники Україн
ської православної церкви Мос
ковського патріархату часто кон
тактують зі своїми спонсорами-
олігархами і не відчувають доко
рів сумління, коли змішуються 
бізнес, політика та релігія. Але 
вважається, що Українська греко-
католицька церква має вищі мо
ральні та етичні стандарти, які 
базовані на героїчному опорі ра
дянському комунізму (якому ка
пітулювала УПЦ Московського 
патріархату) та відданості впро
вадженим західним цінностям в 
Україні. 

Владика Ґудзяк, як і будь-
який представник Заходу, залу
чений до українського суспіль
ства, донедавна перебував на пе
редньому краї боротьби між за
хідними цінностями та «Русскім 
міром»... 

Варто зауважити, що освя
чення теплиць було призна
чене на той самий день, що й 
храмове свято в селі. А це само 
по собі не могло бути достатнім 
приводом, щоб ректор універ
ситету відвідав далеке село. Те, 

що керівництво вишу при
йняло запрошення від DF 
Group узяти участь у події, за
свідчує, що УКУ переживає бо
лючий перехідний період і його 
керівники усвідомили це не по
вною мірою. Поїздка визнаного 
на міжнародному рівні ректора 
і владики до далекого села, щоб 
окропити водою комплекс те
плиць, – це функція, яку зазви
чай виконує місцевий свяще
ник або голова єпархії.

Стурбованість довкола освя
чення теплиці можна відхилити 
як надто гостру реакцію. Але так 

починається багато недоцільних 
стосунків – з простого доброго 
жесту, простих обіймів, простого 
поцілунку. Теплиці – це бізнес, 
який повинен стояти окремо від 
пожертв університету. Тут має 
бути чітка межа. Владика Ґудзяк 
за час керування УКУ набув репу
тації людини виключно чесної та 
високоморальної. Його поважає 
католицька спільнота в усьому 
світі. Отримавши нового вели
кого спонсора, а з ним і великі 
зобов’язання, керівництво вишу 
відтепер має добре обдумувати 
етичні аспекти й політичну до
цільність своїх рішень.  

УКУ мОжЕ сТАТи ДЛя 
ФІРТАшА ТАКим сАмим 
ЗАсОБОм, яКим Є сАмІТ YES 
ДЛя ВІКТОРА ПІНЧУКА, – 
ПІАР-ПЛАТФОРмОю, 
ВАжЕЛЕм ВПЛиВУ НА ЗАХІД



ми Є сВІДКАми 
ТУРБОТЛиВОГО сТАВЛЕННя 

УКРАїНсЬКиХ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ 
ДО сВОїХ ЩЕДРиХ 

сПОНсОРІВ-ОЛІГАРХІВ

І
нтелігенція і влада – тема надто неприємна. 
Власне, такою вона є для самої інтелігенції, проте 
щораз приємніша для влади. Тим більше за ни
нішніх обставин.

Вже кілька років поспіль ми є свідками турботливого 
ставлення українських інтелектуалів до своїх щедрих 
спонсорів, які є, за дивним збігом (або й недивним), 
спонсорами влади, що планомірно й послідовно під
грібають під себе країну, чавлячи в ній все живе. 
Не певна, чи саме звідти починалось, але запало в 
пам’ять тривожним дзвінком піклування української 
інтелігенції про карму олігархів. І не просто, а інтелі
генції національно свідомої, тієї, яка може сказати: 
«(...) на сьогодні є лише один об’єкт, проти якого я 
виступаю, – це українська влада. Я вважаю її абсо
лютним злом, яке веде країну та суспільство до де
далі глибшого занепаду й остаточного розпаду люд
ського в людях». Але на запитання, хто ж спонсорує 
міжнародний поетичний фестиваль Meridian 
Czernowitz, письменник і хедлайнер заходу, відповіді 
не знайшов, позаяк не знав. Підказав журналіст, на 
що письменник жваво зреагував: «Фірташ? Окей, 
хай покращує собі карму добрими справами». Осо
биста річ, звісно. Але навіщо тоді називати голову 
парламенту «співучасником розправи над журналіс
том», а чинного президента напередодні виборів 
2010-го – «примітивним недорікуватим дядьком із 
кримінальним мину
лим»? До творення цього 
типу влади долучилися 
ті самі три найвідоміші 
олігархи, які виявилися, 
зокрема, безвідмовними 
меценатами укрсучлітів
ського мейнстриму. 
Про яке-таке протисто
яння інтелектуальної 
еліти може йтися, якщо найпрестижніші інсти
туції мають схилитися в поклоні перед такими 
щедрими спонсорами: і Києво-Могилянська акаде
мія, і Український католицький університет, і Про
грама україністики в Кембриджі, і Львівський книж
ковий форум... Тож цілком закономірно, що саме ін
телектуали закликали президента «жорстко» наво
дити лад і йти відважно «обраною Вами 
дорогою – реформуйте Україну, не допустіть згор
тання реформ, ламайте корупцію і ведіть державу до 
демократичного урядування. З Вами – народ». Це 
той самий «народ», що й із Лєніним був, і зі Сталі
ним, і з Хрущовим, Брєжнєвим і Путіним також. Діс
тавши таку підтримку, президент – уже не «вождь 
пролетаріату», а олігархату – і навів жорстко лад, 
адже ж ви просили. І якраз у ті дні, коли арештову
вали Тимошенко. І хто просив! Президент КМА, 
режисер-шістдесятник, письменник-постмодерніст, 
директор Інституту українознавства... Сказав же кер
манич: «Хто платить, той і замовляє музику». Ні
мецькою це перекладається Sitz!
Відтак хіба доводиться чомусь дивуватись? Тому, що 
амбітний реформатор українського театру вважає 
кращим твором часів Незалежності роман радниці 

президента? Чи тому, що лідерка «противсіхів» теж 
докладається до покращення карми монополіста 
українського газового ринку, виступаючи з черні
вецькими своїми читаннями на тлі його врочистих 
ініціалів? Йдеться ж бо про «незаангажованих літе
раторів», далеких від брудної політики. В перекладі 
українською мовою це означає: за червоної влади 
вступати в компартію, за помаранчевої – брати 
гроші на видання патріотичної книжки в прези
дента, а за блакитної – користатися з ласки олігар
хів, що успішно завершують демонтаж Україн
ської держави. Виявляється, ці інтелектуали в 
програмі «проти всіх» роблять вагомі винятки.
Причому мають для цього чудове самовиправ
дання: вони нам винні, оскільки вкрали в дер
жави. Словом, шкода, що Ахать Брагін не встиг 
посприяти розквіту української культури. 
От коли термін «укрсучліт» набув свого реаль
ного сенсу: гламурний колабораціонізм. 
Вивершує цей сюрреалістичний спектакль відо
мий епізод на останньому Форумі видавців. ЗМІ 
повідомляють: «У Львові освистали ідею книжко
вого форуму під егідою Януковича». А наступного 
дня стало відомо, що керівництво таки звертати
меться до президента з проханням патронувати на
ступний – ювілейний – форум. На що деякі пись
менники заявили, мовляв, ноги їхньої там не буде... 

Постає запитання, а у нас 
в університетах принай
мні десь викладають ло
гіку? Бо це як, якщо фо
рум фінансує спонсор 
президента, то нога є, а 
коли сам глава держави 
патронує, то ноги не 
буде? А в чім, власне, від
мінність?!

Прикладів можна навести чимало. Але мова не 
йде про окремі випадки людей культури з інфі

кованою мораллю. Йдеться загалом про здатність – 
тобто нездатність! – значної частини культури до са
моорганізації, до дії та відповідальності за неї, до мо
ральної присутності в суспільстві. Це не брак грошей. 
Адже кошти надходили потоками з діаспори. А ще ж 
західні фонди, програми, гранти – несть їм числа. Це 
брак елементарної людської чесності. І громадян
ської свідомості.
Хіба не краще організовувати вдесятеро скромніші 
дійства порівняно з Львівським форумом і Черні
вецьким фестивалем за значно менші кошти, з мен
шою кількістю людей, де, однак, голос інтелігенції 
мав би свою моральну вагу? Менше люстр і натовпів, 
менше популістських акцій з читанням поезії на ба
зарі та гонораром у жменю малини, менше питва і 
самозакоханих рецитацій, а більше натомість трив
кої в часі протестної інтелектуальної енергії. 
Один італійський політолог, аналізуючи руйнівний 
для Італії феномен Берлусконі, сказав: «Я не боюсь 
Берлусконі при владі. Я боюсь Берлусконі в собі». За
мініть назване тут ім’я на актуальні для українських 
реалій – і дістанете пояснення.  

Раждьонниє ползать

Автор:  
Оксана 

Пахльовська
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ПРОПОЗиЦІя ПЕРЕсЕЛЕННя В 
ямАЛО-НЕНЕЦЬКиЙ 
АВТОНОмНиЙ ОКРУГ –  
ЦЕ ОЧЕВиДНЕ ЗНУЩАННя Й 
ФАКТиЧНА ВІДмОВА У 
РЕПАТРІАЦІї

У 
вересні цього року кон
сульство РФ зробило своє
рідний сюрприз тим у 
Криму, хто замислювавсь, 

а чи не возз’єднатися йому з істо
ричною російською батьківщи
ною. Дипломати повідомили:  
той, хто хоче туди повернутися, 
хто почувається співвітчизником, 
може це зробити. Важливо зазна
чити, що в Російській Федерації 
поняття «співвітчизник» тлума
чать дуже широко й назвати цим 
словом можуть кого завгодно, на
віть корінного жителя пустелі Ка
ракуми, якщо того вимагають 
найвищі державні інтереси. Та 
зазвичай до цієї категорії (навіть 
не питаючи згоди) зараховують 
усіх етнічних росіян.

У повідомленні дипломатів 
РФ особливо зворушило те місце, 
де можуть поселитися в ній репа
тріанти: Ямало-Ненецький авто
номний округ (ЯНАО). Це регіон 
вічної мерзлоти, де навіть Газп
ром має великі труднощі з видо
бутком блакитного палива через 
украй складні природні умови. А 
пропонувати таке кримчанам… 
Хоча, у принципі, дати змогу всім 
охочим етнічним одноплемінни
кам возз’єднатися з країною 
пред ків було б дуже гуманно. 
Справді, є такі росіяни в АРК та 
інших частинах України, яких ну
дить від неї самої, від української 
мови, культури, історії тощо. Тож, 
певно, повернення до великої Ро
сії було б для них (і для решти – 
лояльних громадян, які залиша
ються) найкращим варіантом: на
віщо змушувати людей страж
дати в нелюбій їм державі серед 
украй несимпатичного їм народу? 
Проте ЯНАО – це очевидне зну
щання й фактична відмова у ре
патріації.

Здавалося б, дивно. Російські 
ЗМІ рясніють публікаціями про 
демографічну катастрофу в РФ і 

про те, що приріст населення за
безпечують лише мігранти з 
країн Азії, Африки та колишніх 
республік СРСР плюс мусульман
ські регіони Росії (із приводу чого 
навряд чи радіють у Кремлі…).

Не вщухають у пресі плачі 
про 25 млн росіян, що залиши
лися жити після розпаду Радян
ського Союзу в нових незалежних 
державах. Але чомусь посилю
ється процес масового переїзду 
до РФ аж ніяк не представників 
титульного етносу. На її терени 
ринули мільйони узбеків, таджи
ків, азербайджанців, киргизів, 
казахів плюс тисячі китайців, 
в’єтнамців,  бенгальців, арабів, 
аф ган ців та ін.

Посилюється і внутрішня мі
грація: кавказькі горяни, які є 
громадянами РФ, залюбки опано

вують уже не тільки Москву та 
Петербург, а й увесь центр дер
жави. Кавказці в регіонах із тра
диційно російським етнічним на
селенням почуваються господа
рями й зовсім не збираються змі
нювати своїх звичок та зважати 
на традиції тубільців. Це створює 
конфліктне середовище й поро
джує обопільний культурний шок 
унаслідок фундаментально різ
них цінностей. Нещодавно росій
ська телевізія спантеличено роз
повідала про дагестанське весілля 
в Москві, де гості поблизу Кремля 
влаштували радісну стрільбу з ав
томатів Калашнікова: має дагес
танський народ такий веселий 
звичай…

У багатьох етнічно російських 
регіонах стають повсякденною 
реальністю бійки місцевих із гас
тарбайтерами з Центральної Азії, 
зґвалтування азійськими робіт
никами російських жінок. Усе це 
набуває такого характеру й по
ширення, що заклики до «інтер
націоналізму», «дружби наро
дів» та інші залишки радянської 
пропаганди вже не допомагають. 
Приміром, у вересні цього року 
цілий район Ростовської області 
був охоплений міжетнічним кон
фліктом, детонатором якого 
стали зіткнення між росіянами й 
дагестанцями. В селищі 
Дем’яново Кіровської області та
кож стінка на стінку пішли росі
яни й вихідці з Північного Кав
казу. Були бійки між кавказцями 
та козаками в Кисловодську, су
тички в Рязані. Ці випадки най
гучніші, але в тіні залишається 
потужний потік переселення до 
Росії гастарбайтерів, які, на від
міну від кавказьких горян, іще не 
можуть похвалитися її громадян
ством. Їх стає дедалі більше за 
масового безробіття (прихова
ного) самих росіян.

Чому це так? Бо того вимага
ють інтереси великого бізнесу в 
державі. Що й казати про росіян 
України, Молдови, Казахстану, 
коли по селах РФ багато робочих 
рук не можуть знайти собі засто
сування. Хоча урядовці масове 
завезення гастарбайтерів пояс
нюють нестачею кадрів, на
справді такого дефіциту немає. 
Річ в іншому. Представники ти
тульного етносу в РФ – це пере
важно кваліфіковані робітники, і 
за копійки, як азіати, вони пра
цювати не хочуть. Але для узбеків 
і таджиків ці жалюгідні (з по
гляду місцевих) суми, як на мірки 
їхніх країн, є цілком пристой
ними. Вони їх влаштовують. Олі
гархи РФ і просто великий бізнес 

Автор:  
Ігор Лосєв

Дараґіє ямало-нєнєцкіє
«соотєчєствєннікі»…
Усупереч офіційним заявам про стурбованість долею росіян у 
країнах СНД, Кремль, схоже, абсолютно не зацікавлений у їхньому 
масовому поверненні до РФ: для нього вони є засобом геополітики
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Урядова програма 
з репатріації росіян 
передбачає фінан-

сову допомогу  
у розмірі  

$4 тис.
на родину. 

За кілька років 
цією державною 

ініціативою скорис-
талися лише кілька 

тисяч осіб

звикли отримувати швидкі 
гроші, а це забезпечити може, зо
крема, фантастично дешева 
праця гастарбайтерів. Вочевидь, 
саме тому таджики, узбеки, кир
гизи в Москві, Петербурзі, інших 
містах Центральної Росії по
трібні, а етнічні росіяни – ні. Їм – 
на Ямало-Ненецьку Русь…

У такий спосіб розвивалася 
Західна Європа в 1950 – 1970-х. 
Сьогодні там живуть уже друге і 
третє покоління трудових мігран
тів із Північної Африки, Близь
кого Сходу, Індостану тощо. Їхня 
дешева праця тоді дуже поспри
яла зростанню економіки та зба
гаченню деяких верств суспіль
ства. Але тепер доводиться за це 
розплачуватися цілим комплек
сом расових, етнічних і конфесій
них проблем, що незрідка спра
цьовують як потужна міна впо
вільненої дії. Навряд чи Росії по
таланить таких наслідків уник
нути…

Водночас особи російського 
походження мають великий кло
піт із поверненням до РФ і набут
тям її громадянства. Якщо в Пів
денній Осетії та Абхазії місцевим 
осетинам і абхазцям паспорти із 
двоголовим орлом роздавали 
мішками (щоб танки північного 
сусіда потім «захищали» їх від 
«грузинських агресорів»), то ре
патріантам – представникам ти
тульного етносу таке свято нечу

ваної щедрості не світить. Росі
яни, що повертаються на батьків
щину з Туркменистану, Узбекис
тану, Казахстану, мають роками 
випрошувати російський пас
порт.

Майже всі репатріанти вияв
ляються в Росії нікому не потріб
ними. Досить сказати, що там
тешня урядова програма з репа
тріації росіян передбачає фінан
сову допомогу цим людям у роз
мірі $4 тис. на родину. Чи багато 
в сучасній РФ придбаєш на таку 
суму? Не дивно, що за кілька ро
ків цією державною ініціативою 
скористалися лише кілька тисяч 
осіб. З усього випливає, що всупе
реч своїм офіційним заявам про 
стурбованість долею «соотєчє
ствєнніков» у країнах СНД, 
Кремль насправді абсолютно не 
зацікавлений у масовому повер
ненні етнічних росіян. Прожива
ючи за межами РФ, вони є для 
нього лише засобом геополітики, 
«гарматним м’ясом» зовнішньо
політичних зусиль. Ніякою наці
ональною сентиментальністю, ні
яким «покликом крові» тут і не 
пахне, суцільний цинізм та хо
лодний політичний розрахунок. 
Як справедливо зазначив москов
ський журналіст українського по
ходження Володимир Кова
ленко: «Не можу не висловити 
своєї думки про московських «за
хисників росіян» у країнах 

«близь кого зарубіжжя». Їхнє обу
рення було б зрозумілим, якби 
Росія була традиційно людино
любною країною на кшталт Спо
лучених Штатів, де для поря
тунку єдиного збитого над Бос
нією льотчика організовують цілі 
експедиції. Але в самій Росії, як у 
будь-якій азіатській країні, як-от 
у Китаї чи Іраку, навіть людське 
життя нічого не варте. Згадаймо, 
з якою рідкісною підлістю росій
ське військове керівництво на 
першому етапі чеченської опера
ції (коли було підтримувано ви
димість, начебто проти Дудаєва 
воює тільки «чеченська опози
ція») зреклося своїх захоплених у 
полон офіцерів, зневажливо ого
лосивши їх «найманцями» (хоча 
такий статус давав чеченцям 
право негайно стратити полоне
них). Згадаймо, з якою суто фа
шистською жорстокістю росій
ська авіація скидала бомби на го
лови російським старим у Гроз
ному, важка артилерія обстрілю
вала багатоповерхові будинки, 
хоча в них якраз жили переважно 
росіяни (чеченці мешкають зде
більшого в приватному секторі). 
Згадаймо, нарешті, як «убері
гали» російських заручників у 
Будьонновську». Справді, важко 
уявити в РФ «порятунок рядового 
Раяна».

Аналізуючи дії Кремля, 
можна дійти висновку, що за 
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його справжнім планом росіяни 
мають жити в сусідніх із Росією 
державах і бути там п’ятою коло
ною, виконуючи функцію потуж
ного важеля тиску на їхні уряди й 
суспільства, а також «гуманітар
ним» прикриттям можливих 
агресивних дій із боку історичної 
батьківщини: «захист співвітчиз
ників, єдинокровних братів» 
тощо. Хоча самі етнічні однопле
мінники як такі не є для кремлів
ської верхівки жодною цінністю 
(як у державі, так і за її межами). 

Є чимало прикладів холодно-
цинічного ставлення Кремля до 
захисту прав та інтересів етнічних 
росіян за межами Росії. Ще 1990 
року московські ЗМІ істеричним 
тоном розповідали про «зну
щання» латиських націоналістів 
із росіян, рембрандтівськими бар
вами змальовуючи побиття в Ризі 
курсанта місцевого військового 
училища, який унаслідок цих 
«бузувірств» утратив зуб. Що
правда, потім з’ясувалося, що по
страждав він у п’яній сутичці з ет
нічно своїми. Водночас у Наман
ганській області Узбецької РСР 
оскаженіла юрба замордувала, 
порвала на шмаття і спалила 
п’ятьох солдатів слов’янського по
ходження. Московська преса 
практично не відреагувала на цю 
подію. Чому? Все пояснюється 
дуже просто. 1990 року Латвій
ська РСР оголосила про своє ба
жання вийти зі складу Союзу, а 
Узбецька РСР ні в чому такому 
помічена не була. Коли йдеться 
про імперські інтереси, втраче
ний зуб важить значно більше за 
людське життя…

У Туркменистані великий 
вождь Туркменбаши оголосив 
усім тамтешнім росіянам із по
двійним громадянством, що ті, 
хто від паспорта РФ не відмо
виться, повинні віддати (без жод
ної компенсації) свої квартири 
державі й негайно вирушити на 
постійне проживання до Росій
ської Федерації. І хоча це сталося 
вже за Путіна, Москва жодного 
докору Ашгабатові не кинула. 
Адже РФ виконує газові 
зобов’язання перед іноземними 
клієнтами за рахунок не тільки 
російських, а й туркменських ро
довищ. А тоді між двома сторо
нами саме відбувалися паливні 
перемовини… 

У Казахстані в північних регі
онах на початку 1990-х (якраз у 
період підвищеної активності Со
лженіцина щодо «облаштування 

Росії») буяли російсько-
сепаратистські рухи, що спира
лися на козацтво Семирічен
ського війська. Вже за президент
ської каденції в РФ Путіна росій
ські отамани-сепаратисти дістали 
від казахстанських судів великі 
терміни (15–17 років) позбав
лення волі. На сьогодні росій
ський сепаратизм у Казахстані 
практично розгромлено. За ціл
ковитого мовчання Кремля… Тут 
знову геополітичний інтерес 
Білокам’яної: що таке якісь там 
зарубіжні росіяни порівняно з 
важливою роллю Казахстану як 
стратегічного партнера в Цен
тральній Азії чи небезпекою 

штовхнути Астану в обійми «дав
нього друга» Москви – Пекіна?..

Останніми роками, після того 
як Кремль дещо стабілізував (але, 
очевидно, тимчасово) ситуацію в 
Чечні, сплачуючи її лідерові Рам
зану Кадирову величезну данину 
за невихід зі складу РФ, у Москві 
почалися розмови про нове засе
лення Північного Кавказу етніч
ними росіянами. Зрозуміло, що 
вони будуть там жертвами, зате, 
як гадають державні керівники, 
позиції Росії в цьому регіоні поси
ляться. А що станеться з тими не
щасними, то справа десята…

Мільйони росіян на теренах 
«національних окраїн» опини
лися зовсім не випадково, то був 
звичайний процес колонізації 
метрополією своїх володінь. Ві
домий політолог-дисидент Абду
рахман Авторханов у його кла

сичній праці «Імперія Кремля» 
писав: «Царі відряджали на заво
йовані ними національні окраїни 
не колоністів, а армію та бюро
кратію. Тому російське населення 
становило там іще 1926 року 
тільки 5%. Більшовики крім армії 
та бюрократії взяли курс іще й на 
масове заселення національних 
республік представниками неко
рінних національностей, пере
важно російсько-українським на
селенням… Стратегічна ціль мі
грації – це денаціоналізація на
цій, у підсумку якої корінне насе
лення […] становитиме націо
нальну меншість у власних респу
бліках. Звідси випливає, що при

йшле населення, ставши біль
шістю в республіці, претендува
тиме на всі керівні посади, та й 
саме існування національних рес
публік із російською більшістю 
стане анахронізмом».

Ось чому РФ, запрошуючи 
кримських росіян переїжджати 
на Ямал, фактично забороняє їм 
репатріюватися до Росії. Вони по
винні залишатися на місці, в 
Україні, й чекати імперської го
дини «Х». Політика Кремля щодо 
росіян у країнах «близького зару
біжжя» є не гуманітарною, а 
інструментально-ситуативною. 
Якщо захист цих меншин дава
тиме політичні бали, то, мож
ливо, їх захистять, якщо ні – зда
дуть, не кліпнувши оком. Став
лення до людини за межами своєї 
країни не може бути кращим від 
ставлення всередині такої. 

ВИБУХ НЕ-
ВДОВОЛЕННЯ. 
Приплив азій-
ських гастар-
байтерів до 
Росії провокує 
зростання ксе-
нофобських 
настроїв, осо-
бливо серед 
етнічно росій-
ської молоді
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Нова путінська 
«фортеця «Росія»

П
оки учасниці російсь кого 
панк-рокового гур ту Pussy 
Riot подавали апеляції про 
перегляд винесеного їм ви

року (дворічне ув’язнення) за по
літичний протест у московському 
Соборі Христа Спасителя, Росію 

обгороджували муром репресій. Придушення 
інакодумства цнотливо прикрито мантією пра
восуддя, але залізні кліщі авторитаризму ні з 
чим не сплутаєш.

Путінське закручування гайок – частина 
ширшої картини, яка включає повернення до 
конфронтації зі США та НАТО. Сполучені Штати 
мусять чітко зрозуміти: їхня політика перезаван
таження під гаслом «нічого не чую, нічого не 
бачу, нічого нікому не скажу» посприяла знева
жанню прав людини в Росії.

Москва запобігає перед Китаєм, підтримує ре
жим Асада в Сирії, не зважає на гонку ядерних 
озброєнь, розпочату Іраном. Кремль не покладає 
рук, намагаючись сформувати навколо себе сферу 
впливу вздовж своїх кордонів і «полюс» у багато
полярному світі, який би виступив проти Вашинг
тона.

Нещодавні події так різко відлунюють 1920–
1930-ми, що важко помилитися. Засновник ра
дянської держави і юрист за освітою Владімір Лє
нін писав: «Суд має не покласти край терору – обі
цяти це було б самообманом або обманом, а об
ґрунтувати й узаконити його принципово, зрозу
міло, без фальшу і прикрас». Можна лише запи
тати себе, чи чаклун не став взірцем для свого 
учня. Назвав же Путін Сталіна «ефективним ме
неджером».

У такому дусі Дума одностайно схвалила 
нові поправки, внесені ФСБ, які розширили ви
значення поняття «державна зрада». Звинува
чення в цьому злочині відтепер можна буде ви
сунути мало не кожному російському громадя
нинові, який працює із закордонними організа
ціями або мав контакти з іноземцем.

Поняття «державна зрада» віднині означає 
не лише конкретний злочин, наприклад, свідоме 
передавання державної таємниці іноземній кра
їні. Його можна застосовувати до будь-якої пове
дінки, котру служби держбезпеки, прокуратура і 
суди вважатимуть такою, що підриває «консти
туційний лад, суверенітет, територіальну і дер
жавну цілісність».

Крім того, суди, які розглядають справи про 
державну зраду, насправді не є не за леж ни ми. 
Кремль не вагається засто совувати «телефонне 
пра  во» (практика, поширена ще від радянських ча
сів), коли суддям дають вказівки телефоном зго ри 

щодо того, який вирок ухвалювати в тій чи іншій 
справі. «Знаменитих» опонентів влади, як, примі
ром, Міхаіла Ходорковского, колишнього главу на
фтової компанії «ЮКОС», засуджують до тривалих 
термінів ув’язнення, які загалом вважають полі
тично вмотивованими.

Ось такі зміни на додачу до драконівських за
конів і інших поширених у Росії способів пося
гань на громадянські права було запроваджено 
цього року, причому адміністрація Обами навіть 
голосу не подала на знак протесту:
• У червні Дума схвалила закон про заборону не
санкціонованих протестів, який дозволяє дер
жаві карати організаторів астрономічними штра
фами.
• У липні Дума схвалила законопроект, що дозво
ляє державі блокувати веб-сайти, які вона вва
жає шкідливими для суспільства.
• Закон про реєстрацію неурядових організацій 
тепер вимагає реєструвати кожну «політично ак
тивну» неурядову організацію, що отримує фі
нансування з-за кордону, як «іноземного агента».
• Зараз у Думі розглядається законопроект 
«Про захист релігійних почуттів громадян Ро
сії», який криміналізує богохульство і передба
чає можливість ув’язнення за такий злочин. 
Суди покладатимуться на «експертів», близь
ких до православної церкви, щоби визначити, 
що саме є богохульством. Останні законодавчі 
ініціативи мають серйозні геополітичні на
слідки. Путін провадить політику «фортеці 
«Росія», побудовану на репресіях всередині 
країни і конфронтації за її межами. Вона по
трібна, щоб виправдати розширення військо
вого бюджету на $700 млрд.

Курс адміністрації Обами на перезаванта
ження, як і політика відносин із Росією загалом, 
потребує серйозного переосмислення. Америка у 
відносинах із Москвою має керуватися власними 
національними інтересами, а не вдавати, що все 
гаразд.

Вашингтону потрібно працювати над під
тримкою індивідуальних прав і свобод, демо
кратії та вільних ЗМІ через «народну диплома
тію» й адресну допомогу шляхетним ініціати
вам. Американський адміністрації слід співп
рацювати з сусідами Росії та державами Єв
ропи, яких непокоїть розширення російської 
«сфери впливу». І, нарешті, Сполучені Штати 
та їхні союзники мають залучати міжнародні 
організації, експертні кола, ЗМІ й соціальні ме
діа для протидії репресіям у Росії.

І починати це робити краще зараз, поки при
вид авторитарнішої Росії не почав знову бродити 
Європою й усім світом. 



Автор: 
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Бугайські,  
сшА 

Америка  
і світовий безлад
Криза глобального лідерства США може призвести до появи 
непередбачуваних безпекових викликів у різних куточках світу

Г
еополітичні аналітики так і 
не змогли дати визначення 
тій епосі, що настала після 
холодної війни. Одним ре

ченням не охопити тих разю
чих змін у системі міжнарод
них відносин, свідками яких ми 
стали за останні два десяти
ліття, в логіці й подальшому 
векторі яких усе ще не можуть 
розібратися оглядачі й полі
тики. Сполучені Штати, котрі 
були центральною дієвою осо
бою цих історичних перетво
рень, поступово обмежують 
свою роль на світовій арені та 
помалу усуваються від вирі
шення глобальних проблем.

ЗмІНА ПОЛюсНОсТІ
Два десятки років тому світ був 
більш передбачуваним і струк
турованим, поділеним між 
двома найбільшими держав
ними потугами. Якщо Сполу
чені Штати були оточені добро
вільними союзниками, то Ра
дянський Союз мав цілий табір 
«добровільно-примусових» са
телітів. Посередині між ними 
перебував пояс нейтральних 
або неприєднаних країн, які 
мало впливали на світове спів
відношення сил. Жодна з цих 
двох великих держав не нама
галася захопити «чужих» союз
ників, хоча боротьба за сфери 
впливу час від часу виливалася 
у конфлікти між їхніми сателі
тами в країнах третього світу.

Ця епоха передбачуваної 
двополярності завершилася з 
розпадом Радянського Союзу і 
звільненням країн європей
ського соціалістичного табору 
від комунізму. У подальші 20 
років Америка була безпереч-
ним лідером у світі, як здава
лося, з необмеженими політич

ними і військовими можливос
тями. Цю фазу називають «од
нополюсний момент», вищою 
точкою якої став теракт 11 ве
ресня 2001 року. Після цього 
Вашингтон розгорнув дві 
масштабні військові операції – 
в Іраці й Афганістані – і справ

ляв враження абсолютно непе
реможного, виконуючи свої за
вдання у «війні проти теро
ризму».

Однак однополярність вия
вилася нетривалою інтерлю
дією, і на зміну їй прийшла ба
гатополярність. Причина кри

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ-2? 
Друга президентська  
каденція Барака  
Обами, очевидно,  
супроводжуватиметься 
новими геополітичними 
поступками на користь 
путінської Росії
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лася не в тім, що якась одна 
держава виступила проти 
США, а в тім, що Вашингтон не 
міг водночас продовжувати дві 
затяжні війни та підтримувати 
свою активну мілітарну при
сутність скрізь і всюди. Й не
зважаючи на те що в кількох 
регіонах з’явилися нові сильні 
економічні гравці, жодна дер
жава не була готова посісти 
місце Америки на світовій 
арені.

Попри надії амбітних сто
лиць на кшталт Москви і Пе
кіна, найближче майбутнє не 
бачиться мультиполярним. 
Адже як така мультиполяр
ність передбачає поділ світу на 
окремі регіони, в межах яких 
домінують легітимні полюси 
сили. Значно вірогіднішою є 
затяжна боротьба за регіо
нальні зони впливу між біль
шими державами поряд зі 
спротивом з боку менших, які 

боротимуться із зовнішнім 
втручанням.

США й надалі, вочевидь, за
лишатимуться єдиною най
сильнішою державою у світі, але 
не зможуть завжди діяти в од
носторонньому порядку та в 
планетарному масштабі. Більше 

того, хоча глобальна біполяр
ність нині неможлива, умови 
для неї чи навіть для триполяр
ності проглядаються в різних 
регіонах. Наприклад, у Серед
ній і Східній Азії Китай, Росія й 
Америка змагаються між собою 
за вплив, а всі інші задіяні дер
жави мають при цьому балансу
вати так, щоб не втратити неза
лежності.

Поняття «полярність» має 
кілька застережень. Воно озна
чає, що одна велика країна до
статньо приваблива для того, 
щоб стати центром тяжіння 
для своїх сусідів. Як варіант – 
агресивніша держава може за
добрити країни, що поруч, щоб 
ті хоч-не-хоч визнали її тимча
сове верховенство, але це не за
безпечить достатньої лояль
ності з їхнього боку в подаль
шому. Задуманий Путіним Єв
разійський союз є повчальним 
прикладом процесу поляриза
ції під тиском. Поняття «поляр
ність» применшує інтереси 
дрібних і середніх країн, підпо
рядковуючи їх амбіціям вели
ких держав регіону. Воно може 
використовуватися як димова 
завіса для маскування неоім
перського втручання, що об
межує незалежність численних 
підлеглих столиць. Яскравим 
свідченням цього явища мо
жуть слугувати відносини між 
Росією та колишніми радян
ськими республіками.

Неполярність не означає ав
томатичного скочування до 
міжнародного хаосу, як заявля
ють теоретики багатополюс
ності. Ідея «хаосу» передбачає 
боротьбу не на життя, а на 
смерть між державами-супер-
ни цями. Хоча для деяких аф

риканських і близькосхідних 
країн це визначення справед
ливе, в інших регіонах відсут
ність гегемонії може стимулю
вати держави до співпраці саме 
для уникнення хаосу або пану
вання однієї країни над ін
шими.

Насправді самозвані «по
лярні» держави самі можуть 
стати джерелом конфліктів чи 
між собою, чи внаслідок прове
дення політики «поділяй і вла
дарюй». Замість гарантії ста
більності й безпеки боротьба за 
мультиполярність може якраз і 
породжувати сутички, особ-
ливо там, де дві або більше дер
жав борються за панування, а 
дрібніші країни чинять опір їх
ньому тиску чи навіть навмисно 
провокують конфлікти між 
ними.

АмЕРиКА: ЗАНЕПАД Чи 
сАмОУсУНЕННя?
У цій задачі з полюсами світо
вий вплив Америки послаблю
ється внаслідок дії трьох осно
вних чинників: фінансового, 
політичного і стратегічного. 
Після глобальної фінансової 
кризи, коли державний борг 
США швидко зріс до небачених 
розмірів, асигнування на обо
рону скорочуються включно з 
видатками на «нештатні ситуа
ції за кордоном». Наприклад, 
оборонний бюджет у 2012-му 
становить $702,8 млрд, що при
близно на $36 млрд менше про
гнозованих на оборону витрат 
2011 року, тобто скорочення 
сягнуло 5%. Прогнози на п’ять 
років свідчать про значнішу 
економію: оборонний бюджет 
2016-го може бути на 13% мен
шим, ніж 2011-го.

Такі скорочення, найімовір
ніше, призведуть до змен
шення структури збройних сил 
на 10% порівняно з нинішніми. 
Менша армія може означати 
неможливість адекватної реак
ції на кризи в кількох регіонах. 
Наприклад, Сполученим Шта
там буде важко боротися з од
ночасними загрозами на Дале
кому Сході, в Південній Азії та 
на Близькому Сході.

У політичному сенсі під час 
цьогорічної президентської ви
борчої кампанії головна увага 
була прикута до реанімації за
стійної американської еконо
міки, де рівень безробіття зали
шається високим, а зростання 

ХОЧА У КІЛЬКОХ РЕГІОНАХ 
З’яВиЛися НОВІ сиЛЬНІ 
ЕКОНОмІЧНІ ГРАВЦІ, жОДНА 
ДЕРжАВА НиНІ НЕ ГОТОВА 
ПОсІсТи мІсЦЕ АмЕРиКи  
НА сВІТОВІЙ АРЕНІ
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майже не відбувається. При
страсті вирують також із при
воду того, чи варто починати 
вживати якісь термінові за
ходи, спрямовані на зменшення 
бюджетного дефіциту і пога
шення 16-трильйонного дер
жавного боргу. Міжнародна по
літика була витиснута на маргі
нес виборчої кампанії, хоча 
президент Барак Обама здобув 
кілька серйозних успіхів. Зо
крема, сюди слід зарахувати лік
відацію Усами бен Ладена і виве
дення американських військ із 
Іраку й Афганістану.

Тим часом Мітт Ромні кри
тикував Білий дім за нехту
вання питаннями безпеки Ізра
їлю, підтримку теплих відно
син із агресивною Росією і не
достатню увагу до європейських 
союзників США. Він стверджу
вав, що міжнародна політика 
Обами послаблює вплив Аме
рики у світі. Демократи заяв
ляли, що Ромні не розуміє ню
ансів міжнародної політики і 
що він може стати другим 
Джорджем Бушем-молодшим. 
Його непохитну позицію щодо 
іранської програми ядерних 
озброєнь вважали доказом 
прагнення розв’язати ще одну 
війну на Близькому Сході. Тим 
не менше міжнародні справи 
були другорядними у прези
дентській кампанії.

Після перемоги Обами з 
точки зору своєї стратегії Ва
шингтон вибірково підходи
тиме до своїх місій, а його пріо
ритети переноситимуться з Єв
ропи. Проголошена Пентаго
ном у червні «стратегія обо
рони» передбачає переорієнта
цію Америки на Східну Азію та 
зменшення американського 
військового контингенту в Єв
ропі. Зараз Штати дедалі час
тіше називають себе тихооке
анською, а не атлантичною дер
жавою, а Пентагон виводить дві 
з чотирьох бригад, що базу
ються у Старому світі. Це збіль
шує час, необхідний для екс
треного перебазування на кон
тинент сил у разі конфлікту. 
Тому звичайні оборонні заходи 
важчим тягарем ляжуть на 
плечі союзників – і це коли Єв
ропа сама скорочує власні 
збройні сили.

Криза в ЄС і переміщення 
сил США у майбутньому позна
чаться і на запобіганні сутич
кам, і на гуманітарних опера

ціях, в яких Вашингтон не 
обов’язково тепер відіграва
тиме головну роль. Оглядачі 
побоюються, що зі зменшенням 
участі Америки врегулювання 
місцевих збройних сутичок за
тягуватиметься, а жертв серед 
цивільного населення, ймо
вірно, ставатиме більше. Зва
жаючи на небажання ЄС вклю
чатися у будь-які воєнні дії, 
майбутній конфлікт десь на 
Балканах, у Північній Африці 
або Східній Європі може і не 
призвести до значного військо
вого втручання Заходу.

Але, попри зменшення ролі 
США у світовому масштабі, за
рано вести мову про немину
чий занепад цієї держави. Де
які експерти припускають, що 
невдовзі Штати зійдуть зі світо
вої арени, подібно до інших по
передніх держав-гігантів та ім
перій, а на їхнє місце прийдуть 
інші. Цей підхід фокусує свою 
увагу на країнах БРІК (Брази
лія, Росія, Індія, Китай) як 
можливих наступників, що мо
жуть посісти місце Америки, 
але така думка є явним спро
щенням.

Бразилія не має значної 
стратегічної сфери впливу, а об
межується Південною Амери
кою. Росія опинилася перед за
грозою масштабного соціально-
політичного фіаско, особливо 
небезпечного з огляду на зна
чне скорочення її власних енер
горесурсів та антипутінські ви
ступи середнього класу. Індія 
потерпає від внутрішніх етніч
них, релігійних і регіональних 
протистоянь, які можуть розі
рвати країну на частини. А пе
ред Китаєм стоять проблеми по
літичного характеру, насампе
ред наростання протестів проти 
диктатури комуністичної партії 
з боку середнього класу, поси
лені економічним уповільнен
ням країни. Жодна з цих держав 
не зможе замінити США на сві
товій арені, хоча де в чому вони 
конкуруватимуть за вплив і під
риватимуть можливості одна 
одної.

У деяких столицях до вибір
кового самоусунення Вашинг
тона з окремих куточків світу 
ставляться прихильно, і тим 
часом тут намагаються ство
рити «антигегемонський» і ан
тиамериканський блоки. Проте 
навряд чи спільна антиштатів
ська стратегія призведе до три

валої співпраці між такими різ
ними країнами, як Китай, Індія 
та Росія. Її не сприйматимуть і 
ті держави, які або самі хочуть 
стати частиною Заходу, або че
кають від останнього захисту, 
або захоплюються ліберальною 
політичною моделлю. Проти
дію США переважно підтриму

ють ті лідери, які бояться втра
тити владу і вплив на міжна
родній арені, вбачаючи у вну
трішній опозиції «руку За
ходу». Проте наразі не створено 
такої універсальної ідеології, 
яка б об’єднала і мобілізувала 
дуже різні країни з конкурент
ними амбіціями і змаганнями 
за зони впливу.

мУЛЬТиПОЛяРНІсТЬ І 
мУЛЬТиЛАТЕРАЛІЗм
Роль міжнародних інститутів 
залишається непевною в де
далі складнішому і непередба
чуванішому глобальному без
ладі. Звичайно, ООН та ОБСЄ 
надалі відіграватимуть певну 
роль у підтримуванні безпеки 
у світі, хоча і надалі їх блоку
ватимуть члени з правом вето. 
Корисним параметром для 
оцінки інституційної надій
ності може бути ефективність 

З ТОЧКи ЗОРУ сВОЄї сТРАТЕГІї 
ВАшиНГТОН ВиБІРКОВО 
ПІДХОДиТимЕ ДО сВОїХ 
мІсІЙ, А ЙОГО ПРІОРиТЕТи 
ПЕРЕНОсиТимУТЬся  
З ЄВРОПи  

Оборонний  
бюджет США  

2012 року
становить 

  

$702,8 
 млрд,що на

 

 $36 
млрд менше  

прогнозованих  
на оборону  

витрат 2011 року
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трансатлантизму у залаго
дженні конфліктів.

За першої каденції прези
дента Обами трансатлантичні 
відносини не виправдали почат
кових сподівань. Замість по
вного і всебічного відновлен ня 
аме ри кансько-європейських від
носин відбулося поглиблення 
фундаментальних суперечнос
тей. Білий дім не вважає ЄС но
вою силою на глобальній арені, а 
чимало провідних європейських 
держав критикують США за неу
вагу до Старого світу і вузькість 
американських інтересів у між
народній політиці. Вашингтон 
дратують нескінченні внутрішні 
проблеми ЄС, постійні незгоди і 
неспроможність сформулювати 
зв’язну зовнішньополітичну лі
нію, небажання розділити з Аме
рикою тягар оборонних заходів і 
невдале застосування політики 
«м’якої сили».

Зрештою через обмежені, 
ресурси і перенесення інтересів 
за межі Європи Вашингтон не 
може докладати всіх зусиль, 
спрямованих на розбудову кон
структивних відносин із ЄС. Він 
більше не домагається розши
рення Євросоюзу і НАТО. Цей 
підхід Білого дому чітко просте
жується на економічній арені, 
зокрема в тому, що Америка всю 
свою увагу приділяє формату 
групи Великої двадцятки, до 
якої входять нові економічні гі
ганти, а не значно вужчій Вели
кій вісімці, тим самим зменшу
ючи міжнародну роль її євро
пейських учасників.

Американські політики пе
реконані, що лідерам ЄС бракує 

сили волі. Вони дедалі більше 
зосереджуються на внутрішніх 
питаннях і проявляють мало 
зовнішньополітичної ініціа
тиви. У Вашингтоні роздрату
вання і розчарування виклика
ють ті європейські політики, 
які не бажають відігравати ва
гомішу роль у глобальному 
масштабі, надавати підтримку 
США й ефективно застосову
вати свої значні ресурси. Най
показовішим у цьому сенсі є 
приклад війни в Афганістані, 
де більшість держав ЄС відмо
вилися збільшувати свою 
участь, особливо в районах 
партизанських бойових дій.

Саміт НАТО, що відбувся в 
Чикаго у травні, чітко висвіт
лив нові проблеми, які постали 
перед Північноатлантичним 
альянсом. Після виведення 
військ з Афганістану наприкінці 
2014 року НАТО загрожує зна
чне послаблення. Найдовша в 
його історії війна так і не стала 
перемогою в битві за безпеку і 
демократію. Натомість її на
слідки для політичного життя в 
цій країні залишаються дуже 

непевними, й оглядачі побою
ються, що після виведення 
військ НАТО нестабільність по
шириться на інші регіони Се
редньої і Південної Азії. Дуже 
малоймовірно, щоб сили 
Альянсу у подібній ролі будуть 
застосовуватися ще десь у май
бутньому. 

Світ стає дедалі непередба
чуванішим через зростання 
транснаціональних загроз, полі
тичні перевороти, поширення 
засобів масового знищення, 
збільшення кількості «неспро
можних держав» (failing states), 
появу країн з регіональними 
амбіціями, активізацію міжна
родних терористичних органі
зацій. І кожен із цих елементів 
нестабільності з’явився тоді, 
коли сам Альянс переживає 
непрості часи, що, зокрема, ві
дображається в масштабному 
урізанні бюджету, внутрішніх 

проблемах Європи та змінах 
пріоритетів Америки.

Економічні й бюджетні 
кризи по обидва боки Атлан
тики підірвали оборонний по
тенціал Альянсу. Але якщо 
США можуть дозволити собі 
раціоналізувати свої збройні 
сили і при цьому зберігати 
свою ефективну військову при
сутність у кількох ключових 
регіонах, оборона Європи є де
далі ненадійнішою, позаяк під 
тиском нагальних фінансових 
проблем насамперед скорочу
ється її оборонний бюджет. 
Кілька європейських держав 
різко зменшать видатки на ар
мію. Наприклад, Велика Бри
танія планує десять років об
ходитися без авіаносців, Данія 
відмовилася від субмарин, а 
Нідерланди – від танкових 
частин.

Кризу керівництва ЄС від
чули і на глобальному рівні. 
Військову місію в Лівії можна 
назвати успішною лише з на
тяжками, оскільки в ній брала 
участь лише жменька союзни
ків, тоді як американські ре
сурси і розвідка стали основою 
бомбардувальних операцій. Пе
ред загрозою можливого скоро
чення єврозони охоплена кон
фліктами між прихильниками 
бюджетної економії і перева
жання видатків над доходами 
Європа звертає більше уваги на 
внутрішні, а не зовнішні про
блеми, тож оборона відходить 
на другий план. Через брак фі
нансування Альянсу буде важче 
протистояти будь-яким серйоз
ним загрозам безпеці конти
ненту.

Зважаючи на всі ці чинники, 
НАТО як міжрегіональна безпе
кова організація втратила зна
чну частину своєї військової 
цінності для Сполучених Шта
тів. Якщо європейці не можуть у 
повному обсязі інвестувати у 
власну оборону, їм не можна до
віряти під час операцій в інших 
регіонах, тож Вашингтон про
сто діятиме в односторонньому 
порядку, спираючись на заці
кавлених і ефективних союзни
ків. Проте ефективність самої 
Америки на світовій арені зре
штою залежатиме від віднов
лення її власної економіки і від 
здатності вибудувати конструк
тивні безпекові відносини з 
широким спектром регіональ
них гравців.  

РОЛЬ мІжНАРОДНиХ 
ІНсТиТУТІВ ЗАЛишАЄТЬся 
НЕПЕВНОю У ДЕДАЛІ 
сКЛАДНІшОмУ  
І НЕПЕРЕДБАЧУВАНІшОмУ 
ГЛОБАЛЬНОмУ БЕЗЛАДІ

За прогнозами екс-
пертів, американ-

ські витрати на 
оборону 2016 року 

можуть бути на 

13% 
меншими порів-

няно з 2011-м
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Пороховий  
погріб Євразії
Розмороження конфліктів на Південному 
Кавказі може стати розмінною монетою в 
геополітичній грі Кремля проти Заходу

РОЗмОРОжУВАННя 
КАРАБАсЬКОГО КОНФЛІКТУ 
ДЛя РОсІЙсЬКОї сТОРОНи Є 
ВАжЕЛЕм ВПЛиВУ НА 
АЗЕРБАЙДжАНсЬКУ 
ТОРГІВЛю ЕНЕРГОРЕсУРсАми

Автор:  
Ганна ТрегубК

ажуть, що війну закінчено 
тоді, коли поховано остан
нього її солдата. У випад ку 
ситуації на Південному 

Кавказі, коли шальки хитких те
резів схиляються в бік радше ві
йни, ніж миру, про конструк
тивне залагодження вірменсько-
азербайджанського етнічного 
конфлікту найближчим часом го
ворити не доводиться, як і про те, 
щоб урегулювати питання ста
тусу Нагірного Карабаху.

Більше ніж два місяці минуло 
відтоді, як засуджений на вісім 
років ув’язнення азербайджан
ський офіцер Раміль Сафаров, що 
вбив свого вірменського колегу, 
тріумфально повернувся додому, 
де з рук президента Ільхама Алі
єва дістав не лише помилування, 
а й службове підвищення. Такого 
кроку вистачило, щоб перепо
внити чашу терпіння вірменів. 
Посилення конфронтації було за
свідчено як офіційними за-
явами, так і посиленням пере
стрілок на лінії вогню між Вірме
нією, Азербайджаном та Нагір
ним Карабахом.

Уже зараз експерти, які аналі
зують ситуацію в регіоні, впев
нені: щоб розморозити наявний 
конфлікт, вивести його на рівень 
війни, достатньо одного жесту чи 
то з вірменської, чи то з азербай
джанської сторони. Водночас, 
безперечно, за умови переве
дення протистояння в гарячу 
фазу, осторонь не залишаться не 
тільки сусіди, тобто Росія, Туреч
чина, Грузія та Іран, а й США та 
ЄС. Останні зацікавлені у збере
женні миру на Південному Кав
казі – стратегічно важливому ре
гіоні між Сирією, що розбурхана 
громадянською війною, вибухо
небезпечним Іраном та не менш 
неспокійним Афганістаном. Для 

всіх зацікавлених сторін переду
сім ідеться про можливий пере
розподіл політичного й матері
ального капіталів регіону на 
власну користь.

ІНФОРмАЦІЙНА 
КОНФРОНТАЦІя
Найновіший гучний інцидент із 
Рамілем Сафаровим – лише вер
хівка айсберга вірменсько-азер-
бай джанського конфлікту, на 
якій за посередництва медіа 
було сфокусовано увагу міжна
родних кіл. Це той шум, що його 
інколи чутно за стіною, коли су
сіди поміж собою голосно сва
ряться.

Ще на початку літа стало зро
зуміло, що протистояння на Пів
денному Кавказі знову активізу
ється. На кожен азербайджан
ський заклик «вигнати вір менів 
із Нагірного Карабаху» звучала 

одна й та сама їхня відповідь – 
заклик до свободи невизнаної у 
світі Республіки Арцах (Нагірно-
Карабаської Республіки). Тоді ж 
таки на шпальтах турецької га
зети Hurriyet була оприлюднена 
заява віце-прем’єр-міністра Азер
байджану Алі Гасанова про те, що 
його країна готова вдатися до від
критих бойових дій проти Вірме
нії. «Якщо процес урегулювання 
конфлікту протікатиме в такому 
річищі й надалі, ми оголосимо ві
йну», – відрізав чиновник. Вод
ночас він наголосив, що цього 

разу не обійдеться без залучення 
до збройного конфлікту закор
донних партнерів Азербай
джану, зокрема Туреччини.

Новинарські стрічки вірмен
ських і азербайджанських 
інтернет-медіа переповнені вза
ємними звинуваченнями. Інфор
маційна конфронтація не просто 
шкодить процесові замирення 
між сторонами, а й щодня про
вокує ворожнечу та схиляє до пе
ретворення конфлікту на війну.

ГЕОПОЛІТиЧНЕ ПЕРЕХРЕсТя
Південний Кавказ нині є важли
вим регіоном у зовнішньополі
тичній стратегії як США, так і 
Росії. Це одна із зон активного 
конкурування двох країн. Зо
крема, Вашингтон зацікавлений 
у ньому через його наближеність 
як до Сирії, де нині лютує грома
дянська війна, так і до Ірану, що 
його республіканець Мітт Ромні 
назвав «найбільшою загрозою 
національній безпеці» Америки. 
За тиждень до фінального ра
унду президентських дебатів у 
Сполучених Штатах країни Пів
денного Кавказу відвідав заступ
ник помічника держсекретаря у 
справах Європи та Євразії Ерік 
Рубін. Програма перебування 
цього високопосадовця мало чим 
різнилась у Вірменії та Азербай
джані, так само як і в їхній сусідці 
Грузії. Причин було дві: офіцій

20 РОКІВ ТОМУ. 
Південний Кавказ може 
знову загрузнути у воєнному 
конфлікті, але цього разу 
залучення до нього третіх 
держав може бути куди  
масштабнішим, ніж у 1990-х 
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сТРАХи КРЕмЛя
Останнім масштаб-
ним планом, який 
налякав Росію та 

Іран, є будівництво 
Трансанатолій-

ського газопроводу 
(TANAP) вартістю у 
$7 млрд, який про-

ходитиме через 
Азербайджан і Ту-

реччину до Європи. 
Єврокомісія вже го-

това підписати з 
Баку політичну 

угоду на підтримку 
спорудження нової 
газотранспортної 

магістралі. Міністр 
промисловості та 
енергетики Азер-
байджану Натіґ 

Алієв прокоменту-
вав це таким чи-

ном: «TANAP – про-
ект, у якому є як по-

літичні, так і ко-
мерційні інтер-

еси». Той факт, що 
ним до країн ЄС 

щороку планують 
перекачувати 

близько 30 млрд 
м³ газу, як і мож-

ливе приникнення 
на азербайджан-
ський енергетич-

ний ринок західних 
компаній, безпосе-
редньо зачіпає ро-

сійські інтереси

ний Вашингтон хотів показати 
всім трьом країнам не лише спо
рідненість їхніх внутрішніх про
блем, а й те, що ставиться до них 
як до рівних партнерів. За 
останні півроку всі три держави 
з офіційними візитами відві
дали держсекретар США Гілларі 
Клінтон і генсек НАТО Андерс 
Фоґ Расмуссен.

Вірменія цікавить США та їх
ніх союзників своїм географіч
ним положенням. Азербайджан 
– нафтою та продуктами її пере
робки, зокрема пальним для бо
йових машин, яке дешевше і 
швидше отримувати в регіоні, 
ніж везти з-за океану. Обидві 
країни межують із цілою вервеч
кою інших, які Вашингтон ви
знає пріоритетними у своїй зо
внішній політиці. З одного боку, 
йдеться про запобігання можли
вим ядерним атакам зі сторони 
Ірану, із другого – про прогрес 
демократизації Росії та вгаму
вання її амбіцій у регіоні.

У вірменському місті Гюмрі 
розташована 102-га військова 
база сухопутних військ РФ, клю
човий форпост росіян на Півден
ному Кавказі. Вже навесні цього 
року їхні військові заявили, що 
нова геополітична ситуація 
«підштовхує Росію до пришвид
шення модернізації своїх військ 
у регіоні Південного Кавказу, 
Каспійського, Середземного та 

Чорного морів». Як стверджує 
експерт Інституту миру та демо
кратії Азербайджану Азад Іса
заде, історія збройного проти
стояння між вірменами та його 
співвітчизниками показує, що 
першими порушували перемир’я 
не учасники конфлікту, а саме 
російські військові. Сьогодні теж 
немає жодних гарантій, що 
Кремль не ризикне почати роз
морожування нагірнокарабась
кого конфлікту з однією чіткою 
метою – не пустити американців 
у стратегічно важливий для 
нього регіон.

Окрім уже згаданих США й 
Росії, Південний Кавказ нале
жить до зони інтересів Туреч
чини та Ірану. Після розпаду 
СРСР Анкара серед пріоритет
них партнерів у регіоні обрала 
Азербайджан. Так сталося не 
лише через тюркський сенти
мент, а й через багаті поклади 
паливних ресурсів каспійської 
держави. Добросусідські відно
сини з нею прямо гарантували 
Туреччині не лише доступ до ре
сурсів, а й прибуток від їх тран
зиту до Європи (згадати хоча б 
газопровід «Баку – Тбілісі – 
Джейхан»).

Іран також має свої інтереси 
на Південному Кавказі, зокрема 
давні історичні територіальні 
претензії до Азербайджану 
щодо його південної частини. 

Так само – стосовно розподілу 
сфер видобутку паливних ре
сурсів у акваторії Каспійського 
моря. Упродовж останніх 20 ро
ків Тегеран неодноразово лякав 
Баку збройним вторгненням, 
якщо воно дозволить західним 
країнам та Ізраїлю використо
вувати свою територію для ве
дення бойових дій супроти 
Ірану. До того ж Ісламська Рес
публіка є статегічним партне
ром Росії. Обидві країни добре 
розуміють, що вплив на Півден
ному Кавказі автоматично веде 
до контролю над постачанням 
газу й нафти в Європу, а також 
над Північною розподільною 
мережею Міжнародних сил 
сприяння безпеці в Афганістані. 
Останнє дуже важливо для 
США й НАТО, адже 2011 року 
для них закрив свій транзитний 
простір Пакистан.

ЕНЕРГЕТиЧНІ ІНТЕРЕси
Вірменcько-азербайджанська 
суперечка за Нагірний Карабах є 
прикладом того, як етнічні кон
флікти можуть стати засобом бо
ротьби за енергоресурси для 
третіх сторін. Зокрема, йдеться 
про потенційну конфліктоген
ність зони Каспійського моря. 
Баку має намір прямо постачати 
в ЄС свої паливні ресурси, зо
крема газ із каспійського 
шельфу. Зрозуміло, що Москва, 
яка йде за своїми монополістич
ними схемами на європейському 
енергетичному ринку, зовсім не 
бажає віддавати частини свого 
прибутку на користь колишніх 
радянських республік.

Найзручніший маршрут га
зових і нафтових трубопроводів 
географічно проходить при
близно за 20 км від можливої лі
нії фронту між Вірменією, Азер
байджаном та Нагірним Караба
хом. Згадаймо газопровід «Баку 
– Тбілісі – Ерзурум», який нео
дноразово доводилося латати 
після терактів і бойових дій.

Розморожування карабась
кого конфлікту для російської 
сторони є важелем впливу на 
торгівлю Азербайджану енер
горесурсами. Та, попри все, за 
умови загострення згаданого 
протистояння ця країна не за
лишиться самотньою – і США, і 
ЄС зацікавлені у стабільності 
на Південному Кавказі, аби 
тільки блакитне паливо потра
пляло до них поцінно й безпе
ребійно. 

№ 45 (262) 9 – 15.11.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|41

кавказ|СвіТ

ф
о

т
о

: A
P



ВиБОРи  
ПО-ЛиТОВсЬКи
У Литві 70 парла-
ментаріїв обира-

ють голосуванням 
за партійними 

списками, а за ре-
шту 71 місце канди-

дати борються в 
одномандатних ви-

борчих округах, 
утворених за регіо-
нальним принци-
пом. У першому 
турі відбувається 
голосування за 

партійними спис-
ками, а також за 

окремих кандида-
тів, однак останніх 
відразу вважають 

обраними тільки за 
умови, що вони 

здобувають більш 
ніж половину голо-

сів виборців кон-
кретного округу, 

які беруть участь у 
волевиявленні 

© 2012 IQ.  
All rights 
reserved

Ускладнений голос Вільнюса
У жовтні Литва обрала новий парламент, але хто ж керуватиме 
країною? Інтрига не зникає

П
еред виборами до литов
ського Сейму в оглядачів 
найчастіше виникали два 
запитання. Перше: чи на

дадуть литовці, як нещодавно 
громадяни Латвії та Естонії, ман
дат на подальше управління уря
дові, якому випала нелегка 
справа боротися з наслідками сві
тової кризи і який із цим завдан
ням більш-менш упорався? 
Друге: як зміна влади позна
читься на відносинах із Росією, 
чи можливий кардинальний по
ворот курсу Вільнюса, котрий бо
дай в останні чотири роки не був 
прихильний до режиму в Кремлі?

Минулої неділі, коли ще до 
півночі порахували результати 
виборів, таки важко було вгадати, 
в якому напрямку буде скерова
ний політичний корабель Литви, 
адже лівоцентристські партії, що 
загрузли після перемоги в пер
шому турі 14 жовтня в розподілі 
влади, зупинила президент кра
їни Даля Ґрібаускайте.

Спочатку здавалося, що вели
кої інтриги не буде. Вночі після 
першого туру виборів керівники 
трьох лівоцентристських партій 
Віктор Успаскіх (Партія праці), 
Альґірдас Буткявічюс (Соціал-де-
мок ратична партія Литви, 
СДПЛ) і екс-президент Роландас 
Паксас («Порядок і справедли
вість», ПП) у ресторані Старого 
Міста у Вільнюсі домовилися 
створити коаліцію і сформувати 
майбутній уряд. Тоді здавалося, 
що їм залишилося дочекатися ре
зультатів другого туру перегонів і 
поділити пости прем’єра, міні
стрів, голови Сейму тощо. За не
писаними правилами кабінет 
очолює представник найбільшої 
коаліційної партії, а крісло спі
кера парламенту найчастіше про
понують другому за величиною 
партнерові у коаліції.

Після голосування 14 жовтня 
Віктор Успаскіх відчував підне
сення: його партія, що виграла 17 
мандатів у першому турі, стала 
лідером електорального зма
гання. Проте після другого туру 
ситуація змінилась, і переможни

цею виборів стала СДПЛ, яка ви
борола 38 мандатів. Другими за
лишилися консерватори (офі
ційна назва «Союз Віт чиз ни 
– Християнські демократи 
Лит ви», СВ–ХДЛ), які здобули 33 
місця в парламенті. Партія праці 
опустилася на третє місце (29 
мандатів). «Порядок і справедли
вість» дістала 11 крісел. Таким 
чином, трійка політсил, які ще на 
півдорозі парламентської кампа
нії вирішили сформувати біль
шість, отримала 78 мандатів зі 
141, чого цілком достатньо. Крім 
цього, до коаліції можна запро
сити якусь меншу партію або не
залежних висуванців.

Здавалося, все зрозуміло, й 
залишилося тільки розподілити 
міністерські портфелі, однак на 
ранок після виборів своє слово 
сказала президент Литви Даля 
Ґрібаускайте, яка не стала па
сивно спостерігати за змінами у 
внутрішньополітичному житті 
країни. Хоча повноваження ли

товського очільника не є широ
кими й більший вплив він має на 
формування зовнішньої полі
тики, однак президент затвер
джує склад уряду і призначає 
прем’єр-міністра за згодою 
Сейму. Даля Ґрібаускайте вирі
шила скористатися цим правом і 
заявила, що не затвердить жод
ного уряду, в якому будуть при
сутні представники Партії праці. 
Обґрунтування президента: дер
жавою не можуть керувати діячі, 
проти яких порушено справи про 
шахрайство, окрім того, деякі 
кандидати від партії Віктора 
Успаскіх на цих виборах були 
спіймані на гарячому під час під
купу електорату.

Ця особливо категорична й 
дещо несподівана позиція прези
дента стала величезною голово
ломкою, адже без участі Партії 
праці владний пазл стає досить 
складним. «Коаліція веселки», 
утворена консерваторами й 
соціал-демократами, теоретично 

Автор: 
Овідіюс 

Лукошюс
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За результатами 
парламентських 
виборів у Литві у 
жовтні 2012 року 

78  
мандатів із  

141  
здобули опозиційні 

партії  
лівоцентристського  

спрямування 

ВВП Литви  
на особу –  

$20 374 
(47-ме місце у світі)
Станом на 2012 рік, 

за даними  
Світового банку 

КОАЛІЦІЯ 
ПЕРЕМОЖЦІВ. 
Лідери 
литовських 
популістських 
партій Віктор 
Успаскіх, 
Роландас 
Паксас та 
Альґірдас 
Буткявічюс

НЕЗАЛЕжНО ВІД ТОГО,  
ХТО КЕРУВАТимЕ ЛиТВОю  
НАЙБЛижЧим ЧАсОм, 
РІЗКОГО ПОВОРОТУ В БІК ДО 
РОсІї ОЧІКУВАТи НЕ ВАРТО

можлива (71 голос), проте на 
практиці уявити її важко.

Та інакше консерваторам не
має з ким утворити відносну біль
шість, бо їхні теперішні партнери-
ліберали вибороли ледве 10 ман
датів, а жодна інша права сила до 
Сейму не пробилася. Коаліція, 
утворена з решти партій, що по
трапили до парламенту, а також 
незалежних депутатів, окрім 
Партії праці і СДПЛ, була б надто 
строкатою і крихкою. Шляхів ви
ходу із ситуації багато, але всі 
вони ускладнені: або президент 
муситиме поступитися, або утво
рять «коаліцію веселки», або 
буде домовлено про меншість чи 
про дуже широкий, але нетрив
кий уряд, у якому участі не брати
муть тільки Партія праці та кон
серватори. 

Один із компромісів – на 
жодну із посад не претендує ані 
Віктор Успаскіх, ані будь-який ін
ший представник Партії праці, 
що фігурував у судовій справі про 
шахрайство. Для її лідера, який 
працює в Європарламенті, це 
було б прийнятним, адже в політ
силі, яку часто порівнюють із 
приватним підприємством, він 
усе одно зберіг би істотний вплив.

Найсмачнішим шматком є 
гроші підтримки литовського 
уряду з боку ЄС, найпотужніший 
потік яких тече через міністер

ства господарства, навколиш
нього середовища, транспорту, 
аграрне та кілька інших і які у ви
гляді проектів або замовлень по
трапляють до кас приватних то
вариств. Євросоюз прагне, щоб ці 
кошти розподіляли якомога про
зоріше, проте впливові політики 
та бюрократи мають змогу скеру
вати річище допомоги в потріб
ному напрямку. Віктор Успаскіх 
уже встиг тут зажити сумнівної 
репутації.

Чи змогла б участь впливо
вого росіянина в роботі уряду або 
принаймні Сейму істотно змі
нити конфігурацію відносин між 
Литвою та Росією? Швидше за 
все, ні. «Російського питання» у 

передвиборних дебатах не пору
шували, і воно в політичному 
житті Литви давно на другому 
плані. Найважливіша й, мабуть, 
єдина пов’язана з Москвою акту
альна проблема – це найвища в 
Європі ціна на газ, яку Вільнюс 
сплачує гігантові російської енер
гетики – Газпрому. Більшість 
міст країни обігрівають саме бла
китним паливом, тож його до
рожнеча болісно б’є в холодні мі
сяці року по прибутках громадян.

Висока ціна є відповіддю 
енергетичного гіганта на спрямо
вану супроти нього жорстку полі
тику Вільнюса. Литва першою із 
країн ЄС почала втілювати найсу
ворішу вимогу Третього енерге
тичного пакета – за правом влас
ності відділяти постачальників 
газу від власників трубопроводу. 
Це було ударом по монополістич
них схемах російської компанії, 
яка є найбільшим акціонером 
«Газу Литви» (Lietuvos dujos). 
Нині Вільнюс і Газпром судяться 
в Стокгольмському арбітражі. 
Крім того, Єврокомісія після 
скарги Литви почала розсліду
вання стосовно діяльності росій
ського газового монополіста. Тож 
якщо коаліція лівих популістів і 
взялася б за ініціативу в покра
щенні відносин із Газпромом, на 
відчутні результати розрахову
вати було б важко, адже найваж
ливіша гра відбувається вже «не 
на литовському полі». Проте по

ступки Газпромові не схвалили б 
і президент Даля Ґрібаускайте, і 
праві партії, і більшість насе
лення держави. 

Лідера консерваторів Ан
дрюса Кубілюса, який очолює ли
товський уряд упродовж чоти
рьох років, у коридорах установ 
Євросоюзу часто ставлять за при
клад для Греції, Португалії та ін
ших країн «середземноморської 
групи», що загрузли в борговій 
кризі. Прихильника політики су
ворої економії, що запровадив у 
Литві низку необхідних, однак 
непопулярних рішень, його по
рівнюють із латвійським та ес
тонським прем’єрами Валдісом 
Домбровскісом і Андрусом Ансі
пом. Світова фінансова криза бо
ляче вдарила по всіх країнах Бал
тії, естонці вибралися найлегше, 
латвійці постраждали найтяжче, 
однак громадяни обох цих дер
жав нещодавно на виборах іще 
раз засвідчили довіру до своїх 
«кризових пре м’є рів».

Тож чому литовці на цього
річних парламентських виборах 
проголосували не за уряд консер
ваторів Кубілюса, що успішно бо
реться з наслідками кризи, а від
дали більшу частину голосів опо
зиційним популістським партіям 
лівого спрямування? Відповідей 
на це запитання кілька, одначе 
найголовніша – це зовсім різне, 
порівняно з балтійськими сусід
ками та іншими країнами ко
лишнього СРСР, демографічне 
становище Литви.

Більш ніж 84% її населення 
становлять литовці, поляків налі
чується приблизно 6,6%, а росіян 
– заледве 5,8%. Отож істотною 
відмінністю між політичними 
системами країн Балтії є те, що в 
Латвії та Естонії основна бо
ротьба точиться не між лівими й 
правими, а між «латвійськими» 
чи «естонськими» проти проро
сійських партій. Тому латвійці та 
естонці змушені об’єднуватись і 
голосувати насамперед проти са
телітів Кремля. У литовців немає 
цієї вкрай загостреної «російської 
проблеми», тому вони сміливіше 
міняють праві партії на ліві і на
впаки, оскільки це не впливає на 
найважливіші інтереси країни. 
Тож, незалежно від того, хто ке
руватиме Литвою в найближчий 
час, різкого повороту в напрямку 
до Росії очікувати не варто. 

Продовження теми 
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Газові 
діти 
Кремля
Як російський мільйонер 
Віктор Успаскіх та його 
кишенькова партія 
маніпулюють литовським 
суспільством і політикумом

П
ісля парламентських ви
борів 2012 року є велика 
спокуса показати Литву 
жертвою серії нахабних і 

брудних махінацій з боку полі
тичних шахраїв на кшталт Вік-
тора Успаскіх та його Партії 
праці, яка потрапила до числа 
основних переможців перегонів 
разом із СДПЛ і СВ – ХДЛ. Але 
під час ретельнішого розгляду 
виявляється, що це було б за
надто спрощеним баченням ли
товських політичних реалій.

ІсТОРІя З КРимІНАЛЬНим 
сюжЕТОм 
Що ж трапилося в Литві за 
останні два тижні після пере
моги популістської Партії праці 
та її скандального лідера Віктора 
Успаскіх? Нічого сенсаційного. 
Успаскіх був «в обоймі» ще від 
2000 року, коли, потрапивши до 
Сейму як позапартійний висува
нець від партії «Новий союз» 
(соціал-ліберали), став впливо
вим політичним гравцем. 

За іронією долі популярна в 
ті часи (і вельми перспективна) 
політсила під проводом Арту
раса Паулаускаса, який колись 
був спікером Сейму й тимчасово 
виконував обов’язки глави дер
жави під час справи проти екс-
президента Роландаса Паксаса і 
скандалу з його імпічментом, 
зрештою розсипалася, навіть 
сліду не залишивши в литов
ській політиці. Паулаускаса від
правили у відставку за результа

тами інтерпеляції і витіснили на 
маргінес політичного життя кра
їни. Утім, дивовижним чином 
соціал-ліберали злилися з по
тужною Партією праці, яку сам 
Успаскіх і заснував як власну ки
шенькову політсилу. Тепер це 
дає підстави пророкувати повер
нення Паулаускаса на посаду 
спікера Сейму.

Починаючи з 2000 року по
літична кар’єра Успаскіх іде 
вгору. У 2004-му Партія праці 
здобула 39 місць на парламент
ських виборах, що забезпечило 
її лідерові вирішальне слово в 
багатьох питаннях включно з 
призначенням п’яти міністрів за 
квотою його політсили (зо
крема, портфель міністра еко
номіки для самого Успаскіх). Та 
диво тривало недовго. Численні 

скандали через несплату подат
ків і «чорну бухгалтерію» Партії 
праці та серйозні сумніви, які в 
журналістів викликав його ди
плом про вищу освіту, нібито 
виданий Плехановською акаде
мією в Москві, а також диплом 
магістра, виданий Каунаським 
технологічним університетом, 
завдали Успаскіх важкого удару. 
У 2005 році він пішов у від
ставку з посади міністра, чим 
знищив лівоцентристську коа
ліцію в уряді. Проте на цьому іс
торія зовсім не закінчилася. У 
2006-му він зняв із себе відпові
дальність за керівництво своєю 
партією і зник десь у Росії.

Що було далі, залишається 
таємницею за сімома замками 
навіть у сьогоднішній Литві. 
Будь-яка притомна людина 
може подумати, що була тисяча 
способів домогтися арешту та 
ув’язнення Успаскіх або судити 
його чесним і справедливим су
дом. Але того не сталося. Поки 
він грався у хованки, литовське 
правосуддя гралося в кота-
мишки. Щоразу, тільки-но спій

Автор: 
Леонідас 
Донскіс

БЕЗ РОсІЙсЬКОї НАФТи, ГАЗУ 
Й ЕНЕРГОПОсТАЧАННя БІЗНЕс 
ТА ПОЛІТиЧНиЙ КЛАс ЛиТВи 
БУВ Би ЗОВсІм ІНшим 

БЛАЗЕНь У ПОЛІТИЦІ.  
Харизма Віктора Успаскіх  
є поєднанням дешевої  
демагогії, клоунади  
та успішного політичного  
підприємництва
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КУРсОм  
НА мОсКВУ 

«Немає жодних 
сумнівів у тому, що 
ми будемо покра-

щувати наші 
зв’язки з Росією за 

всіма напрямами – 
це дуже великий 

спектр диверсифі-
кації. Варто зазна-
чити, що я як член 
Європарламенту 
говоритиму про 

його зближення з 
Росією. Це принесе 
більше користі всім 

сторонам»
Віктор Успаскіх

ВІД НАЙПЕРшОГО сВОГО 
сЕмимиЛЬНОГО КРОКУ  
В БІЗНЕсІ УсПАсКІХ БУВ 
КРЕАТУРОю ГАЗПРОмУ

мавши мишу, кіт відпускав її на
чебто через те, що краще мати 
напівживу, ніж негайно з’їсти. 

Історію Успаскіх можна чи
тати як кримінальний роман із 
закрученим сюжетом. Його заа
рештовували, але відпускали. 
Він шукав політичного притулку 
в Росії, а це стало ляпасом Литві, 
чий колишній міністр не просто 
натякнув, а заявив, що став 
жертвою змови і заручником ли
товської русофобії. 21 вересня 
2007 року він та його кишень
кова партія навіть організували 
прес-конференцію в Москві, 
присвячену жорстокому прини
женню його гідності й пору
шенню людських прав та грома
дянських свобод у Литві. Сюди 
також приїхали члени його пар
тії, зокрема всі їхні депутати Єв
ропарламенту з Брюсселя. 

мАГНАНТ-ЗВАРюВАЛЬНиК 
Один із найбагатших людей 
Литви, Успаскіх трепетно куль
тивує історію про бідного 
хлопця з Урдоми – селища полі
тичних засланців під Архан
гельськом, який став висококва
ліфікованим зварювальником і 
якого навіть до Фінляндії на ро
боту посилали. Тоді, за леген
дою, він самостійно заробив ка
пітал, ставши підприємцем, та 
оселився в Литві. 

Мало хто вірить у цю ка
зочку і мало хто ставиться до неї 
серйозно, бо є вдосталь фактів, 
які свідчать: від найпершого 
свого семимильного кроку в біз
несі Успаскіх був креатурою 
Газпрому. Історія його успіху 
майже не відрізняється від без
лічі інших добре відомих історій 
тих посередників і підставних 
осіб російського капіталу, які 
сьогодні беруть участь у форму
ванні підприємницького й на
віть великого сегмента політич
ного класу в Литві. Без росій
ської нафти, газу й енергопоста
чання і бізнес узагалі, і політич
ний клас країни був би зовсім не 
таким. Згадаймо Роландаса 
Паксаса і весь пов’язаний із ним 
галас та скандали з приводу 
джерел фінансування його ви
борчої кампанії, яка просувала 
інтереси Росії в країнах Балтії. 
Фактично це можна сказати про 
всю владну структуру Литви, за 
деякими незначними винят
ками. Бо ж як можна побуду
вати справді незалежний, патрі
отичний і громадянський полі

тичний клас, якщо серед його 
членів точиться внутрішня бо
ротьба за те, щоб якнайкраще 
прислужитися Газпрому і заро
бити грошей на свою партію? 
Запитання й справді риторичне.

Успаскіх, який для всіх став 
«жахливим дитям» литовського 
політикуму, якщо не ганьбою 
литовської політики взагалі, од
нак, умудрився зміцнити свою 
владу й базу підтримки. І 
справді, немає сумнівів у його 
магнетизмі як політичного ак
тора і героя мас. У це важко пові
рити, але високопоставлений по
літик, який розмовляє каліче
ною литовською (і річ не в силь
ному акценті, а в убогому слов
никовому запасі та змісті) та де
монструє абсолютну зневагу до 
Литви в плані культури і міжна
родної репутації, став одним із 
найпопулярніших у цій країні. 
Соціологічні опитування не бре
шуть. А навіть якби й так, то є ще 
й результати виборів. Крапка. Це 
свідчить не лише про щось дуже 
небезпечне в політичній куль
турі та вподобаннях певної час
тини литовського електорату, а й 
про розчарування громадян у 
своїй державі, верховенстві за
кону, справедливості та звичай
ній пристойності в політичному і 
громадському житті. 

Але ж Успаскіх насправді ні
куди не дівався. Виступаючи на 
литовському телебаченні зі 
своїм солдафонським гумором, 
танцюючи, співаючи або ще 
якось розважаючи народ, лідер 
Партії праці впевнено здобув 
собі репутацію найуспішнішого 
політичного клоуна Литви, 
якому немає рівних, маніпуля
тора і, що найважливіше, голов
ного політичного артиста. Це не 
просто політичний блазень без 
щонайменшого уявлення про 
економіку чи державне управ
ління, а незвичайна суміш де
магогії, клоунади й успішного 
політичного підприємництва. 
Однак те, що Успаскіх зумів до
сягти свого, виступаючи в ЗМІ 
та не сходячи з телеекранів, 
свідчить: щось негаразд із ли
товськими медіа, телебаченням 
та їхніми правилами.

Абсолютно те саме можна 
сказати про литовський політи
кум. Якби він був принциповим і 
зберігав відданість засадам Ли
товської Республіки, такого полі
тичного пройдисвіта вже сто ра
зів посадили б за ґрати. Але в 

Успаскіх завжди знаходяться ад
вокати з числа більш-менш циві
лізованих політиків, які заяв
ляли, що не змогли б досягнути 
своєї стратегічної мети на благо 
енергетичної безпеки і незалеж
ності Литви без підтримки та го
лосів Партії праці як основної 
політсили в парламенті. Ось у 
чому корінь його успіху і полі
тичної живучості. Вочевидь, він 
ховається в цинізмі, прагма
тизмі й безпринципності осно
вних партій Литви та їхніх керів
ників. Смішно навіть думати, що 
литовські політики прокину
лися на другий ранок після ви
борів-2012 і почали волати до 
справедливості після скандалів 
із купівлею голосів електорату (є 
достатньо свідчень на користь 
того, що Партія праці робила це 
навмисно і що це непоодинокі 
випадки). Що політична коруп
ція в Литві стала методом і звич
ною справою – це справді секрет 
Полішинеля, а не прикре відхи
лення від норми.

Крім того, є ще один, не менш 
огидний бік справи. Будучи обра
ним членом Європарламенту від 
Литви у 2009 році, Успаскіх не 
робив нічого, крім відчайдушних 
спроб зберегти свою депутатську 
недоторканність, тому що балоту
ватися до нього він вирішив з 
єдиною метою: сховатися від пра
восуддя. Партію праці не лише 

прийняли до політичної родини 
«Альянс лібералів і демократів за 
Європу», третьої за величиною 
фракції в Європарламенті; її ще й 
мають прийняти до Європейської 
лі бе  раль но-демократичної партії. 

Сьогодні ж Віктор Успаскіх і 
Партія праці знову будуть при
сутні в литовському парламенті 
та, можливо, уряді поряд з ін
шими переможцями виборів: 
соціал-демократами, консерва
торами партією Паксаса «Поря
док і справедливість» і «Вибор
чою акцією поляків Литви». Як 
казав Карл Маркс, історія по
вторюється двічі: один раз як 
трагедія, тоді як фарс. Гадаю, 
трагедія вже закінчилася, і те
пер нам доведеться мати справу 
з фарсом, та й то недовгим.  
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Не вір очам своїм
Як шкільні підручники відображають і формують національні 
почуття

П
арижани бояться капіта
лізму. Жителі Нью-
Йор ка переймаються сек
сом. У Сеулі й Сан-

Антоніо (штат Техас), які за 11 
тис. км одне від одного, точаться 
суперечки з приводу того, чи 
справді людина походить від 
мавпи. Зміст шкільних підруч
ників (ба навіть більше, мате
ріал, який до них не потрапляє) 
в усьому світі викликає тривогу 
та дискусії.

Хоча так і має бути. Певно, 
жоден інструмент не формує 
національної культури силь
ніше, ніж шкільна освіта. Під
ручники – не лише одні з пер

ших книжок, із якими знайо
миться більшість із нас; багато 
де у світі разом із релігійними 
текстами це єдині книжкові ви
дання, що їх читають люди. 
Опитування, проведене в Пів
денній Африці, виявило, що 
менш ніж половина учнів мали 
вдома понад 10 книжок. 2010 
року дослідження, організо
ване урядом Єгипту, показало: 
крім шкільних підручників, у 
88% тамтешніх родин не чита
ють книжок узагалі.

Ступінь нагляду держави 
за шкільними підручниками 
дає дуже добре (навіть якщо й 
неточне) уявлення про те, як 

вона переймається контролем 
над ідеологією. Там, де уряд 
прагне тримати все у своїх ру
ках, відповідні офіційні ор
гани укладають посібники або 
ж до найменших дрібниць ви
значають їх зміст. Але ідеоло
гія може впливати й за мен
шого втручання держави: мова 
про ідеологічні погляди або 
груп, що контролюють ство
рення підручників, або тих, 
хто намагається обмежити ав
торів книжок через органи 
освіти й інші подібні струк
тури. Такі маневри здатні пе
решкодити здоровій дискусії в 
суспільстві з приводу того, 
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чого школа навчає дітей сто
совно навколишнього світу, й 
відсіювати ті позиції, які ко
гось ображають або суперечать 
офіційній думці.

сТЕжиТи ЗА ВАХХАБІТАми
Державний департамент США 
має цілий штат людей, які сте
жать за змістовим наповне
нням підручників за кордо
ном, аби краще зрозуміти спо
сіб мислення людей у інших 
країнах і те, що їм намагається 
вкласти в голову держава. Ма
буть, те саме роблять й інші. 
Наприклад, Інститут міжна
родних досліджень шкільних 
підручників імені Ґеорґа Ек
керта в німецькому містечку 
Брауншвейзі. Наскільки не
простою є тема, видно бодай із 
того, що навіть ця незалежна 
установа отримує примірники 
шкільних посібників деяких 
держав із превеликими труд
нощами. Однак Інститут імені 
Еккерта назбирав їх зразки зі 
160 країн. Директор інституту 
Сімона Лессіґ каже, що най
більш дискусійними можна 
вважати підручники з таких 
предметів, як історія та геогра
фія, особливо коли в них умі
щені карти хоча дедалі про
блемнішою цариною стає і ре
лігія.

«Чужі» підручники давно 
вже викликають занепокоєння. 
Після Першої світової війни 
Ліга націй намагалася змен
шити націоналістичне забарв
лення текстів. Після терактів 11 
вересня 2001 року в США знову 
з’явилися причини для три
воги: і в Америці, і в Саудів
ській Аравії висловлювали 
думки (зокрема й офіційні 
особи) про те, що у виникненні 
жорстокого різновиду джихаду, 
який сповідує «Аль-Каїда», 
принаймні частково винне роз
палювання нетерпимості, ха
рактерне для змісту шкільної 
освіти в цьому арабському ко
ролівстві. Під градом критики 
лідери держави пообіцяли 
зміни. Починаючи від короля 
Абдалли сановники не раз по
вторювали, що з навчальних 
програм усунуто матеріали, які 
пропагують ворожнечу. Але в 
країні з міцними авторитар
ними традиціями та відданістю 
ідеям пуританського різновиду 
ваххабізму нетерпимості виста
чає й без того.

Інститут у справах Перської 
затоки (IGA) – аналітичний 
центр і правозахисне лобі у Ва
шингтоні – повідомляє, що чи
мало з матеріалів, які так роз
лютили Захід після вересня 
2001 року, в школах Саудівської 
Аравії все ще використовують. 
Директор IGA Алі аль-Ахмед, 
який готує до виходу працю 
про саудівські підручники, на
водить приклади: «євреї та 
християни – вороги правовір
них», «євреї окупували Палес
тину за сприяння вороже на
строєних до ісламу хрестонос
ців, [...] але мусульмани не мов
чатимуть». Саудівський міністр 
освіти каже, що книжки прохо
дять редакцію, але на це знадо
биться ще три роки. Посадо
вець додає, що зміни не відбу
ваються швидше, «бо держава 
піддала б загрозі своє вижи
вання. Мета освіти – забезпе
чити покірність суспільства 
правителю».

Інколи вимоги держави ви
разніше видно з того матеріалу, 
якого не включають у підруч
ники. У романі Джорджа 
Орвелла «1984» Партія прого
лошує: «Хто контролює ми
нуле, той контролює майбутнє; 
хто контролює сьогодення, той 
контролює минуле». Щось по
дібне справджується і для Пе
кіна. Цілі шари минувшини 
стирають зі сторінок китай
ських підручників, пропуска
ючи історію крізь ретельну цен
зуру. В підручниках для стар
шокласників офіційна назва 
голоду, який настав після по
чатку «Великого стрибка» у 
1958 році, – «три роки еконо
мічних труднощів». Хоча є 
згадки про неврожай, але про 
30 млн загиблих без їжі (за да
ними закордонних джерел), ані 
слова. Попередні редакції під
ручників містили коротенький 
параграф про «політичні заво
рушення 1989 року» – евфе
мізм, що позначає протести на 
майдані Тяньаньмень, – але і їх 
було прибрано під час пере
гляду в 2004 році. Тепер від 
«заворушень» на уроках історії 
не лишилося й сліду, щоб 
учням, бува, не закортіло спро
бувати повторити таке й собі.

ДАРВІН, сЕКс ТА ІНшІ 
ПРОБЛЕми
У вересні нью-йоркський Союз 
захисту громадянських свобод 

оприлюднив дослідження ста
тевої освіти в школах консер
вативної північної частини 
штату Нью-Йорк. Результати 
свідчать, що всі найбільш по
ширені підручники з охорони 
здоров’я вперто мовчать про 
такі речі, як презервативи чи 
інші засоби для запобігання 
вагітності або венеричним 
хворобам. Учителям дозво
лено додавати власні на
вчальні матеріали й викла
дати цей предмет на свій роз
суд, але все одно вони повинні 
використовувати підручники, 
які застерігають учнів: статеве 
життя «впливає на цінності й 
родинні принципи», а утри
мання свідчить про хороші 
моральні якості.

Американські креаціоністи, 
переважно християнського 
спрямування, давно воюють за 
включення до підручників аль
тернативи еволюції через при
родний добір для пояснення 
виникнення живої природи та 
походження людини. 

У відверто світській Франції 
еволюція не викликає жодних 
проблем. От економіка – інша 

річ. Багато років французи вже 
й не звертали уваги на те, що 
підручники з економіки про
сякнуті духом ортодоксального 
марксизму. Британський жур
наліст і вчений Пітер Ґамбел, 
фахівець із освітньої системи 
сусідки з-за Ла-Маншу, каже, 
що такі книжки чудово мири
лися з думкою про вину роз
гнузданого економічного лібе
ралізму в слабкості Франції на
передодні Другої світової ві
йни. Сьогодні підручники цієї 
країни написані значно тонше, 
але все одно відчувається не
приязнь до капіталістичної 
економіки.

Нове обстеження масиву з 
400 сторінок підручників еко
номіки для старшої школи, 
проведене Інститутом еконо
мічних і фіскальних дослі
джень, свідчить, що лише 
якийсь десяток з них присвя
чено діяльності компаній і жод
ної – приватним підприємцям.

жОДЕН ІНсТРУмЕНТ НЕ 
ФОРмУЄ НАЦІОНАЛЬНОї 
КУЛЬТУРи сиЛЬНІшЕ, НІж 
шКІЛЬНА ОсВІТА

88% 
єгипетських родин, 

окрім шкільних 
підручників, не чи-
тають ніяких кни-

жок
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ЗАДАЧНиК 
КАЛАшНиКОВА
У 1980-х у таборах афганських 
біженців діти мусили розв’я зу-
вати такі задачі: «Група мо
джахедів напала на 50 росій
ських солдатів. Під час атаки 
20 росіян було вбито. Скільки 
росіян утекло?» Теперішні під
ручники не використовують 
АК-47 як наочного приладдя, 
але питання про те, яким чи
ном подавати новітню історію, 
залишається болючим.

Афганські офіційні органи 
кажуть, що хочуть подавати 
історію останніх трьох десяти
літь просто у вигляді низки 
подій. Не звинувачуватимуть 
нікого, каже Аттаулла Вагі
дьяр, радник Міністерства 
освіти. «Гравці 30-річної дав
ності все ще активні в сьогод
нішній афганській політиці», 
– пояснює він. Якщо вклю
чити до підручників оцінки 
останніх історичних подій, це 
перетворить освіту на полі
тичне мінне поле. «На цьому 
етапі ми ще не готові на такий 
ризик. Ми працюємо в на
прямку націєтворення і дер
жавотворення, – наголосив 
Вагідьяр. – Розбір новітньої іс
торії нам у цьому не допоможе. 
Ми не хочемо, щоб у школах 
афганські діти почали воювати 
між собою через історію своєї 
країни». Релігія – це теж під
ступна територія. Нові афган
ські підручники, каже Вагі
дьяр, все ще тлумачать мусуль
манські вірування і звичаї: на
приклад, як потрібно молитись 
або виконувати обмивання. 
Але в цьому немає нічого пога
ного. І книжки стали набагато 
більше збалансованими, ніж за 
«Талібану», вважає він.

Такі проблеми чекають і на 
інші країни, які потерпають від 
конфліктів або переходу від од
нієї форми влади до іншої. На
приклад, Лівії потрібна ціла 
нова серія підручників – не 
лише тому, що дітей більше не 
можна навчати, мовляв, волю 
мас непогрішно виражають 
«народні комітети» (які зникли 
з поваленням режиму Муам
мара Каддафі), а й через наказ 
лідера Джамахірії задля справи 
панарабської єдності на мапах 
регіону не показувати жодних 
національних кордонів.

На щастя, поширення циф
рових технологій полегшує 

таку переробку, навіть якщо й 
не допомагає вирішенню супе-
речки про те, що ж саме слід 
змінити. Часи, коли підруч
ники були помережані карлюч
ками учнів, відходять у не
буття. Цифрові книжки, які 
можна оновлювати дешево й 
часто, можуть замінити своїх 
паперових «предків». Деякі 

школи вже на це переключа
ються. У вересні губернатор Ка
ліфорнії Джеррі Браун підпи
сав проект закону про ство
рення сайта, з якого студенти 
зможуть безплатно завантажу
вати популярні посібники.

На думку Лессіґ, поки існу
ватимуть підручники в тій чи 
тій формі й поки їх випуска
тиме або схвалюватиме дер

жава, доти вони й залишати
муться політичною проблемою. 
Але коли доступ до інших тек
стів полегшиться, підручники 
частково утратять свою панівну 
роль; заодно послабиться влада 
освітян, чиї упередження мо
жуть бути такими самими за
коренілими, як і упередження в 
підручниках (а виявити їх дуже 
важко). Геннінґ Г’юз, науковець 
із Інституту Ґеорґа Еккерта, до
сліджував південноафрикан
ські навчальні посібники й 
освітні методи. На одному з 
уроків у книжці, випущеній 
після приходу до влади Афри
канського національного кон
гресу, він зауважив портрет 
Нельсона Мандели із запитан
ням: «Чому перший чорношкі
рий президент країни – ге
рой?» Учитель – білий африка
нер передпенсійного віку – не 
звернув уваги на поставлене за
вдання й говорив про Манделу 
як про збройного повстанця та 
найманого вбивцю.

Не виключено, що, зазир
нувши до Вікіпедії зі смарт
фона, дитина й не дасть собі 
відразу ради з такими супереч
ностями. Але це допоможе. 
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сТУПІНЬ НАГЛяДУ ДЕРжАВи 
ЗА шКІЛЬНими 
ПІДРУЧНиКАми ДАЄ ДУжЕ 
ДОБРЕ УяВЛЕННя ПРО ТЕ, 
яК ВОНА ПЕРЕЙмАЄТЬся 
КОНТРОЛЕм НАД 
ІДЕОЛОГІЄю





У
году про спорудження 
спільного підприємства з 
фабрикації ядерного па
лива для реакторів типу 

ВВЕР-1000 у селищі Смоліне на 
Кіровоградщині російська ком
панія «ТВЕЛ» та український 
державний концерн «Ядерне па
ливо» підписали ще в жовтні 
2010 року. Україна має отримати 
в цьому підприємстві 50% +1 ак
цію, технологію ж нашій державі 
передадуть лише 2020-го. 

НАДІї НА ЗАВОД
«Містоутворюючим підприєм
ством у нас є Смолінська шахта, 
– розповідає про місцеве ура
нове виробництво селищний 
голова Смоліного Микола Ма
зура. – Вона утримує спортив
ний комплекс, стадіон. Нещо
давно передали (на баланс 
шахти) бібліотеку. Та з часом 
уранової руди в ній стає дедалі 
менше. Настане страшний для 
нас час, коли її треба буде за
крити. Населення це прекрасно 
розуміє».

З довготривалої перспек
тиви небезпечне і неекологічне 
виробництво урану можна було 
би припинити, поступово де
зактивуючи залишки шахто
вих відвалів. Селищу пережити 

закриття копальні могла би до
помогти лише держава – спеці
альною програмою, залучен
ням інвестицій. Проте Україна 
так і не переглянула своїх пла
нів щодо нарощування вироб
ництва атомної енергії. Тому 
створення заводу ядерного па
лива і бачиться такою інвести
цією. У Смоліному очікують, 
що на ньому буде створено 
близько 600 робочих місць.

Щоб поборотися за інвести
ції «ТВЕЛ» та «Ядерного па
лива», селище змагалося в кон
курсі з Жовтими Водами і Славу
тичем. Перемогу місцеві чинов
ники зустріли з ейфорією, проте 
її поділяли не всі. 

«Я не можу сказати, що на
селення із захватом прийняло 
цю новину, – зізнається Мазура. 
– Тема, пов’язана з ядерною 
енергією, надзвичайно драж
лива. Ширилися чутки, що тут 
буде цвинтар ядерних відходів, 
збагачувальний комбінат від 
Жовтих Вод або якийсь ГЗК. 
Мовляв, небезпечна отрута, ки
дайте квартири і їдьте геть. 
Коли ми зрозуміли, що наші 
перспективи реальні, вирішили 
розповісти людям, що тут має 
бути і, головне, наскільки це 
впливає на здоров’я». 

Щоб подолати скепсис щодо 
будівництва заводу, у Смоліному 
розпочали інформаційну кампа
нію, яка була спрямована навіть 
на малюків. Кольорові комікси 
від НАЕК «Енергоатом» розпо
відають про «атомну еру» і пе
реконують, що «за атомною 
енергетикою майбутнє». Зага
лом друкованої продукції ви
стачило на всіх. Демонстрували 
й фільми, у яких люди в білих 
халатах працюють на стериль
ному на вигляд підприємстві. 
Вручали інформаційні матері
али й пенсіонерам – найактив
нішим учасникам суперечок 
щодо необхідності будівництва. 
Інтенсивна «інформаційна 
атака» спрацювала – на гро
мадських слуханнях не прозву
чало жодного голосу проти спо
рудження об’єкта. 

сУмНЕ Й сУмНІВНЕ 
ЛІДЕРсТВО
Кіровоградщина посідає друге 
після Севастополя місце в 
Україні за кількістю онкохво
рих – 434,5 злоякісних новоут
ворень на 100 тис. населення. 
«У нас поширені рак шкіри та 
легенів, – розповідає кірово
градський еколог з організації 
«Мама-86» Людмила Шеста

Під 
впливом 
урану
На Кіровоградщині 
почалося будівництво 
заводу з виробництва 
ядерного палива. Тиждень 
з’ясовував, як смолінчани 
сприйняли те, що в їхньому 
селищі постане потенційно 
небезпечне для екології  
та життя підприємство

Автор: 
Інна 

Завгородня, 
Київ – 

смоліне
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кова. – Влада ж каже, що радіа
ція на це не впливає, а смерт
ність висока через нездоровий 
спосіб життя, алкоголізм. Або 
що в нашій області природний 
високий радіаційний фон. Але 
поряд Черкаси – за розвитком 
Черкаська область така сама, 
але смертність там менша».

Незважаючи на те що ура
нові видобутки на Кіровоград
щині проводяться понад 60 ро
ків, вплив радіації на здоров’я 
жителів довгий час залишався 
предметом здогадок. За да
ними нещодавно проведеного 
дослідження в межах проекту 
«Екологія Кіровоградської об
ласті», найбільшу загрозу для її 
мешканців становить газ ро
дон, схильний накопичуватися 
в підвалах та приміщеннях 
першого поверху. Тоді як радіо
активні ділянки доріг або пил 
із відвалів великої небезпеки 
не становлять. Водночас міс
цеве населення якщо і знає про 
небезпеку родону, то не надто 
на неї зважає, мовляв, ми й так 
провітрюємо будинки.

Дослідження екологічної 
ситуації тут, на думку Шеста
кової, якщо й проводяться, то 
переважно перед виборами і 
лише для того, аби область діс

тала статус екологічно небез
печної зони. А відтак еконо
мічні преференції на кшталт 
доплати бюджетникам. Тобто 
йдеться не про усунення при
чин появи радіації, а саме про 
тимчасову грошову вигоду від 
визнання екологічних про
блем на рівні держави.

Водночас держконцерн 
«Яде-рне паливо» інформує 
громадськість про те, що завод, 
який збираються будувати в 
Смоліному, не становитиме за
грози для місцевого населення, 
а норми безпеки буде дотри
мано. «Можливий негативний 
вплив від виробництва ядер
ного палива на навколишнє 
природне середовище не пере
вищуватиме відстань у радіусі 
2500 м від заводських буді
вель», – йдеться у відповіді кон
церну на інформаційний запит. 
За даними «Ядерного палива», 
за нормальної експлуатації ви
киди в атмосферу радіоактив
них аерозолів сполук урану не 
перевищуватимуть норми.

ВиБІР БЕЗ ВиБОРУ
«Візьміть всю Україну – всюди 
є онкозахворювання, – вважає 
смолінчанин Віталій Чабанюк. 
– На це навіть увагу ніхто не 
звертає». З ним погоджується і 
місцева медсестра Віра Вітю
кова. Жінка визнає, що в Смолі
ному високий рівень онкозах
ворювань, але вважає, що це ха
рактерно не лише для Кірово
градщини: «Та хіба тільки в нас 
у Смоліному? А в інших містах і 
селах як хворіють! Мені зда
ється, що всюди таке».

Завод у місті Електросталь, 
що за 60 км від Москви, поді
бний до того, що має з’явитися у 
Смоліному. На Кіровоградщині 
мешкає кілька людей із росій
ського міста. Є в селищі атом
ників і фахівці, які пережили 
Чорнобиль. Проте нове вироб
ництво ядерного палива їх не 
лякає. «Радіація? Я звик до неї, 
– розповідає чорнобилець Іван 
Чорний. – Що ж вдієш? Діди-
прадіди тут жили. Своя земля є 
своя – це життя. Може, пізніше 
діти наші щось скажуть. А ми 
вже...»

Петро Рудь – спрацьова
ний чоловік у куфайці, тримає 
в кишенях дві пляшки го
рілки. Зараз на пенсії, працю
вав «у підвалі» – так у Смолі
ному називають шахту. «Ми 

вже адаптувалися, – каже про 
небезпеку радіації. – Та купа 
більше забирає, ніж буде того 
заводу». Купою називають 
відвал породи, який назби
рався за 30 років виробітку. За 
чотири роки її зменшили 
удвічі: спеціальне обладнання 
вимірює фон кожного каменя і 
сортує на щебінь або на пере
робку.

ПРимАРНА НЕБЕЗПЕКА
Проживання поруч із урано
вими видобутками створює 
ілюзію «звикання» до радіа
ції. І хоча смолінчани усвідом
люють потенційну небезпеку 
від ядерного виробництва, 
обирають менше зло не в 
останню чергу через те, що до
вгий час перебувають біля 
більшого. «Усі прекрасно ро
зуміють, що шахта – це пил, 
на відвал викидають породу, – 
пояснює Мазура. – Вітер по
дув на селище – шкоди наба
гато більше. Я вже не кажу 
про вилуження. Є певна 
шкода, але вона в межах 
норми, усе це жорстко контро
люється. Ядерники добувають 
уран, щодня спускаються в 
шахту. Селище живе цим 
кілька десятків років. Там не
має такого страху, ніж в інших 
людей».

Селищний голова Смолі
ного очікує дотацій на соці
альну сферу: «Ми сподіває
мося разом зі спорудженням 
заводу привести у відповід
ність наші комунальні мережі. 
Згідно із законодавством до 
10% кошторисної вартості бу
дівництва має виділятися на 
інфраструктуру населеного 
пункту». У місті є недіючий 
Дитячо-юнацький центр із ба
сейном, спортзалом, актовою 
залою. На його утримання по
трібна сума, яка дорівнює бю
джету селища. Надії щодо його 
відродження теж покладають 
на завод. «Ми згодні, щоб 
якесь інше виробництво нам 
побудували. Нехай би і кон
сервне. Тільки ж ніхто цього не 
робить...» – каже смолінчанка 
Марія Приймак.

Розвиток Смоліного щонай
менше на кілька десятиліть на
перед буде пов’язаний із небез
печним виробництвом. Та че
рез безвихідь більшості жите
лів це не страшить: була б ро
бота. 

Захворюваність  
на злоякісні ново-

утворення на 

100 тис.
 населення:

Севастополь –

488,6
Кіровоградська об-

ласть – 

434,5 
Миколаївська об-

ласть – 

407,4
Черкаська  
область – 

439,1
Закарпатська об-

ласть – 

243,1
За даними  

МОЗ за 2011 рік

НЕБЕЗПЕЧНА ГОДІВНИЦЯ. 
Смолінська уранова 

шахта – основне джерело 
доходу для селища
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Автор: 
Андрій Харук

Розкіш чи засіб 
пересування?
Гелікоптер як технологічний винахід 

Н
апевне, не буде надто ве
ликим перебільшенням 
сказати, що Україна пере
буває на порозі загальної 

вертольотизації. Вертоліт як вид 
транспорту, що здатний підня
тись у повітря з маленького 
клаптика землі, уже припав до 
душі багатьом українським висо
копосадовцям, які, пересуваю
чись повітряними шляхами, роз
вантажують забиті автотран
спортом столичні магістралі. 
Широко використовують його й 
бізнесмени. Окрім практичної 

користі це дає їм й естетичну на
солоду, адже як приємно з ви
соти пташиного польоту оки
нути поглядом свої неозорі ма
єтки! По всій Україні як гриби 
після дощу виростають верто
літні майданчики. Однак така 
розкіш, вочевидь, не стане в най
ближчому майбутньому набут
ком простих громадян, які на
вряд чи зможуть пересісти з 
«Жигулів» та «Ланосів» на ві
тчизняні «Аерокоптери» чи ім
портні Robinson. Тож напере
додні таких грандіозних змін 
слід бодай побіжно ознайомити 
загал із цим чудовим винаходом 
– вертольотом.

ХТО ж ПЕРшиЙ?
Ідея вертикального зльоту здавна 
захоплювала уми винахідників. 
Варто згадати хоча б ornitottero – 
проект Леонардо да Вінчі, дато
ваний 1475-м (фото 2), чи «пові
тробіжну машинку» Міхаіла Ло
моносова, модель якої була про
демонстрована в 1754-му (фото 3). 
Але, як відомо, Бог створив світ, а 
решту зробили китайці. Так і з ге
лікоптером: ще за 400 років до н. 
е. в Китаї з’явився перший прото
тип, що віддалено нагадував цей 
літальний апарат, – іграшка у ви
гляді палички з прикріпленими 
на кшталт гвинта пір’їнами. Роз
крутивши в долонях, її відпус

Тиждень про-
довжує серію 
публікацій про 
технологічні 
винаходи, які 
змінювали іс-
торію людства, 
спричиняю-
чись до світо-
вого цивіліза-
ційного по-
ступу. Цього 
разу розповідь 
про гелікоп-
тери, до вина-
ходу яких був 
причетний та-
кож виходець з 
України.  
Про дирижаблі 
читайте у № 
24/2012, 
про трамваї – у 
№ 27/2012, 
про літаки –  
у № 32/2012.  

ВИНАХІДНИК І ЙОГО ВИТВІР. 
Ігор Сікорський на першому  
у світі масовому гелікоптері R-4, 
що використовувався у збройних 
силах США та Великої Британії 
під час Другої світової 
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ПОНАД ПІВсТОЛІТТя УсІ 
ПРЕЗиДЕНТи сшА 
КОРисТУюТЬся 
ГЕЛІКОПТЕРАми 
сІКОРсЬКОГО

кали, і вона кілька секунд трима
лась у повітрі.

Поява механічних двигунів 
стала каталізатором для робіт зі 
створення гелікоптерів. Почина
ючи із середини ХІХ століття у 
різних країнах розробляли про
екти таких апаратів із паровими 
двигунами (як, скажімо проект 
«аеронефа» французького вина
хідника Понтона д'Амекура (фото 
1), але жоден із них не дочекався 
практичної реалізації. Тільки з 
появою відносно легких і потуж
них бензинових двигунів з’я ви-
лася реальна можливість випус
тити літаючий гелікоптер. Як і у 
випадку з літакобудуванням, по
переду в цій галузі була Франція. 
Тут у серпні – вересні 1907 року 
випробовували свій апарат Луї та 
Жак Бреґе, що працювали під ке
рівництвом професора Шарля 
Ріше. Їхній гелікоптер випробову
вався без пілота, на прив’язі, а 
максимальна висота, на яку йому 
вдалося піднятися, становила…1,5 
м! За два місяці, 13 листопада 
1907-го, від землі відірвався апа
рат Поля Корню, хоча й лише на 
50 см. Однак на відміну від гелі
коптера Бреґе цей апарат був 
здатний підняти в повітря не 
тільки самого себе, а ще й пілота.

РОБОТи сІКОРсЬКОГО
В Україні піонером гелікоптеро
будування став Ігор Сікорський 
(1889–1972). Ще в 12-річному віці 
він збудував першу іграшкову мо
дель гелікоптера, а влітку 1908-
го, навчаючись у Київському по
літехнічному інституті, взявся за 
повномасштабний проект. Ро
бота почалася зі стендових ви
пробувань гвинта – найважливі
шої частини майбутнього літаль
ного апарата. На початку наступ
ного року він поїхав до Парижа, 
де відвідав кілька авіазаводів, на 

яких придбав двигун для майбут
нього гелікоптера «Анзані» та за
мовив низку вузлів, зокрема й 
гвинти.

Повернувшись до Києва, Сі
корський розпочав будівництво 
гелікоптера. Конструкція ма
шини була простою до примітив
ності: дерев’яна прямокутна 
клітка без шасі, у яку монтувався 
двигун і в якій було місце для пі
лота. Двигун через ремінну пере
дачу рухав два співвісні дволопа
теві гвинти діаметром 4,6 м 
(верхній) і 5 м (нижній). Їхні ло
паті складалися з каркаса зі ста
левих труб, обтягнутого полот
ном. Маса апарата становила 205 
кг. Випробування засвідчили, що 
підйомна сила гвинтів значно 
менша від маси порожнього гелі
коптера, тобто він був неспро
можний відірватися від землі.

Навесні 1910-го український 
винахідник виготовив вдоскона
лену полегшену модифікацію 
свого творіння (важила 182 кг) із 
трилопатевими гвинтами збіль
шеного діаметра. Ця машина 
змогла на кілька сантиметрів під
нятися над землею, але без пі
лота. Після цього конструктор 
вирішив зосередитися на літаках, 
а до гелікоптерів повернувся 
лише за чверть століття, коли 
вже довгий час працював у США. 
У вересні 1939-го почалися ви
пробовування гелікоптера VS-
300 спочатку на прив’язі, а 13 
травня 1940-го конструктор 
вперше підняв свою машину у 
вільний політ. Їхній успіх сприяв 
отриманню першого замовлення 
від американської армії. Посту
пово скромна фірма Сікорського 
перетворилася на потужний кон
церн, який щороку випускає со
тні гвинтокрилів цивільного й 
військового призначення. Понад 
півстоліття всі президенти США 

користуються послугами гелікоп
терів Сікорського.

яК ГЕЛІКОПТЕР 
ПЕРЕТВОРиВся НА ВЕРТОЛІТ
Повернімося до історії. Якщо 
Перша світова війна привела до 
бурхливого розвитку літакобуду
вання, то на гелікоптеробуду
вання вона майже не вплинула – 
машина, що злітає вертикально, 
виявилася набагато складнішим 
завданням для інженерів, аніж 
літак. Можна згадати хіба що 
австро-угорську конструкцію – 
прив’язний гелікоптер PKZ-2, 
призначений для заміни аероста

тів у підрозділах коригування ар
тилерійського вогню. Ця ма
шина, яку випробовували у квітні 
– червні 1918-го, могла підніма
тися на висоту до 150 м. Однак до 
серійного виробництва і прак
тичного застосування PKZ-2 
справа не дійшла.

У 1920–1930-х роках гелікоп
тери, образно кажучи, «вчилися 
ходити»: 24 квітня 1924-го гвин
токрил аргентинського інженера 
Рауля Пескари встановив перший 
світовий рекорд дальності по
льоту – 736 м! Знадобилося шість 
років, щоб у 1930-му італійський 
гелікоптер конструкції Д’Асканіо 
подолав рубіж в 1 км, пролетівши 
1078 м. У серпні 1932-го на пер
шому радянському гелікоптері 
ЦАГІ-1ЕА було встановлено нео
фіційний рекорд висоти польоту 
– 605 м. А 1935-го апарат «Жиро
план» конструкції Луї Бреґе та 
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Рене Дорана вперше перевищив 
швидкість 100 км/год.

Усі ці апарати познача-лися 
терміном «гелікоптер» (hélicop
tère), що з’явився у французькій 
мові ще в ХІХ столітті й походив 
від двох грецьких слів: «елікос» 
(спіраль, гвинт) і «птеро» (крило). 
Досить широко використовували 
цей термін і в СРСР. Але 1929 року 
конструктор Ніколай Камов за
пропонував поняття «вертоліт». 
Упродовж двох десятиліть ці тер
міни використовували пара
лельно: приміром, перший ра
дянський серійний вертоліт Мі-1 
конструкції Міхаіла Міля спо
чатку позначався ГМ-1 – «гелі
коптер Міля». Однак наприкінці 
1940-х на хвилі боротьби з «низь
копоклонством перед Заходом» 
термін «гелікоптер» виявився 
«персоною нон ґрата» і повсюдно 
почали застосовувати «вертоліт».

Створюючи перші гелікоп
тери, конструктори були змушені 
вирішити низку технічних про
блем. Одна з основних – необхід
ність компенсації реактивного 
моменту гвинта. Адже коли гвинт 
обертається в один бік, то реак
тивний момент норовитиме роз
крутити машину в протилежний. 
Власне, різні підходи до вирі
шення цієї проблеми породили й 
різні компонувальні схеми верто
льотів. 

Перший час найпростішим 
рішенням здавалося викорис
тання двох співвісних гвинтів, 
розміщених один над одним, що 
обертались у протилежних на
прямках. Багато піонерів гелі
коптеробудування – той самий 
Ігор Сікорський – у своїх ранніх 
конструкціях застосовували 
таку схему. Однак тепер у про
мислових масштабах до неї 
майже не вдаються – виняток 
становлять хіба що російські  
(а раніше радянські) вертольоти 
фірми «Камов». Річ у тім, що ця 
схема має певні вади: надто 
складну трансмісію, значну ви
соту машини і, що важливо для 
бойових вертольотів, більшу 
ймовірність ураження лопатей 
гвинтів під час обстрілу. 

Ще одним варіантом двогвин
тової схеми є поздовжня, коли 
гвинти рознесені не по висоті, а 
по довжині машини. Така схема 
дає змогу створювати «літаючі 
вагони» – гелікоптери з об’єм-
ними фюзеляжами, пристосовані 
до перевезення великої кількості 
людей чи достатньо габаритних 

вантажів. За поздовжньою дво
гвинтовою схемою у 1950–1960-х 
роках будували вертольоти в 
СРСР (Як-24), Великій Британії 
(Belvedere), але найбільшого по
ширення вона набула в США. 

Значно менш поширеною і 
майже забутою є двогвинтова по
перечна схема, коли гвинти роз
несені по боках фюзеляжу на 
консолях. У 1930–1940-х роках 
вона побутувала в Німеччині 
(розробки професора Генріха 
Фокке) та Радянському Союзі (ге
лікоптери Івана Братухіна). У 
СРСР за поперечною схемою по
будували найважчий у світі вер
толіт Мі-12. 6 серпня 1969-го на 
ньому було встановлено не поби
тий і досі світовий рекорд: під
нято вантаж масою понад 44 т. 
Але Мі-12 серійно не випускався 

– він так і залишився в єдиному 
екземплярі.

Ще однією варіацією дво
гвинтової схеми стали гелікоп
тери з гвинтами, що перехрещу
ються. У них гвинти, які оберта
ються в протилежні боки, розмі
щені зі значним перекриттям і 
невеликим нахилом осей обер
тання. Завдяки цьому нахилу та 
синхронізації обертання гвинтів 
їхні лопаті не зіштовхуються. Зро
зуміло, що така схема досить 
складна. У сучасному гелікопте
робудуванні її використовує лише 
американська фірма «Каман».

УКРАїНсЬКА сПРОБА 
Першу спробу налагодити виго
товлення вертольотів в Україні 
було зроблено 1948 року, коли 
Київському авіазаводу доручили 
випустити дослідну партію (три 
одиниці) гелікоптерів Мі-1 кон
струкції Міхаіла Міля. Однак 
перша чарка виявилася колом – 
два з трьох вертольотів цієї партії 
розбилися. Київський авіазавод 
звинуватили в неспроможності 
забезпечити належну якість про
дукції і з огляду на це наступні 
роботи щодо гелікоптера Мі-1 пе
редали до Москви. Уже під кінець 
існування СРСР, у 1980-х, поча
лося будівництво Закарпатського 
вертольотобудівного виробни
чого об’єднання, де передбача
лося випускати легкі спортивні 
вертольоти Мі-34, але цей проект 
так і не довели до завершення.

Утім, хоча за радянських часів 
вертольоти в Україні не виро
бляли, більшість гвинтокрилих 
машин приводилась у дію двигу
нами із Запоріжжя: це і багатоці
льові Мі-8, і бойові Мі-24, Ка-27, 
Ка-29, і важкі транспортні Мі-26 
(останній, до речі, є найважчим у 
світі серійним гелікоптером). 
Після розпаду СРСР переважна 
частина вертольотів, які випуска
ють у РФ, теж комплектуються 
двигунами запорізького кон
церну «Мотор Січ». Щоправда, 
останнім часом російська сторона 
намагається подолати цю залеж
ність, збільшуючи виготовлення 
власних вертолітних двигунів. 
Адекватною реакцією на це стали 
наміри «Мотор Січі» налагодити 
виробництво вертольотів у себе. 
Крім того, кілька українських 
фірм уже випускають невеликі 
двомісні гелікоптери, призначені 
для приватних споживачів. Тож, 
можливо, вже нарешті з’являться 
вітчизняні гвинтокрили! 

ЦІКАВІ ФАКТи ПРО ГЕЛІКОПТЕР
Найдинамічніші винаходи в галузі гелікоптерної техніки 
зробили інженери, яким не поталанило реалізувати їх у 
власних країнах, тому вони дістали подальший розви-
ток за кордоном: у США та Франції.

Палубна гелікоптерна 
техніка за часів холодної 
війни стала однією з 
арен запеклих змагань 
поміж конструкторами 
СРСР і США. Вже напри-
кінці 1970-х років СРСР, 
відчуваючи дедалі більше технологічне відставання від 
Заходу, згорнув численні проекти та випробування па-
лубних гелікоптерів-розвідників і винищувачів, біль-
шість із яких були невдалими.

Рятувальники й медики, що 
десантуються з гелікоптера в 
районі стихійних лих і ката-
строф, стали звичною кар-
тинкою у випусках новин та 
кінострічках у стилі екшн. 
Утім, до справжньої інфер-
нальності образ гвинтокри-

лої машини був доведений у фільмі Френсіса Копполи 
«Апокаліпсис сьогодні» (1979), присвяченому подіям ві-
йни у В’єтнамі. У сюжеті стрічки гелікоптер є універсаль-
ним створінням із власною вдачею: майстерно зняті ма-
шини повітряної кавалерії справляють враження справ-
жніх валькірій, що сіють смерть, або ж розваги, доправля-
ючи до військових таборів дівчат – зірок Playboy.

УКРАЇНСьКИЙ 
«КРОКОДИЛ». 
Модернізо-
ваний у 2011 
році в Украї-
ні радянський 
штурмовик 
Мі-24
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12–16 листопада
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
12 листопада, 18:00 – зустріч із директором колекц� «Нормандія в живописі» Аленом 
Тап’є. Спільно з Французьким інститутом в Україні.
13 листопада, 18:00 – зустріч із польським соціологом Даріушем Вояковським. 
Презентація книжки «Ментальні кордони в Європі 
без кордонів» (спільно з видавництвом «Ніка-Центр»).
14 листопада, 18:00 – презентація книжки антрополога Сергія Сегеди «У пошуках 
предків. Антропологія та етнічна історія України» (із сер� «Невідома Україна», 
видавництво «Наш час»).
15 листопада, 18:00 – презентація книжки Антіна Мухарського «Доба. Сповідь молодого 
«бандерівця» (спільно з видавництвом «Зелений пес»).
16 листопада, 18:00 – зустріч із нідерландським філософом Сібе Шаапом. Презентація 
книжки «Прощання із Всемогутнім» («Видавництво Жупанського»). Спільно з 
Посольством Королівства Нідерланди в Україні.

|| Львів (просп. Свободи, 7):
12 листопада, 18:00 – майстер-клас зі швидкочитання та якісного запам'ятовування 
друкованої інформац�.
14 листопада, 18:00 – презентація технотрилера Максима Кідрука «Бот» (спільно з 
видавництвом «Клуб сімейного дозвілля»).
15 листопада, 18:00 – презентація книжки «М'якуш, або Антологія смакової поез�» 
(спільно з видавництвом «Фоліо»).

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
13–15 листопада, 18:00, 4-й поверх – кінопокази та обговорення в рамках Мандрівного 
фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

16 листопада, 18:00, 4-й поверх – презентація технотрилера Миксима Кідрука «Бот» 
(спільно з видавництвом «Клуб сімейного дозвілля»).

|| Харків (вул. Сумська, 3):
13 листопада, 19:00 – дискусія на тему: «Здібності людини». Модератор Наталя 
Александрова. Робоча мова – англійська.
15 листопада, 18:00 – презентація книжки «Українські записи Порфірія Мартиновича». 
За участю упорядника Олександра Савчука.

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
12 листопада, 18:00 – зустріч із письменником Мирославом Дочинцем: «Про те, що між 
рядками...».
13 листопада, 18:00 – презентація українського перекладу книжки Віктора Суворова 
«Кузькіна мать». За участю Братів Капранових (спільно з видавництвом «Зелений пес»).
16 листопада, 18:00 – поетичний вечір Василя Пастушини «Стероїди».

|| Тернопіль (вул. Валова, 7-9):
15 листопада, 18:00 – презентація книжки Галини Вдовиченко «Купальниця» (спільно з 
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12–16 листопада
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15 листопада, 18:00 – презентація книжки «Українські записи Порфірія Мартиновича». 
За участю упорядника Олександра Савчука.
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12 листопада, 18:00 – зустріч із письменником Мирославом Дочинцем: «Про те, що між 
рядками...».
13 листопада, 18:00 – презентація українського перекладу книжки Віктора Суворова 
«Кузькіна мать». За участю Братів Капранових (спільно з видавництвом «Зелений пес»).
16 листопада, 18:00 – поетичний вечір Василя Пастушини «Стероїди».
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15 листопада, 18:00 – презентація книжки Галини Вдовиченко «Купальниця» (спільно з 
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БЕЗВІДМОВНИЙ.  
К-МАХ може взяти на себе 

постачання морської піхоти 
в зоні бойових дій

Робокоптер  
на підльоті
Услід за дронами в небо  
піднімаються безпілотні  
вертольоти,  
які мають вирішити проблему  
з постачанням військ

Б
езпілотні штурмові лі
тальні апарати на зразок 
дронів Predator і Reaper 
стали звичними атрибу

тами сучасної війни. Але відомо, 
що на порожній живіт не пово
юєш. Битву можна запросто про
грати через перебої з постачан
ням, так само як і через брак вог
невої потужності. Усе це разом із 
дедалі більшим небажанням ба
гатих країн зазнавати втрат у 
живій силі веде до запрова
дження нового виду автономних 
літальних апаратів – безпілот
них гелікоптерів для постачання 
припасів. Уперше з’явившись у 
збройних силах, ці летючі ро
боти знайдуть собі застосування 
і в цивільному житті.

Два безпілотні гелікоптери 
виконують експериментальне 
бойове завдання з доставки ван
тажів американським базам 
морських піхотинців в Афганіс
тані ще з грудня 2011 року. Про
ект виявився таким успішним, 
що його вже двічі продовжували 
і він може протривати аж до ве
ресня 2013-го. Зазначені гелі
коптери – модифіковані різно
види створеного американською 
аерокосмічною компанією 
Kaman автономного літального 
пристрою K-MAX. Їх застосову
ють у низці військових і цивіль
них завдань, наприклад, для ви
рубки лісу і встановлення ліній 

електропередач, як щось на зра
зок повітряних кранів у комп
лекті з вантажівкою.

ДиВНА ПТиЦя
К-МАХ – синхроптер, який має 
два несівних гвинти, синхронізо
вані таким чином, щоб не допус
тити зіткнення між ними. Осо
бливою красою К-МАХ не виріз
няється, але це сильна і надійна 
машина. Несівні гвинти оберта
ються в протилежних напрям
ках для погашення оберталь
ного моменту, для чого звичайні 
гелікоптери мають використову
вати хвостовий гвинт – ризико
ваний доважок. Модифікацію 
цієї моделі для автономного по
льоту було проведено спільно з 
великою американською компа-
нією-підрядчиком оборонної 
про мисловості Lockheed Martin. 
До серпня два гелікоптери 
К-МАХ здійснили 485 безпілот
них вильотів і доправили понад 
900 т вантажів.

К-МАХ було обрано тому, що 
він може підняти в повітря по
над 2700 кг, тобто більше, ніж 
власна маса без вантажу. На від
міну від багатьох дронів із неру
хомим крилом, якими на від
стані керують пілоти із землі, 
модифікований К-МАХ здій
снює автономні польоти за зада
ним курсом за допомогою GPS, 
орієнтуючись на вказані «ма

яки». Керувати можна і пультом 
дистанційного контролю. Ці лі
тальні апарати використовують 
низку сенсорів, які Lockheed 
Martin воліє тримати в таємниці. 
Вони дають гелікоптеру здат
ність «бачити» навколишню об
становку так добре, що він може 
здійснювати посадку в цілкови
тій темряві. Збройні сили США 
зацікавлені в тому, щоб додати 
ще складну камеру для огляду 
посадкових майданчиків і вияв
лення потенційних загроз. Вона 
також може допомогти керувати 
гелікоптером із землі й викорис
товувати його для цивільних за
вдань, наприклад, гасіння по
жеж або пошуково-рятувальних 
операцій.

Військові запропонували та
кож забезпечити літальний апа
рат якимось способом самоза
хисту – чимось на зразок гар
мати з камерою, яка допоможе 
наводити приціл. Наразі К-МАХ 
не обладнаний жодними захис
ними системами. Але в Lockheed 
Martin обіцяють, що його легко 
можна оснастити бронею, підві
сними кулеметами або сигналь
ними ракетами, які служити
муть для відвертання зенітних 
снарядів. Проте це зменшить 
вантажопідйомність літального 
апарата.

Безпілотний К-МАХ перено
сить вантаж, що кріпиться зовні 
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volocopter 
– розробка 
німецької 
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на 25-метровому кабелі. Під час 
автономного польоту до заданої 
цілі за гелікоптерами ведеться 
спостереження. Далі наземний 
диспетчер-контролер перебирає 
функції управління на себе і дає 
команду, де й коли скинути ван
таж. Утім ці гелікоптери можуть 
доправляти вантажі до заданої 
точки за координатами і без 
будь-якого людського втру
чання. Джим Нейлор із Lockheed 
Martin каже, що вже було прове
дено випробування з викорис
танням радіомаяків у місці роз
вантаження. У такому варіанті 
К-МАХ робить це в заданій точці 
з точністю до 3 м. 

К-МАХ обладнаний вантаж
ним транспортером із чотирма 
підвісними гаками, тож може 
скидати вантажі у кількох точ
ках протягом одного вильоту. 
Довіра до апарата зростає, тож 
морські піхотинці випробовують 
нові техніки. У травні вони 
вперше провели завантаження 
без посадки гелікоптера (так 
званий hot hook-up): вантаж було 
прикріплено в той час, коли 
К-МАХ зависав у повітрі. Такий 
спосіб швидший і займає менше 
часу, ніж якщо для цього здій
снювати приземлення.

К-МАХ розвиває макси
мальну швидкість лише при
близно 100 вузлів (185 км на год), 
але має всі переваги безпілот
ного літального апарата: ніколи 
не хворіє, не втомлюється і не 
бере відпусток та відгулів. Піло
тів гелікоптерів не так вже й ба
гато, і на їхню підготовку по
трібні роки. Керівник безпілот
них систем у компанії Kaman 
Террі Фоґарті розповідає, що од
нопілотний К-МАХ може працю
вати до 12 год на лісоповальних 
роботах, але потрібно міняти пі
лотів, у безпілотному варіанті – 
більшу частину доби. Понад те, 
якщо через обмеження види
мості пілоти повинні припиняти 
роботу (наприклад, через пі
щану бурю), безпілотний апарат 
продовжує роботу.

Зараз для автономних гелі
коптерів розробляють й інші 
системи. Одну під назвою 
HERMES (Helicopter Remote 
Manipulation of External 
Slingloads) для дистанційного 
управління підвісними вантаж
ними конструкціями гелікоп
тера розроблено для Збройних 
сил США американською компа
нією Advanced Optical Systems. У 

ній використовуються сенсори на 
безпілотному гелікоптері для 
встановлення місцезнахо
дження об’єкта і його автоматич
ного завантаження без участі 
людей на землі.

м’яКІ ПОсАДКи
Проблеми може створювати не
безпека від будівель, дерев і лі
ній електропередач у зоні ски
дання вантажу. Але у Військово-
Морських силах США цим за
ймається система автономних 
повітряних вантажоперевезень 
Autonomous Aerial Cargo/Utility 
System (AACUS), яка спочатку 
обстежує заданий район на 
предмет виявлення таких пере
шкод, а тоді обирає зручний по
садковий майданчик. Після 
цього система прокладає безпеч
ний маршрут заходу на посадку 
без допомоги від наземного опе
ратора.

Усе це досить просто за спри
ятливих льотних умов. Але голо
вна мета – навчитися робити 
таке на крутих, непідготовлених 
схилах за сильного вітру. Навіть 
у безпілотному режимі обладна
ний системою AACUS літальний 
апарат здатний спілкуватися з 
персоналом на землі й повідо
мляти про місце посадки. Його 
можна буде використовувати не 
лише для доправляння паль
ного, боєприпасів та інших ван
тажів, а й для евакуації постраж
далих (хоча транспортування 
поранених на безпілотному лі
тальному апараті без супроводу 
лікаря або іншого медпраців
ника на борту дає підстави для 
сумнівів).

Якщо випробування К-МАХ і 
далі відбуватимуться успішно, 
то наступним етапом може стати 
замовлення на нові безпілотні 
гелікоптери для морської піхоти. 
Сухопутні війська це теж може 
зацікавити. Далі матимуть місце 
комерційні варіанти. Для того 
щоб дрони можна було широко 
застосовувати для цивільних за
вдань (особливо в районах, де 
працюють інші літальні апа
рати), потрібно буде змінити 
правила використання повітря
ного простору. Органи цивільної 
авіації вже приміряються до 
цього, але спочатку вони хотіли 
б побачити прогрес у розробці 
систем безпеки безпілотного по
вітряного транспорту.

Американська стартап-ком-
панія Matternet планує застосо

вувати невеликі безпілотні елек
тричні гелікоптери із корисною 
вантажопідйомністю до 2 кг для 
транспортування ліків, вакцин і 
зразків крові для аналізу у від
далених місцевостях. Користува
чеві треба просто помістити па
кунок у вантажний відсік і на
тиснути кнопку, щоб гелікоптер 
піднявся в повітря й доправив 
посилку за призначенням. Один 
із засновників Matternet Андреас 
Раптопулос каже, що компанія 
сподівається до кінця цього року 

провести практичні випробу
вання в Домініканській Респу
бліці. 

Більші електричні гелікоп
тери могли б змінити всю еконо
міку безпілотного транспорту. 
Німецька компанія E-volo нещо
давно отримала приз Ліндберґа 
за інновації. Цю нагороду прису

джує американський фонд 
пам’яті першого одиночного пе
рельоту Нью-Йорк – Париж, 
здійсненого Чарльзом Ліндбер
ґом. E-volo створила літальну 
машину, яку назвала Volocopter. 
Зі своїми 16 несівними гвинтами 
вона схожа на збільшену версію 
якоїсь дитячої іграшки, що
правда, достатньо великої, щоб 
підняти в повітря дорослу лю
дину. За умови оснащення відпо
відним програмним забезпечен
ням безпілотні Volocopter могли 
б стати летючими кур’єрами і до
правляти вантажі, оминаючи за
биті транспортом дороги. І 
справді, нещодавно один веб-
сайт запропонував послуги з до
ставки такос за допомогою мініа
тюрних роботів-квадрокоптерів. 
Це був жарт, але, можливо, неза
баром і справді можна буде замо
вити собі піцу або такос саме в 
цей спосіб? 

№ 45 (262) 9 – 15.11.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|57

бЕзпілотні гвинтокрили|НАвігАТоР



21 ФОРмА КУЛЬТУРНОї АмНЕЗІї
З 

листопада по грудень у 
PinchukArtCentre можна 
побачити, що саме група 
міжнародних експертів ві

дібрала з-поміж 4 тис. проектів 
як найперспективніші зразки 
сучасного мистецтва. Цього 
року вдруге буде обрано і наго
роджено переможця конкурсу 
Future Generation Art Prize, за
снованого Фондом Віктора Пін
чука. На трьох поверхах галереї 
представлено роботи 21 творця 
з 16 країн світу: тут і живопис, і 
інсталяції, і відеоарт, і навіть ті
лесні перфоманси... одного бра
кує – смислу. Враження таке, що 
молоді митці бродять уздовж 
кордону між звичним світом і 
табуйованим потворством з ме
талошукачами, сподіваючись 
волею випадку натрапити на 
скарб оригінальності. Ніхто не 
виверне калитку заради магіч
ного реактиву «смисл», хоча є 
його замінник – таблички з на
уковоподібними тлумачен
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Тиждень вирішив перевірити, чим живе Музей істо-
рії Києва, відкритий наприкінці літа в будівлі на 

вул. Богдана Хмельницького, 7. Останнім часом гово-
рили і про непридатність саме цього приміщення, і 
про пафосне відкриття закладу, яке не обійшлося 
без скандалів. Ось тільки наповнення музею досі чо-
мусь оминали увагою, хоча з огляду на місце 
розташування (самісінький центр столиці), 
на вкладені кошти (обійшовся столичній 
казні в понад 45 млн грн) саме він мав би 
формувати враження про Київ. 
Власне територія музею – це два середні по-
верхи чотириповерхової будівлі. Один із них 
подає історію міста від початків Київської Русі 
до кінця ХІХ століття. Тут окрім предметів по-
буту можна переглянути короткометражний 
фільм «Київ – матір міст руських», у якому є 
фрази на кшталт «Так у 862 році почалась іс-
торія російської монархії». Інший поверх Му-
зею – київські ХХ та ХХІ століття. Велика час-
тина експозиції присвячена Другій світовій ві-
йні. Дуже помітними є афіші з більшовиць-
кими закликами боротися (наприклад, плакат із ци-
татою з полководця Суворова: «Мы русские, мы все 
одолеем»). Віддаляємося від воєнної історії й пере-
ходимо в сектори Києва малярського, театрального, 
музичного, спортивного. Київ малярський – це пере-

музей совкової історії Києва
важно стенд, присвячений художникові Григорію 
Світлицькому. Щодо інших іпостасей міста, то багато 
уваги приділено Богданові Ступці, трохи менше – Аді 
Роговцевій, не забули й про братів Кличків. Звісно, не 
обійшлося без вітрини Києва футбольного. 
Очевидно, що всі експонати ретельно відібрано. 

Тільки ось принцип відбору геть незрозумі-
лий. Чому такий акцент на визволенні Києва 
від нацистів і жодного експоната з подій 
1919–1920 років? Чому тут пошанований 
Амвросій Бучма і не згаданий Лесь Курбас, 
який організував у столиці театральну сту-
дію? Чому йдеться про Юрія Збанацького, 
а не про Юрія Яновського (хоча він і не Ге-
рой Радянського Союзу, але був військо-
вим кореспондентом, написав цикл «Ки-
ївські оповідання» про окупацію столиці 
УРСР)? Чому з художників згадано, скажімо, 
не шістдесятника Віктора Зарецького, а 
саме Григорія Світлицького? Ймовірно, 
тому що він перший народний художник 
УРСР? 

Якщо музейники й намагалися показати різні іпос-
тасі Києва, то розкрити їм вдалося тільки одну – 
радянську. Коли за культуру беруться чиновники, 
то з цього може вийти тільки совок, хай і замаско-
ваний, хай і технічно оснащений. 

Коли за культуру беруться чинов-
ники, то з цього може вийти тільки 
совок, хай і замаскований, хай і 
технічно оснащений



21 ФОРмА КУЛЬТУРНОї АмНЕЗІї
нями представлених робіт. 
Текст на цьому етапі стає 
невід’ємною складовою мис
тецького об’єкта, бо як інакше 
осягнути, що Йонатас де Ан
драде розмістив на стіні різно
кольорові кахлі, «рефлектуючи 
над формами культурної амне
зії» й маючи на думці «сис
теми, що приходять у стан за
непаду, та ідеології, які втрача
ють вплив»? Воче
видь, премію да
ють за найкращі 
коментарі.

Можна поста
вити соціальний 
експеримент (теж 
своєрідний перфо
манс): після пере
гляду виставки підійти до чоти
рьох десятків людей, що чека
ють своєї черги на вході, й запи
тати, на що вони, не ламаючи 
душі, прийшли дивитися? На 
азіатських чоловіків, які дружно 
пісяють на картині Тали Ма

дані? На відео кольорового 
димку від Орельєна Фромана, 
сміттєзвалище від Ебігейл Де
вілль, фігурну дірку в багатоша
ровій стіні від групи Р.Е.П., бля
шаний іржавий вагончик, при
везений у галерею на замов
лення Микити Кадана?.. Чи ки
ївський глядач скучив за полот
нами Деміена Хьорста, патрона 
нинішнього конкурсу FGAP? 

Маргінальність і 
розруха всередині і 
зовні. Хтось виголо
сить: отаке воно 
примхливе мисте
цтво. А може, краще 
не витрачати часу? 
Тим паче що за два 
квартали, в Музеї 

імені Богдана і Варвари Ханен
ків, триває виставка, де можна 
побачити рідкісні гравюри Аль
брехта Дюрера, Рембрандта, 
Луки Лейденського та інших 
майстрів. І черги там немає. На 
щастя та й на жаль. 

митці бродять уздовж 
кордону між звичним сві-
том і табуйованим по-
творством з металошука-
чами, сподіваючись во-
лею випадку натрапити 
на скарб оригінальності
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«Танґо зі смертю» 
Юрія Винни-

чука цілком можна 
вважати найкращим 
романом про Львів у 
всій українській літе-
ратурі. Місто зобра-
жено тут у двох часо-
вих пластах: 30–40-
ві та 80–90-ті мину-
лого сторіччя. Дещо 
трапляється й із реа-
лій сьогодення. Зма-
льовано колоритно, з 
неабияким знанням історичного матеріалу – аж до 
дрібниць на кшталт вітрин давніх львівських цуке-
рень та брендів кави, котру споживали 80 років 
тому в міських кнайпах. Утім, цей пласт і робить 
книжку романом, тобто оповіддю про життя й чужі 
досвіди, котрі читач тепер має нагоду пережити як 
власні. В цьому сенсі можна навіть пробачити ав-
тору ходульність ледь не всіх його інтриг: історич-
ної, інтелектуальної та кількох любовних.
Адже давній Львів, попри неймовірно масштабну ре-
конструкцію його побуту, постає надто вже ідиліч-
ним. Хоч би як зворушувала дружба чотирьох хлоп-
чиків: українця, поляка, єврея та німця, батьки ко-
трих до того ж разом полягли у шеренгах армії УНР, 
не можна не помітити деякої штучності. Винничук 
творить кольоровий міф всупереч історії. Але ж як ча-
рівно це робить!
Інтелектуальна інтрига пошуків таємничих нот мело-
дії, що реінкарнує та пов’язує обидва часові пласти 
книжки, роздута з нічого й ні до чого не веде. Єдине, 
що тут варте уваги, – це поважна демонстрація авто-
ром власної ерудованості, а також фантастичні епі-
зоди прогулянок книгосховищами. 
Любовні лінії мило й зворушливо виписані, коли 
йдеться про старий Львів, але починають хибу-
вати на зайву суб’єктивність, коли трапимо на 
ближчі до нас часи. Надто багато автора: його ба-
жання оточити своє альтер его відданими жін-
ками просто не знає міри. Ще дрібка психоана-
лізу: нашого науковця звідусіль оточують агенти 
КДБ/СБУ. Ні, це не манія переслідування – це за-
ховане в несвідомому бажання бути поміченим. 
Краще, звісно, визнати всіх отих агентів прикрою 
вадою художнього задуму чи й просто модою. 
Адже Юрій Винничук залишається і в цьому ро-
мані бешкетником, львівським батяром, що по-
над усе цінує свободу. До того ж книжка пояснює, 
як місто зберегло свої дух та ідентичність, попри 
жахливі випробування, що випали на його долю. 
Тут маємо також патріотизм без пафосу, тавру-
вання нелюдських злочинів без зайвого моралі-
заторства – просто показ жаху окупацій, що ні-
кого з читачів не залишить байдужим. «Танґо 
смерті» неодмінно треба прочитати: цим тек-
стом, навіть із усіма його вадами, Винничук точно 
входить до історії української літератури не гуль-
вісою, але майстром. 

Коли басист гурту Кріс Волстенголм проанон-
сував новий альбом «the 2nd Law» словами 

«час рухатись уперед і робити щось ради-
кально інше», важко сказати, чи зраділа 
основ на частина прихильників таким заявам. 
Адже давні фани вже в попередньому альбомі 
британців помітили рух до мейнстриму. Зга-
дати бодай композицію «Undisclosed Desires», 
що пов’язує Muse більше із Брітні Спірз, ніж із 
Queen, із якими музикантів порівнювали впродовж усієї творчості.
Muse старалися міняти звук у кожному альбомі. І все-таки від першого 
«Showbiz» (1999) до «Black Holes and Revelations», реліз якого відбувся 
у 2006-му, цю музику загалом можна назвати альтернативним роком 
із симфонічними елементами. Весь свій замах на планетарний масш-
таб гурт до того ж посилював гостро соціальними текстами.
І ось, у новій роботі музиканти вирішили кардинально змінитися. Що-
правда, «Survival» (перший сингл свіжого альбому) не відповідав їх-
нім анонсам. Звична патетика, текст, що мотивує боротись і вигравати, 
– увесь набір для того, щоб стати офіційною піснею Олімпійських ігор 
у Лондоні. Проте вже наступний сингл «Madness» здивував фанів: 
м’яка й легка пісня, що вже там приховувати – солодка та попсова. 
Водночас митці, записуючи свою нову платівку, не оминули фанку й 
диско, схрестивши їх у «Panic Station». Окремо від усієї творчості Muse 
стоїть завершальна дабстеп-симфонія диска «the 2nd Law: 
Unsustainable». Схоже, це і є тим новим звуком, який шукали хлопці, 
міксуючи ламану електронщину й пафос. Тільки-от пошуки оригіналь-
ності завели Белламі й компанію в бік комерціалізації.

Комерціалізація Muse

Танго з елементами 
фокстроту
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софі жульєн:
«Українська  

література  
заслуговує на  

популярність»

К
оньяк – місто на півден
ному заході Франції (де
партамент Шаранта), 
усім відоме завдяки одно

йменному напою, а також Жану 
Монне, якого називають бать
ком Європи. Фестиваль 
Litteratures Europeennes Cognac 
було засновано 1988-го на честь 
сотої річниці від дня його наро
дження. Орієнтований він на 
поширення європейської літе
ратури та організацію зустрі
чей авторів із читачами. Що
року в листопаді письменників 
з усієї Європи запрошують до 
Коньяка для участі в дебатах, 
презентаціях їхніх романів і 
творчості. Цей захід став почес
ним місцем комунікації між ау
диторією й авторами різних 
країн. 1995 року було засновано 
Премію Жана Монне, якою на
городжується європейський 
письменник за роман або опові
дання, написане чи перекла
дене французькою мовою. Від 
1995-го Премія відкрила таких 
важливих європейських літера
торів, як Вільям Бойд, Клаудіо 
Маґріс, Даніель Сальнав, Хорхе 
Семпрун, Антоніо Табуккі, а та
кож Сільві Жермен торік. Тиж-
день поспілкувався з дирек
торкою фестивалю Софі Жу
льєн про цьогорічне дійство, 
почесним гостем якого стала 
Україна. 

Директорка Фестивалю європейських 
літератур у місті Коньяк Софі Жульєн 

про те, як іноземна книжка може 
знайти свою аудиторію в Європі

спілкувалася 
Катерина 

Коваль 
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КНижКОВиЙ сЕКТОР –  
ОДНА З НАЙБІЛЬшиХ 
КУЛЬТУРНиХ  
ГАЛУЗЕЙ ФРАНЦІї

У. Т.: Чим зумовлений вибір 
України центральним учасни-
ком цьогорічного фестивалю?

– 2011 року почесним гостем 
нашої імпрези була Іспанія. 
Після Півдня ми хочемо від
крити Східну Європу, адже літе
ратура цього регіону маловідома 
у Франції. Україна – найбільша 
країна, що територіально міс
титься цілковито в межах Єв
ропи і, поза сумнівом, є її части
ною. Тож для нас вона дуже ці
кава, адже можна дослідити 
різні теми з письменниками і по
рушити питання кордонів.

У. Т.: Торік на Паризькому 
книжковому салоні Франція 
приймала велику українську 
літературну делегацію. Чи зріс 
після цього інтерес до україн-
ської літератури?

– Література – частина на
ших культурних ідентичнос
тей, важливий чинник, що сти
мулює уяву, розширює світо
гляд. І тут не останню роль ві
діграє перекладач, адже саме 
він будує мости між різними 
культурами, дає нам змогу від
кривати інші країни. У Франції 
українська література перекла
дається не надто активно. 
Лише кілька творів сучасних 
авторів було видано французь
кою мовою: Юрія Андруховича, 
Ігоря Баранька, Любка Дереша 
й Андрія Куркова. Тому для 
української літературної деле
гації присутність на Паризь
кому книжковому салоні мала 
велике значення. З цієї нагоди 
укладено альманах, у якому 
були представлені автори, які 
досі не публікувалися. Я мала 
можливість побувати там, по
слухати українських письмен
ників, і це спонукало мене ді
знатися більше про українську 
літературу й очікувати пере
кладів! Мене дуже тішить, що 
деякі твори будуть видані у 
Франції в майбутньому.

У. Т.: Кого з українських пись-
менників ви запросили на фес-
тиваль? якою буде провідна 
тема дійства?

– Ми прийматимемо різних 
українських авторів, які пишуть 
прозу, поезію, дитячу літера
туру, створюють комікси. Це, зо
крема, Юрій Андрухович, Ігор 
Баранько, Катерина Білетіна, 
Любко Дереш, Антон Кушнір, 
Андрій Курков і Марія Матіос. 

Вольтер у своїй «Історії Карла 
ХІІ» писав: «Україна завжди 
прагнула бути вільною». Тому 
ми обрали тему «Свобода». Наш 
захід дає змогу письменникам 
висловитися, проявити себе. Це 
місце, де література контактує із 
суспільством. На зустрічах і 
круглих столах виступатимуть 
й інші європейські автори. Не 
знаю, чи перекладаються вони в 
Україні, але я радила б ознайо
митися з творчістю таких фран
цузьких літераторів, як Юбер 
Аддад, Жиль Розьє, а також по
ляка Маріуша Щиґела і чеха 
Ярослава Рудіша… Письменни
кам важливо зустрічатися й ді
литися досвідом. Завдяки цьому 
можуть з’явитися нові культурні 
та літературні проекти, а це 
сприятливо для розвитку твор
чості й суспільства.

У. Т.: як українській літературі 
можна пробитися до європей-
ського читача? Чи має вона 
щось особливе, здатне здиву-
вати?

– Україна перебуває на пе
рехресті різних культур. З 
огляду на те, що я читала, укра
їнська література багата, різно
манітна, вона заслуговує на по
пулярність. Як на мене, погляд 
на суспільство, гумор і висмію
вання, своєрідне ставлення до 
історії – усе це її особливості. 

А для іноземної книжки го
ловне – знайти свою аудиторію. 
Тут має значення не так тема, 
як переклад. На державному 
рівні потрібно провести велику 
роботу: створити імідж, пока
зати країну. Наприклад, 2004 
року було організовано Рік 
Польщі у Франції. Після цього 
збільшилася кількість перекла
дів; тепер у нас відбувається чи
мало польських культурних за
ходів.

У. Т.: Наскільки книжкові фес-
тивалі та ярмарки популярні у 
Франції? як можна описати за-
гальну ситуацію з читанням у 
вашій країні? Чи втрачає 
книжка свої позиції?

– Відповідно до останніх до
сліджень у галузі книжкового 
бізнесу, проведених Національ
ним центром книги, у Франції 
незначною мірою зросли про
даж книжок і кількість перекла
дів. Книжковий сектор – одна з 
найбільших культурних галузей 
Франції. Літературні ярмарки 

дуже популярні в нас. Кожне 
місто має подібний захід, який 
відбувається щотижня, у ви
хідні. Водночас експерти поміча
ють тенденції, що читати стали 
менше. Але я так не думаю: як на 
мене, з розвитком цифрових тех
нологій змінилася практика чи
тання. І якщо стимулювати, за
лучати людей до книжки, то це 
спрацьовує. Ми маємо вигаду
вати і створювати інноваційні 
методи заохочення. Люди праг
нуть робити відкриття, а також 
зацікавлені в обміні вражен
нями від прочитаного.

У. Т.: Чи відповідає визначення 
«європейська література» дій-
сності? Чи не є воно певним 
узагальненням?

– Звісно, кожна країна Єв
ропи має свою літературу, од
нак спільні історичні, літера
турні згадки свідчать про існу
вання культури, спільної для 
всіх європейців. Як сказав Ум
берто Еко, «переклад є мовою 
Європи».

У. Т.: Письменник Ігор Поме-
ранцев порівнює літературу з 
вином. Чи пов’язані література 
і коньяк?

– Так само як смакуючи ко
ньяк, читаючи книжку, слід на

солоджуватися різними її аро
матами. Це ідеальне поєднання 
форми і стилю. Так само як ко
ньяк, що створюється для май
бутніх генерацій, література 
переживає час, століття і пере
ходить від покоління до поко
ління. Є такий хороший вислів 
«la part des anges» («частка ан
гелів»): коли частина алкоголю 
вивітрюється, випаровується. 
Так само в літературі: коли ми 
занурені в читання, є «частка 
ангелів», яка виходить із 
книжки і зачіпає нас. У коньяку 
мені подобається ідея поєд
нання і трансмісії. Роман – це 
суміш, пригода, відкриття. Різ
ниця в тому, що книжки можна 
споживати без обмежень. І, го
ловне, коньяком та літературою 
треба насолоджуватися й діли
тися! 

Фестиваль 
Litteratures 
Europeennes 
Cognac 
відбудеться 
15–18 
листопада
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К
иїв на правах столиці має 
власний скансен – Націо
нальний музей народної 
архітектури та побуту 

України, більш відомий як «Пи
рогів». Йому вже понад три де
сятиліття – комплекс відкрили 
ще 1976 року. Серед усіх такого 
роду закладів у країні цей музей 
із його 133,5 га землі найбіль
ший. Попри це, кияни, а часто й 
гості міста знають його вельми 
непогано й побували в біль
шості тамтешніх обійсть, які, до 
речі, нині не в найкращому 
стані. Отож безпомилковий 
бізнес-хід роблять ті, хто вкла
дає кошти у створення нових 
скансенів: людський інтерес до 
них (а в народні свята навіть 
ажіотаж) не дає підстав у цьому 
сумніватися. Так, приміром, ве
личезний успіх від самого по

чатку своєї роботи (липень 2009 
року) має «Мамаєва Слобода», 
яка розкинулася на території 
парку поруч із Національним 
авіаційним університетом непо
далік центру міста. Під час гу
лянь тут яблуку ніде впасти. 
Відвідувачі мають змогу  побу
вати у відтворених козацьких і 
старшинських кошах та кам’я-
ни цях, відстояти Службу Божу в 
дерев’яній церкві, зведеній за 
всіма канонами української ста
ровинної архітектури, підкріпи
тись у справжньому шинку, на
вчитися чогось цікавого на 
майстер-класах. Музей має сут
тєвий недолік – розміщення. 
Він зусібіч в оточенні міста, тож 
подеколи важко абстрагуватися 
від вигляду неоковирних бага
топоверхівок, які стирчать над 
затишною відтвореною хатою 

чи клунею… На допомогу кия
нам, які зазвичай не схильні ви
трачати свою відпуску на етно
графічну експедицію, прийшов 
абсолютно новий музейний 
комплекс «Українське село» по
близу Села Бузова Києво-
Святошинського району.

яК жиЛОся ДІДАм
Безпосередньо сам музей поді
лений на шість регіональних 
міні-зон: Середня Наддніпрян
щина, Слобожанщина, Полісся, 
Поділля, Південь і Карпати. Всі 
вони представлені автентич
ними хатами (деяким понад 180 
років), що їх перевезли з цих ре
гіонів і ретельно зібрали фа
хівці, яких консультували етно
графи. Відтворено не тільки 
саму хату й повне її оздоблення, 
а й численні господарчі спо
руди: клуні, гончарні, кузні, а у 
випадку Слобожанщини поруч 
із помешканням стоїть навіть 
мініатюрна гуральня. Вона діє, і 
в ній навіть проводять майстер-
класи із самогоноваріння. Вза
галі майже всі споруди скансену 

Автор: 
Дмитро 
Антонюк
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«Були на селі»

Світова мода на все етнічне не оминає і України.
На тлі цього інтерес до скансенів стрімко зростає, 
що, своєю чергою, позначається на їх кількості



в ужитку, а отже, їм не загрожує 
повільне вмирання й порохня
віння.

Біля входу в «село» бачимо 
середньонаддніпрянську хату 
1888 року із села Пишненки на 
Полтавщині (ліворуч) та гу
цульську – з Карпат (праворуч).  
У першій, безумовно, цікавою є 
піч, притаманна цьому регіо
нові, в коморі другої привертає 
увагу дуже своєрідне ліжко, 
ніби випнуте догори посеред
ині. За словами екскурсоводів, 
воно спеціальне, «для усаміт
нення господарів», адже ін
тимне життя в самій хаті, з 
огляду на традиційно багато
дітні сім’ї, було практично не
можливе. Важлива деталь: по
руч – один із двох (менший) ди
тячий майданчик, тож малюки 
точно не нудьгуватимуть.

А ще на тамтешній території 
є завжди відчинена церква Св. 
Димитрія Солунського. Її різь
блений сучасними майстрами 
іконостас майже не поступа
ється давнім зразкам україн
ського бароко. Людей тут нама
гаються не відлякувати, а тому в 
храмі вам не робитимуть заува
жень стосовно зовнішнього ви
гляду.

На сусідній, більшій частині 
«Українського села» є ще чо
тири подвір’я, які відтворюють 
колишній сільський побут меш
канців Слобожанщини, Півдня, 
Полісся й Поділля. Цікаво, що 
хата, яка представляє останній 
регіон, згідно із традиціями, 
розписана як іззовні, так і зсе-
редини. Цю роботу виконала ху
дожниця Оксана Городинська. 
Особливо яскраво вона прикра
сила піч, зобразивши класич
них півнів, калину, дубове листя 
й численні квіти.

Якщо завітати до скансену в 
суботу, можна не тільки при
дбати хліб, який випікають саме 
тоді, а й спробувати власною 
персоною долучитися до того 
дійства. Це один з одинадцяти 
майстер-класів, що їх проводить 
музей. Крім згаданого пекар
ства тут навчають петриків
ського розпису, гончарства, ко
вальства, писанкарства й навіть 
рубання дров. Є і невеличкий 
зоопарк. Тільки не очікуйте по
бачити в ньому якихось екзо
тичних звірів. Усі його меш
канці традиційні для україн
ського господарства: поросята, 
кролі, вівці чи декоративні це
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заповідника «Хортиця»)
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сарки. Утім, це не зменшує задо
волення (особливо для малят) 
від зустрічі з фауною.

УКРАїНсЬКА 
«сКАНсЕНОЛОГІя»
Порівняно з іншими пострадян
ськими країнами й навіть із за
хідними сусідами ми маємо до
волі багато етнографічних музеїв 
просто неба (див. карту). Їхня 
географія виразно тяжіє до за
ходу – більшість міститься на 
Правобережжі. Лише два скан
сени представлені східніше Дні
пра – це мініатюрний Музей на
родної архітектури, побуту та ди
тячої творчості в селі Прелесне на 
Донеччині, який складається з 
єдиного відтвореного сільського 
подвір’я Слобожанщини, і, на
впаки, справ  жній велет – Музей 
народної архітектури та побуту 
Середньої Наддніпрянщини в 
Переяславі-Хмельницькому. 
Тут уже находишся досхочу – 
експонатів можна не роздивитися 
й за день. Серед візиток цього 
скансену – дерев’яні церкви. Одну 
з них – Георгіївську – свого часу 
малював Шевченко, в іншій (Св. 
Параскеви) – доволі неочікувано 
– розмістили Музей космонав
тики з уславленим Умберто Еко 
маятником Фуко посередині.

Зрозуміло, що пильну увагу 
музейників привернули й Кар
пати з їхньою живою автенти
кою. За великим рахунком, 
більшість експозицій трьох ін
ших скансенів присвячені саме 
побутові горян. Винятком є 
Чернівецький музей народної 
архітектури та побуту, який дає 
уявлення переважно про те, як 
жили люди в низовинних райо

нах Буковини. Цей скансен є 
найбільш карнавальним, адже 
щороку на Водохреща в ньому 
відбувається своєрідний парад 
народних переберій (Маланок) 
із чималої кількості сіл області. 
Життя гуцулів, а також їхніх 
сусідів бойків обабіч Карпат 
представлене у двох скансенах: 
прикарпатському, що в селі 
Крилос під Галичем, і закар
патському – в Ужгороді. Оби
два – доволі компактні за роз
мірами, але останній є чи не 
найбільш фотогенічним серед 
усіх інших подібних вітчизня
них музеїв завдяки своєму ма
льовничому розміщенню на 
горі під мурами старовинного 
замку.

«Аксакалом» серед наших 
скансенів бачиться Музей народ
ної архітектури та побуту у 
Львові («Шевченківський гай»). 
Перший його експонат – Мико
лаївську церкву із села Кривка – 
перевезли на цю територію ще 
1930 року старанням митропо
лита Андрея Шептицького. Екс
позиція музею поповнюється й 
надалі. Найближчим часом 
сюди мають перевезти один із 
дуже небагатьох уцілілих 
дерев’яних римо-католицьких 
костьолів України із села Язлів
чик, що біля Бродів. «Шевчен
ківський гай» також доволі 
успішно конкурує зі столичним 
музеєм «Пирогів» за кількістю 
імпрез. Але, певно, однією з го
ловних його переваг є розмі
щення: скансен розкинувся 
практично в центрі Львова. До 
нього недовго йти пішки від ву
лиці Личаківської чи від Висо
кого Замку. 

НАЙВІДОмІшІ сКАНсЕНи сВІТУ
скансен. Острів юргор-
ден, стокгольм, швеція. 
Це перший скансен у світі, 
найменований так за на-
звою сусідньої фортеці – 
skans, що шведською озна-
чає «укріплення». Засну-
вав його в 1891 році Артур 
Газеліус.

Вестфальський музей 
просто неба. Дет-
мольд, Німеччина. 
Представляє сільську 
архітектуру регіону 
Північний Рейн – Вест-
фалія. Зокрема, пред-
ставлені вітряні млини, 
солом’яні котеджі, 
фахверкові будинки тощо.

Корейське традиційне 
село мінсокчон. Кьонгідо, 
Південна Корея. Склада-
ється із 260 традиційних 
будинків пізнього періоду 
династії Чосон і налічує 
близько 30 тис. пам’яток 
місцевої народної куль-
тури.

Поселення першопро-
хідців. суон-Хілл, Ав-
стралія. Перший скан-
сен зеленого конти-
ненту, де відвідувачі 
мають змогу побачити 
до 10 тис. експонатів, 
пов’язаних із побутом 
європейських піонерів, 
які колонізували  
Австралію.

Норвезький музей 
історії культури. 
Осло, Норвегія. 
Головним експона-
том скансену є 
дерев’яна церква, 
побудована 1212 
року, Ставкірка. 
Окрім іншого, має 

один із найбільших у світі архів світлин фотохудожни-
ків початку ХХ століття.
музей ремесла Луос-
тарінмякі. Турку, Фін-
ляндія. Це 18 кварталів, 
які були зведені напри-
кінці XvIII століття для 
представників серед-
нього класу та ремісни-
ків. Тут є, зокрема, 
оселі-майстерні теслі, 
годинникаря, моряка, 
тютюнника тощо.
музей Арбайр. Рейк’явік, Ісландія. Міні-модель цієї 
країни. Музей, заснований 1957 року за межею сто-

лиці, тепер розрісся 
так, що став її час-
тиною. Повною мі-
рою репрезенто-
вано архітектуру та 
побут селян, містян 
і рибалок.





ІНшиЙ НАРОД
Протягом тижня був на окрузі 
№ 216, де представниця опози
ції Ксенія Ляпіна виграла в од
ного з «гречкосіїв» Олександра 
Супруненка. Наразі тривають 
суди, тому, чим завершиться 
справа, сказати важко. Всі ці 
дні мусив постійно перебу
вати віч-на-віч із людьми Су
пруненка – держимордами-
юристами, держимордами-
журналістами, просто дер
жимордами. І вразило навіть 
не те, як вони схожі між со
бою – одягом, обличчями, 
поведінкою, – а те, що поруч із 
ними виникало відчуття, що 
вони тут – іноземці. Якийсь ін
ший, незбагненний народ, що 
живе за своїми дикунськими 
законами і прагне змусити 
жити за ними всіх довкола. 

БРОНЗА, ЗЕЛЕНиЙ, 
жОВТиЙ
Хоча вже минув перший тиж
день листопада, досі тривають 
теплі дні, певно, останні. Вітер 
хвилями колише зелену траву 
на газоні біля сусідньої житло
вої багатоповерхівки. Видо
вище майже таке, як у сюжетах 
про Ірландію. У парку «Нивки» 
стоять височенні дуби, з яких 
осінь ще не позривала бронзове 
листя, і... качки, ціла зграя ди
ких качок на озерці. Йдеш і топ
чеш ногами дубову ковдру ко
льору бронзи. Щоправда, ро
биш це несвідомо, так само, як і 
багато інших, хто тут прогулю
ється. Навколо тихо. Пахне прі
лим листям, і всі лавки довкола 
водойми обліплені закоханими. 
Мабуть, приблизно такий ви
гляд мають райські кущі.  

:\
Протягом 

тижня після 
виборів мусив 
постійно пе-
ребувати віч-

на-віч із 
людьми  

Супруненка –
держимор-

дами-
юристами, 
держимор-
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Олена Чекан Наталія 
Петринська

максим  
Бугрій

Богдан 
Буткевич 

ЕПІТАФІя ФЕмІДІ 
Вибори по округу № 94 на Ки
ївщині, де за остаточну пере
могу змагалися два кандидати 
– Тетяна Засуха (ПР) і Віктор 
Романюк («Батьківщина»), – 
черговий цвях у труну, де спо
чиває (з миром?) судова гілка 
влади. Феодалка Засуха, що 
має село з альтанками, лебе
дями і місцевими «кріпаками», 
була однією з найодіозніших 
чиновниць кучмівської доби. Її 
суперник Романюк – юрист-
міжнародник, таким провлад
ним багажем у минулому по
хвалитися не міг, але коли під
рахували 90% бюлетенів, сут
тєво відірвався від неї. Переду
сім завдяки тому, що спілку
вався ледь не з кожним вибор
цем. Однак Засуха оскаржила 
результати по кількох дільни
цях, вибивши для себе пере
могу. Може, й тимчасову – ВР 
рекомендувала ЦВК провести 
на цьому окрузі перевибори. 

БІЛЬ УсЕсВІТУ 
Ранок у лікарні приніс страшні 
спомини. Афганістан. Військо
вий шпиталь. Виступаємо пе
ред солдатами. Просять ще й 
ще… Відмовити не можу. Ще 
одна палата. Від побаченого 
болить серце. Там лежить один 
солдат. Вирізняю лише голову 
серед простирадл, тіла майже 
немає. Запитую, що читати… 
Цвєтаєву? Мандельштама? «Ні! 
Скажіть, що діється у світі?» 
Щось відповідаю… Потім ци
тую мої найулюбленіші вірші. 
І швиденько з палати… з горла 
рветься плач, без сліз, стого
ном. Хутчіше туди, до дерев: 
гірко пахнуть липи, у тополь 
коріння виплелося, як арки го
тичних соборів. З пам’яті ви
ринає Львів, Святий Юра, ве
личний Пінзель, вінчання, 
моє дитя… дихаю глибоко, 
намагаюся заспокоїтися. Ві
йна завжди цілосвітний біль, 
як тоді, так і зараз. 

ГРОмАДсЬКА ДІя
Українці можуть подолати інф
раструктурні проблеми лише за
вдяки самоорганізованим діям 
місцевої громади. Приміром, у 
селі Київської області, де меш
кає моя родина, немає дороги. 
Мешканці добре розуміють, 
що вона не з’явиться най
ближчим часом, тому вже за
раз намагаються засипати 
найбільш важкі для проїзду 
місця, складають плани кра
щого укріплення шляху на
весні. Саме такі зусилля, а та
кож наполягання на контролі 
громад за місцевими фінан
сами поступово дозволять 
українцям звільнитися від па
терналістичних сподівань на 
політиків-популістів. Потрібно 
давати явищам свої імена й 
усвідомлювати, що купівля го
лосів за гречку чи дороги – 
теж корупція, не викорі
нивши якої, не матимемо по
ступу нації.  

Дмитро  
Губенко

сТАРА НЕДОБРА 
ЗВиЧКА
Коли у XVI столітті в Італії 
були неврожаї, ціна хлібини 
все одно залишалася сталою, 
зменшувалася лише її вага. А 
в добрі часи знову поверта
лася до норми. Схоже, там
тешні підприємці досі засто
совують цей принцип. При
дбали дитячу коляску італій
ського виробництва, але вия
вили, що матеріал, з якого вона 
зроблена, подібний, утім, гір
шої якості, ніж у купленої 
кілька років тому. Все зрозу
міло: криза змушує виробни
ків до економії, а конкурен
ція на ринку дитячих товарів 
доволі жорстка, тож підви
щувати ціни ризиковано. До
водиться згадувати старо
винні звички пращурів. 

Ганна  
Трегуб
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«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: 
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«Світ у 2013» – 40 грн

Телефон редакц�: (044) 351-13-00

Подарунок* для передплатників журналу «Український тиждень»
За умови оформлення редакційної передплати
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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 
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