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ЗміНА ВАРТи
З

’їзд Компартії Китаю завершився, але процес зміни влади в країні 
тільки-но почався. Новим генсеком ЦК КПК (а також головою її Цен-
тральної військової ради) 15 листопада цілком прогнозовано став Сі 
Цзіньпін, уже колишній заступник попереднього лідера Піднебесної 

Ху Цзіньтао. Очікують, що в березні на сесії Всекитайського зібрання народ-
них представників він перебере у свого боса й найвищу державну посаду – 
голови КНР. Тоді ж таки очільником уряду замість Вень Цзябао стане його 
заступник Лі Кецян. Попри гучні корупційні скандали на регіональному 
рівні (як-от справа Чунцинського партійного ватажка Бо Сілая та його дру-
жини), зміна влади в найбільш населеній країні світу відбувається спокійно. 
Так званому п’ятому поколінню керівників КНР доведеться вирішувати чи-
мало важливих завдань, зокрема стимулювати економіку, яка вповільню-
ється.

Фото: REutERs

4|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 47 (264) 16 – 22.11.2012

НА чАСі|фото тижня



№ 46 (263) 16 – 22.11.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|5

фото тижня|НА чАСі



Тиждень  
в історії

Вийшла друком газета 
«Хлібороб» – перше 
легальне україномовне 
видання в підросійській 
Україні

Народився Оттон I Великий, 
німецький король у 936–973 роках, 
який заснував Священну Римську 
імперію

Рада ООН 
передала Києву 145 
рекомендацій щодо 
дотримання прав 
людини

Автокатастрофа в 
Єгипті: 50 загиблих. 
Міністр транспорту 
подав у відставку 

Євросоюз визнав 
об’єднану 
опозицію Сирії

   15 листопада      19 листопада      17 листопада   

  23 листопада 912    24 листопада 1202    25 листопада 1905  
Розпочався Четвертий 
хрестовий похід, 
спрямований проти 
Візантії

В
ідразу по завершенні виборів проявилася гли-
бока бюджетна криза, ознаки якої простежува-
лись, однак їх активно приховували. Наполе-
гливі спроби влади загнати проблему всере-

дину лише поглибили її. Імітування стабільності 
впродовж 2012-го призвело до того, що в останні два 
місяці року ситуація з державними фінансами може 
виявитися взагалі катастрофічною. Як повідомила 
Державна казначейська служба, згідно з підсумками 
січня – жовтня 2012-го доходи бюджету становили 
273,4 млрд грн за планового річного показника 
373,96 млрд грн. Інакше кажучи, до скарбниці наразі 
надійшло на 100 млрд грн менше, ніж було заплано-
вано. І вже зараз зрозуміло, що за два місяці такої 
суми не зібрати. Незалежні економісти оцінюють де-
фіцит бюджету-2012 щонайменше у 35 млрд грн.

Однак проблема насправді глибша. Навіть за 
умови повного виконання держбюджету передбаче-
них коштів не вистачить, бо підтримки потребують 
місцеві скарбниці. Для них, імовірно, аби штучно 
применшити дефіцит держбюджету-2012 під час 
його ухвалення, заклали наперед занижені суми фі-
нансування бюджетної сфери. Робили це в найгір-
ших традиціях «одобрямсу», притаманного про-
владній більшості впродовж останніх двох із полови-
ною років. А потім диспропорція лише поглибилася 
внаслідок передвиборних «покращень». 

За інформацією голови Профспілки працівників 
освіти Сергія Романюка, для здійснення виплат бю-

джетникам за листопад – грудень не вистачає 
близько 10 млрд грн, із яких на зарплату освітянам 
– 2,5 млрд грн, медикам – 2 млрд. Решта – пере-
важно оплата комунальних тарифів. «Цих коштів 
узагалі в бюджеті не передбачено», – наголосив він. 
Відтак педагоги та медпрацівники ризикують зали-
шитися щонайменше без грудневої, а то й без листо-
падової зарплати. Медичні та навчальні заклади ма-
тимуть проблеми з оплатою комунальних послуг, а 
відтак в умовах повального відключення боржників 
від газопостачання деякі з них можуть залишитися 
без тепла.

Інформацію вже почали підтверджувати й чи-
новники в регіонах. Наприклад, начальник департа-
менту бюджету і фінансів Житомирської місь-
кради Сергій Гаращук 20 листопада на засіданні 
міськвиконкому повідомив, що «на стадії форму-
вання бюджету спостерігалася нестача в обсязі 
двох із половиною місяців виплати зарплати пра-
цівникам охорони здоров’я та освіти… майже 
50 млн: 39 млн – у сфері освіти за листопад і гру-
день; 10,6 млн – у сфері охорони здоров’я за гру-
день… У колег така сама ситуація, ми спілкуємося 
з іншими містами, районами – там теж бракує ко-
штів на виплату зарплат за два місяці». «На 2012 
рік програмою розвитку освіти Львівщини було 
передбачено 14,8 млн грн. На сьогодні профінансо-
вано 12,5 млн – півтора мільйона ще затримується на 
казначейських рахунках», – зазначає начальник Го-

ЦіНА  
«СТАБіЛьНОСТі»
Автор: 
Олесь  

Олексієнко
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Народилася Ольга 
Кобилянська, українська 
письменниця, 
громадська діячка, 
активістка жіночого руху 
на Буковині

У Тегерані відкрилася 
конференція Великої 
трійки за участю 
Франкліна Рузвельта, 
Вінстона Черчилля та 
Іосіфа Сталіна

Верховна Рада 
ухвалила закон про 
біометричні паспорти, 
який відкриває мВС 
доступ до персональних 
даних українців

Євросуд відхилив 
апеляцію України 
у справі про 
незаконність 
арешту Юрія 
Луценка 

Усі члени уряду, обрані 
до ВР, написали заяви 
на звільнення. Окрім 
Миколи Азарова

Верховна Рада 
продовжила дію 
мораторію на продаж 
сільськогосподарських 
земель до 1 січня 2016 
року

   20 листопада      21 листопада   

У Варшаві 
почалося 
повстання проти 
російського 
царату

  26 листопада 1968    27 листопада 1863    28 листопада 1943    29 листопада 1830  
Сесія ГА ООН ухвалила 
Конвенцію про 
незастосування терміну 
давності до воєнних 
злочинів і злочинів 
проти людства

ловного управління освіти і науки Львівської ОДА 
Михайло Брегін. Про брак коштів, передбачених у 
Законі «Про Державний бюджет України» на 2012 
рік, обласна організація профспілки працівників 
освіти і науки заявляла відразу після його при-
йняття. Із цього приводу місцеві профспілчани пора-
хували нестачу освітніх коштів для кожного району й 
міста Львівщини й спрямували лист до Централь-
ного комітету профспілок. Той, своєю чергою, звер-
нувся до Кабміну, Адміністрації президента й про-
фільного комітету Верховної Ради. За словами Марії 
Яцейко, голови Львівської обласної організації проф-
спілки працівників освіти і науки, профспілчани діс-
тали відповідь: скарбниця не має грошей на листопад 
і грудень. Уже відомо про чимало фактів затримки з 
виплатою зарплат бюджетникам у регіонах, водночас 
деякі місцеві чиновники наказують підлеглим мов-
чати про заборгованість, лякаючи звільненням.

Натомість уряд Азарова не просто ігнорує про-
блему, а ще й намагається зробити цапами-
відбувайлами «місцеву владу від опозиції», яка не 
хоче  «правильно попросити» про допомогу. Пред-
ставники парламентської опозиції тим часом повідо-
мляють про приховування від них та експертного се-
редовища і проекту держбюджету на наступний рік, 
який у Кабміні нібито хочуть продавити 4 грудня під 
час останнього засідання Верховної Ради в ниніш-
ньому складі. І, вочевидь, знову з огляду на цьогоріч-
ний досвід без обговорення та внесення поправок. 
Такий розвиток ситуації свідчитиме, що жодних ви-
сновків із проштовхування «котів у мішку», через 
яких потім країна опиняється в критичній ситуації, 
схожій на нинішню, так і не зроблено.

Наразі в уряді намагаються виправдовуватися, 
мовляв, узгоджують параметри державного кошто-
рису на наступний рік із Міжнародним валютним 
фондом. Можливо, це потрібно, аби переконати 
останній у своїй здатності дотриматися необхідних 
для відновлення кредитування критеріїв. Однак оче-
видно, що урядовці Азарова мають досить можли-
востей знову дезінформувати представників МВФ, 
для яких проблемою є з’ясувати реалістичність заяв-
лених доходів та видатків, а отже, і справжнього де-
фіциту. Так само, як це відбулося, коли судити із си-
туації, що склалася, і з держбюджетом-2012. А з 
огляду на ймовірний економічний спад, наступного 
року проблем із виконанням бюджету-2013, осо-
бливо у тому варіанті, який знову протиснуть у пар-
ламенті за кілька годин, може виявитися значно 
більше.  

14 листопада Палата представників США підтримала введення 
санкцій проти російських чиновників, причетних до загибелі в 
московському СІЗО юриста Сєрґєя Маґнітского (на фото), – так 
званий закон Маґнітского. Голосування в сенаті може відбутися 
до кінця листопада, а президент США, ймовірно, схвалить зако-
нопроект ще до кінця року. Аналогічні санкції готуються і в ЄС. 
Зокрема, в липні Парламентська асамблея Організації з безпеки 
і співробітництва в Європі прийняла «резолюцію Маґнітского», 
в якій закликала країни Європи вжити заходи проти російських 
чиновників, причетних до смерті юриста. Наразі це зробила Ве-
лика Британія. Наприкінці жовтня Європейський парламент 
схвалив резолюцію, в якій Раді ЄС було запропоновано застосу-
вати відповідні санкції. Наразі зміст заходів у США та ЄС зво-
диться до заборони на в’їзд і заморожування банківських рахун-
ків. За оцінками експертів, Сполучені Штати надалі зможуть та-
кож використовувати норми «закону Маґнітского» для введення 
санкцій проти чиновників інших країн, де порушуватимуться 
права людини, зокрема причетних до політичних переслідувань лі-
дерів опозиції в Україні. Нещодавно в інтерв'ю Deutsche Welle ні-
мецький євродепутат Ребекка Гармс заявила, що в ЄС також сер-
йозно замислюються над запровадженням заходів щодо окремих 
представників української влади «за прикладом США у справі Маґ-
нітского». Втім, є принципова відмінність ситуації в Україні від тієї, 
що склалася в Росії свого часу із Маґнітским. Вона полягає в тому, 
що українські чиновники, які мають прямий стосунок до судилищ 

над лідерами опозиції, ви-
конували політичне за-
мовлення посадовців най-
вищого рівня, а отже, ефек-
тивне вирішення проблеми 
потребує санкцій не проти 
стрілочників, а проти за-
мовників. В іншому ви-
падку процеси, аналогічні 
справам Тимошенко та 
Луценка, продовжувати-
муться, оскільки страх 
безпосередніх виконавців 
за наслідки невиконання 
наказів у середині країни 
в рази перевищуватиме 
можливі загрози від санк-
цій проти них у ЄС чи 
США.

На часі «список 
Тимошенко – Луценка»?

тЕнДЕнЦіЇ тижня|НА чАСі
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ОЛеКСАНДР КАЦУБА
успадкував посаду
26-річний регіонал 
став заступником го-
лови «Нафтогазу». 
Він перебрав поса-
ду, яку досі обіймав 
його старший брат, 
що разом із батьком 
Володимиром 
став депутатом 
від ПР.

БОРиС КОЛеСНіКОВ
«друг дітей»
Компанія «Конті», що 
належить регіонало-
ві, отримала держав-
ний підряд на дитячі 
новорічні подарунки 
на суму 98,33 млн 
грн. Третій рік по-
спіль.

миКОЛА АЗАРОВ
упав у ейфорію
«Все у країні нормально...  
І я відчуваю у зв’язку з 
цим певний райдуж-
ний настрій, опти-
містичний настрій», 
– сказав прем’єр  
під час візиту до 
В’єтнаму.

Під податковим пресом
Бізнес в Україні – справа ризикована і невдячна. Про це 
свідчать нещодавно оприлюднені рейтинги умов ведення 
бізнесу від Forbes та податкового тиску від PricewaterhouseCoo-
pers та Світового банку. У першому Україна посіла 104-те місце 
зі 141, у другому – 165-те зі 185. Податкове навантаження на 
бізнес у нашій державі – на рівні країн Центральної Азії, за 
цим показником вона поступається навіть Росії та Білорусі. 
Кількість податкових платежів, які лягають на плечі 
підприємців в Україні, сягає 28, тоді як, наприклад, у Грузії їх 
лише п’ять. Загалом найменший податковий тиск у 
нафтоносних близькосхідних державах. 

1

Місце
у рейтингу

Кількість
платежів

2 3 33 72 114 120 165

     

175 

  

185     

4 4 3 5 9 18 10 28 69 71

ОАЕ Катар
Саудівська

Аравія
Грузія Німеччина Польща Білорусь Україна Венесуела Таджикистан

На 4,2%
зменшилося промвиробництво в Україні 
у жовтні цього року

На 30–50% 
може подорожчати газ для населення 
України до кінця року або в січні 2013-го, 
якщо уряд таки пристане на умови мВФ

3 тис. ув’язнених
можуть звільнити із СіЗО відповідно до 
вимог нового КПК. Дані Державної пені-
тенціарної служби України 

ФеЙС-КОНТРОЛь мАЙже СеРЙОЗНО

КОСТяНТиН ЄЛіСЄЄВ
повчає Європу
Посол України в ЄС заявив у Брюс-
селі, що Угода про асоціацію 
піде на користь Євро-
союзові більше, ніж 
його країні.

РеБеККА ГАРмС
діагностувала  
проблему
Cпівголова фракції зе-
лених у Європарла-
менті зазначила, 
що homo sovieticus 
в українській владі 
гальмують побудову 
правової  держави.

РеЙТиНГ

Хокей «тільки  
для русскіх»?

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня

За даними pricewaterhousecoopers
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цим показником вона поступається навіть Росії та Білорусі. 
Кількість податкових платежів, які лягають на плечі 
підприємців в Україні, сягає 28, тоді як, наприклад, у Грузії їх 
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1

Місце
у рейтингу

Кількість
платежів

2 3 33 72 114 120 165

     

175 

  

185     

4 4 3 5 9 18 10 28 69 71

ОАЕ Катар
Саудівська

Аравія
Грузія Німеччина Польща Білорусь Україна Венесуела Таджикистан

КОРОТКО ПРО міЛіЦеЙСКі КАДРи

Силове  
рокірування
В українських силових ві-
домствах після виборів 
почалися кадрові ротації. 
Особливо помітні вони в 
МВС, де за один день були 
змінені голови 10 облас-
них управлінь, нові при-
значення відбулись і в 
центральному апараті мі-
ністерства, а також у дея-
ких департаментах. Прикметно, що кадрова чист-
ка здебільшого торкнулася регіонів, де ПР не діс-
тала великої підтримки. Втім, експерти не схиль-
ні вважати, що ротації є прямим наслідком парла-
ментської кампанії. На думку міліцейського гене-
рала у відставці Геннадія Москаля, в такий спосіб 
влада намагається розставити вірних служак пе-
ред президентськими виборами. Серед новоприз-
начених генералів є і сумновідомі прізвища: так 
Івано-Франківське управління МВС має очолити 
Олег Сало (фото 1), а Закарпатське – Василь Вар-
цаба (фото 2). Обидва «відзначилися» під час ви-
борів президента у 2004-му. Того самого року Вар-
цаба як тодішній очільник обласного МВС «дири-
гував» так званим мукачівським погромом (коли 
на виборах міського голови за допомогою сило-
виків влада намагалася спотворити волевиявлен-
ня громадян). У 2005-му проти названих осіб було 
порушено кримінальні справи й оголошено їх у 
міжнародний розшук. За деякими даними, Сало й 
Варцаба переховувались у Росії. Влада регіоналів 
повернула їм погони і навіть дала посади в Києві – 
а нині відрядила до «місць минулої слави» – в за-
хідноукраїнські регіони.
Є версія про те, що кадрові перестановки МВС є 
свого роду підготовкою ґрунту для повернен-
ня одіозного Василя Білоконя, який очолю-
вав відомство в останні роки правління Леоні-
да Кучми. Нині екс-міністр працює в російсько-
му Мін’юсті й має паспорт громадянина РФ, тож 
його реінкарнація в кріслі очільника української 
міліції стала б знаковою подією. Ще одне припу-
щення – масові кадрові зміни ініціював ниніш-
ній голова МВС Віталій Захарченко, який нама-
гається створити такого собі спрута зі «своїх лю-
дей на місцях». Захарченка зараховують до сі-
мейного клану Януковичів, тож цілком імовір-

но, що для нього зна-
йшлась інша посада 
десь поза МВС (є вер-
сія, що він може очо-
лити Адміністрацію 
президента замість 
Сергія Льовочкіна). 
В такому випадку ка-
дрова комбінація За-
харченка є розрахун-
ком на збереження 
впливу в МВС і опо-
середкованої дії на 
нього через вірних 
людей.

100 млн грн
протягом трьох місяців виділено 
на резиденції януковича

65% відкату
такими, за даними експертів, є 
«ставки» на тендерах Нафтогазу

У
країнофобія докотилася до хокею. Дехто вважає, що ди-
витися цю гру з українськими коментарями або непри-
стойно, або нецікаво, або шкідливо для бізнесу. Знамени-
тий «єврочемпіонатор» і за сумісництвом віце-прем’єр 

Борис Колесніков, будучи власником телевізійного каналу 
«Хокей», начебто розпорядився, щоб спортивні коментатори 
перейшли на російську – наразі під час трансляції матчів його 
клубу «Донбас» у Відкритому чемпіонаті Росії (Континен-
тальна хокейна ліга). Дотепер усі чотири коментатори, окрім 
одного «легіонера» з РФ, говорили в ефірі українською. В 
спортивних колах кажуть, мовляв, Колесніков вважає, що 
українська звужує аудиторію вболівальників, а він-бо прагне 
якомога швидше зліпити з хокейного клубу «Донбас» такий 
собі «Шахтар-2». Понад те, як стверджують поінформовані, за 
допомогою телеканалу «Хокей», свого пропагандистського ін-
струмента, Колесніков міг би значно розширити такий напря-
мок бізнес-інтересів, як будівництво льодових майданчиків по 
всій країні. 
Вірити чуткам не дуже чемно, та, знаючи щиру любов Бориса 
Вікторовича до української мови і його патріотичну позицію, 
висловлену ще на з’їзді в Сєверодонецьку в далекому 2004-му, 
можна припустити, що диму без вогню в цьому випадку немає. 
Тим паче, що російської останнім часом на «Хокеї» і справді 
побільшало. І досить суттєво. Тиждень моніторив особисто.
Насправді відхід того каналу з української орбіти не надто 
велика проблема, як і решти подібних, чиї власники змуше-
ні страждати від того, що недоля занесла їх на землю, котрої 
вони на дух не переносять. Усе це лікується. Впливати на по-
таємні бажання таких власників суспільство дуже навіть може. 
Наприклад, повним бойкотом із боку української більшості. 
Споживачі голосують гаманцями. Втім, якщо Борис Колесні-
ков вирішив стати одним із будівничих «Русского міра», та-
кий бойкот йому навряд чи зашкодить, адже гроші він заро-
бляє точно не на каналі «Хокей».
А любити справжній вітчизняний спорт українці можуть і без 
посередництва олігархів. Принаймні, до приходу у «великий 
хокей» Колеснікова національна збірна демонструвала значно 
кращі результати, ніж зараз.  
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«Чіста данєцкій футбол» 
Те, як клуб Ріната Ахметова забив гол у ворота датського клубу 
«Нордшелланд», наочно продемонструвало всьому цивілізованому 
світу той тип культури, який панує в середовищі нинішньої 
української «еліти» 

Є 
у футболі, як і в будь-якому 
іншому виді спорту, непи-
саний набір джентльмен-
ських правил поведінки, 

який англійською називається 
fair play. Він виражає переко-
нання спортсменів у благород-
стві та справедливості і проявля-
ється, зокрема, у повазі до супер-

ника, усвідомленні рівних шан-
сів для учасників змагань і запе-
речує досягнення перемоги 
будь-якою ціною. Тут важливий 
не так сам виграш, як чесний і 
прозорий процес на шляху його 
досягнення. Всі ці чесноти були 
закладені у спорті ще у вікторі-
анську епоху і відображали тим 

самим засадничі елементи євро-
пейської культури та цивілізації, 
зокрема принципи рівності, зма-
гальності й конкурентності.

У футболі є таке неписане 
правило: м’яч, утрачений однією 
з команд внаслідок травмування 
гравця (зупинка суддею гри, від-
кидання шкіряного в аут тощо), 
після поновлення гри має бути 
повернутий їй суперником. У 
цьому випадку віддати м’яч су-
противнику вважається ознакою 
доброго тону, виявом спортивної 
етики та, врешті-решт, поваги до 
чужої команди. Одним словом, 
це чесна гра.

Випадок, який трапився на 
25-й хвилині матчу групового 
турніру Ліги чемпіонів між 
«Шахтарем» та «Нордшеллан-
дом» у Копенгагені, жодного сто-
сунку до fair play не має і ввійде в 
історію футболу як найганебні-
ший прояв нечесної гри. На 
жаль, цю сторінку написала 
українська команда.

«Нордшелланд» за рахунку 
1:0 проводив чергову атаку на во-
рота донецької команди. В цен-
трі поля в результаті зіткнення 
гравець датського клубу зазнав 
травми, суддя зупинив гру, а за 
кілька секунд поновив її розігра-
шем м’яча. Дотримуючись пра-
вил fair play, «Шахтар» мав від-
дати шкіряного суперникові. Од-
нак те, що було далі, шокувало 
не лише датських футболістів і 
вболівальників, а й весь фут-
больний світ. Від гравця «Шах-
таря» пішла передача на напад-
ника гірників бразильця Луїса 
Адріано, той безперешкодно (на-
ївні ж гравці і воротар «Норд-
шелланду» чекали ж бо на fair 
play у вигляді «мирної передачі» 
м’яча) забив гол і з радісним об-
личчям побіг тріумфувати на 
очах ошелешених датчан. Зго-
дом він пояснював, що в нього, 
мовляв, спрацював інстинкт 
форварда. Суддя, звичайно, гол 

Автор: 
Олександр 

Горин 

21 листопада в УЄФА завели дисциплінарну 
справу на нападника донецького 
«Шахтаря» Луїса Адріано за порушення 
статті 5 дисциплінарного статуту 
«Принципи поведінки» під час матчу з 
командою «Нордшелланд» у Копенгагені
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Manager_srednego_Zvena: Перед мат-
чем кротов с датчанами верил, что 
данцы наваляют бесславным ... ну вы по-
няли. Но такого сюжета не ожидал. Как 
же хочется дождаться свистка на второй 
тайм! Давно не было такого предвкуше-
ния...
По большому счету неважно, чем закон-
чится этот матч – для Шахтера уже все 
равно все кончено. Все многолетние уси-
лия Ахметова по отбеливанию своего 
бизнеса, все его прозрачные бизнес-
модели, все его гарвардские мальчики 
из маккензей и прайсов с ватерхаусами, 
все социальные инициативы, детские са-
дики, а также купленные за немалые 
деньги михелы с голландскими дет-
скими тренерами, а также все осталь-
ное, сделанное олигархом для того, 
чтобы ему начали подавать руку в Ев-
ропе, перечеркнуто голом Адриано.
Голом, который показал одно: Орда – 
это Орда, в каких бы рюшах она не пря-
талась. Гопники остаются гопниками до 
самой смерти. И как Шура Балаганов, 
имея на кармане целое состояние, по 
старой привычке спалился на краже ко-
шелька, так и Шахтер, имея звездный со-
став и грамотного тренера, все равно бу-
дет забивать заведомо слабому сопер-
нику исподтишка, «положив» на 
элементарные приличия и 
всевозможные фейр-плеи. 
Я помню еще те времена, когда Шахтер 
считался командой с характером. Доне-
тчане неоднократно выигрывали кубки 
СССР и этим выгодно отличались от креп-
ких, но менее успешных «Металлиста» 
и «Черноморца». Я помню «Шахтер» 
Прокопенко с Воробьем и Ателькиным, 
Зубовым, Орбу, Шутковым. Да, они не 
были изысканными, но они были крайне 
симпатичными парнями и у меня не 
было и мысли болеть против них в евро-
кубках. В те времена слова шахтерский 
характер не были пустым звуком.
Но время идет, все меняется. Пожалуй, 
настоящий горняцкий характер – это то, 
что показал Шахтер сегодня. В этом вся 
идеология Шахтера – победа любой це-
ной. В этом – неповторимо говнистый 
стиль, ибо нет такой подлости, на кото-
рую не были бы способны игроки Шах-
тера ради того, чтобы Дырча (Луческу. – 
Ред.) поставил их на очередную игру. В 
этом – передавшийся команде ДНК пре-
зидента клуба, который остается таким, 
каким есть, и никакие презентации и 
конференции не смогут отнять у него тех 
качеств, благодаря которым он нахо-
дится на том месте, которое занимает.
http://dynamo.kiev.ua/user/Manager_
srednego_Zvena/125401.html

iktor Moyseyenko: Fair play от Шахтера 
похож на честные выборы от Януко-
вича. 
http://twitter.com/mvn00/
statuses/271220742899765249

Віктор Кляп: Да ну. Какой фейр плей? 
Они привыкли у нас в Украине считать 
себя хозяевами жизни. Тут им все до-
зволено 
http://vk.com/wall43302535_18847   

Nikita Lonyk: «Шахтер» сегодня на-
глядно продемонстрировал, что такое 
fair play по-донецки )))) фу, как же это 
мерзко 
http://twitter.com/likitanonyk/
statuses/270991656008966145

Олег Сивуха: Якби там кроти не грали, 
але їхня кротяча сутність завжди вила-
зить, і це бачить весь світ. Власне 
youtube забитий прикладами справж-
ньої Fair Play, а кроти всім своїм скла-
дом на чолі з так званими містерами і 
президентами залишаться тут просто 
тимчасовими заробітчанами. 
http://vk.com/wall152706597_495

betelgeuze1948:  Луис Адриано одним 
голом перечеркнул весь тот миф о 
«Шахтере», который строил Ахметов.
Разве могла команда Гуру интриг 
Мирчи Луческу сыграть в том злополуч-
ном эпизоде иначе? Мирча Луческу за-
купает оборудование для больницы, 
игроки «Шахтера» построят дом 
детям-сиротам, тренер и футболисты 
«Шахтера» открыли детский дом се-
мейного типа — подобными сообще-
ниями пестрит новостная лента. Тре-
нер и футболисты «Шахтера» – важная 
шестеренка во множестве 
благотворительных проектов Фонда 
Рината Ахметова.
Во многих случаях члены футбольной 
команды вкладывают личные сред-
ства. По крайней мере, так нам гово-
рят. Но кто поверит в искренность 
всего этого после безобразия, которое 
имело место в матче Лиги чемпионов с 
«Норшелландом» и которое еще долго 
будут смаковать не только недруги 
«Шахтера», но и еще вчера 
нейтральные наблюдатели. Команда 
«Шахтер» дискредитировала себя на 
всех уровнях – от тренерского штаба 
до самого неопытного игрока.
http://dynamo.kiev.ua/user/
betelgeuze1948/125515.html

зарахував, оскільки не було по-
рушено офіційних футбольних 
правил.

Здавалося б, що це лише при-
кре непорозуміння між грав-
цями «Шахтаря» і, за тими ж 
правилами чесної гри і домовле-
ністю між капітанами, гірники у 
відповідь розступляться і про-
пустять гол у свої ворота. Наївні 
датчани. Півзахисник Тарас Сте-
паненко заблокував прохід на-
падників «Нордшелланду» у бік 
воріт «Шахтаря» і перед усім сві-
том продемонстрував, що для 
його команди такого поняття, як 
fair play, не існує. Одразу після 
матчу хавбек пояснив своє розу-
міння цього хитроумного ан-
глійського виразу, мовляв, його 
вчили, що fair play – це тоді, 
коли... хтось у когось виграє (!). І 
взагалі: «Мне сказали отбирать 
мяч в моей зоне, я и выполнял». 

Гірники на всю Європу пока-
зали, що для них немає жодних 
джентльменських правил гри, 
немає жодної поваги до супер-
ника чи визнання рівних засад 
змагання, а є «понятія» та дике 
бажання будь-що перемогти, по-
ставити суперника на коліна, 
байдуже, в який спосіб. Таке собі 
«кідалаво по-донецкі», «чіста да-
нєцкій футбол», як назвали по-
бачене у Копенгагені ошелешені 
українські вболівальники, які в 
своїй коментарях, втім, дійшли 
висновку, що все закономірно, 
оскільки «Шахтар» походить із 
регіону, з якого вийшла нинішня 
українська влада, яка діє поді-
бними методами, за написаними 
нею правилами гри – «по поня-
тіям», як люблять говорити 
представники нинішньої 
«еліти».

Той футбол, який продемон-
стрували донеччани у матчі з 
«Нордшелландом», не є євро-
пейським за своїм духом, він 
радше є виявом варварського 
азійського ментального коду 
(що, схоже, вже передався навіть 
легіонерам «Шахтаря» з Латин-
ської Америки та Балкан), в 
основі якого лежить зневага до 
будь-яких прозорих правил і 
змагальної конкурентності як 
такої. Орда, як зауважили вболі-
вальники, вона і в Копенгагені 
Орда, хоч би з яким рахунком 
вигравала. На жаль, і україн-
ський спорт також поступово 
стає яскравим відображенням 
ментальності всієї донецької 
«еліти».  

іНТеРНеТ-СПіЛьНОТА 
ПРО мАТЧ «НОРДшеЛЛАНД» – «шАХТАР» 

Стилістика збережена

№ 47 (264) 23 – 29.11.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|11

РЕзонанс|НА чАСі

sgolbanos
Typewritten Text



я
к свідчать останні підсумки голосування, за 
найкращого варіанта опозиція здобуде  180 
(плюс-мінус кілька) мандатів у Верховній 
Раді. Скільки вона завоювала насправді, 

сказати важко, бо фальсифікації в деяких регіонах 
були тотальними. Скандали спалахнули лише 
там, де вони були надто нахабними і демонстра-
тивними.  То що може зробити опозиція в новому 
парламенті? Машина регіоналів для голосування 
імені нардепа Михайла Чечетова працюватиме в її 
звичному режимі, штампуючи потрібні Януко-
вичу і шкідливі для України закони. З огляду на 
кількість опозиційних «багнетів» завадити цьому 
неможливо. Проте, як сказав один із піонерів авіа-
ції, «людина полетить, спираючись не на силу 
своїх м’язів, а на силу свого розуму», себто вою-
вати треба не числом, а вмінням. Якщо обмежу-
вати опозиційну діяльність лише парламентом, 
що, до речі, відбувається вже чимало років у на-
шій країні (і це сприяло деградації опозиції та са-
моізоляції її від виборців), то опозиціонери 
справді вряди-годи зможуть заблокувати трибуну 
та й годі. На цьому шляху – цілковита безнадія, ба 
більше, легітимація опозиційними депутатами, 
їхньою присутністю у Верховній Раді найогидні-
ших дій влади. Але якщо парламентські виступи 
стануть лише однією зі складових, елементом опо-
зиційної роботи, а дру-
гою – позапарламент-
ська діяльність: демон-
страції, пікети, масові 
протести, страйки, що 
відбуватимуться синх-
ронно з виступами де-
путатів опозиції з пар-
ламентської трибуни (а 
для цього треба мати у 
своїх лавах яскравих, 
харизматичних ораторів, непересічних осо-
бистостей, яких очевидно бояться і Яценюк, і 
Турчинов), тоді з’являться шанси.
Телевізія буде змушена показувати парламентські 
й позапарламентські події, об’єктивно революціо-
нізуючи маси. Однак треба не сидіти в кріслах, а 
боротися, воювати, виступати з ініціативами, вести 
жорстку полеміку, а не спати. Користатися з будь-
якої помилки режиму, завдавати вчасних ударів, 
розуміючи, що це війна проти диктатури, проти 
спроб знищити молоду українську демократію і 
встановити тоталітарно-кримінальну форму прав-
ління з псевдодемократичними гаслами і ритори-
кою для наївних і довірливих громадських діячів 
Європи і США. Опозиція має навчитися ефективно 
співпрацювати з незалежними профспілками і тре-
тім сектором, підтримуючи страйки та інші форми 
незгоди. Один із лідерів опонентів влади сказав, 
що для перемоги необхідно, щоб увесь український 
народ став опозицією. І стане, якщо вона переко-
нає у високому рівні власної роботи, елементарній 
політичній грамотності, вправності. На жаль, 
останніми роками опозиція демонструвала зовсім 
протилежні речі …

Треба відірватися від паркету Верховної Ради і ви-
йти на бруківку, на асфальт, працювати в масах. Ни-
нішня опозиція цього не вміє і не любить, вона втра-
тила смак такої роботи. І це тоді, коли для таких дій 
вкрай необхідно провести докорінне внутрішнє пе-
реформатування опозиційних партій, які здебіль-
шого на папері мають багатотисячне членство. Ви-
бори засвідчили, що чимало парторганізацій в об-
ластях, містах і районах є суто віртуальними, та-
кими, що навіть не зробили спроб захистити свій 
електоральний здобуток. Варто скинути цей вели-
чезний баласт, пройшовши шлях від «мертвих душ» 
до реальних бійців. Успіх опозиції та цілої України 
залежить нині від уміння поєднати парламентську і 
позапарламентську боротьбу, інакше нардепи опо-
зиції стануть у ВР просто статистами, від яких нічого 
не залежатиме, які приходитимуть до телестудій, 
розмазуватимуть сльози по обличчю і скаржити-
муться, як регіонали в надцятий раз «розвели їх, як 
кошенят». На Україну чекають великі соціальні 
струси, до яких треба готуватися вже зараз. Еконо-
мічна політика Партії регіонів гарантує подальшу 
деградацію економіки і зубожіння абсолютної біль-
шості населення, а їхній адміністративний стиль не-
одмінно множитиме сваволю, соціальне і націо-
нальне насильство, несправедливість і масові пору-
шення прав людини. Зростатимуть настрої про-

тесту. Хто, яка опозиція 
зможе їх очолити і дати 
притомну програму дій, 
щоб ця енергія мас не 
набула деструктивного 
характеру? Щоб соціаль-
ний вибух став знаряд-
дям демократизації і ци-
вілізованого реформу-
вання всіх сторін життя 
України? 

Можна нагадати, що в тих випадках, коли опо-
зиції вдавалося об’єднувати парламентські й по-
запарламентські зусилля, було здобуто пере-

могу. Зокрема, наприкінці 1980-х, початку 1990-х та 
й 2004 року. Єдність паркету і бруківки створюва-
тиме в боротьбі нову реальність, нові можливості й 
перспективи. Це краще, ніж, віддавши країну Яну-
ковичу та його кремлівським старшим товаришам, 
тупо чекати на президентські вибори 2015-го, яких 
можна й не дочекатися, позаяк не залишиться дер-
жави, де їх проводити. Спокуса очікування тієї події 
може приспати Яценюка, Кличка і Тягнибока, сти-
мулюючи внутрішню пасивність, вичікування, зва-
женість (яка в Україні давно стала синонімом полі-
тичного боягузтва), намагання зайве не конфлікту-
вати з владою.
А ще гостру міжособову боротьбу, взаємопоборю-
вання на радість регіоналам. На жаль, деякі риси на-
ціонального характеру змушують дуже серйозно по-
ставитися до такої небезпеки, бо страшенно важко 
нашій людині спільну справу поставити вище за 
власні амбіції, за жагу особистої влади і величі. На 
цьому гинули чимало українських діячів разом зі 
справою, з ідеєю, котру намагалися втілити.  

Автор:  
ігор Лосєв

Паркет і бруківка
поГлЯД|

УСПіХ ОПОЗиЦії ТА ЦіЛОї 
УКРАїНи ЗАЛежиТь НиНі 

ВіД УміННя ПОЄДНАТи 
ПАРЛАмеНТСьКУ і 

ПОЗАПАРЛАмеНТСьКУ 
БОРОТьБУ
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Автор:  
Андрій 
Скумін

КаПКан для незгодних
Новий Кримінальний процесуальний кодекс містить загрози 
пересічним громадянам і водночас може суттєво полегшити життя 
корупціонерам та мажорам

У
хвалення півроку тому 
нового Кримінального 
процесуального кодексу 
стало предметом гор-

дості режиму Януковича. Між-
народні організації також із за-
хопленням відзначили пози-
тиви нового документа. 20 лис-
топада він набрав чинності, 
тож найближчим часом змо-
жемо спостерігати за ним «у 
дії». 

До позитивів нового КПК 
можна зарахувати спроби вдо-
сконалити процедуру досудо-
вого слідства, позбавлення су-
дів права направляти справи 
на дорозслідування (що сут-
тєво затягувало процес), гума-
нізація запобіжних заходів, що 
дасть змогу значно зменшити 
тиск на підозрюваних до вине-
сення судового рішення тощо. 
Проте загалом переваги нового 
Кримінального процесуаль-
ного кодексу від 13 квітня 2012 
року дуже перебільшені. 

Наприклад, прихильники 
нового КПК вважають, що він 
знімає проблему нереєстрації 
правоохоронцями заяв чи пові-
домлень про скоєння злочинів. 
За новим порядком, потерпі-
лий приходить із повідомлен-
ням чи заявою у МВС (чи інший 
орган), її реєструють (за ч. 4 ст. 
214 відмова у прийнятті не до-
пускається); слідчий (або про-
курор) протягом 24 год має вне-
сти її до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань. Але якщо 
внесення до Єдиного реєстру є 
не автоматичним, чи не може 
виникнути ситуація, коли слід-
чий або прокурор приймає рі-
шення про невнесення даних? 
На нашу думку, ні новий КПК, 
ні затверджене Генпрокурату-
рою 17 серпня 2012 року Поло-
ження про порядок ведення 
Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань відповіді на це запи-
тання не дають. Понад те, екс-
перти зауважують: якщо ст. 303 
КПК передбачає можливість 

оскарження бездіяльності слід-
чого щодо внесення відомостей 
до згаданого реєстру в суді, то 
це означає, що останній може 
не задовольнити скаргу.

Однак проблема не лише в 
тому, що багато новел не пра-
цюватимуть. Низка нововве-
день Кримінального процесу-
ального кодексу створюють 
умови для привілейованого 
становища багатих і близьких 
до влади осіб та водночас по-
легшення кримінального пере-
слідування опонентів. 

ВіДКУПиТиСя шТРАФОм
Тиждень уже писав, що одним 
із перших кроків команди Яну-
ковича стала «гуманізація» кри-
мінальної відповідальності за 
вчинення економічних злочи-

нів – тепер від відповідальності 
за ухилення від оподаткування, 
доведення до банкрутства під-
приємств, рейдерство і навіть 
контрабанду можна відкупи-
тися штрафом. Цю саму «гу-
манну» тенденцію щодо зло-
чинців продовжує і Кри міналь-
но-процесуальний кодекс. Но-
вим КПК розширено перелік за-
побіжних заходів, які можуть 
застосовуватися до підозрюва-
ного чи обвинуваченого. 

Звичайно, ідея розванта-
жити СІЗО правильна і благо-
родна, але, здається, автори Ко-
дексу перевершили себе. Зо-
крема, від утримання під вар-
тою можна буде відкупитися 
заставою, а потім зникнути, 
адже у відповідній нормі КПК 
йдеться не лише про злочини 
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ПРиВ’яЗАТи БУДь-яКОГО 
ОПОЗиЦіОНеРА ДО 
КРиміНАЛьНОї СПРАВи –  
Це Лише СПРАВА ТеХНіКи

невеликої тяжкості, а й про 
тяжкі й особливо тяжкі. Ска-
жімо, обвинуваченому в тяж-
кому злочині достатньо спла-
тити 20–80 мінімальних зарп-
лат (зараз 22 360—89 440 грн) 
– і він уже на волі. Є ризики і 
від новел щодо укладення угод 
про примирення між потерпі-
лим і підозрюваним (обвинува-
ченим) та про визнання вину-
ватості між прокурором і підо-
зрюваним чи обвинуваченим. В 
українських умовах ці норми 
можуть провокувати широке 
застосування шантажу та ко-
рупції у діяльності правоохо-
ронних органів.

ОПОЗиЦії – БіЙ?
Приміром, згідно зі ст. 97 КПК 
суд має право визнати допусти-
мим доказом показання з чу-
жих слів незалежно від можли-
вості допитати особу, яка на-
дала первинні пояснення. Цю 
новелу вже охрестили «легалі-
зацією чуток», і в умовах заго-
стрення політичної боротьби 
вона може активно використо-
вуватися проти політичних 
опонентів. 

Главою 21 Кримінального 
процесуального кодексу запро-

ваджено такий «цікавий» ін-
ститут, як негласні слідчі (роз-
шукові) дії. Згідно зі ст. 246 це 
такі дії, відомості про факт та 
методи проведення яких не 
підлягають розголошенню. 
Частина з них здійснюється на 
підставі ухвали слідчого судді, 
частина – за власним рішенням 
слідчого чи прокурора. Тобто 
жодної згоди суду на це зараз 
не треба. Причому проводити 
негласні слідчі дії зможе дуже 
широке коло осіб: слідчий, 
який здійснює досудове розслі-
дування злочину, або за його 
дорученням усі, кому це буде 
потрібно: уповноважені опера-
тивні підрозділи МВС, СБУ, по-
даткової міліції, органів Дер-
жавної пенітенціарної служби 
України, органів Державної 
прикордонної служби України, 
органів Державної митної 
служби України. За рішенням 
слідчого чи прокурора до цих 
дій можуть залучатися також 
«інші особи». 

Щоправда, згідно з ч. 2 ст. 
246 негласні слідчі дії прово-
дяться лише у кримінальному 
провадженні щодо тяжких або 
особливо тяжких злочинів, 
проте значна частина службо-
вих злочинів є тяжкими. 
Інак ше кажучи, прив’язати 
будь-якого опозиціонера до 
якоїсь кримінальної справи (чи 
то до давання хабара, чи до 
вбивства) – це лише справа тех-
ніки, і можна спокійно почи-
нати негласні слідчі дії. А пере-
лік негласних слідчих дій може 
бути дуже розлогим. Так, 
згідно з ч. 1 ст. 267 слідчий має 
право обстежити публічно не-
доступні місця, житло чи інше 
володіння особи, яка перебуває 
у чиїйсь власності, шляхом та-
ємного проникнення до них, 
зокрема з використанням тех-
нічних засобів (а чому лише об-
стежити? Можна і щось підки-
нути), спостереження за осо-
бою або місцем. Причому такі 
дії правоохоронці можуть вчи-
няти за постановою слідчого чи 
прокурора, не чекаючи ухвали 
слідчого судді. 

Новий КПК надає дуже ба-
гато повноважень слідчому 
судді, за допомогою яких 
можна або захистити права лю-
дини в досудовому розсліду-
ванні, або, навпаки, достатньо 
глибоко проникнути в особисте 
життя «жертви», починаючи 

від прослуховування, неглас-
них обшуків до прихованих ві-
деокамер у спальні. Знаючи, 
хто має на сьогодні вплив у ка-
дрових призначеннях, можна 
не сумніватися, що ці «спеці-
ально дібрані люди» виконува-
тимуть політичні замовлення, 
а не обстоюватимуть права лю-
дей.

Ще одна проблема, поро-
джена новим Кодексом, – зміна 
переліку осіб, які є захисни-
ками обвинуваченого, підсуд-
ного. Якщо за старим КПК це 
могли бути адвокат, «інший 
фахівець у галузі права», 
близькі родичі, то тепер – лише 
адвокат, тобто людина, яка вхо-
дить до відповідного реєстру і 
має адвокатську ліцензію. З од-
ного боку, таку новелу варто 
розглядати як наслідок лобізму 
адвокатських асоціацій, а з ін-
шого – це суттєво обмежує мож-
ливості захисту. Таке поло-
ження суперечить Конституції в 
частині вибору захисника і 

змісту рішення КСУ від 16 лис-
топада 2000 року, за яким за-
хисник – це «особа, яка є фахів-
цем у галузі права і, за законом, 
має право на надання правової 
допомоги».

Інша небезпечна новела но-
вого Кримінального процесу-
ального кодексу пов’язана з по-
рядком порушення криміналь-
ної справи. З одного боку, можна 
вітати нововведення КПК щодо 
внесення до реєстру всіх повідо-
млень про злочин, а з іншого – 
мають рацію деякі представ-
ники опозиції, коли критику-
ють норму, відповідно до якої 
людині, проти якої розпочалося 
досудове розслідування, про що 
вона може навіть не здогадува-
тися, про це не повідомляють.

Таким чином, новий Кримі-
нальний процесуальний кодекс 
містить достатньо підводних 
каменів, які можуть виявити 
себе уже в найближчому май-
бутньому, засвідчивши, що ни-
нішня влада не здатна на ухва-
лення ґрунтовних законодавчих 
змін без урахування в цьому 
процесі власних інтересів. 
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Бій із доларом
Попри руйнівні наслідки для економіки, влада спробує тримати 
курс гривні за будь-яку ціну до очікуваного переформатування 
уряду. Тож до кінця року нацвалюта навряд чи коштуватиме 
дешевше 8,4 UAH/USD

П
редставники уряду та НБУ 
в унісон повторюють слова: 
«Стабільності грив ні ні-
чого не загрожує». Нато-

мість незалежні економісти вже 
більше року прогнозують суттєву 
девальвацію, а невпинне змен-
шення золотовалютних резервів 
та дедалі екстравагантніші ініціа-
тиви влади у сфері валютного ре-
гулювання свідчать, що ситуація 
на валютному ринку близька до 
критичної.

ФУНДАмеНТАЛьНі 
ЧиННиКи
Основним чинником тривалої 
дії, що зумовлює знецінення 
гривні, є дефіцит рахунку поточ-
них операцій. В Україні дефіцит 
поточного рахунку минулого 
року становив $10,2 млрд, або 
6,2% ВВП. Цифра неабияка, але 
вона сама по собі не означає не-
минучої девальвації.

По-перше, транзитні еконо-
міки та економіки країн, що роз-
виваються, часто працюють із 
незмінно негативним сальдо по-
точного рахунку. Воно спричи-
нене низькою конкурентоспро-
можністю експорту та високою 
потребою у високотехнологіч-
ному імпорті у процесі структур-
ної трансформації економіки. 
Наприклад, протягом трьох 
останніх років дефіцит рахунку 
поточних операцій Польщі ста-
новив у середньому 4,6% ВВП, 
але компенсувався іноземними 
інвестиціями та кредитами, які 
становили 8,5% ВВП. 

По-друге, важливими є 
структура та динаміка дефіциту. 

Якщо його розмір стабільний, а 
структура зміщена в бік товарів 
інвестиційного попиту, що ста-
нуть частиною нових виробни-
чих потужностей, продукт яких 
витіснятиме імпорт або збіль-
шить експорт, то такий дефіцит є 
безпечним для курсу валюти. За 
наявності такого дефіциту тим-
часові проблеми з валютою за-
вжди допоможуть вирішити 
міжнародні кредитори та при-
ватний іноземний капітал.

На жаль, жоден із аспектів, 
які дозволяють уникнути де-
вальвації при значному дефіциті 
поточного рахунку, Україні не 
при-

таманний. У структурі товарного 
імпорту технологічна продукція 
інвестиційного призначення за-
ймає лише близько 15%. Ще 35% 
– споживчі товари, яким нале-
жить майже половина внутріш-
нього товарного ринку, решта 
50% – сировинні продукти, від 
наявності яких ще з радянських 
часів залежить робота україн-
ської економіки, зокрема експор-
терів.

Динаміка дефіциту зовніш-
ньої торгівлі товарами є негатив-
ною. За дев’ять місяців цього 
року він сягнув $9,3 млрд та виріс 
на 57% порівняно з відповідним 
періодом 2011-го. За такої дина-
міки Україна ризикує завершити 

рік із дефіцитом близько $14 
млрд – це майже стільки, 

скільки Київ платить за 
все імпортне бла-

китне паливо! 
Н а с п р а в д і 

проблема в то му, 
що Україна втра-
чає внутріш ній 
ринок, а експорт 
при цьому не за-
безпечує достат-
ньої компенса-
ції. Понад те, 
протягом остан-
нього кварталу 
пришвидшилося 
нарощення дефі-
циту. З одного 
боку, європейська 
криза, яка посту-
пово набуває гло-
бальних масштабів, 

обмежила попит на 
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український неконкурентний 
експорт. З іншого – наразі під-
приємства практично повністю 
беруть удар на себе, тобто доходи 
українців ще не відчули в повній 
мірі впливу кризи, а тому за не-
змінного курсу гривні забезпе-
чують (через споживчий ринок) 
суттєвий приріст імпорту.

До початку цього року ім-
портного капіталу вистачало, 
щоб компенсувати дефіцит по-
точного рахунку, задовольнити 
попит на готівкову валюту укра-
їнців та інколи ще й поповню-
вати резерви Нацбанку (див. 
«Невідворотність девальва-
ції»). Однак 2012 року тенденції 
змінилися – зараз притоку капі-
талу вже замало навіть для по-
криття дефіциту поточного ра-
хунку. І нехай не вводять в оману 
великі обсяги залучення капі-
талу у ІІІ кварталі, адже з них 
$2,6 млрд – це дорогі державні 
єврооблігації. Вони разом із 
$1,25 млрд, отриманими від до-
розміщення в листопаді, заміс-
тили $3,5 млрд держборгу, ви-
плачених МВФ. Але їх обслуго-
вування буде більше ніж удвічі 
дорожчим, а отже, в найближчій 
перспективі погіршить про-
блеми з платіжним балансом та 
дефіцитом валюти.

Притік капіталу перестав по-
кривати потреби поточного ра-
хунку не лише через зростання 
дефіциту останнього. Перші два 
квартали 2012 року чітко вказу-
ють на те, що інвестиції та кре-
дити почали надходити в Укра-
їну значно повільніше. І якщо 
проблеми з поточним рахунком 
виникли внаслідок бездіяль-
ності уряду, то динаміка при-
току капіталу – результат його 
цілеспрямованих дій, які при-
звели до втрати Україною інвес-
тиційної привабливості для не-
резидентів.

Отже, ситуація з валютними 
надходженнями дуже складна. 
По-перше, дефіцит поточного 
рахунку за незмінного курсу 
гривні збільшуватиметься. На-
ціональний товаровиробник 
втрачатиме конкурентоспро-
можність навіть на внутріш-
ньому ринку. А оскільки гло-
бальна економіка наближається 
до рецесії, то найближчим часом 
Україна ще більшою мірою по-
чне відчувати це на собі. По-
друге, притік капіталу зменшу-
ватиметься й надалі. Інвести-
ційний клімат у країні вкрай не-

сприятливий. По-третє, уряд, як 
уже зазначалося, вибудовує бор-
гову піраміду, коли сплачує зо-
внішні борги за рахунок нових, 
але вже під вищі у кілька разів 
відсотки. Нарешті наступного 
року розмір виплат за попере-
дніми кредитами різко зросте 
порівняно із нинішнім, а мож-
ливості нових запозичень, навіть 
під вищі відсотки, ускладняться, 
зважаючи на кризові явища на 
зовнішніх фінансових ринках. 
Усі наведені чинники є дуже ва-
гомими, а розвиток ситуації в 
Україні та світі показує, що дія-
тимуть вони протягом принай-
мні кількох кварталів. Тому де-
фіцит валютних надходжень є 
структурним, і одноразовими 
заходами чи, тим більше, ви-
ключно адміністративними, до 
яких вдається уряд, його подо-
лати не вдасться. 

«ЗАЛіЗНі» АРГУмеНТи ВіД 
АРБУЗОВА
Втім, у Нацбанку логічних аргу-
ментів не на користь гривні кате-
горично не сприймають (при-
наймні публічно) і уже понад рік 
роблять ставку на дедалі екстра-
вагантніші методи адміністра-
тивного закручування гайок, які 
мали б стримати курс гривні від 
обвалу. 

Насамперед регулятор почав 
удаватися до створення штуч-
ного дефіциту гривні на ринку, 
щоби банки не могли купувати 
валюту, а навпаки мусили про-
давати залучені у вигляді креди-
тів і депозитів долари та євро. 
Зменшивши обсяги рефінансу-
вання і збільшивши норми ре-
зервування, НБУ на певному 
етапі спровокував дефіцит 
гривні на ринку та її різке подо-
рожчання на міжбанківському 
ринку. Кредитування для під-
приємств стало значно менш до-
ступним, а це, певна річ, позна-
чилося на подальшому згор-
танні бізнесової активності. Не-
щодавно окремі кредитні ставки 

перевищили кризові значення, 
що загрожує банкрутством окре-
мих банків та ще більшим подо-
рожчанням кредитів для бізнес-
менів. Однак найбільша небез-
пека полягає в тому, що гроші 
залишають економіку, і вона 
впевнено прямує до хронічних 
неплатежів.

Має місце і своєрідна маніпу-
ляція платіжним балансом, яку 
влада разом із деякими олігар-
хами практикує з початку 2011-
го. За неповні два роки україн-
ські підприємства отримали 
$6,3 млрд торгових кредитів. Це 
означає, що або в Україну було 
імпортовано у кредит (без відпо-
відної оплати валютою) товару 
на таку суму, або надійшли 
гроші за майбутній експорт. 
Фактично йдеться про прихо-
вану статтю дефіциту платіж-
ного балансу, яка може вдарити 
по ньому, а відтак і спровокувати 
додатковий попит на валюту піз-
ніше.

Доволі резонансним захо-
дом було введення вимоги іден-
тифікувати особу (пред’явити 
паспорт) при здійсненні опера-
цій з обміну готівкової валюти. 
Офіційні цифри свідчать, що це 
дало результат. За дев’ять міся-
ців 2012 року обсяг купівлі бан-
ками валюти в населення ста-
новив $11,3 млрд, обсяг про-
дажу – $17,6 млрд, порівняно з 
минулим роком обсяги змен-
шилися на 23% та 29% відпо-
відно. Обсяг чистого продажу 
валюти населенню сягнув за 
цей період $6,3 млрд, що на 
37% менше, ніж роком раніше. 
Однак при цьому тіньовий обо-
рот валюти, за різними оцін-
ками, зріс щонайменше на 50%: 
тепер валюта рідше проходить 
через банки, а частіше через 
«мінял». Отже, масштаб валют-
ної проблеми такий, що пас-
порти ситуації кардинально не 
змінили.

Нещодавно було впрова-
джено ще два заходи на під-
тримку гривні: обмеження утри-
мання валютних надходжень 
експортерами терміном 90 днів і 
часткою 50% та зобов’язання 
продавати на міжбанку валютні 
надходження фізичним особам в 
обсязі не меншому, ніж 150 тис. 
грн на місяць. Перший захід 
практикувався в Україні кілька 
разів та мав певну ефективність. 
Але слід розуміти, що експор-
тери, як і всі інші підприємства, 

КУРС ГРиВНі ЗАЛишАЄТьСя 
ПОЛіТиЧНим ЧиННиКОм, 
РОБЛяЧи еКОНОміЧНУ 
СиТУАЦіЮ В КРАїНі 
ЗАРУЧНиКОм Вже НАВіТь Не 
ПАРТіЙНиХ, А КОНКРеТНиХ 
ОСОБиСТиХ іНТеРеСіВ
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платять зарплату і купують сиро-
вину, тому утримувати значну 
кількість валюти, не зменшуючи 
обсягів виробництва, вони не 
можуть. Якщо ж відбудеться па-
діння виробництва, то кількість 
грошей на рахунках обмежува-
тиметься виробничими запа-
сами (сировина і готова продук-
ція), що за нинішніх обсягів екс-
порту та фінансових пропорцій 
дасть не більше ніж $5 млрд, а 
цього замало навіть на квартал. 
Щодо другого заходу, то він ще 
менш дієвий, адже більшість пе-
реказів (заробітчан) на користь 
українців спрямовується на спо-
живання, а відтак обмінюється 
на гривню. Тож час покаже, чи 
можна з цього заходу отримати 
хоча б кількасот мільйонів дола-
рів.

І нарешті, законопроект про 
15-відсотковий податок на про-
даж готівкової валюти. Перед 
тим, як запроваджувати такі за-
ходи, слід усвідомити, що еко-
номічна система зазвичай зна-
ходить канали, якими її потоки 
обходять більшість непосиль-
них бар’єрів. Звісно, частина ті-
ньового обігу зарплат перейде 
на гривню, однак заощадження 
надалі робитимуть у валюті, 
тим більше, коли девальвацій-
ний потенціал перевищує 15–
20%. Крім того, люди заоща-
джують часто для великих по-
купок і роблять це тривалий 
час. Зрештою, цілком імовірно, 
що в такий спосіб у владі вирі-
шили просто спровокувати лю-
дей до масового продажу ва-
люти «до введення» податку, а 
потім так його і не ввести або 
скасувати.

ЩО ДАЛі?
Усі наведені заходи боротьби з 
дефіцитом валюти є більшою чи 
меншою мірою тимчасовими, 
одноразовими. Фундаментальні 
чинники свідчать про те, що де-
фіцит валюти за нинішнього 
курсу і динаміки торговельного 
балансу та платіжного сальдо 
лише зростатиме. Владі дове-
деться щоразу вигадувати щось 
нове, але ефективність кожного 
нового заходу буде щоразу мен-
шою. А зважаючи на те що за не-
повні два місяці, з початку жов-
тня, НБУ витратив на підтри-
мання резервів близько $5 млрд 
(наразі, за неофіційною інфор-
мацією, вони становлять при-
близно $24 млрд проти $29,2 
млрд на кінець вересня), валют-
ний ринок поглинатиме заспо-
кійливий ефект навіть від най-
жорсткіших заходів за лічені 
тижні. 

Тим часом набиратимуть 
обертів негативні тенденції: 
зростання дефіциту торговель-
ного балансу, падіння конкурен-
тоспроможності українських ви-
робників як на зовнішньому, так 
і на внутрішньому ринках, відтак 
звільнення та спрямування у не-
оплачувані відпустки дедалі 
більшої кількості працівників, 
скорочення споживання ними 
товарів і послуг, а отже, і по-
дальше стискання внутрішнього 
ринку. Водночас валютні експе-
рименти влади спонукатимуть 
малий і середній бізнес іти в 
тінь, обирати долар як засіб обігу 
та міри вартості, тож гривня не 
те, що не здобуде, але навіть 
втратить нинішні позиції в укра-
їнській економіці і ризикуватиме 

повторити долю купоно-
карбованців 1990-х. У такій еко-
номіці лише обрані одиниці 
зможуть забезпечити собі до-
стойне існування, а про розви-
ток годі буде й мріяти, адже ін-
вестиції у таку систему йдуть 
дуже неохоче і вимагають надто 
високих відсотків.

Навіщо це владі? Вибори 
пройшли, тепер можна адек-
ватно реагувати на ситуацію та 
відповідати на виклики еконо-
мічної кон’юнктури. Девальву-
вавши гривню, уряд, здавалося 
б, навіть виграв би, адже вда-
лося б наповнити бюджет зна-
чно більшою сумою, хай і сильно 
знецінених гривень, і тим самим 
закрити уже очевидні дірки в 
цьогорічному бюджеті, а голо-
вне – наступного року. Олігархи, 
зорієнтовані на металургійний 
та аграрний бізнес, мали б зна-
чно більше виручки в націо-
нальній валюті. Зрештою, вда-
лося б на певний час зупинити 

невиправдано великий потік ім-
порту й падіння конкуренто-
спроможності продукції вітчиз-
няних виробників, а отже, спо-
вільнити темп зростання безро-
біття в умовах глобальної еконо-
мічної кризи.

Можливо, вся ця боротьба з 
доларизацією спричинена тим, 
що крісло прем’єр-міністра 
таки готують нинішньому главі 
НБУ та представнику «Сім'ї» 
Сергію Арбузову і обвал гривні 
до цього призначення допус-
тити не хочуть за будь-яку ціну? 
Все одно курс гривні залиша-
ється політичним чинником, 
роблячи економічну ситуацію у 
країні заручником вже навіть 
не партійних, а конкретних осо-
бистих інтересів. І з цієї при-
чини можуть спробувати вда-
тися до будь-яких радикальних 
заходів із вичавлювання ва-
люти із населення чи бізнесу 
або й повної заборони її обігу на 
території України із криміналь-
ною відповідальністю за збері-
гання. Власне з Нацбанку вже 
лунають пропозиції запрова-
дити кримінальну відповідаль-
ність за продаж валюти на ті-
ньовому ринку. 

Прогноз Тижня: 
до кінця року курс 
гривні коливати-
меться в межах 

8,2–8,4 
uAH/usD

«ВАЛЮТНі еКСПеРимеНТи» 
ВЛАДи СПОНУКАТимУТь 
мАЛиЙ і СеРеДНіЙ БіЗНеС іТи 
В ТіНь
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З
аконопроект Партії регіонів про оподатку-
вання продажу населенням валюти – це така 
дурість, яка викликає тиху підозру в тому, що 
з мізками у владної сили не все в порядку. З 

15% податку ніхто не змириться, і хіба одиниці по-
несуть гроші в банки. Важко второпати, чому керів-
ництво не вчиться на помилках своїх попередни-
ків. Адже усе це в нас уже було. 
За совєтів за операції з валютою навіть садили, як 
запроторили були відомого ведучого КВН. З валю-
тою попастися було навіть небезпечніше, ніж із 
джинсами. 
У 1970-х я, не маючи змоги працювати за фахом – 
закінчив українську філологію, – заробляв гроші 
фарцуванням. Нині це забутий термін, який озна-
чав спекуляцію. Купив в одного, перепродав ін-
шому. Так ось у ті часи в Західній Україні було чи-
мало людей, які отримували валюту. Наприклад, 
пенсіонери Австро-Угорщини й Речі Посполитої, 
колишні австрійські військові та й прості селяни, 
яким родичі дарували невеликі суми. А ще були ре-
патріанти з Америки й Канади, Аргентини і Фран-
ції, які теж одержували пенсії. У декого можна було 
знайти ще довоєнні долари, що не втратили своєї 
вартості. А совєтська влада, оскільки була тупа, 
оцінила долар у 68 копійок. Люди, звичайно, були 
змушені міняти валюту за такі смішні гроші, але ті, 
хто мав змогу приховати 
її, продавав дорожче. До 
середини 1980-х років 
долар на чорному ринку 
коштував 5–7 крб, але 
від часу пєрєстройкі вже 
поповз угору. Напри-
кінці 1989-го, коли я, по-
вернувшись із Канади й 
Америки після гастро-
лей театру «Не журись!», 
привіз $3 тис., то зеле-
ний уже був по 15 крб. 
Ще тоді сказав батькам: «От бачите, скільки ви 
мені дорікали, що не влаштувався на добру ро-
боту, а я за два місяці заробив стільки, як ви за 10 
років». 
У 1991-му я міг би уже їм сказати, що за три місяці 
заробив більше, як вони за все своє життя, бо долар 
піднявся до 60 крб. Але цього вже не казав. 
В Америці після концертів до нас підходили гля-
дачі й тицяли нам у руки по $5–10. Ми були бідні й 
не гонорові, тому брали. Один американець ра-
дився зі мною, що б ото вислати родині в пакунку: 
«Рис? Цукор? Борошно? А я чув, у вас і з милом, і з 
пральним порошком проблєма. То як кажете, що 
ліпше?» «Та передайте їм ліпше сто доларів, – 
кажу, – за ці гроші вони собі по кілька мішків того 
всього куплять». Він не міг повірити, але послухав. 
Потім, коли я його родичам передав ті сто доларів, 
вони мені дуже дякували, що напоумив їхнього 
вуйка. Адже пересилання пакунка коштувало б 
майже стільки само. Обмінників ще тоді не було і 
долари міняли в «коників», які крутилися в певних 
місцях. Їх так називали тому, що вони весь час туп-
цяли на місці, вичікуючи клієнтів. Особливо 

узимку. Я мав свого «коника» і спілкувався лише з 
ним. Але коли в 1993-му з’явилися обмінники, фах 
«коника» зазнав краху. Натомість біля обмінників 
почали шастати шахраї, переважно фарбовані 
циганки-блондинки. Вони пропонували вищий 
курс, та коли клієнт погоджувався і давав їм ку-
пюру, його відразу оточував цілий табун циганок і 
починав голосно галдіти. Клієнт нервував і вима-
гав купюру назад, циганка чесно її повертала, і 
після цього вся зграя миттєво зникала. А людина з 
подивом виявляла в жмені вже не сотку, а один до-
лар. 
Та наприкінці 1990-х і шахраї позникали. Але 
знову з’явилися «коники». Щоправда, уже в іншій 
іпостасі. Якщо раніше то були майже самі чоло-
віки, то тепер майже самі жінки. Тупцяють вони і 
зараз, але вже не біля банків та готелів, а біля база-
рів. Давненько я не користувався їхніми послу-
гами, але, відколи нова влада почала дуріти і вво-
дити то нові, то старі правила, знову міняю гроші у 
знайомого «коника». Не дуже там виграєш на курсі 
долара, зате не треба показувати паспорт і немає 
жодних проблем із купівлею валюти. І коли вве-
дуть податок, я не матиму проблем, бо завжди буде 
альтернатива банкам. Навіть якщо за валютні опе-
рації світитиме кримінальна відповідальність. Ду-
рість уряду очевидна. Там не розуміють, що з будь-

якої сліпої вулиці рано 
чи пізно вихід зна-
йдеться. Тим більше що 
в цих нововведеннях 
жодної економічної ло-
гіки. 
Логічно було б, аби дер-
жава стовідсотково га-
рантувала внески спеці-
альним законом. Бо як 
людина довірятиме бан-
кам, які в будь-який мо-
мент можуть луснути? 

Те саме з будівельними компаніями, які беруть 
передоплату за житло. Чому розплачуватися в 

кінцевому рахунку повинен громадянин? Хіба він 
видавав ліцензію? Ні, видавала її держава, тож 
вона має бути відповідальною за банкрутство чи 
шахрайство. Скільки фінустанов і кредитних спі-
лок уже розвалилося, а гроші пропали! І скільки 
відповідальних за це потрапило до в’язниці? Ще в 
1990-х у Львові збанкрутував один із банків. Гроші 
зникли. Банкір не сів. Ба більше, і далі веде бурх-
ливу діяльність. 
У людей на руках мільярди доларів. Але покажіть 
мені того митника, податківця, суддю чи проку-
рора, який відкриє поважний валютний рахунок. А 
про гривню й говорити нічого, хоча банки й зама-
нюють високими відсотками, вищими, ніж у будь-
якій цивілізованій країні. А люди все одно грошей 
не несуть. Бо знають, що гривня може обвалитися і 
жодні відсотки її не врятують. Але це розмова з 
глухим. Як поганому танцюристові заважає дещо, 
так і поганому фінансистові долар не дає спати. 
Тільки не свій, а той, що в мене у кишені. Але там 
крім долара є ще одна штука – дуля. 

Автор:  
Юрій 

Винничук

Поганому фінансисту долар муляє
|поГлЯД

яК ПОГАНОмУ 
ТАНЦЮРиСТОВі ЗАВАжАЄ 
ДеЩО, ТАК і ПОГАНОмУ 
ФіНАНСиСТОВі ДОЛАР  

Не ДАЄ СПАТи. АЛе У мОїЙ 
КишеНі КРім ДОЛАРА Є Ще 

ОДНА шТУКА – ДУЛя 
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У 
жовтні 2012 року стало 
відомо про досягнення 
угоди щодо придбання 
російською державною 

компанією «Роснефть» 50% 
акцій нафтової ТНК-ВР, які 
належали Вritish Рetroleum 
(ВР). Завершення поглинання 
очікується у першій половині 
2013-го, коли російський кон-
сорціум AAR продасть «Рос-
нефти» свої 50% акцій 
ТНК-ВР. Угоду вже назвали 
«оборудкою століття» – для 
«Роснефти» вона обійдеться 
майже в $60 млрд.

Такий розвиток подій був 
очікуваний на тлі затяжного 
конфлікту між ВР та росій-
ськими олігархами – спів-
власниками компанії. Однак 
це поглинання відбулося не 
так з економічних, як із полі-
тичних мотивів.  

ТНК-ВР була третьою в РФ 
компанією за обсягом видо-
бутку нафти після самої «Рос-
нефти» та ЛУКОЙЛа. Її бізнес 
значно більше орієнтований 
на експорт. Так, у 2011 році з 
усіх 45,5 млн т реалізованої 
компанією нафти в РФ про-
дано менше ніж чверть (10 
млн т), а решта пішла на екс-
порт. Переробка становила 
37,4 млн т (зокрема, 5,5 млн т 
– на українському Лисичан-
ському НПЗ). Причому реалі-
зація нафтопродуктів (37,5 
млн т), на відміну від «Росне-
фти», також була орієнтована 
за межі РФ (23,2 млн т). Стан 
самої «Роснефти» в останні 
роки далекий від ідеального. 

Автор: Олександр Крамар

ГАЗПРОм-2
Владімір Путін намагається сконцентрувати  
в руках свого клану енергетичні активи  
Росії та мінімізувати негативні  
для неї наслідки на світовому газовому  
і нафтовому ринках 

Її частка в переробці нафти в 
Росії з 2009-го по 2011-й 
зменшилася з 21,2% до 19,7%. 
Доведені запаси сировини 
зросли лише на 36 млн т (з 
2,48 до 2,51 млрд т), тоді як 
темпи видобутку й особливо 
експорту швидко нарощува-
лися. Попри значну перевагу 
над ТНК-ВР за розміром ви-
добутку та експорту нафти, 
EBIDTA (прибуток до сплати 
податків) «Роснефти» лише 
незначно перевищував анало-
гічний показник ТНК-ВР (від-
повідно $16,7 млрд проти 
$14,6 млрд). З огляду на це, а 
також на той факт, що чистий 
прибуток останньої торік пе-
ревищив $9 млрд, видається 
на диво помірною сума, за яку 
буде придбано ТНК-ВР, – 
близько $60 млрд (BP отри-
має $17 млрд і 12,84% акцій 
«Роснефти», російські олі-
гархи з ААR — $28 млрд). 

Насправді поглинання 
ТНК-ВР є не класичним ко-
мерційним актом, притаман-
ним будь-якому ринку, а чер-
говим виявом двох магі-
стральних тенденцій в енерге-
тичному секторі Росії, що спо-
стерігаються в країні після 
приходу до влади Владіміра 
Путіна і найближчим часом, 
схоже, досягнуть свого логіч-
ного завершення. Йдеться, з 
одного боку, про процес ре-
приватизації та концентрації 
енергетичних активів країни в 
руках пітерського клану 
Путіна, а з іншого – про 
спробу перетворити їх на 
інструмент його геополі-
тичної стратегії. 
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Російське паливо втрачає 
конкурентоспроможність на 
європейському ринку на ко-
ристь скрапленого газу з Близь-
кого Сходу та Африки, а також 
видобутого на шельфі Північ-
ного моря. Відтак його змушені 
купувати за завищеними ці-
нами лише з огляду на довго-
строкові контракти. Утім, на-
віть попри це, за допомогою до-
бровільних поступок чи в ре-
зультаті виграних судових про-
цесів проти «Газпрому» той був 
змушений поступитися цінами 
або правилом «бери або плати». 
Для російського газового моно-
поліста, який звик до швидкого 
й неухильного зростання дохо-
дів, це особливо болісно, 
оскільки видатки в компанії і 
далі збільшуються. Ще неочі-
куваніший наслідок мала 
втрата міри у використанні по-
ставок газу та цін на нього як 
інструменту політичного тиску. 
Така тактика у підсумку лише 
активізувала пошук альтерна-
тиви дорогому «політичному» 
паливу з РФ у найбільш залеж-
них від нього країнах Цен-
тральної Європи. Польща та 
Литва будують LNG термінали 
на балтійському узбережжі. 
Причому остання розглядає 
можливість постачання час-
тини газу в разі зацікавлення і 
до сусідньої Латвії. Паралельно 
у Польщі триває розробка родо-
вищ сланцевого газу, що вже за 
чотири-п’ять років може по-
крити значну частину спожи-
вання палива в країні. 

Врешті, «Газпром» втрачає 
ринок газу в традиційно най-
більш залежній від нього Укра-
їні. У 2011-му наша держава ім-
портувала 44,8 млрд м3 росій-
ського газу. Нинішнього року 
цей показник очікується в 
межах 34–35 млрд м3, а наступ-
ного анонсовано зменшення 
навіть до 26–28 млрд м3. Аль-
тернатива очікується зі спото-
вого ринку ЄС (до 5 млрд м3), а 
також за рахунок переорієнта-
ції ТЕС на вугілля і збільшення 
видобутку газу на шельфі за-
вдяки глибшому бурінню. Ра-
зом із тим за два-три роки об-
сяги палива, що надходити-
муть зі спотового ринку ЄС, мо-
жуть бути заміщені або й допо-
внені газом із LNG-термінала 
(5 млрд м3 починаючи з 2015-
го), будівництво якого розпочи-
нається 26 листопада. Зважа-

ПРОБЛеми ГАЗОВОї 
імПеРії
Із газовим сектором усе було 
порівняно просто. На час при-
ходу Путіна до влади газові ак-
тиви РФ зосереджувалися в 
державній монополії «Газ-
пром». Тож після того як у 2001 
році її очолив Алєксєй Міллєр, 
один із його заступників ще від 

часів роботи того в мерії 
Санкт-Петербурга на по-
чатку 1990-х, Путін став ак-
тивно використовувати 
компанію для енергетичної 
та геополітичної експансії. 

Однак останнім часом 
«Газпром» поступово втрачає 
донедавна монопольні позиції в 
регіоні Центрально-Східної Єв-
ропи та Причорномор’я. Туреч-
чина і Грузія дістали доступ до 
блакитного палива з Каспій-
ського регіону, обсяги якого 
зростатимуть. Навіть Вірменія 
– традиційний союзник Росії 
на Кавказі – диверсифікувала 
джерела його постачання. Дер-

жави Південно-Східної Європи, 
такі як Болгарія, Сербія та 
Угорщина, у разі реалізації га-
зопроводу «Південний потік» 
матимуть можливість «шанта-
жувати» РФ не менше від Укра-
їни. Зокрема, лише за згоду на 
його прокладання Болгарія 
одержала знижку на газ у роз-
мірі 20%. Крім того, Софія 
зможе отримувати блакитне 
паливо з азербайджансько-
турецького газогону TANAP. 
Хорватія ж ще 2011 року по-
вністю відмовилася від росій-
ського газу. Румунія (яка й за-
раз імпортує з РФ лише 20% 
газу, що споживається) та Угор-
щина реалізують спільно з Гру-
зією та Азербайджаном влас-
ний проект постачання газу – 
AGRI. 

Істотно підрізав монопольні 
позиції «Газпрому» на європей-
ському ринку Третій енерге-
тичний пакет ЄС. Причому цей 
документ підтримує навіть 
основний газовий партнер РФ – 
Німеччина, альянс із якою до-
недавна в Кремлі розглядали 
як головний інструмент екс-
пансії на європейський енерге-
тичний ринок. Канцлер ФРН 
Анґела Меркель під час візиту 
до Москви у відповідь на закид 
Владіміра Путіна з приводу 
того, що механізм прийняття 
рішень у ЄС нагадує йому кар-

тельну змову, а «Третій енер-
гопакет – шкідливий доку-

мент», відрізала, що Ро-
сія має сприймати його 
як даність й шукати 
можливості працювати 

в його межах. 

«ГАЗПРОм» ТА «РОСНеФТь» 
ОЧОЛЮЮТь ДВА 
ЗАСТУПНиКА ПУТіНА  
ЧАСіВ ЙОГО РОБОТи  
В меРії САНКТ-ПеТеРБУРГА
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ючи на це, а також у результаті 
очікуваного зниження спожи-
вання газу в Україні уже най-
ближчим часом частка росій-
ського палива в споживанні 
скоротиться до менш як 50%. 
Причому майже третина його 
імпорту припадатиме на хі-
мічні підприємства Дмитра 
Фірташа, а відтак закупівля 
цілком залежатиме від того, 
чи буде це рентабельно з 
огляду на кон’юнктуру на сві-
товому ринку хімічної про-
дукції та ціну імпортного газу. 

Суттєве зменшення заку-
півлі блакитного палива 
Україною стане одним із най-
більших ударів по позиціях 
«Газпрому». Приміром, обсяг 
споживання російського при-
родного газу нашою країною 
за дев’ять місяців 2012 року, 
попри різке зниження (на 
30,9% до відповідного періоду 
2011-го, за інформацією Міне-
нерго), становив 24,6 млрд м3. 
Це зіставно з його імпортом за 
той самий час до Німеччини 
(24,8 млрд м3) або всіх країн 
Центральної Європи разом 
узятих (24,3 млрд м3). Масш-
таб втрат «Газпрому» внаслі-
док скорочення закупівель 
газу Україною за січень – ве-
ресень 2012-го (11 млрд м3) 
більший від обсягу реалізації 
російського палива в Італії 
(10,3 млрд м3) за цей самий пе-
ріод, а це другий за важли-
вістю для нього ринок у ЄС 
(після Німеччини). Якщо ж 
відбудеться й анонсоване 
зменшення закупівель росій-
ського газу ще на 6–7 млрд м3 
наступного року, для «Газп-
рому» це означатиме втрату 
ринку, аналогічного за обся-
гом угорському. 

Звісно, теоретично, втра-
чаючи позиції на Заході, зга-
даний монополіст може спро-
бувати наростити присутність 
на Сході – ринку Китаю та ін-
ших країн Далекого Сходу, од-
нак уже зараз очевидно, що 
там ані він, ані Кремль не змо-
жуть претендувати на щось 
більше, окрім як статус одного 
з багатьох постачальників па-
лива. Про використання газу 
для економічного чи політич-
ного впливу на Пекін, Токіо чи 
Сеул однозначно не йти-
меться. Понад те, переорієнта-
ція російського газового екс-
порту на Піднебесну може по-

глибити залежність, але вже 
самої Росії як сировинного 
придатка значно потужнішої 
та динамічної економіки КНР. 

ПОВТОРеННя 
ПРОЙДеНОГО
Свого часу історія Росії (тоді 
СРСР) як потужного гравця на 
світовому ринку вуглеводнів 
починалася саме з чорного зо-
лота. І лише пізніше нафтовий 
сегмент поступився місцем га-
зовому монополізму «Газп-
рому», який вийшов на пер-
ший план. Причиною цього 
стали, з одного боку, особли-
вості ринку нафти, яку значно 
простіше (як і нафтопродукти) 
транспортувати, а відтак 
важче встановити природну 
монополію, як у разі трубо-
провідного газу. З іншого – 
цей сектор у Росії в 1990-х ро-
ках був роздержавлений і по-
ділений між кількома потуж-
ними олігархічними компані-
ями, такими як ЮКОС, «Сиб-
нефть», ЛУКОЙЛ, ТНК та ін. 
Лише «Роснефть» репрезенту-
вала в галузі державу, але її 
частка на ринку була порів-
няно невеликою. 

Проте Владімір Путін, 
установивши контроль над 
«Газпромом», узяв курс на 
концентрацію і нафтових ре-
сурсів державними підприєм-
ствами, які очолювали б на-
ближені до нього люди. Після 
розправи з Міхаілом Ходор-
ковскім «Роснефть» погли-
нула активи його ЮКОСа, 
після чого стала найбільшою 
нафтовою компанією РФ. Як і 
«Газпром», її з 2004 року очо-
лив інший заступник Путіна 
часів роботи в мерії Санкт-
Петербурга (а пізніше заступ-
ник глави адміністрації пре-
зидента Путіна у 1999–2008-
му та віце-прем’єр уряду Пу-
тіна у 2008–2012-му) Іґорь Сє-
чін. Роман Абрамовіч під тис-
ком історії з ЮКОСом продав 
«Газпрому» свою «Сибнефть» 
(яка потім стала називатися 
«Газпромнефть»). Після по-
глинення ТНК-ВР із п’ятірки 
колись найбільших нафтових 
компаній РФ у приватній влас-
ності залишатимуться лише 
ЛУКОЙЛ та «Сургутнефте-
газ». Утім, їхній середньодо-
бовий видобуток 2011 року 
становив відповідно 1,8 та 1,4 
млн барелів, тобто значно 

менше від 4,1 млн барелів су-
купного видобутку «Росне-
фти» (враховуючи поглинуту 
нею ТНК-ВР). А третє місце 
посяде згадана вище «Газп-
ромнефть» (1 млн барелів на 
добу в 2011-му). Таким чином, 
процес переходу нафтової га-
лузі з приватної власності у 
державну, але контрольовану 
особисто відданими Путіну 
людьми, виходить на завер-
шальний етап. 

Російський президент на-
магається сконцентрувати у 
своїх руках та мобілізувати всі 
енергетичні ресурси країни. 
До цього його підштовхує роз-
виток подій на світовому 
ринку вуглеводнів, який 
об’єктивно зменшує роль РФ, а 

відтак робить сумнівними 
перспективи концепції «енер-
гетичної імперії», на яку ста-
вить Путін. Уже зараз завдяки 
розробці сланцевого газу 
США випередили Росію за об-
сягами видобутого природ-
ного газу й незабаром можуть 
почати активно постачати сві-
товий ринок скрапленого газу, 
який і без того завдає дедалі 
більше шкоди позиціям 
«Газпрому». 

У світовому видобутку чор-
ного золота частка РФ наразі 
перевищує американську, од-
нак завдяки розробці сланце-
вої нафти в Сполучених Шта-
тах її видобуток швидко зрос-

США
Саудівська Аравія

Росія
Ірак

Канада

Видобуток нафти
Прогноз на 2020 рік, млн барелів на день

За даними The Economi� на базі прогнозу Міжнародного енергетичного агентства  

0 4 8 12

ПОГЛиНАННя ТНК-BP ВиВеДе 
«РОСНеФТь» НА ПеРше 
міСЦе В СВіТі ЗА 
ВиДОБУТКОм НАФТи, АЛе Не 
ЗУПиНиТь ВТРАТУ ПОЗиЦіЙ 
РФ НА СВіТОВОмУ РиНКУ
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тає вже чотири роки, а нещо-
давно опублікований щоріч-
ний огляд Міжнародного 
енергетичного агентства та 
ОПЕК свідчить, що «при-
близно в 2020 році США ста-
нуть найбільшим світовим ви-
робником нафти, а ближче до 
2030-го – нетто-експортером». 
Зараз Штати, на відміну від 
РФ, залишаються імпортером, 
а не експортером ресурсу. Од-
нак навіть зменшення обсягів 
закупівлі чорного золота на 
світовому ринку матиме по-
тужний вплив на нього та 
стримуватиме зростання цін 
на нафту і частку РФ, де видо-
буток стагнує. 

У цьому контексті погли-
нання «Роснефтью» ТНК-ВР 
відіграє символічне значення, 
адже тепер державна компа-
нія матиме очевидну перевагу 
над конкурентами за запа-
сами (23 млрд барелів, тоді як 
друга за цим показником аме-
риканська ExxonMobil – лише 
12,2 млрд) і середньодобовим 
обсягом видобутку нафти (4,1 
млн барелів проти 2,3 у 
ExxonMobil, 1,8 млрд у Chevron 
та 1,7 млрд у Shell). Проте на-
вряд чи процес концентрації 
наявних нафтових активів у 
Росії, родовища якої вичерпу-

ються, а видобуток стагнує, 
здатний змінити довгострокові 
розклади на світовому енерге-
тичному ринку. Тим більше що 
у відповідь на поглинання 
ТНК-ВР на Заході, за інформа-
цією агенції Bloomberg, уже го-
тують поглинання самої ВР, 
претендентами на купівлю 
якої називають ExxonMobil та 
Shell. 

УКРАїНСьКиЙ КОНТеКСТ
Концентрація російських на-
фтових активів у «Роснефти» 
може позначитися на україн-
ському ринку нафтопродуктів. 
Останнім часом погоду тут ро-
били імпортери бензину, які 
контролюють близько 70%  
вітчизняного ринку. 

Разом із тим поглинута 
«Роснефтью» ТНК-ВР володіє 
потужним Лисичанським 
НПЗ, яке поряд із Кремен-
чуцьким НПЗ, контрольова-
ним групою «Приват» Ігоря 
Коломойського, є одним із 
основних виробників нафто-
продуктів в Україні. Тривалий 
час у ЗМІ обговорювалася ін-
формація про можливість 
продажу ТНК-ВР Лисичан-
ського НПЗ структурам Дми-
тра Фірташа, однак після по-
чатку процесу поглинання 

«Роснефтью» остання висту-
пила проти цього. 

Очевидно, що новий росій-
ський нафтовий монополіст, 
маючи потужний ресурс сиро-
вини і можливість демпінгу, 
може спробувати перетворити 
Лисичанський НПЗ на плац-
дарм для встановлення контр-
олю над українським ринком 
нафтопродуктів. Це створює 
певні виклики для України, 
оскільки згаданий сектор уже 
давно був деполітизований і 
розглядався переважно у 
світлі отримання якомога 
більших прибутків основними 
гравцями. Однак, на відміну 
від газу нафту та нафтопро-
дукти значно простіше імпор-
тувати з різних джерел. Тож у 
цьому випадку все залежатиме 
від наявності політичної волі 

як нинішньої, так і майбут-
ньої української влади 

протидіяти спробам 
монополізації ринку 

«Роснефтью» – для 
цього є досить ши-

рокий набір засо-
бів. 

5,1 млн  
барелів на добу 
склав видобуток 

«Роснефти»  
(з ТНК-ВР)  

та «Газпром-
нефти»  у 2011 
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Багато роботи, 
але мало часу
Франція повільно котиться назустріч кризі

Дзеркальна зала Вер-
сальського палацу під 
Парижем, де 1919 року 
було підписано одно-

йменний мир, після реставрації 
сяє і переливається вогнями. Але, 
йдучи слідом за юрмами турис-
тів (здебільшого китайських), 
помічаєш, що відображення в 
старовинних дзеркалах дещо ви-
кривлені. Творець Версаля Лю-
довік XIV, автор знаменитої 
фрази «Держава – це я», уосо-
блював певний етатизм, який 
дожив до сьогодні й так само ви-
кривлює образ сучасної Франції. 
Є успіхи вільного ринку, водно-
час дуже багато прикладів над-
мірного контролю з боку дер-
жави; є економічні тріумфи, але 
є і поразки; північне пуритан-
ство поєднується з якоюсь пів-
денною недбалістю. Ці контр-
асти легко дають змогу показати 
країну і в негативному, і в пози-
тивному світлі.

Почнімо з негативу. На дер-
жавні видатки припадає майже 
57% сукупного продукту, дер-
жавний борг перевищив 90% 
ВВП (і далі зростає), в країні 
майже постійний дефіцит бю-
джету. Не дивно, що в січні 
Франція втратила свій найви-
щий кредитний рейтинг (ААА) 
від агентства Standard & Poor’s. 
Капітал, прибутки й значні до-
ходи обкладають високими по-
датками, багатих зазвичай утис-
кають та ображають, і люди ви-
ростають із вродженою воро-
жістю до капіталізму. Все – від 
ринку праці до аптек і таксі – 
підлягає суворому державному 
регулюванню. Тож не дивно, що 
майбутні підприємці втрачають 
будь-яке бажання займатися 
бізнесом (див. Тиждень № 
42/2012). 

Та є в цієї країни й значно по-
зитивніший бік. Франція – п’ята 
за масштабами економіка у світі 
й шостий експортер. У першій 

половині 2012 року вона була 
четвертим на планеті реципієн-
том прямих іноземних інвести-
цій. У рейтингу 500 найбільших 
світових фірм Fortune Global 500 
Франція має більше великих 
мультинаціональних компаній, 
ніж Велика Британія. Особливо 
сильними є позиції країни у ви-

робництві товарів і наданні по-
слуг класу «люкс»: предметів 
розкоші, харчів, у фармацевтиці 
та індустрії моди. В інфраструк-
турі (особливо транспортній та 
енергетичній) Франції немає рів-
них. І хоча у країні багато посе-
редніх вишів, її престижні вищі 
школи, як-от Політехнічна та 
бізнес-школа HEС, – це заклади 
світового рівня. Система охорони 
здоров’я викликає захват і за 
кордоном. І на відміну від біль-
шості інших європейських країн, 
демографічний прогноз для 
Франції відносно сприятливий.

Ці дві картини є, очевидно, 
боками однієї медалі. Більшість 
французів мають високий рівень 
життя. Впродовж останнього 
року фінансові ринки були до 
Франції прихильні навіть після 
обрання президента-соціаліста 
й уряду тієї ж таки партії, що 
дало змогу країні брати кредити 
за винятково низькими став-
ками. Однак зростання забуксу-
вало, а економіка вже вдруге за 
п’ять років балансує на грані реце-
сії (див. «Посередні успіхи»). 
Кілька великих компаній плану-
ють повторити приклад Peugeot 
й закрити підприємства. Безро-
біття недавно перетнуло три-

мільйонну позначку, тобто 
10%. Серед молоді воно на-

ближається до 25%. У бідні-
ших передмістях Парижа 
та інших великих міст, де 
переважно мешкають ет-
нічні меншини, цей по-
казник набагато вищий.

Як свідчать цифри 
держвидатків, Франція, 
крім того, більше 
прив’язана до керівної 
ролі держави, ніж будь-
яка інша європейська 
країна. Уявлення про те, 
що економікою повинен 
управляти уряд, має гли-
боке історичне коріння. 

Провідна роль кра-
їни як місця паломни-
цтва для туристів теж не 
випадкова, і не лише за-
вдяки мальовничим 
краєвидам чи націо-
нальній кухні. Для ба-
гатьох Франція уосо-
блює мрію, револю-
ційні ідеали свободи, 
рівності й братерства, 
є зразком прибор-

кання свавільних рин-
ків, підтримки куль-

тури, літератури, інтелек-

Автор:  
Джон Піт
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Державний  
борг Франції  
перевищив 

90%
ВВП

Агентства Standard 
& Poor’s і Moody’s 
позбавили Фран-

цію найвищого 
кредитного рей-
тингу (ААА). Про-
гноз зберігається 

«негативний»

ОЛЛАНДОВі ТА ЙОГО 
КОмАНДі Не ВДАЛОСя  
ЗРОЗУміТи ПРиРОДУ Й 
мАСшТАБи КРиЗи, ПеРеД 
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туальних дискусій, навіть самого 
поняття «цивілізація». Усі ці ба-
гатства легко можуть запаморо-
чити голову і стати приводом 
для такого негарного явища, як 
пиха. Але вони пояснюють, чому 
ця країна так довго залишається 
привабливою. А ще вони нале-
жать до причин того, чому Фран-
ція та французи так опираються 
змінам: навіщо ж бо перекрою-
вати реформами країну – вер-
шину цивілізації?

Звичайно, Франція неохо-
чіше й повільніше за будь-яку 
іншу державу Європи реформує 
свій ринок праці, пенсійну сис-
тему та соціальне забезпечення. 
Її загалом оминули ті ради-
кальні потрясіння, які трапи-
лися у Нідерландах, Скандинавії 
та Британії у 1980–1990-х, а в Ні-
меччині у 2000-х. До того ж, як 
нещодавно зазначив МВФ, нині 
за темпами проведення реформ 
її обганяють Італія, Іспанія, Гре-
ція і Португалія.

Одним із наслідків є виразне 
розмивання конкурентності. 
Коли 1999 року на світ з’явилася 
єдина європейська валюта, у 
Франції видатки на оплату праці 
були нижчі, ніж у Німеччині, і 
країна мала профіцитний бю-
джет. Нині витрати на заробітки 
набагато перевищують німецькі 
й держава має значний дефіцит 
поточного рахунку, який лише 
зростає.

Усе це стало нелегким спад-
ком для Франсуа Олланда, якого 
в травні обрано президентом 
Франції. Олланд – лише другий 
кандидат від Соціалістичної 
партії, який виграв вибори глави 
держави від початку П’ятої рес-
публіки 1958 року. 

Після того як соціалісти ви-
грали червневі вибори до Націо-
нальної асамблеї, Олланд при-
значив прем’єр-міністром Жана-
Марка Еро, колишнього мера 

Нанта. В обох немає досвіду ро-
боти ні в уряді, ні фактично в 
бізнесі; те саме можна сказати 
про більшість членів їхньої ко-
манди. Це може бути однією із 
причин, чому вони наразилися 
на таку лавину критики з боку 
французького бізнесу за підви-
щення податків.

Проблема лише в тому, що 
нинішні часи звичайними ніяк 
не назвеш. Під час обох цього-
річних кампаній – президент-
ської та парламентської – обидві 
головні партії здебільшого не 
звертали уваги на небезпечне 
становище французької еконо-
міки та кризу єврозони, а нато-
мість запропонували виборцям 
меню з нападок на банкірів, пус-
топорожньої балаканини про 
більший соціальний захист, сва-
рок через халяльне м’ясо й весь 
звичний джентельменський на-
бір передвиборних обіцянок. 
Олланд дотримується їх як 
тільки може, включно з обіцян-
кою зменшити оклади міні-
страм, частковим відходом від 
запровадженого колишнім пре-
зидентом Саркозі підвищення 
пенсійного віку від 60 до 62 ро-
ків і запровадження нових по-
датків на компанії та багатих, 
включно з максимальною 
75-відсотковою податковою 
ставкою на доходи, що переви-
щують €1 млн ($1,3 млн).

Та все ж рейтинг популяр-
ності Олланда впав – навіть 
швидше, ніж у Саркозі 2007 року 
– нижче відмітки 50%. У нещо-
давно проведеному опитуванні 
майже дві третини респондентів 
заявили, що «не задоволені» ді-
яльністю Олланда після об-
рання його президентом. І 
справді, серед простих францу-
зів панують похмурі настрої. 
Хоча все-таки жителі цієї країни 
– природжені песимісти. В од-
ному опитуванні 2011 року чо-

тири п’яті респондентів-німців 
були позитивно настроєні на 
майбутнє, тоді як серед францу-
зів така сама частина зробила 
негативний прогноз. 

Ліберальні коментатори від 
самого початку побоювалися, що 
Олландові та його команді не 
вдалося повністю зрозуміти 
природу й масштаби кризи, пе-
ред якою стоїть Франція. Ще 
менше вони осмислили причини 
для реформ, яких так відчай-
душно потребує економіка. 

Найбільша проблема не в 

тому, що Олланд повторить міт-
теранівські екстравагантні ви-
брики 1981 року. І не в тому вже, 
що він, як це було в травні, від-
мовляється визнати економічні 
проблеми Франції. Цього разу 
вона в іншому: в нього замало 
часу, щоб діяти. У 1981 році еко-
номіка зростала, дефіцит бю-
джету був невеликий, державний 
борг був рівно 22% від ВВП і 
Франція все ще мала власну ва-
люту. Сьогодні економіка тупцює 
на місці, дефіцит перевищує три-
відсотковий поріг, борг піднявся 
понад 90% ВВП, і держава у євро-
зоні. Криза євро триває, і хоча 
Франція все ще може позичати за 
низькими ставками, настрої на 
ринках можуть змінитися.

У Міттерана була улюблена 
примовка: «Дайте часу час» (щоб 
зробити свою справу). Олланд го-
ворить про два роки, потрібні 
для проведення реформ. Може 
виявитися, що навіть цього він не 
має. 

Посередні успіхи                         Франція              Британія              Єврозона              Німеччина              Італія              Іспанія              Швеція
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Британська проблема 
для Європи
Решта Євросоюзу бажає  
участі Британії, але  
не будь-якою  
ціною

Ч
и вийде Велика Британія 
з Євросоюзу? Жодна роз-
мова в Брюсселі не обхо-
диться без цього пи-

тання. Друзі Британії стриво-
жені, натомість дехто з супер-
ників торжествує. Для Євро-
пейського Союзу в цілому пер-
спектива виходу Британії лише 
погіршила б непевну ситуацію з 
кризою єврозони. Федеральний 
канцлер Німеччини Анґела 
Меркель каже, що не може  
уявити ЄС без Британії. Але ко-
лишній прем’єр-міністр Фран-
ції Мішель Рокар підтримує 
думку багатьох, коли каже про 
те, що «Сполучене Королівство, 
яке стопорило будь-який про-

грес європейської інтеграції по-
чинаючи з 1972 року, дистанці-
юється від зони євро. Давайте 
скористаємося цим».

Багато в чому британці були 
завжди в Євросоюзі лише од-
нією ногою; вони не приєдна-
лися до спільної валюти або 
шенгенської безвізової зони. 
Прем’єр Девід Кемерон заяв-
ляє, що хоче залишитися в ЄС і 
спільному ринку (і колись пере-
глянути членство Британії). 
Але деякі кроки справляють 
враження, що Британія вже на 
шляху до виходу. По-перше, 
про це свідчить її план вийти з 
кількох програм співпраці у 
сфері права і охорони порядку. 

А по-друге, погроза Кемерона 
заветувати наступний бюджет 
ЄС, якщо його не заморозять. 
Найтривожнішою ознакою стала 
кампанія євроскептиків – членів 
британського парламенту, які 
прагнуть проведення референ-
думу за вихід із ЄС. Голосу-
вання в парламенті з закли-
ками до урізання бюджету ЄС 
означає, що Кемерон не конт-
ролює своєї фракції торі в Па-
латі громад і що Лейбористська 
партія готова використати 
будь-які антиєвросоюзні на-
строї. 

Решта Союзу постійно змі-
нюється, не в останню чергу 
тому, що криза євро вимагає 
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ДЛя ЄС ПеРСПеКТиВА 
ВиХОДУ БРиТАНії Лише 
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пришвидшити політичну інте-
грацію. Це створює небезпечний 
коктейль із обурення і непрогно-
зованості та збільшує ймовір-
ність виходу Британії з ЄС через 
помилку, якщо не за планом. Два 
саміти – один 22 листопада для 
схвалення рішення з бюджет-
ного питання, а інший 13 грудня 
для створення банківського со-
юзу єврозони – можуть визна-
чити, чи рухається ЄС до якогось 
нового різновиду «змінної гео-
метрії», чи Британія взагалі са-
моусувається.

За сприятливішого розви-
тку подій лідери країн – чле-
нів ЄС узгодять бюджет і під-
готують ґрунт для угоди про 
банківський союз. Це перше 
справжнє випробування того, 
як можна врівноважити інте-
грацію 17 членів єврозони з 
інтересами 10 аутсайдерів, а 
особливо цілісність єдиного 
ринку 27 держав. Країни хо-
чуть перевести банки єврозони 
під єдиний нагляд (Європей-
ського центрального банку), 
запевнивши Британію, що її 
голос не залишиться в мен-
шості в Європейському управ-
лінні з банківського нагляду 
(European Banking Authority), 
яке визначає загальні пра-
вила.

Тим часом оцінка Кемеро-
ном «балансу компетенцій» 
установить розподіл повнова-
жень між Лондоном і Брюссе-
лем 2014 року. Приблизно в той 
самий час Єврокомісія має 
представити своє бачення но-
вого договору, в якому деякі по-
вноваження, можливо, буде по-
вернуто країнам-учасницям. 
Якщо Кемерона буде переоб-
рано, він зможе обговорити 
«нові домовленості», яких він 
домагається, і винести їх на ре-
ферендум, можливо, 2015 або 
2016 року.

Британські міністри кажуть, 
що хочуть спокійної та «дорос-
лої» розмови про майбутнє ЄС. 
Але, ймовірно, що їм така роз-
кіш не дістанеться. Багато що 
може піти не так, як планува-
лося, починаючи з обговорення 
бюджету на 2014–2020 роки. 
Британія тут налаштована най-
войовничіше з усіх учасників і 
вимагає заморозити його в ре-
альному вираженні, виходячи з 
обчислень видатків станом на 
2011 рік. Але під тиском членів 
Європарламенту, які вимагають 

скорочення, стартова пропози-
ція Кемерона може виявитися 
максимальною поступкою, яку 
він зможе дозволити. Затяжна 
патова ситуація може призвести 
до того, що бюджет ЄС дове-
деться щороку рефінансувати. 
Це обійдеться Британії до-
рожче, ніж їй потрібно, і драту-
ватиме її партнерів: адже зрива-
тимуться багаторічні проекти у 
Східній Європі, а інші нетто-
донори втратять ті тимчасові 
пільги, які наразі мають.

Зустрічні звинувачення 
через провал бюджету можуть 
зірвати і перемовини про бан-
ківську систему. Ізольована 
Британія, не виключно, споку-
ситься можливістю накласти 
вето на призначення єдиного 
спостережного органу. Тоді єв-
робюрократи готові вимагати 
«розширеного співробітни-
цтва», яке дало б змогу при-
наймні дев’яти членам доби-
ватися глибшої інтеграції. Це 
може бути небезпечним. Тоді 
про тверезе обмірковування 
годі й мріяти: Кемерону, мож-
ливо, навіть доведеться піти 
на поступки і провести рефе-
рендум негайно. Інших сцена-
ріїв з негативним розвитком 
подій теж не бракує. Ймо-
вірно, євро обвалиться, а зара-
зом і весь Євросоюз. Або євро 
залишиться і диктуватиме 
свою об’єднану волю Британії.

СПОКіЙ, ТіЛьКи СПОКіЙ
Та все ж таки важко уявити собі 
британців, хоч би якими незгід-
ливими вони були, поза межами 
ЄС. Німці не переслідують мети 
залишитися на самоті з 
французами-протекціоністами; 
ослаблені французи хочуть, 
щоби Британія допомагала їм 
переважувати могутню Німеч-
чину; менші держави не мають 
бажань опинитися між жор-
нами франко-німецьких супере-
чностей. Америка хоче, щоб її 
союзники-британці залиши-
лися в ЄС. Та й що залишиться 
від зовнішньополітичних амбі-
цій Євросоюзу без глобальної 
дипломатичної мережі Британії 
та її збройних сил?

Усе це може стримати по-
дальше розгортання подій і зу-
пинити їхній вихід з-під кон-
тро лю. Але навіть у такому разі 
Британія може зустріти наба-
гато менше бажання з боку єв-
ропейських лідерів йти назу-

стріч її вимогам перегляду 
умов, ніж вона собі це уявляє. 
Багато хто бачить лише праг-
нення британців захистити 
Сіті, а це навряд чи сприяє по-
пулярності. Французи вважа-
ють, що повернення соціаль-
ного і трудового законодавства 
до компетенції держав-
учасниць дасть Британії неза-
служені переваги. Навіть друзі 
в ліберальних північноєвро-
пейських країнах вважають, що 
Британія заходить занадто да-
леко, намагаючись вибрати 
умови для членства в ЄС на свій 
власний смак і розсуд. «Не 
можна просто виколупувати 
родзинки з булочки», як сказав 
один із них.

Є кілька чинників, які об-
межують для Британії можли-
вість торгуватися. По-перше, це 
те невдоволення, яке назбира-
лося з минулих суперечок. По-
друге, Німеччина може вже не 
відчувати такої потреби в член-

стві Британії, оскільки війська 
останньої більше не охороняють 
німецьких кордонів. По-третє, 
на відміну від Британії, біль-
шість держав, які не є членами 
єврозони, хотіли б зберегти з 
нею тісні зв’язки. По-четверте, 
загроза виходу Британії навіть у 
дружніх країн відбиває охоту 
ставати на її позиції. І найваж-
ливіше – більшість лідерів вва-
жають, що вирішення кризи 
євро має бути важливішим за 
вимоги Британії, тож їх обурю-
ють її спроби скористатися цією 
кризою у власних інтересах.

Рік тому більшість держав 
ЄС ухилилися від підтримки 
незрозумілого вето, яке Кеме-
рон наклав на «фіскальний 
пакт», – угоду, що мала за 
мету посилення бюджетної 
дисципліни. Якщо доведеться, 
вони зроблять це ще раз. Це 
може не мати жодного зна-
чення для тих, хто бажає ви-
ходу Британії з ЄС. Але ті, хто 
хоче знайти оптимальне вирі-
шення для Британії, мають 
зберігати спокій. 
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«У своїй книжці 
«Світ 2030 року: 

занепад чи відро-
дження?» я писав, 
що Росія зникне зі 
світової арени як 
велика держава – 
через брак демо-
кратії, відсутність 

модернізації в дер-
жаві та економіці, 
проблеми із систе-

мою охорони 
здоров’я та багато 

інших чинників. 
Проблема також у 
відпливі капіталу з 
останньої. Понад 
$20 млрд щороку 
перекачують звід-
тіля за кордон. На 

мою думку, це 
дуже поганий знак. 
Я хочу сказати, що 
за умови певної ра-

ціональної полі-
тики Росія може 

усвідомити свій тіс-
ний зв’язок із Євро-

пою»

Спілкувався 
максим 
Бугрій

як урятувати ЄС
Ніколя Тензер про те,  
як об’єднана Європа може  
подолати економічні  
та геополітичні виклики

Ф
ілософа й інтелектуала 
Ніколя Тензера вважа-
ють одним із провідних 
міжнародних експертів 

у Франції. Його звіти про вдоско-
налення співробітництва з ін-
шими країнами та у сфері дер-
жавного управління беруть до 
уваги в її уряді. Окрім цього, він 
знаний ґрунтовними політич-
ними прогнозами. Тиждень 
спілкувався з паном Тензером на 
тему майбутнього об’єднаної Єв-
ропи.

У. Т.: У деяких своїх статтях за 
2005 рік ви попереджали про 
потенційні виклики для конти-
ненту й закликали до віднов-
лення «європейського меха-
нізму». Чи справдилися ваші по-
передження? як оцінюєте нині 
здоров’я Європи?

– Звичайно, стан його аж 
ніяк не ідеальний, але не лише 
через кризу єврозони. Це, 
звісно, дуже суттєвий чинник, 
хоча, мабуть, не основний. 
Ключовий момент – розлад ін-
ституцій. Візьмімо до прикладу 
відносини між різними лан-
ками: Європейською комісією, 
Радою і Європарламентом. Ко-
місія не має уявлення про май-
бутнє континенту. Часом між 
цими структурами – ані пого-
дженості, ані скоординованості 
дій. У спільних інституціях та в 
різних країнах-членах відсутні 
європейські лідери, здатні запро-
понувати справжнє бачення того, 
якою буде Європа в наступні 15 
років. Гадаю, об’єднаному конти-
ненту бракує цієї візії і він цілком 
розчарувався у власному майбут-
ньому. Усі, хто займається Євро-
пою, працюють над дуже «по-
всякденними» справами, нехту-
ючи найважливішими. Напри-
клад, ніхто, по суті, серйозно не 
обговорює подальшого розши-
рення ЄС, не вирішує, чи варто 

його продовжувати взагалі і які 
країни залучати. Якщо в нас на 
меті розширювати Європу, то які 
інституції слід запровадити, бо ж 
очевидно, що навіть для 27 (28 ра-
зом із Хорватією, що планує всту-
пити в ЄС у 2013 році) країн-
членів наявні структури, по суті, 
не є дієвими. Мабуть, ми повинні 
виробити концепцію нового ста-
тусу «Європи з різними зонами», 
але не географічними. У нас, при-
міром, має бути група «піонерів» 
– країн, що рухаються вперед 
швидше за інших заради досяг-
нення спільних цілей. Крім того, 
скажімо, для вирішення фінансо-
вих питань бракує механізму, 
здатного забезпечити нову архі-
тектуру бюджету й визначити 

пріоритетні питання в подоланні 
кризи єврозони. Окрім того, Єв-
ропа має справжню проблему із 
цінностями. Для мене їх питання 
– не лише філософське, а й геопо-
літичне. Це також питання розу-
міння й довіри в Європі.

У. Т.: Чи можуть ліберальні цін-
ності, на яких базовано ЄС, ви-
стояти в епоху «державного ка-
піталізму» та економічного на-
ціоналізму?

– Важливо, щоб цінності 
були ліберальні не лише в еконо-
мічному плані, а й у політичному. 
Гадаю, є дві проблеми. Перша – 
Європа, схоже, не в змозі відсто-
яти власні цінності в межах своїх 
кордонів. Погляньте, що сталося 
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«Проблема поля-
гає в тому, що ЄС 

відчуває брак впли-
вових лідерів як у 
країнах-членах, 
так і в європей-

ських інституціях. 
Новому майбут-

ньому Європи має 
сприяти поява ха-
ризматичних осо-
бистостей, а також 
спроможність но-

вообраного прези-
дента США та євро-
пейських політиків 
обговорювати про-

блеми, що стосу-
ються обох сторін»

БіОГРАФіЧНА НОТА 
Ніколя Тензер – керівник Ініціативи поширення фран-
цузького досвіду в Європі та світі (IDEFIE), президент 
Центру вивчення та осмислення політичних дій (CERAP), 
редактор часопису Le Banquet. Працював у Міністерстві 
економіки, фінансів і приватизації Франції (1987–1988), 
у Рахунковій палаті (1991–1993), у Комісії з планування 
(1994–2002), відповідав за комунікацію між прем’єр-
міністром, міністром закордонних і європейських справ, 
міністром економіки, промисловості та праці, міністром 
державної служби з питань поширення французького 
досвіду та зовнішньополітичної стратегії. Був залучений 
до місій ЄС із державного реформування в Боснії і Герце-
говині, Алжирі, Болгарії, Україні та Сербії. Професор і 
викладач багатьох університетів світу. Автор книжок: 
«Могила Макіавеллі» (1997), «Політична філософія» 
(1998), «Франція: неможливі реформи» (2004), «Коли 
світ зникає» (2010), «Світ 2030 року: занепад чи відро-
дження?» (2011), «Кінець французьким негодам» (2011).

з Угорщиною. Ба навіть у Румунії 
останні події демонструють, що 
це не зовсім демократична кра-
їна, водночас певні угруповання 
чинять тиск на президента. Або 
подивіться, що сталося в Нідер-
ландах і, на жаль, у Франції, де, з 
одного боку, посилили свої пози-
ції праворадикальні партії, а з 
другого – активізувалися лівора-
дикали, які цілком відкидають 
принципи глобалізації та відкри-
тості. Звісно, про останню 
йдеться в сенсі економічному, та 
водночас ми торкаємося теоре-
тичної відкритості й відкритості 
до ідей. Це перша суперечність, а 
друга полягає у величезному гео-
політичному розколі й міжатлан-
тичному проваллі. На моє пере-
конання, майбутнє Європи зале-
жатиме від геополітичних і дуже 
конкретних поглядів на спро-
можність ЄС та Сполучених Шта-
тів мати спільний підхід до гео-
політики в Європі й особливо до 
відносин із Росією. Як на мене, 
Європа і США матимуть спіль-
ний голос. Тому, гадаю, нам слід 
поєднувати питання цінностей, 
адже країни не можуть працю-
вати разом без конкретних спіль-
них цінностей, тоді як звичайні 
громадяни розуміють, що такий 
тип геополітичного альянсу базу-
ється на цих останніх. Однак сьо-
годні ніхто не говорить про цін-
ності, тому Європа така слабка.

У. Т.: В одній зі своїх статей ви 
окреслили три сценарії для Єв-
ропи. Чи могли б коротко їх ви-
класти?

– «Чорний» сценарій (на 
щастя, малоймовірний) базу-
ється на низці економічних ката-
строф для Європи у випадку, 
якщо єврозона не витримає 
кризи й деякі держави врешті ви-
йдуть із неї. Це може бути не 
лише Греція, а й Іспанія, Італія 
чи хтось інший. Водночас ми зі-
ткнемося зі зростанням безро-
біття, активізацією праворади-
кальних угруповань та антигло-
балізаційного руху. У Шенген-
ській зоні знову з’являться кор-
дони, а міждержавні рубежі міц-
нішатимуть. Гадаю, це буде 
справжня катастрофа. Звісно, 
відразу ж таки розшириться між-
атлантичне провалля й Росія 
стане агресивною щодо своїх єв-
ропейських сусідів, зокрема 
України, але не тільки. Це мо-
жуть бути й деякі Балканські дер-
жави на кшталт Сербії, а також 

кавказькі. Європейські інституції 
зазнають краху. Однак, на щастя, 
мені такий сценарій видається 
малоймовірним. Є також «зеле-
ний» сценарій, заснований на 
ідеї, що ЄС та міжнародні інсти-
туції, включно з МВФ, здатні дати 
раду економічній кризі й, відпо-
відно, єврозона виживе. Про-
блема полягає в тому, що ЄС від-
чуває брак впливових лідерів як у 
країнах-членах, так і в європей-
ських інституціях. Новому май-
бутньому Європи має сприяти 
поява харизматичних особистос-
тей, а також спроможність новоо-
браного президента США та єв-
ропейських політиків обговорю-
вати проблеми, що стосуються 
обох сторін. Дуже важливе пи-
тання – взаємодія між НАТО та 
Спільною європейською політи-
кою безпеки і оборони. Зви-
чайно, не виключена безліч про-
міжних сценаріїв, адже не думаю, 
що всі складові «зеленого» мо-
жуть більшою чи меншою мірою 
реалізуватися. Є також «сірий» 
сценарій, здатний бути, скажімо, 
«темно-сірим» або «світло-
сірим» і базуватися на продо-
вженні тенденцій, свідками яких 
ми нині стали. Ми ставимо євро-
зону на ноги завдяки певному 
прогресу в дискусіях щодо бю-
джету. Матимемо, як наполягає 
президент Франції (цілком 
слушно, на мою думку), інвести-
ційні програми та додаткову 
угоду про зростання, аби грома-
дяни могли бути більш упевнені в 
європейських інституціях. Тоді (і 
для мене це один із найголовні-
ших аспектів) знову зможемо 
планувати нове розширення ЄС, 
не лякаючи європейської громад-
ськості. Гадаю, його перспектива 
дуже важлива для Європи не 
тільки геополітично, а й тому, що 
нові країни зможуть увійти до 
зони демократії, ліберальних цін-
ностей.

У. Т.: Що нового може запропо-
нувати об’єднаній Європі Укра-
їна?

– Це дуже важливе питання. 
Гадаю, вона має великий потен-
ціал для трансформації, як пока-
зала Помаранчева революція. 
Але, мабуть, проблема в тому, що 
ця революція була врешті-решт 
захоплена недемократичними си-
лами. Якщо українці справді хо-
чуть приєднатися до Європи, 
вони мають трансформувати сус-
пільство у більш ліберальне. Не 

лише з економічного погляду, а 
насамперед із політичного. Укра-
їна повинна створити незалежні 
демократичні інституції. Те, що  
великі гроші домінують у полі-
тиці, не є позитивним явищем. 
Необхідно краще розмежувати її 
та бізнес. Громадянське суспіль-
ство в Україні повинне мати ста-
тус, який забезпечував би неза-
лежність і свободу слова. Пови-
нен існувати якийсь план розви-
тку України, де акцент зроблено 
було б на інтересах народу. Коли я 
подорожував країною, мене вра-
зило зростання нерівності серед 
людей, у вас зберігається досить 
високий рівень бідності. Крім 
того, Україна повинна впоратися 
з деякими серйозними пробле-
мами, такими як СНІД, котрі 
можна вважати ознакою нездоро-
вого суспільства. Але, гадаю, най-
головніше для вас – це утвер-
дження політичного класу, до-
статньо сильного й контрольова-
ного незалежним судівництвом, 
що гарантує всі громадянські сво-
боди, свободу слова і преси. Усі ці 
речі – частина європейської демо-
кратії. Гадаю, Україна має потен-
ціал для цього. Питання полягає 
тільки в тому, до якої моделі вона 
прямуватиме – європейської де-
мократії чи азійської політичної 
структури. І воно одне з найголо-
вніших. Та, звісно, відповіді на 
нього не дадуть міжнародні кон-
сультанти, Європейська комісія 
чи якась міжнародна організація. 
Відповісти на це можуть лише 
самі українці. Певно, один із най-
головніших пунктів – як переко-
нати особливо наймолодших чле-
нів суспільства у необхідності 
брати активнішу участь у полі-
тиці, а також дуже важливо, чи 
зможе молоде покоління транс-
формувати політику країни. 
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ЕСКАЛАЦІЯ 
КОНФЛІКТУ. 
21 листопа-
да внаслідок 
вибуху в тель-
авівському 
автобусі по-
страждала що-
найменше 21 
особа. Відпо-
відальність за 
теракт взяв на 
себе ХАМАС

Взаємні порахунки
Близький Схід стоїть на межі нового витка кривавого конфлікту  
між ізраїльтянами та палестинцями

Б
лизький Схід – це край та-
ємних змов. Мало хто з із-
раїльтян (а про палестин-
ців годі й казати) вірить, 

що вбивство Ізраїлем Агмада 
Джабарі та негайний ракетний 
обстріл цілей у Секторі Газа були 
викликані лише залпом ракет, 
випущених ісламськими бойо-
виками в напрямку кордону з єв-
рейською державою. Такі об-
стріли – зазвичай справа рук 
окремих палестинських бойови-
ків, їх не санкціонує уряд Гази, 
де керує ХАМАС. Вони раз по раз 
повторюються вже кілька міся-
ців. То чому ж прем’єр-міністр 
Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ви-
рішив відповісти у спосіб, воче-
видь розрахований на те, щоб 
викликати шалене обурення в 
бідному й перенаселеному Сек-
торі Газа і спровокувати цілком 
імовірну реакцію з боку терорис-
тів та бойовиків?

Багато хто в Ізраїлі заявляє, 
що вибір моменту атаки – це 
прямий результат політичних 
розрахунків очільника правля-
чого кабінету. Ще недавно пози-
ції прем’єра були досить сильні. 
Внутрішні суперники з лівого 
крила ослаблені й не здатні зазі-
хнути на його політичне верхо-
венство чи протиставити сер-
йозну альтернативу на призна-
чених на весну виборах. Еконо-
міка Ізраїлю теж відносно 
сильна. Безлад серед сусідніх 
країн, спричинений Арабською 
весною і вимогами реформ, озна-
чає, що на Ізраїль майже не звер-
тали уваги, і його курс не нара-
жався на жодні нові проблеми 
навіть у відносинах із новообра-
ними ісламістськими урядами 
арабських держав.

Але дві причини могли під-
штовхнути Нетаньягу до негай-
них дій саме зараз. По-перше, 
він хотів подати завчасний сиг-
нал, що його країна залишається 
беззаперечною військовою си-
лою в регіоні, і ні Єгипет, ні Йор-
данія, ні особливо Сирія не пови-
нні й думати про те, щоб відвер-
нути увагу від своїх внутрішніх 

проблем новою кампанією 
проти Ізраїлю. Нетаньягу осо-
бливо пильно і з дедалі більшим 
занепокоєнням спостерігав за 
наростанням неспокою в Сирій-
ській Арабській Республіці. Бо 
хоч би яким суворим і автори-
тарним був режим Гафеза й Ба-
шара Асадів, понад три десятки 
років він таки зберігав мир на 
Голанських висотах – окупова-
ній Ізраїлем іще від 1967-го те-
риторії цієї країни.

По-друге, не за горами ви-
бори, тож глава кабінету мав 
дати знак співгромадянам, що 
він і надалі ставитиме безпеку 
Ізраїлю понад усе, хоч би чого це 
коштувало. Навмисно різка ре-
акція на останні ракетні удари й 
перестрілки на кордоні з Газою 
збільшить довіру до нього й 
ослабить внутрішніх суперників 
із Партії праці. Крім того, сувора 
відповідь повинна показати не-
примиренність Ізраїлю до від-
новлення Палестиною спроб за-
безпечити собі статус спостері-

гача при Організації Об’єднаних 
Націй наступного тижня. Ізра-
їльтяни бояться, що це може 
стати фінальним кроком до по-
вноправного членства й міжна-
родного визнання Палестини як 
окремої держави.

Але, певно, найважливішою 
причиною стала третя: напру-
жені відносини Ізраїлю зі Сполу-
ченими Штатами. Відносини 
між Нетаньягу і президентом 
Обамою впродовж більшої час-
тини останніх чотирьох років 
були чи не найпрохолоднішими 
за всю історію американсько-
ізраїльських контактів на найви-
щому рівні. Спроба господаря Бі-
лого дому натиснути на Ізраїль, 
щоб той тимчасово припинив бу-
дівництво поселень на палестин-
ських землях і почав мирні пере-
говори з Магмудом Аббасом, 
президентом арабської адміні-
страції Західного берега річки 
Йордан, наштовхнулася на від-
вертий виклик Нетаньягу: оголо-
сивши про нові поселення в бе-

Автор:  
майкл Бініон, 

Велика 
Британія
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З відновленням  
бойових дій  

у Секторі Газа  
загинуло  

130  
палестинців

СВіТОВА СПіЛьНОТА Вже 
ВТОмиЛАСя ВіД ВиБУХіВ 
НАСиЛьСТВА  
НА БЛиЗьКОмУ СХОДі

резні, точно в день приїзду віце-
президента Джо Байдена до Єру-
салима на переговори, він мало 
не відкрито плюнув у обличчя 
Америці. Обама, своєю чергою, 
трохи збив пиху з Нетаньягу, 
коли останній прилетів до США 
на сесію Генеральної Асамблеї 
ООН два місяці тому: відхилив 
прохання ізраїльського лідера 
про зустріч, пославшись на щіль-
ний графік роботи.

Під час президентської кам-
панії в США Нетаньягу відверто 
підтримував Мітта Ромні. Нама-
гаючись заручитися прихиль-
ністю республіканців під час ві-
зиту останнього до Єрусалима, 
він спробував виманити в Обами 
зобов’язання вдатися до атаки на 
Іран, якщо той перетне часові 
межі, встановлені Ізраїлем з ме-
тою зупинити спроби Тегерана 
створити ядерну зброю. Але ви-
грав Обама. Очевидно, що Нета-
ньягу зараз очікує від Вашинг-
тона негайного тиску на свою 
партію «Лікуд» та уряд із вимо-
гами почати переговори з палес-
тинцями. Позиції Обами в Аме-
риці знову посилилися. За тра-
дицією президенти США завжди 
на початку свого другого терміну 
вдаються до нових зовнішньопо-
літичних ініціатив, котрі, як 
вони сподіваються, повинні 
зміцнити їхні напрацювання. 
Нетаньягу й особливо його пра-

вий союзник в уряді Авіґдор Лі-
берман не мають жодних намі-
рів іти на поступки в питанні 
про поселення або мирні пере-
говори.

Напад на Газу вмить зробив 
би переговори з Палестиною не-
можливими. Аббас змушений був 
би підтримати хамасівців і відмо-
витися зустрічатися з будь-яким 
ізраїльським лідером. Нетаньягу 
знову мав би всі підстави заявити 
Вашингтону, що не має «жодного 
палестинського партнера», аби 
почати переговорний процес. 
Понад те, якщо Іран відкрито 
підтримає будь-яку силову реак-
цію з боку ХАМАСу, Ізраїль 
знову може виставити його голо-
вним джерелом напруження в 
Близькосхідному регіоні й ще 
раз спробувати примусити Ва-
шингтон обрати суворішу пози-
цію щодо ядерної програми Те-
герана. Внутрішні сили, зокрема 
лобі в Конгресі, змусили б Обаму 
беззастережно підтримати Ізра-
їль в ООН. І знову ця країна його 
перехитрила б.

Але може статися не зовсім 
так, як сподівається Нетаньягу. 
Світова спільнота вже втомилася 
від вибухів насильства у регіоні 
й має твердий намір не дозво-
лити Ізраїлю завдати ще одного 
удару по Газі в такому самому 
масштабі, як під час 22-денної 
операції «Литий свинець» 2008 
року, коли загинуло майже 1400 
палестинців. Президент Обама 
та інші керівники держав уже за-
кликали ізраїльтян не починати 
повномасштабної військової ін-
тервенції. Кадри жертв серед 
цивільного населення Гази вже 
викликали нову хвилю критики 
на адресу Ізраїлю в більшості 
країн Заходу. А ХАМАС проде-
монстрував, що готовий до пе-
реговорів. Його бойовики до-
трималися домовленості про 
припинення вогню на один 
день, після того як керівництво 
партії зустрілося в Каїрі з пред-
ставниками Ізраїлю.

Можливо, ХАМАС теж про-
рахувався з реакцією арабського 
світу. Цей рух сподівався, що 
Арабська весна покладе край 
його ізоляції і приведе до влади 
уряди ісламістів у Єгипті, Тунісі 
й інших країнах, які більше спів-
чуватимуть його справі. Нещо-
давно емір Катару здійснив пер-
ший візит, а за ним – принци 
Бахрейну та єгипетські міністри. 
Але, хоча після падіння Муба-

рака Каїр і послабив прикордон-
ний контроль із Сектором Газа, 
президент Мурсі не розірвав від-
носин з Ізраїлем. 

Зашкодила хвиля революцій 
у регіоні цій палестинській орга-
нізації ще й в іншому. Вона поси-
лила напруження між араб-
ським світом та Іраном. По-
встання проти Асада залишило 
ізольованими бойовиків «Хез-
болли» в Лівані, які отримували 

зброю з Ірану через Сирію. 
Спершу хамасівці не хотіли дра-
тувати Іран, який таємно пере-
правляв цей товар до Гази, але 
зрештою їм довелося стати на бік 
повстанців-сунітів проти Ба-
шара. Це послабило альянс 
ХАМАСу з «Хезболлою» та ін-
шими силами «опору».

Останніми місяцями ХАМАС 
почав рухатися в напрямку 
компромісу з Ізраїлем. З’явилися 
натяки на переговори про пере-
говори, а також на довготермі-
нове перемир’я, пропозиції з 
боку європейців послабити еко-
номічне ембарго проти Гази, за-
проваджене у відповідь на захо-
плення ХАМАСом влади після 
виборів 2006 року. Але прихиль-
ники безкомпромісної позиції 
серед лідерів руху відмовилися 
піти на будь-які поступки. При-
кордонні сутички й поновлення 
ракетних обстрілів Ізраїлю мали 
на меті зірвати будь-які полі-
тичні домовленості.

Крім того, обстріл Гази й на-
далі ослаблював позиції Аббаса 
на Західному березі. Нині палес-
тинці загалом вважають його 
безпорадним і нездатним проти-
діяти ізраїльтянам. ХАМАС уже 
починає відроджувати свою базу 
в регіоні. У випадку усунення 
Аббаса від влади Ізраїль утра-
тить там найпоміркованішого 
палестинського лідера. Йому 
буде важко поновити мирні пе-
реговори з кимось іншим, якщо 
після Гази з’явиться бажання по-
вернутися до дипломатії. Але на-
разі ні Ізраїль, ні ХАМАС, схоже, 
не мають намірів шукати комп-
ромісу. На світ знову чекають усі 
жахи кривавого конфлікту між 
арабами та ізраїльтянами. 
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Демократія під загрозою. Мало не кожна 
держава називає себе демократичною, 
навіть найбільш тиранічні режими. Їхні 
явні невдачі та провали неминуче пля-

мують ім’я, яке вони собі присвоїли. Кому б, при-
міром, спало на думку захоплюватися НДР (Ні-
мецькою Демократичною Республікою)? 
Почасти це результат Другої світової війни. Тоді 
для Британії та Америки було цілком законо-
мірно називати себе демократіями (і не помічати 
тоталітаризму радянської Росії) в битві з фашиз-
мом, не заглиблюючись у те, які ж саме елементи 
їхнього державного ладу були демократичними, 
а якими вони завдячують давнім традиціям кон-
ституційності та верховенства права. Але сьо-
годні така точність необхідна. Аргументу Чер-
чилля, що демократія 
– менше зло, ніж усі 
інші її альтернативи, 
бракує переконливості, 
якщо не розглянути 
серйозно ці можливі 
альтернативи. А аме-
риканцям, які озира-
ються на історію своєї 
Конституції, незручно 
від усвідомлення того, що багато хто з 
батьків-засновників не довіряв демократії й 
укладав Основний Закон так, щоб уникнути його 
небезпек.
Проте демократія має і справжні чесноти. Насам-
перед дає кожному виборцеві статус і можливість 
усвідомити належність до своєї країни та від-
чути, що вона робить те, чого він, виборець, хоче. 
А також дозволяє напрочуд добре змінювати 
владу мирним шляхом. Черчилля можна було 
усунути від влади голосуванням. Хай там як за-
пекло сварилися американці під час президент-
ських виборів, але всі вони погоджуються з їх-
німи результатами. Якби цей принцип було при-
йнято в арабських країнах, не було б жертв у ході 
Арабської весни, оскільки звичайного підра-
хунку голосів вистачило б, щоб побачити, чи й 
справді невдоволених була меншість, як заяв-
ляла влада, чи в них таки була суспільна під-
тримка, на чому наполягали вони.
Можливість обирати – це ознака того, що ти 
громадянин, який має законне право голосу, а 
не просто підданий, котрим можна як завгодно 
поганяти і наказувати, що робити. Але той го-
лос досить-таки умовний. Під кінець дискусії, 
якщо не досягнуто консенсусу, можна проголо-
сувати. Це дасть кожному учасникові право го-
лосу, але лише для відповіді на поставлене 
йому запитання. Що більше учасників волеви-
явлення, то менша можливість сформулювати 

запитання. Звідси надзвичайно обмежений ви-
бір під час загальнонародного голосування. 
Обернено пропорційне відношення між чи-
сельністю і впливом – загальне правило. У пе-
реважній частині родин кожен має право го-
лосу, а в журі кожен присяжний – значний 
вплив. У колективного органу влади або кабі-
нету з 20 міністрів менше влади, ніж у того, в 
якому лише 12 членів. А коли їхня кількість 
сягне 60, більша частина влади перетікає до 
рук голови й адміністративного штату. Якщо 
громадяни хочуть мати реальний вплив, вони 
мусять брати участь у порівняно невеликих ор-
ганах: журі присяжних, церковнопарафіяльних 
радах, місцевих волонтерських групах тощо, де 
голос кожного буде почуто і враховано. Що 

менший масштаб, то 
більший вплив учас-
ника на ухвалення рі-
шень.
І хоча право голосу – це 
добре, саме по собі воно 
не перетворює певний 
державний лад на варту 
захоплення демокра-
тію. 

Тирани постійно називають свої режими де-
мократичними і часто влаштовують зразково-

показові вибори. Коли за останні півстоліття ім-
перські держави вторгалися в інші країни, вони 
намагалися надати їм вигляду демократій захід-
ного штибу з правдивими виборами; але резуль-
тати були жалюгідними і навряд чи виправдову-
ють вторгнення. Такі «демократії» мають не 
більше «влади від Бога», ніж царі.
Якщо ми хочемо справді серйозно довести цін-
ність демократії, нам потрібно думати про на-
род, що складається з окремих особистостей. І 
хоча його колективна воля важлива, має зна-
чення й те, чого хочуть окремі люди. А в деяких 
випадках це навіть вагоміше. Верховенство 
права, повага до життя і свободи – ось що голо-
вне. Бути визнаним учасником державного 
життя добре, але така участь, по суті, повинна 
здійснюватися тільки час від часу і в обмеже-
ному обсязі. Для того щоб людина могла відбу-
тися як суспільна істота, вона повинна впли-
вати на рішення в численних дрібніших гру-
пах, де її голос буде почутий і матиме вагу. І 
хоча волевиявлення – це теж приклад голосу у 
разі, коли дійти спільної згоди неможливо, 
воно має реальне значення лише за наявності 
загальної атмосфери визнання консенсусу й 
прагнення порозумітися, при цьому виявля-
ючи готовність прислухатися й почути аргу-
менти незгідної сторони. 

Автор:  
Джон Лукас

Півтора «Ура» 
демократії
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ПОКАЗОВі ВиБОРи
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Британія

Тітонька в літах
Скандал на ВВС спровокував дискусії щодо потреби реформувати 
систему редакційного контролю й фінансування  
громадського мовника

ж
ителі Сполученого Ко-
ролівства часом нази-
вають BBC «тітонь-
кою» (auntie), визна-

ючи, що впродовж останніх  
90 років Британська телерадіо-
мовна корпорація була части-
ною життя практично кожного 
від колиски й до старості.

Саме цього й хотів її фун-
датор Джон Рейт, який, засну-

вавши в 1922-му приватну 
компанію British Broadcasting 
Company Ltd. (рішенням пар-
ламенту 1927 року вона пере-
творилася на державну кор-
порацію), зробив її редак-
ційно незалежним громад-
ським мовником із автоном-
ним джерелом гарантованого 
фінансування.

Від кожного помешкання з 
телевізором британці щороку 
вносять £145,50 ліцензійної 
плати, ухиляння від чого є 
карним злочином. Ціна річної 
ліцензії поступово зростає, з 
огляду на інфляцію, і зараз 
вона дає громадському мов-
никові щороку понад £3,5 
млрд. Додаймо до цього ще 

близько £600 млн за рік, які 
корпорація заробляє, напри-
клад, продаючи свої про-
грами та іншу продукцію на 
міжнародному ринку.

Статус ВВС досі був фак-
тично непохитним. До 1954-го 
вона зберігала свою монополію 
на телебаченні, а до 1972-го – на 
радіо. До сьогодні мовник зали-
шається ключовим фактором 

багатьох культурних процесів та 
освіти, засадничим елементом 
суспільно-політичного життя 
країни.

ВВС – найбільша телера-
діокомпанія у світі, яка має по-
над 23 тис. штатних працівни-
ків та величезні центри в Лон-
доні й Манчестері, а також осе-
редки в кожному регіоні Сполу-
ченого Королівства. Корпора-
ція забезпечує мовлення на 10 
загальнонаціональних телека-
налах, а також на низці регіо-
нальних на зразок «ВВС Шот-
ландія» та «ВВС Уельс», де пе-
редачі ведуть також гельською і 
валлійською мовами.

Кількість її радіостанцій 
перелічити важко, але варто 

згадати бодай про 14 загаль-
нодержавних, паралельно з 
якими працюють десятки міс-
цевих і, звичайно ж, Все світ ню 
службу ВВС, що веде передачі 
кількома десятками мов. А ще 
40 журналів і кілька сайтів.

За 90 років «тітонька» роз-
рослася до велетенських роз-
мірів і здобула великий авто-
ритет у світі. Корпорацію всі 

знають, і кожен британець має 
право висловити власну думку 
з приводу її діяльності. Водно-
час саме через такий статус 
ВВС перебуває під надзви-
чайно пильною громадською 
увагою та контролем із боку 
суспільства.

СКАНДАЛ ЧеРеЗ 
ПСеВДОПеДОФіЛіВ
За лічені дні до 90-ї річниці 
початку першого мовлення 
ВВС (14 листопада) корпорацію 
струсонув черговий скандал. 
11-го подав у відставку гене-
ральний директор Джордж 
Ентвісл (на фото), який обі-
ймав посаду менше ніж два мі-
сяці.
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Понад 

£3,5 
млрд

 щороку отримує 
ВВС за рахунок лі-
цензійної плати,  

а також більше як 

£600 
млн

 від продажу своєї 
продукції на між-
народному ринку

яК і САмА БРиТАНСьКА 
мОНАРХія, ВВС 
ЗАЛишАЄТьСя еЛемеНТОм 
НАЦіОНАЛьНОї ТОТОжНОСТі 
жиТеЛіВ ТУмАННОГО 
АЛьБіОНУ

Причиною стали два сю-
жети в новинній телепрограмі 
Newsnight, що виходить кож-
ного буднього вечора на каналі 
ВВС-2. Проблема одного з них 
виявилась у тому, що його свого 
часу не доопрацювали й не ви-
пустили в ефір через надмірну 
обережність редакторів, а дру-
гого, навпаки, в тому, що він 2 
листопада в ефірі з’явився, але, 
як з’ясувалося потім, без належ-
ного редакторського контролю. 
Обидва сюжети були пов’язані з 
темою звинувачень у сексуаль-
ному насильстві й випадками 
статевої експлуатації неповно-
літніх, що, можливо, мала місце 
у 1970–1980-х роках в Уельсі.

Проблеми для ВВС поча-
лися у вересні, коли було опри-
люднено закиди на адресу ко-
лись відомого телеведучого 
Джимі Савіла. Звинувачень 
назбиралося вже сотні: і в не-
пристойних залицяннях до 
молодих жінок, і в розбещенні 
неповнолітніх, і навіть у 
страшніших збоченнях.

Зла іронія скандалу в тому, 
що Джимі Савіл помер 2011-го, 
отримавши за 85 років життя 
гори відзнак, подяк і нагород 
включно з орденом від Папи 
Римського за доброчинність 
(загалом телевізійник зібрав 
на неї понад £40 млн).

Принаймні одне з журна-
лістських розслідувань ВВС 
натрапило на звинувачення 
стосовно Джимі Савіла, але 
жоден з обвинувачів тоді не 
був готовий особисто засвід-
чувати свої розповіді. Редак-
тори те журналістське розслі-
дування закрили, а натомість 
у річницю Савілової смерті ви-
йшла хвалебна ода про життє-
вий шлях мецената.

Тільки тоді кілька обвину-
вачів не витримали й загово-
рили відверто. Це відкрило 
шлюзи, і поліція заявила, що 
слідство «з головою затопила» 
інформація і що розповіді 
«одна за одну брудніші».

На тлі скандалу, що тривав, 
редактори програми Newsnight 
вирішили-таки взятися за 
тему сексуальної наруги над 
дітьми серйозно, і 2 листопада 
в ефір вийшов сюжет зі звину-
ваченнями з вуст колишнього 
мешканця сиротинця, який 
розповів, що приблизно 20 ро-
ків тому з нього та інших не-
повнолітніх знущалися.

Один з авторів журналіст-
ського розслідування (не пра-
цівник ВВС) використав Twitter, 
аби напередодні ефіру акценту-
вати, що програма має «вказати 
на педофіла, який був провід-
ною особою Консервативної 
партії за прем’єрства Марґарет 
Тетчер».

У самому сюжеті імені не на-
зивали, але поєднання змісту із 
супровідними матеріалами й 
коментарями в інтернеті вказу-
вало на лорда Алістера МакЕл-
пайна, колишнього скарбника 
Консервативної партії.

Лорд заявив, що нажаха-
ний закидами й подаватиме до 
суду за наклеп. Головний ге-
рой документального фільму зі 
звинуваченнями запевнив, що 
сталася помилка з упізнанням, 
і попросив вибачення.

Але виявилося запізно, і 
цього було мало, особливо на 
тлі двох розслідувань: справи 
Джимі Савіла британською по-
ліцією та внутрішнього – на 
ВВС – щодо рішення редакто-
рів не висвітлювати темних 
сторінок у житті покійного те-
леведучого.

Генеральний директор Дж-
ордж Ентвісл заявив, що в по-
дробицях не знав ані про пер-
ший, ані про другий сюжет, 
але як відповідальний за ре-
дакційні рішення ВВС був зму-
шений визнати забагато про-
рахунків і піти з посади.

ВіДПОВіДАЛьНіСТь 
ГРОмАДСьКОГО 
мОВНиКА
Якби в цій ситуації ішлося про 
звичайну комерційну компа-
нію, то відставкою директора, 
внутрішніми розслідуваннями 
та співпрацею з поліцією, ма-
буть, усе й закінчилося б. Та 
оскільки ВВС незвичайна й 
підкреслено некомерційна 
компанія, то скандал став 
лише початком загальнонаці-
ональних дискусій. Хоча варто 
наголосити, що на Давнінг-
стрит, 10 (у резиденції британ-
ського прем’єр-міністра. – 
Ред.) упродовж усього цього 
часу дозволили собі лише ко-
ротку заяву з висловленням 
«упевненості, що ВВС здатна 
самостійно впоратися зі сво-
їми проблемами». Будь-яке 
втручання уряду в скандал 
тільки підклало б хмизу до ба-
гаття, адже це потрактували б 

як політичне втручання партії 
біля керма в редакційні справи 
громадського мовника.

Політики заговорили аж 
тоді, коли стало відомо, що 
Джордж Ентвісл пішов із по-
сади, отримавши £450 тис. 
компенсації. Сума бачилася 
завеликою на тлі заяв про ре-
жим економії в країні та урі-
зання бюджетних видатків. 
Пана Ентвісла попросили по-
думати й, можливо, відмови-
тися від половини грошей.

Тим часом почалися нові 
внутрішні розслідування в 
корпорації та пошуки нового 
гендиректора, якого призна-
чає Наглядова рада ВВС на 
чолі з колишнім губернатором 
Гонконгу Крісом Паттеном. 
Останній визнав не тільки по-
требу залагодження скандалу, 
а й необхідність реформування 
системи редакційного контр-
олю на ВВС. Під знаком пи-
тання опинилося виживання 
програми «Newsnight» у її те-
перішньому вигляді, крім того, 
пролунали пропозиції розді-
лити обов’язки генерального 
директора й головного редак-
тора корпорації.

ВВС не так давно вже втра-
чала генерального директора 
через редакційні проблеми й 
набагато серйозніший скандал. 

2003 року, якраз тоді, коли 
уряд Тоні Блера готувався до ві-
йни в Іраку разом із Джоржем 
Бушем-молодшим, в одній ран-
ковій радіопрограмі ВВС про-
лунав репортаж із тверджен-
ням, що політики штучно роз-
дмухували загрозу з боку Баг-
дада заявами, мовляв, Саддам 
Гусейн мав зброю масового 
знищення. Джерела таких зви-
нувачень у репортажах не нази-
вали, та зміст останніх був на-
стільки серйозним, що парла-
ментський комітет почав роз-
слідування і швидко вийшов на 
урядового фахівця доктора 
Дейвіда Келлі. 15 липня 2003 

Торік у січні корпо-
рація ВВС оголо-

сила, що припиняє 
мовлення україн-

ською та росій-
ською мовами. 

Останній радіоефір 
української служби 

ВВС відбувся 
29 квітня 2011 року
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року він мусив відповідати на 
гострі запитання членів комі-
тету, засідання якого транслю-
вали в прямому ефірі, а вже 17 
липня його знайшли мертвим.

Спеціальне розслідування 
згодом дійшло висновку, що 
звинувачення на адресу уряду в 
репортажах були безпідставні. 
На ВВС поклали відповідаль-
ність за недоліки редактор-
ського контролю й (непрямо) за 
те, що внаслідок нехлюйства од-
ного з журналістів науковець 
був доведений до самогубства.

Журналіст Ендрю Ґілліґан 
утратив тоді роботу, як і тодіш-
ній генеральний директор Ґреґ 
Дайк та голова наглядової 
ради Ґавін Дейвіс.

Хоча лондонські антивоєнні 
протести в ті місяці збирали со-
тні тисяч демонстрантів, бри-
танські війська пішли разом з 
американцями воювати в Ірак. 
Зброї масового знищення на 
його території так і не знайшли. 
Репортажі ВВС виявилися прав-
дивими, справа назавжди піді-
рвала реноме Тоні Блера й пере-
креслила політичну спадщину 
Джорджа Буша.

Британська телерадіомовна 
корпорація сплатила свою ціну 
в тих історичних обставинах і 
робитиме це ще не раз через 
свій особливий статус.

НА ПОРОЗі ЗміН
Водночас кожен британський 
громадянин вважає, що має 
право на свої зауваження щодо 
роботи ВВС. Обговорюють 
можливі кандидатури на ва-
кансію. У Facebook започатку-
вали кампанію підтримки од-
ного з відомих журналістів як 
претендента.

Та куди серйознішими для 
корпорації є інші заклики, які 
звучать нині обережно, але до-
сить гучно. Громадські акти-
вісти правого спрямування і 
представники деяких комерцій-
них ЗМІ піддають сумніву свя-
тая святих – ліцензійну плату, 
за рахунок якої й існує ВВС. Ска-
сувати цей збір і змусити корпо-
рацію заробляти гроші рекла-
мою (сьогодні жоден із її вну-
трішніх телерадіоканалів та 
сайтів не має права подавати ко-
мерційної реклами для британ-
ської аудиторії) пропонують 
одні. Поділити кошти від ліцен-
зійної плати серед інших мов-
ників країни, включно з комер-

ційними каналами й станціями, 
– другі. Зробити ці внески «до-
бровільними» закликав редак-
тор щоденної безкоштовної га-
зети City A.M. Алістер Гіт, запев-
нивши: ВВС він цінує настільки, 
що обов’язково їх платив би.

Симпатики ВВС, яких чи-
мало в політичних та культур-
них колах Сполученого Коро-
лівства, розуміють, що зміна 
механізмів фінансування пе-
реінакшила б і сутність Бри-
танської телерадіомовної кор-
порації. Досить собі лише  
уявити, що поміж мультфіль-

мами на дитячому каналі 
CBeebies з’явиться реклама со-
лодощів та крамниць з іграш-
ками, від чого чимало батьків 
будуть не в захваті.

Розмірковування, наскільки 
ВВС залишалася б справді са-
мостійним і відповідальним 
громадським мовником, якби 
думала лише про збільшення 
частки аудиторії та прибутків 
від реклами або стала залеж-
ною від субсидій уряду, не на-
штовхує на жоден конструктив.

Але й зупинитися на місці, 
аби спочивати на лаврах у ви-
гляді £3,5 млрд ліцензійних ко-
штів, ВВС не може. Британцям 
щораз важче зрозуміти, чому 
деякі телеканали чи радіостан-

ції роблять свої програми 
безкош товно, а ВВС на їх виго-
товлення збирає податок? Під-
ростає покоління, яке телевізор 
майже не дивиться, а радіо слу-
хає рідко. Більшість британ-
ських підлітків натомість ко-
ристуються відео й аудіо пере-
важно на комп’ютерах і дедалі 
частіше на мобільних телефо-
нах. Чи захочуть ці хлопці й ді-
вчата, коли підростуть, платити 
за ліцензію на право дивитися, 
слухати ВВС або ж читати мате-
ріали корпорації в інтернеті? 
Відповіді на запитання, як за-
робляти гроші в нових умовах, 
панічно шукають усі ЗМІ, і ВВС 
перебуває тут у винятково при-
вілейованому, але не гаранто-
ваному назавжди становищі.

Як і створена після війни 
NHS (Система охорони здоров’я 
і соціального страхування), ба 
навіть як сама інcтитуція бри-
танської монархії, ВВС залиша-
ється одним з елементів націо-
нальної тотожності жителів Ту-
манного Альбіону. Проте ніщо 
не вічне, і ця телерадіомовна 
корпорація також, і якщо ми 
станемо свідками радикальних 
змін ВВС та її ролі громад-
ського мовника, то це буде 
ознакою серйозних трансфор-
мацій усього британського сус-
пільства й країни. 

ВВС вперше у світі: 

1936 
– запровадила  

регулярне теле-
мовлення з висо-

кою чіткістю зобра-
ження

1948 
– телетранслювала 

Олімпіаду  
в Лондоні

1960 
– відкрила теле-
центр у столиці 

Британії

1967 
– організувала су-

путникову трансля-
цію в прямому 

ефірі

1974 
– запровадила  

телетекст

НАЙВіДОміші ПРОеКТи ВВС

«Woman’s 
Hour» – 
перша ра-
діопро-
грама для 
жінок 
(1946)

«the 
Archers» – 
радіосе-
ріал із най-
довшою іс-
торією (від 
1950-го й 
до сьогодні) 

«Blue 
Peter» – 
дитяча те-
лепере-
дача з найдо-
вшою істо-

рією (від 1958-го й до сьогодні)

«Doctor 
Who» – най-
триваліший 
науково-
фантастич-
ний телесеріал (1963–1989, віднов-
лений 2005-го)

«EastEnders» – 
найпопуляр-
ніший серіал 
ВВС (від 1985-
го й до сьо-
годні)

«top Gear» – 
найпопуляр-
ніша телепе-
редача про 
автомобілі, 
аудиторія 
якої сягає 350 млн осіб у 170 країнах 
(від 1977 року й до сьогодні)

Докумен-
тальні цикли 
про історію 
та природу

ЗміНи РОЛі ВВС яК 
ГРОмАДСьКОГО мОВНиКА 
БУДе ОЗНАКОЮ СеРЙОЗНиХ 
ТРАНСФОРмАЦіЙ УСьОГО 
БРиТАНСьКОГО СУСПіЛьСТВА
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У 
мене для вас добра новина: в Україні буде 
суспільне телебачення. Принаймні в 
цьому запевняє один успішний телевізій-
ний чиновник, який колись був успішним 

телепродюсером. У кількох виданнях синхронно 
з’явилися його публікації – інтерв’ю, аналітична 
стаття, колонка, – основний текст яких збіга-
ється до коми. Головні тези послання: база для 
суспільного телебачення вже є – це Перший наці-
ональний канал, за останніх кілька років він по-
долав руїну, досягнув небачених успіхів і тепер 
потребує лише гідного фінансування. Для цього 
хіба що треба відкусити в усіх комерційних кана-
лів по 10% рекламних доходів і спрямувати на 
гідну справу. Оплески.
Навіщо воно нам потрібне, те суспільне телеба-
чення, чіткого розуміння немає ні серед україн-
ських глядачів, ані серед вузького кола фахівців, 
позаяк немає, з чим порівнювати. В різних краї-
нах воно різне. Переважно це колишні державні 
канали чи мережі каналів, які керуються повністю 
незалежними від уряду 
спостережними ра-
дами. Їхнє призна-
чення – бути протива-
гою комерційному ТБ з 
його гонитвою за рей-
тингом. Телевізійний 
бізнес годує споживача 
низькопробними серіа-
лами, невибагливим гу-
мором, тупими реаліті-
шоу, гламурними кон-
курсами тощо. Суспільне 
телебачення – це, на-
впаки, щось змістовне: 
дискусії з приводу актуальних проблем, мис-
тецтво, класична музика, документальні 
фільми, щось для мізків. Схеми фінансу-
вання також різні: десь це обов’язкова абонентна 
плата, десь податок, захований у вартість кожного 
продаваного телевізора, десь утримання на дер-
жавному бюджеті, десь спонсорство.
Перший національний натомість нагадує амери-
канський PBS чи французько-німецький ARTE не 
більше, ніж, перепрошую, буфет на вокзалі у 
Фастові – ресторан Maxim’s самі знаєте, де. Щодо 
його, за версією керівництва, небачених успіхів 
теж виникають певні питання. Так, справді, 
сьома сходинка Першого національного у рей-
тингах (взагалі-то залежить від панелі вимірю-
вання, за однією – сьома, за іншою – чотирнад-
цята) забезпечена менеджерськими рішеннями, 
але це ніяк не наближає його до декларованої 
мети: канал став платформою для російських се-
ріалів (не найкращих, бо не найдорожчих), ста-
рого радянського кіно й трибуною для росій-
ських гумористів. Наразі невідомо, що краще: ві-
копомні «Сонячні кларнети» чи концерт Владі-
міра Вінокура… Звісно, керівникам Національної 

телекомпанії не позаздриш: роздута структура, 
допотопна громіздка виробнича база, а тут ще й 
виплив старий непідйомний кредит, через який 
НТКУ опинилася на межі банкрутства, але ж до 
чого тут конкуренти?
Тепер про конкурентів. Українське ТБ – це не 
зовсім бізнес, точніше, геть не бізнес. Це радше 
сума PR-проектів обмеженого кола олігархів. 
Інсайдерська інформація: торік один із кана-
лів першого ешелону заробив на рекламі 
$200 млн, а витратив на виробництво та за-
купівлю продукту… $350 млн. Генеральний 
продюсер нібито пояснив власникові, що це 
внесок у капіталізацію його бізнес-активу. 
Дзуськи! Наші канали змагаються між со-
бою не за частку рекламного пирога (єм-
ністю, до речі, не 3–3,5 млрд грн, як ствер-
джує автор інформаційного приводу, а по-
над 5, якщо вірити StarLightSales), а за вплив 
на інформаційний простір. Коли власники 
усвідомлять, що цей вплив ніяк не конвер-

тується в політичні 
результати, при-
наймні пригадають 
ефективність ре-
кламної кампанії Коро-
левської, міхур нічим не 
виправданих вливань у 
безкінечні російські се-
ріали, неймовірно до-
рогі західні формати, 
претензійні ток-шоу 
може раптом здутися.
Можливо, тоді продю-
сери самі згадають про 
інші моделі телеба-

чення, не тупо-дебільно-розважального. А з 
власним обличчям і, перепрошую, власною 
мовою. Адже такі канали, як ТВі (що опусти-

лися в списку глядацьких преференцій виключно 
внаслідок утисків режиму), витрачають на один 
пункт рейтингу суми, геть не зіставні з купець-
ким шиком «лідерів ринку». А щодо смаків гля-
дача, тут мушу зізнатися в переоцінці власних 
поглядів. Колись мені, як і всім вітчизняним нео-
фітам від телебачення, здавалося, що глядач сам 
визначає свої пріоритети. Однак за 20 років існу-
вання в цій реальності переконався, що попит 
так чи так визначає пропозиція. Що споживача з 
більш-менш однаковим успіхом можна «підса-
дити» як на щось змістовне, так і на фуфло. На 
iPhone і на гру-стрілялку, на «колу» та йогурт, на 
Christian Louboutin і кеди. Я поки що далекий від 
сподівань, що Шоста симфонія Бетховена візьме 
в нас частку в 15%, як на берлінському каналі 
RBB, але витверезіння, загалом, можливе.
А забув ще про дві передумови. Дуже конспек-
тивно: санація Нацради з питань телерадіомов-
лення (й бажано вищих органів) та відмова від 
локшини. 

Автор:  
Юрій 

макаров

Кривий екран
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я ПОКи ЩО ДАЛеКиЙ ВіД 
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ЩО шОСТА СимФОНія 
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НАС ЧАСТКУ В 15%, яК НА 
БеРЛіНСьКОмУ 

КАНАЛі RBB, АЛе 
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Кишенькова 
четверта влада
Історія з цензурою в інформагентстві УНІАН засвідчила, що у 
підконтрольних олігархам ЗМІ апріорі не може бути свободи слова

О
дин із найбагатших лю-
дей України Ігор Коло-
мойський цікавиться не 
лише банківською спра-

вою, нафтою та футболом. 49-річ-
ний бізнесмен має у своєму роз-
порядженні чимало засобів масо-
вої інформації, не привабливих 
мільярдерові з фінансового боку. 
«У цьому випадку прибуток не є 
чимось відображеним у бухгалте-
рії, – відверто зізнавався Коло-
мойський в одному з інтерв’ю, ко-
ментуючи власні медіа-активи. – 
Це ще й інструмент впливу». На 
сьогодні у сфері впливу пана Ко-
ломойського перебувають, зо-
крема, інформагентство УНІАН, 
газета «Известия в Украине», 
інтернет-видання «Главред» та 
медіа-група «1+1» (телеканали 
«1+1», «1+1 International», «2+2», 
«ТЕТ», «Плюсплюс» (колишній 
«Сіті»), «УНІАН-ТБ» та низка 
веб-сайтів).

Дніпропетровський бізнес-
мен завжди ставився до Партії 
регіонів з великою обереж-
ністю, а іноді й підтримував, як, 
наприклад, під час президент-
ських виборів 2004 року, коли, 
за словами самого Коломой-
ського, весь крупний бізнес 
«добровільно-примусово» опи-
нився на боці Віктора Януко-
вича. Нині так само підтриму-
вати владу змушують журналіс-
тів підконтрольних обережному 
підприємцю ЗМІ.

Трансформації медіа-активів 
Коломойського розпочалися ще 
у 2010-му і тривали понад рік.  
Протягом цього часу закрилася 
ціла низка критичних до влади 
ЗМІ, які належали олігарху: 
журнал «Главред», щоденка 
«Новая», популярна у столиці та 
низці регіональних центрів «Га-

зета по-київськи». Також було 
ліквідовано суспільно-інфор ма-
цій не мовлення на столичному 
телеканалі «Сіті», який, зре-
штою, перетворився на трансля-
тора радянських мультиків під 
назвою «Плюсплюс». При-
кметно, що всі ці метаморфози 
збіглися у часі з наїздами влади 
на бізнес-активи Ігоря Коломой-
ського, які припинилися, щойно 
олігарх полегшив свій медіа-
портфель.

ЧеРеВиК іЗ яЛиНКОЮ
Нещодавно редактори сайта 
найвідомішого інформагентства 
країни УНІАН публічно заявили 

про цензуру. Вони повідомили, 
що керівництво ресурсу оштра-
фувало редакторів сайта УНІАН 
Любов Жаловагу і Валентину Ро-
маненко на 200 грн кожну за 
оприлюднення новини «На Бан-
ковій – пікет: Януковичу прине-
сли черевик із ялинкою».

Як розповіли редактори зго-
дом, ще задовго до їхньої першої 
заяви керівництво УНІАН на-
клало табу не лише на «непри-
ємні» повідомлення про Віктора 
Януковича, а й на «погані» но-
вини про лідера комуністів Пе-
тра Симоненка. У серпні – ве-
ресні зі стрічки агентства редак-
тори змушені були знімати но-

Автор: Валерія Бурлакова

ОБЕРЕжНИЙ 
ОЛІГАРХ. 
Ігор Коломой-
ський 
за посередни-
цтва демон-
струє  лояль-
ність до влади 
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«У нас було засте-
реження – інфор-
мацію з «Тижня» 

мали погоджувати 
з керівництвом. 

Взяти ї ї могли лише 
з «вєлічайшєґо по-
зволєнія. Інформа-
цію про заборону 
розповсюдження 
видання «Україн-
ський тиждень» в 

аеропорту «Борис-
піль» публікувати 

не дозволили»

КеРіВНиЦТВО УНіАН 
ОшТРАФУВАЛО РеДАКТОРіВ 
САЙТА ЗА ОПРиЛЮДНеННя 
НОВиНи «НА БАНКОВіЙ – 
ПіКеТ: яНУКОВиЧУ 
ПРиНеСЛи ЧеРеВиК і 
З яЛиНКОЮ»

вини на кшталт «Симоненка за-
кидали яйцями і гнилими фрук-
тами», «Регіонал подав до суду 
на журналіста через пост у ме-
режі», «Із журналісткою, яка та-
ємно проникла в «Межигір’я», 
раптом увірвався зв’язок»…

Обмежень було чимало. «На-
приклад, у нас було застере-
ження – інформацію з «Тижня» 
мали погоджувати з керівни-
цтвом. Взяти її могли лише з 
«вєлічайшєґо позволєнія», – 
розповідають колеги. «Інформа-
цію про заборону розповсю-
дження видання «Український 
тиждень» в аеропорту «Борис-
піль» публікувати не дозво-
лили», – згадує редактор УНІАН 
Роман Романюк. 

«Коли прийшла нова ко-
манда керівників, нам сказали, 
що зміни редакційної політики 
не буде, – розповідають праців-
ники УНІАН. – Потім почалися 
вказівки. Ставало все важче». 
Керівництво агентства змінили 
у травні, до того ж зі скандалом. 
Олександра Харченка, який 
тривалий час очолював цю 
медіа-структуру, було зміщено з 
крісла головного редактора, від-
так 47 працівників УНІАН під-
писали заяву з вимогою повер-
нути йому робоче місце. Водно-
час в агенції з’явилася ще одна 
посада – шеф-редактор. Її обі-
йняв Михайло Ганницький, ко-
трий раніше, до речі, працював 
головредом інтернет-версії га-
зети «Сегодня», яка належить 
Рінату Ахметову. Окрім Ган-
ницького, інформагенція має ще 
трьох начальників: президента 
Олега Наливайка, гендиректора 
Вадима Осадчого та керівника 
інтернет-проектів Миколу Кон-
дратенка (теж колишнього пра-
цівника «Сегодня»). Осадчого на 
УНІАН «делегувало» керівни-
цтво медіа-групи «1+1» (він і досі 
є керівником інтернет-проектів 
«плюсів»).  

ПОДОЛАТи СТРАХ
За словами пані Жаловаги, у но-
вині про пікет на Банковій, яка 
стала останньою краплею для 
редакторів, не було нічого, що 
скомпрометувало б Віктора Яну-
ковича. «Але керівники були так 
залякані, що розпорядились 
зняти цю інформацію», – наго-
лошує редакторка сайта. Спо-
чатку вони намагалися вирі-
шити ситуацію тихо. Працівни-
кам запропонували «випробу-

вальний термін», протягом 
якого ті мали поводитися 
«чемно», в такому разі вони мо-
гли б уникнути штрафів, згодом 
вдалися навіть до шантажу. 
Утім, все це не допомогло збе-
регти ситуацію в таємниці. Ре-
дактори порадили своїм «бо-
сам» повернутися до певного 
статус-кво. «Ми запропонували 
забути цю розмову, якщо інфор-
мація повернеться на сайт і 
більше не буде тиску на журна-
лістів, – пояснює випусковий ре-
дактор. – Або ми робитимемо 
заяву… Потім була заява». Хоча 
цей крок був непростим, підпи-
сали її всі редактори сайта 
УНІАН: Любов Жаловага, Олек-
сандр Волинський, Валентина 
Романенко, Роман Романюк, На-
таля Овдієнко та більд-редактор 
Наталя Негрей. 

«Людину можна гнути, але 
до якоїсь межі, – пояснює рі-
шення колективу Роман Рома-
нюк. – Потім вона або лама-
ється, або випростовується». За 
свої права треба боротись, пере-
конана Любов Жаловага: «Зараз 
колеги часто запитують мене: 
«Що буде далі?» Я відповідаю, 
що все найважливіше вже відбу-
лося. Ми заявили про цензуру. 
Ми не злякались».

Хоча запитання «що далі?» 
все-таки залишається актуаль-
ним. Колектив інтернет-ресурсу 
переконаний, що після неспрос-
товних фактів цензури керівни-
цтво УНІАН в ідеалі мало б по-
дати у відставку. Чи принаймні 
скликати збори трудового ко-
лективу, визнати свої помилки і 
намагатися порозумітись із ко-
лективом – умовою порозу-
міння, звісно ж, є відмова від 
цензури. Однак наразі згори об-
межуються заявами про те, що 
працівники «сприйняли спроби 
зробити інформаційні продукти 
УНІАН нейтральними, справді 
незалежними і позаконтек-
стними як цензуру або прак-
тику утисків свободи слова». 

«ПЛЮСи» БеЗ ПОЧУТТя 
ГУмОРУ 
Про справжню нейтральність і 
незалежність можуть лише мрі-
яти й журналісти підкронтроль-
ної Коломойському медіа-групи 
«1+1». «У нас немає цензури», – 
запевнив Тиждень один із жур-
налістів Телевізійної служби но-
вин. На жаль, геть про інше свід-
чать систематичні заяви його ко-

лег. Два роки тому 15 журналістів 
«1+1» підписали лист, у якому 
прямо звинувачували керівни-
цтво каналу в цензурі. «Нам за-
боронили висвітлювати певні 
теми і події. Наші сюжети, у яких 
є критика чинної влади, з полі-
тичних міркувань знімають з 
ефіру, – засвідчили вони. – Оста-
точне рішення щодо виходу ма-
теріалу в ефір ухвалює не редак-
тор випуску і навіть не шеф-
редактор ТСН, а генеральний ди-
ректор 1+1». Тоді керівництво ка-
налу факт цензури спростувало.

У 2012 році «плюси» продо-
вжили звичну вже політику. «У 
випуску ТСН, що розпочався по-
відомленням про жахливий ви-
падок у Вінниці – ведмідь у зоо-
парку покалічив ногу догляда-
чеві! – буквально кількома сло-
вами повідомили, що в Києві 
відкрився конгрес газетярів і Ві-
ктор Янукович його привітав, – 
описує «Телекритика» висвіт-
лення на «1+1» протесту журна-
лістів проти цензури, який від-
бувся під час форуму. – О 23:45 у 
підсумковому випуску новин, 
який дивляться лише ті, хто не 
спить, канал раптом «прозрів» 

– виявилося, що «на початку ви-
ступу президента журналісти 
руху «Стоп цензурі» підняли 
плакати про утиски свободи 
слова». Втім, у новинах на теле-
каналі «забули» згадати, що 
охоронці виривали плакати з 
рук журналістів, тож акція про-
тесту у висвітленні «плюсів» пе-
ретворилася на свідчення сво-
боди слова, позаяк журналісти 
начебто мали змогу спокійно 
розгорнути плакати та не бути 
при цьому затриманими. 

У дечому ситуація навіть по-
гіршилась. Приміром, «плю-
сам» стало не до жартів. Ще пів-
тора року тому журналісти «1+1» 
помічали обмовки Віктора Федо-
ровича, про що свідчать новини 
на сайті ТСН (на кшталт повідо-
млення від 19 січня 2011 року 
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«Янукoвич осоромився, запро-
шуючи японців в Україну»). Од-
нак згодом президент «порозум-
нішав», оскільки останньою по-
дібною новиною веселої серії 
стало торішнє повідомлення 
про те, що «Янукович переплу-
тав барометр із флюгером, а клі-
мат – із погодою». У 2012 році 
глядачі ТСН вже не дізнались 
навіть, як важливо, на думку 
президента, не просто читати 
звіти губернаторів, а й ретельно 
вивчати ситуацію на місцях – 
«побачити своїми руками, 
очима доторкнутись».

Гендиректором групи кана-
лів «1+1» є колишній тележурна-
ліст Олександр Ткаченко, який, 
на думку експертів, фактично 
керує всіма медіа-активами Ко-
ломойського. «Це особиста від-
повідальність Ткаченка за руй-
нування медіа, які створювали 
інші люди, – описує ситуацію на 
«плюсах» та в УНІАН виконав-
чий директор Інституту масової 
інформації Вікторія Сюмар, – 
Колишні зірки політичної жур-
налістики, такі як Ткаченко, до-
зволяють собі перетворювати 
медіа на жовті видання». «Жов-
тизна – це не лише «джинса» та 
властива 1+1 «розчленьонка», це 
загравання з владою, – конста-

тує експерт. – Якісь домовле-
ності, які йдуть, можливо, від 
Коломойського. Можливо, від 
когось іншого…»

Сам пан Коломойський ко-
лись запевняв: у редакційну по-
літику своїх медіа він не втруча-
ється. Коментуючи «Українській 
правді» виконання УНІАНом 
функції «інформаційного ру-
пору групи компаній «Приват», 
бізнесмен наголосив: «Сайт 
УНІАН виконує інтереси не 
групи «Приват», а тих, хто при-
ходить на сайт УНІАН і, припус-
тимо, отримує там інформа-
ційну підтримку. Вони про щось 
домовляються з тими, хто 
управляє». З цієї заяви випли-
ває, що за «джинсу» та цензуру у 
ЗМІ бізнесмена відповідають аб-
страктні люди, які «про щось» 
домовляються з керівниками 
проектів. 

Які дивіденди матиме Коло-
мойський від загравання з вла-
дою, можна лише здогадува-
тись… Наприклад, два місяці 
тому українські ЗМІ констату-
вали: «Янукович подарував Ко-
ломойському підстанцію». Каб-
мін ухвалив рішення, згідно з 
яким феросплавні заводи групи 
«Приват» отримуватимуть елек-
троенергію за найнижчим тари-

фом. «Логічного пояснення та-
кому кроку влади в мене немає», 
– констатував тоді один із членів 
комітету ВР із питань ТЕК. 

іГРАшКи В РУКАХ ВЛАДи  
«Хто з нас більше чудовисько? – 
запитував у підлеглого власник 
медіа-імперії Ромбаль-Коше у 
французькій стрічці «Іграшка». 
– Я що, наказав вам роздягну-
тись? Або ви готові оголити свій 
зад?» На жаль, над цим питан-
ням щодня доводиться замис-
люватись не лише підлеглим 
Коломойського.

«Коли ми зрозуміли, що в 
УНІАН міняються правила гри, 
лишилися на роботі, бо ситуа-
ція на медіа-ринку України є та-
кою, що не можна звільнитись і 
просто перейти у демократичне 
видання, – каже Любов Жало-
вага. – «Українська правда», 
«Тиждень» та ТBі не гумові». 
Зважившись на протест, редак-
тори не знають, що буде завтра. 
Чи матимуть вони роботу та 
гроші на життя. Та не шкоду-
ють. «Те, що ми зробили, – пи-
тання власного сумління», – за-
свідчують редактори, вислов-
люючи сподівання, що їхній 
приклад наслідуватимуть інші 
журналісти.  

1

2

ДОКАЗИ ЦЕН-
ЗУРИ В УНІ-
АН. журналіс-
ти агентства 
оприлюдни-
ли скриншо-
ти листувань із 
керівництвом

1. Перепис-
ка у «асьці», 
де керівник  
інтернет-
проектів Ми-
кола Кондра-
тенко погро-
жує редакто-
рам штрафом, 
якщо вони зга-
дуватимуть 
прізвище Яну-
кович у нега-
тивному кон-
тексті

2. Лист Кон-
дратенка, де 
він наказує 
«відстежувати 
активність» лі-
дера комуніс-
тів Петра Си-
моненка
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Полювання на журналістів
Заклик до дій на захист медійників

П
онад сотню журналістів у світі було вбито 
за цей неповний рік – найбільша кількість 
за всю історію спостережень за випадками 
насильницької загибелі репортерів, яку 

Міжнародний інститут преси (ІРІ) веде з 1997 
року. По всій планеті, від Африки, Азії та Європи 
до Близького Сходу і Латинської Америки, саме 
кореспонденти стають мішенню систематичної 
жорстокої розправи через свою роботу. Дехто по-
трапляє під кулі, коли веде репортаж із гарячої 
точки, але більшість гине від рук організованих 
кримінальних угруповань і тих, хто не хоче до-
пустити поширення інформації та критичних по-
глядів, викриття корупції та інших злочинів.
У багатьох країнах журналісти щодня дивляться 
смерті в лице. Для них погрози – це невід’ємна 
складова робочих буднів. Їх убивають за зробле-
ний репортаж. Але, за іронією долі, позбавити 
життя можуть і за незроблений. Насильство 
проти журналістів одними вбивствами не об-
межується. Багатьох цього року було жорстоко 
побито, інші дістали важкі поранення від вогне-
пальної зброї або вибухових пристроїв. Кілька 
тижнів тому постраждав ведучий радіопрограми 
з Болівії: нападники облили його бензином і під-
палили прямо під час 
роботи в прямому ефірі. 
Нерідко родини жертв 
також потрапляють на 
мушку злочинців.
Безкарність винуватих у 
насильстві проти журна-
лістів переходить усі 
межі. Це одна з найбіль-
ших перешкод для підвищення безпеки їхньої 
роботи.
Журналістам належить особлива роль – надавати 
інформацію з суспільно важливих питань. Збере-
ження цієї важливої ролі відповідає інтересам 
усього суспільства в цілому. Наслідки атак на ме-
дійників очевидні: відсутність критично важливої 
інформації, позбавлення людей права знати, що 
відбувається, і неспроможність репортерів збе-
регти незалежність, яка так важлива для їхньої 
професійної репутації. 
Зростання кількості жертв серед журналістів в 
усьому світі закликає до дії. Торік було започатко-
вано цілу низку важливих міжнародних ініціатив, 
які, на нашу думку, нададуть імпульсу спробам зу-
пинити хвилю безкарного насильства над репорте-
рами.
У вересні, вперше в історії, Рада ООН із прав лю-
дини схвалила резолюцію про безпеку журналіс-
тів. Нова резолюція (ініціатором якої стала Ав-
стрія, відповідно до взятого на себе зобов’язання 
після вступу до Ради ООН з прав людини 2011 
року) стала важливим кроком уперед у справі за-
хисту і безпеки медійників. Запропонована у 
співпраці з міжрегіональною групою в складі Бра-

зилії, Марокко, Тунісу і Швейцарії, а також за 
сприяння Міжнародного інституту преси та ін-
ших професійних журналістських організацій і 
правозахисників, ця унікальна резолюція чітко 
засуджує всі форми насильства проти кореспон-
дентів і закликає держави світу покласти край 
безкарності й забезпечити відповідальність шля-
хом розслідування нападів, суду над винуват-
цями і забезпечення адекватного відшкодування 
жертвам.
Резолюція також наголошує на відповідальності 
урядів держав за безпеку медійників не лише в си-
туації явного конфлікту, а скрізь і завжди. Тому що 
немає сумніву: більшість журналістів убивають і 
калічать поза класичними зонами бойових дій. Той 
факт, що резолюцію, попри її різкий, безкомпро-
місний тон, підтримали 66 держав-спонсорів і при-
йняли консенсусом у Раді з прав людини, надає їй 
навіть більшої дієвості.
Паралельно з Радою ООН з прав людини Організа-
ція Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і куль-
тури (ЮНЕСКО) також організовувала дискусії та 
працювала над зміцненням міжнародних інстру-
ментів для захисту репортерів. У результаті маємо 
ще одну віху: у квітні цього року Рада керівників 

ООН підписала План дій 
ООН з підвищення за-
хисту журналістів і бо-
ротьби з безкарністю.
Члени світової медійної 
спільноти активно вклю-
чилися в імплемента-
ційну стадію дебатів. На 
зустрічі в Лондоні кілька 

тижнів тому журналісти і редактори прийняли 
заяву, у якій привітали План дій ООН та закли-

кали ООН та інші відповідні державні і міждер-
жавні органи ефективно і прозоро впроваджувати 
цей План у життя і заохочувати новинні ЗМІ регу-
лярно стежити за діяльністю урядів, судових орга-
нів та інших інституцій із запровадження Плану 
дій і викорінення безкарності.
Багато чого було досягнуто 2012 року для поси-
лення захисту журналістів у майбутньому. Те-
пер слово за структурами ООН, громадянським 
суспільством, медійниками і, що найважли-
віше, численними державами, які вже підпи-
сали резолюцію Ради ООН з прав людини про 
безпеку журналістів. Нарешті вони самі можуть 
активно проявити свою відданість цій важливій 
справі.
Австрія та Міжнародний інститут преси готові 
продовжити роботу з активного просування наяв-
них загальних механізмів захисту журналістів. А 
Міжнародний інститут преси і надалі підтримува-
тиме їх у небезпечних ситуаціях, закликатиме до 
справедливості у випадку нападів і вимагатиме від 
держав – членів ООН відповідальності за їхню без-
пеку.   

БеЗКАРНіСТь ВиНУВАТиХ  
У НАСиЛьСТВі ПРОТи 

жУРНАЛіСТіВ ПеРеХОДиТь 
УСі межі 

Автори: 
міхаель 

шпінделеґ-
ґер, віце-
канцлер,  
міністр  

закордонних 
справ  
Австрії

елісон  
Бетель  

маккензі, 
виконавчий 
директор, 
міжнарод-

ний інститут 
преси (іРі)

В Україні  
за останній рік 

було  
зафіксовано 

близько  

20 
випадків побиття 

журналістів.  
За жодним із цих 

фактів ніхто  
не відповів 
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Автор:  
Богдан Буткевич

Одруження  
по-легкому
Українці дедалі більше зневірюються 
в інституті шлюбу через невпевненість 
у завтрашньому дні, 
гіперемоційність 
і тягар 1990-х

К
ількома останніми ро-
ками Україна має сум-
нівне лідерство у Європі 
за кількістю розлучень: 

на 1 тис. осіб їх припадає 5,3.  
І це тоді як офіційно одружу-
ються громадяни держави до-
сить активно, принаймні 
більше, ніж західноєвропейці 
(в них кожен третій шлюб є 
цивільним, у нас – лишень ко-
жен десятий). На думку екс-
пертів, українці просто не 
вміють уберегти свого по-
дружнього життя, хоч і праг-
нуть якомога швидше його 
розпочати. Серед головних 
руйнівників зареєстрованих 
сімей – не тільки постійні фі-
нансові складнощі, а й те, що 
нині шлюбного віку досягло 
покоління, яке зростало в 
1990-х роках, коли суспіль-
ство упало в психологічно-
демографічну яму.

АЛКОГОЛь,  
АЛімеНТи Й СКРУТА
«Українці – матримоніально 
доволі активна нація, – ствер-
джує соціопсихолог Андрій 
Струтинський. – Однак ця ак-
тивність нагадує мильну буль-
башку: люди швидко й достат-
ньо легко одружуються, так 
само швидко й легко розлуча-
ються, отож сім’я перестала 
бути головним фактором у це-
ментуванні суспільства. Ми 
дуже часто трактуємо шлюб 
несерйозно, а тому й розрива-
ємо. Важливим тут є і еконо-
мічний чинник. Результат – 
неповага до шлюбу як такого. 
Звичайно, не забуваймо і про 
одну з найстрашніших епіде-
мій, яка лютує в Україні, – ал-
коголізм. Через нього розпа-
дається кожен четвертий-
п’ятий шлюб».

Сергій та Людмила з Жи-
томира прожили в подружжі 
шість років, у них підростає 
син Олексій. Сергій вирішив 
розлучитися, бо зустрів іншу 
жінку, з якою хоче розпочати 
нове життя. Єдиним неузго-
дженим пунктом між ним та 
колишньою дружиною є ди-
тина: Людмила погрожує, що 
не даватиме батькові змоги ба-
читися із малюком. Однак, 
згідно зі статистикою, в Укра-
їні дитина аж ніяк не є стри-
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Сім’я ПеРеСТАЛА БУТи 
ГОЛОВНим ЧиННиКОм  
У ЦемеНТУВАННі  
СУСПіЛьСТВА

мувальним чинником під час 
розлучення – до 50% шлюбо-
розлучних процесів припадає 
на родини з дітьми. Щороку 
більшає неповних сімей: та-
кою нині є кожна п’ята, до 
того ж у 90% випадків синів і 
дочок виховує мати-одиначка.

Київське подружжя Охри-
менків наразі в процесі розлу-
чення. Олег і Ольга прожили ра-
зом майже дев’ять років, дітей 
не мають, хоча планували ма-
люка саме на цей рік. Обоє ка-
жуть, що одружувалися, керую-
чись почуттями. «Мені важко 
жити з жінкою, яка через 
стільки років спільного життя 
не розуміє, що в кожного чоло-
віка бувають скрутні фінансово, 
а отже, і психологічно часи, – 
стверджує Олег. – За останні два 
роки мій бізнес почав занепа-
дати через постійні наїзди по-
даткової. Зрозуміло, грошей 
відчутно поменшало і зберігати 
рівень життя, до якого ми зви-
кли, стало нереально. Але жінка 
замість того, щоб підтримати 
мене в найважчий момент, за-
повзялася пиляти. На таке я не 
підписувався».

Ольга, своєю чергою, зви-
нувачує чоловіка у відсутності 
емоцій та нездатності бути 
главою сім’ї. «Часто прихо-
дить додому нетверезим, – 
каже вона. – А це для мене і 
стало останньою краплиною, 
алкоголіка я не терпітиму. 
Мій батько пив, це страшно». 
Заяву до РАЦСу збираються 
нести найближчим часом.

Ця ситуація досить типова 
для України. Фахівці твер-
дять, що середньостатис-
тична подружня пара в дер-

жаві розриває шлюб після 11 
років спільного життя через 
кризу в стосунках, яка най-
частіше має фінансове під-
ґрунтя, що супроводжується 
пияцтвом і, зрештою, поро-
джує непереборні конфлікти. 
До того ж в Україні дуже 
легка процедура розлучення 

й сміхотворно малий обсяг 
аліментів, котрі має сплачу-
вати чоловік, що також є важ-
ливим чинником у форму-
ванні легковажного став-
лення до шлюбних процедур.

У наших реаліях на розір-
вання матримоніальних відно-
син витрачають у середньому 
півтора місяця, тоді як у бага-
тьох країнах Європи порізно 
слід прожити щонайменше 
рік, аби суд узагалі прийняв 
заяву. До того ж дозвіл на ви-
плату аліментів обсягом у 
кілька відсотків офіційного за-
робітку без урахування його 
«чорної» частини призводить 
до того, що більшості чоловіків 
ця невеличка сума аж ніяк не 
стримує від розлучення: 
справді, віддавати 300–400 
грн за місяць для жителя вели-
кого міста не є аж надто вели-
кою проблемою. В Україні алі-
менти стягують виключно на 
користь дитини, тоді як у бага-
тьох країнах чоловік має роз-
щедрюватися ще й на утри-
мання екс-дружини аж до мо-
менту, коли вона знову зв’яже 
себе путами Гіменея.
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«Нормальна держава за-
вжди зацікавлена не лише в 
тому, щоб люди одружувались, 
а й щоб шлюби були якомога 
міцніші, – вважає соціолог 
Сергій Мазурець. – Бо сім’я – 
це наріжний камінь суспіль-
ства. Раніше вона мала давати 
нові робочі й солдатські руки, 
а нині ще й стала важливим 
соціально-економічним чин-
ником. За статистикою, сі-
мейні люди витрачають удвічі 
більше грошей, ніж одинаки, 
тобто родина є набагато вигід-
нішою економічно формацією, 
плюс вона важливий фактор 
стабілізації суспільного життя. 
Ні для кого не секрет, що само-
тні чоловіки помітно більше 
схильні до агресії та радика-
лізму, ніж одружені. Але укра-
їнська держава ніколи за 20 
років не артикулювала будь-
якої виразної політики в пи-
таннях шлюбу».

КРиЗОВе ПОКОЛіННя
За даними дослідження 
Research & Branding Group, 
79% українців, що вступили в 
шлюб, зробили це, керуючись 
почуттями, 15% – розумом. 

«Важливим поясненням не-
серйозного ставлення україн-
ців до шлюбу є наша незріла 
гіперемоційність у цьому пи-
танні, – стверджує психолог 
Надія Артишко. – Тобто біль-
шість одружується на хвилі 
почуттів, що, власне, й непо-

гано. Однак проблема шлюб-
них стосунків у тому, що по-
чуття вирішують аж ніяк не 
все й, коли минає перша хвиля 
емоцій, залишається сувора 
буденність. Цікаво й інше: 
хоча переважна частина тих-
таки західноєвропейців спо-
чатку живуть у цивільному 
шлюбі, чимало з них оформ-
люють згодом і офіційний. 
Тоді як у наших реаліях біль-
шість цивільних  розпада-
ються, так і не породивши 
нормальної сім’ї. Усе це від за-

УКРАїНСьКА ДеРжАВА 
НіКОЛи ЗА 20 РОКіВ Не 
АРТиКУЛЮВАЛА БУДь-яКОї 
ВиРАЗНОї ПОЛіТиКи В 
ПиТАННяХ шЛЮБУ

За даними Департаменту у справах цивільного стану громадян
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гальної невпевненості україн-
ців як у завтрашньому дні, так 
і в самих собі, від загальної ін-
фантильності суспільства».

«Україна та інші постра-
дянські країни – лідери за рів-
нем розлучень у Європі, – кон-
статує науковий співробітник 
Інституту демографії та соці-
альних досліджень Людмила 
Слюсар. – Перша хвиля зрос-
тання їх кількості спостеріга-
лася наприкінці 1960-х, після 
того як спростили складну, 
двоступеневу систему розі-
рвання шлюбів. До кінця 
1980-х відсоток розлучених 
був практично незмінним, але 
на початку 1990-х, у часи 
кризи, почав різко зростати. 
Після 2000-х хвиля пішла на 
спад, але процес цей непослі-
довний, із коливаннями. За 
нашими даними, у 2010–2011 
роках знову зросла кількість 
пар, що розлучаються».

Експерти прогнозують по-
глиблення тренду. Україна 
досі не оговталася від еконо-
мічної кризи 2008–2009 ро-
ків, яка вдарила не тільки по 
кишенях людей, а й по їхній 
упевненості в завтрашньому 
дні, що тільки-но почала фор-
муватися після помірного 
зростання добробуту в серед-
ині 2000-х. Соціологи зазна-
чають, що в усіх світоглядних 
установках українців нині від-
бувся відхід назад, до показ-
ників початку 2000-х. 
Оскільки економісти прогно-
зують другу хвилю кризи, 
можна припустити: досить ба-
гато громадян невдовзі заба-
жають розірвати свої шлюби 
зі згаданих вище причин.

Однак є ще одна важлива 
соціально-демографічна тен-
денція, яка зумовлює нинішню 
шлюбну ситуацію в Україні. 
«За останні два-три роки ма-
тримоніального порога досягло 
покоління 1980-х років наро-
дження, яке зростало мен-
тально та психологічно в «лихі 
1990-ті», – пояснює Андрій 
Струтинський. – Саме тоді 
стався вибух розлучень, адже 
більшість людей, моментально 
викинутих у незнайомий світ, 
просто не змогли втримати 
свого звичного життя. Шлюб-
ного також. Діти, які тоді зрос-
тали в атмосфері хаосу, повної 
деформації всього усталеного, 
відсутності будь-якої зрозумі-
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С
тарі підручники соціології розглядають лише один тип сучасної родини 
– нуклеарний: батько, мати, яких єднають подружні зв’язки, та їхні діти. 
Але сьогодні вже немає єдиної моделі сім’ї і шлюб є тією інституцією, що 
весь час розмивається.

У Франції спостерігається саме такий випадок. Ось кілька офіційних цифр 
INSEE, Національного інституту статистики та економічних студій. Шлюбів, які 
укладають щороку, поменшало від 290 тис. у 2001-му до 235 тис. у 2011-му. Се-
редній вік на момент першого вступу в спільне життя піднявся від 28 на 2001-й 
до 30 на 2011 рік для жінок, а для чоловіків – відповідно від 30,2 до 31,8. Відсо-
ток пошлюблених упав від 4,9 у 2001 році до 3,7 у 2011-му, чисельність розлу-
чень зросла (від 114 тис. 2001-го до 130 тис. 810 2010-го).
Констатуємо факт: шлюб занепадає. Чому?
Перше пояснення: замість нього обирають цивільну угоду, PACS, Цивільний 
пакт солідарності, запроваджений законодавчо 1999 року, що дозволяє двом 
особам різних статей або й однієї зорганізувати своє співжиття згідно з пра-
вами та обов’язками, як і подружжя. 2010 року 203 тис. 882 пари обрали саме 
такі «пакси», і своєю кількістю вони наближаються до пошлюблених. Попри 
поширену думку, відсоток «паксованих» гомосексуалістів незначний – 6%.
Друге пояснення: послаблення суспільної ролі католицької церкви, яка втра-
тила мало не весь свій вплив і вже не нав’язує традиційних цінностей, серед 
яких шлюб і родина на першому місці.
Третє пояснення: громадська думка, що закликає створити умови, за яких го-
мосексуалісти могли б жити разом, узгодивши права на спадок, законно вси-
новлювати дітей, мати сімейне медичне страхування. Оголосивши у вересні 
2012 року підготовку закону про одностатеві родини, міністр юстиції Франції 
пані Крістіан Тобіра викликала жваву реакцію в суспільстві, особливо серед 
його консервативно настроєної частини та католицької церкви.
Четверте пояснення: медичний і науковий прогрес. Техніки запліднення та 
можливість доручити іншій особі виношування своєї дитини («сурогатна 
мати») відкривають нові перспективи, про що біолог і філософ Анрі Атлан у 
2007-му написав цілу книжку «Штучна матка». З таких можливостей випли-
вають нові форми життя. І оскільки законодавство у різних країнах відмінне, 
то спостерігається створення ринку запліднення: різні пари, як гомосексу-
альні, так і ні, їдуть за кордон, щоб дістати медичну допомогу, заборонену в 
їхній країні. Інтернет стає фактором глобалізації: культурна різноманітність 
не збігається з національною.
І нарешті, економічні та соціальні труднощі, необхідність мандрувати за кор-
дон на заробітки також тяжіють над способом життя й структурою родини. 
«Неповна сім’я» у Франції доволі часто складається з бідної або незаможної 
жінки з іммігрантського середовища та дітей, яких вона виховує сама.
Ці глибокі трансформації провокують пристрасні дебати, де зіштовхуються 
різні релігійні, моральні, етичні, педагогічні концепції: чи припустимо зачі-
пати глибинні відмінності між статями та поколіннями, чи узгоджуються вони 
з християнськими догмами? До яких меж можна користуватися техніками, які 
модифікують культуру, а отже, й нашу концепцію людської природи? Чи вкрай 
потрібні дитині обоє батьків? Чи можна робити так, щоб вона не знала свого 
біологічного походження? Такі дебати поновлюються на інтелектуальній 
арені. Занепад шлюбів фактично відображає аспект загальних змін нашого 
суспільства. 

Автор:  
мішель Вівьорка,  
Франція

Чому у Франції 
занепадає 

шлюб

лої моралі, ввібрали в себе не-
впевненість у завтрашньому дні, 
небажання брати на себе будь-
які довготривалі обов’язки. 
Тому це кризове покоління, 
більша частина якого вже з 
легкістю одружилася, зараз і 
розлучається, адже для його 
представників шлюб не є чи-
мось архіважливим, вони не 
вважають, що у кризових ситу-
аціях варто триматися за 
шлюбний союз, швидше з точ-
ністю до навпаки. Помітним 
чином на цю генерацію впли-
ває і загальноєвропейська тен-
денція дорослішання шлюбів 
та великої кількості офіційно 
не оформлених союзів (див. 
Тиждень №39/2012). І під-
креслю: якщо західноєвропейці 
зазвичай ставляться до цивіль-
ного шлюбу як до перевірки 
себе перед подружнім життям, 
то українці просто не хочуть об-
тяжувати себе зайвими матері-
альними та психологічними 
обов’язками».

Справді, за даними Інсти-
туту демографії та соціальних 
досліджень, якщо серед укра-
їнців віком 50–54 років у офі-
ційному шлюбі перебувають 
понад 80% людей, то серед мо-
лоді до 30 років – тільки 44%. 
На сьогодні в державі серед-
ній шлюбний вік чоловіка – 
30, жінки – 27 років. І при 
цьому 10–12% пар офіційно не 
реєструють своїх стосунків – 
здебільшого це молодь до 35 
років.

«Сім’я та шлюб у Європі й 
США поступово утрачають свій 
традиційний сенс, – констатує 
Надія Артишко. – В цьому 
плані ми не сильно відрізняє-
мося від так званих розвину-
тих країн. Однак найбільша 
проблема в тому, що коли там 
шлюб замість старих релі гій-
но-консервативних сенсів по-
ступово набуває нового соці-
ального значення, то в Україні 
знецінення інституту тради-
ційного шлюбу породжує со-
ціально-психологічну й мо-
ральну пустку». Тож проблема 
не стільки у зростанні кіль-
кості цивільних шлюбів та роз-
лучень як таких, а в тому, щоб 
люди нарешті здобули впевне-
ність у завтрашньому дні, яка й 
підніме самооцінку, й дасть 
змогу ставитися до свого осо-
бистого життя з більшою ува-
гою та повагою. 

Справді, за даними 
Інституту демогра-
фії та соціальних 
досліджень, якщо 
серед українців ві-
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офіційному шлюбі 
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ВІНЧАННЯ. 
Церковний 
тиск спри-
чинився до 
утвердження 
релігійної мо-
делі шлюбу

шлюби вінчані 
й невінчані
Як подружній союз став добровільним, громадянським 
і укладеним по коханню  

і
сторія шлюбу є однією з най-
важчих для розуміння мину-
лого приватного життя лю-
дини. З одного боку, подруж  ні 

взаємини суворо регульовані пра-
вовими актами, релігійними при-
писами і традиційними відноси-
нами. Однак, зазираючи в ми-
нуле, ми завжди натраплятимемо 
на порушення всіх цих формаль-
ностей. Зміни у ставленні до по-
дружжя і сімейних відносин у єв-
ропейському контексті, а осо-
бливо в українському випадку, 
досить яскраво відображають 
зміни в цивілізаційному вимірі.

ОСВяЧеНиЙ СОЮЗ 
БеЗ ЛЮБОВі  
Традиційні норми подружньої 
поведінки і шлюбний акт у давніх 
спільнотах були надзвичайно са-
кралізовані. Згадаймо барвистий 
опис взаємин між чоловіком та 
дружиною у східнослов’ян  ських 
племен у «Повісті минулих літ»: 
«Так, поляни мали звичай своїх 
предків, тихий і лагідний... І ве-
сільний звичай мали вони: не хо-
див жених по молоду, а приво-
дили [її] ввечері; а назавтра при-
носили [для її родини те], що за 
неї дадуть. А деревляни жили по-
дібно до звірів, жили по-скот -
ськи: і ...весіль у них не було, а 
умикали вони дівчат коло води. А 
радимичі, і в’ятичі, і сіверяни 
один обичай мали... І весіль не 
бувало в них, а ігрища межи се-
лами сходилися вони на ігрища, 
на пляси і на всякі бісівські пісні, і 
тут умикали жінок собі, – з якою 
ото хто умовився. Мали ж вони 
по дві і по три жони». Для автора 
«Повісті...» на першому місці в 
цій розповіді стоїть християнське 
моралізаторство про важливість 

Господнього освячення шлюбу, а 
також традиційної відправи ве-
сілля. Потрібно звернути увагу і 
на добровільність вибору моло-
дої, як і молодого. 

Християнство принесло із со-
бою особливе ставлення до 
шлюбу, який визначали як цер-
ковне таїнство, здійснене через 
вінчання, а моногамію визна-
вали єдиною формою подруж -
ньо-сімейних відносин. Однак 
регулювати його церква почала 
доволі пізно і впроваджувала 
свій контроль поступово з ба-
гатьма винятками й наявністю 
цілого пласту пережитків та зви-
чаєвої культури. 

У Візантії обов’язкове цер-
ковне вінчання було запрова-
джено лише з Х століття, звідки ці 
настанови й перекочували на 
Русь. У Західній Європі воно було 
введене на століття пізніше, уві-
бравши в себе також суворі при-
писи германського права, яке на-
давало виняткового значення мо-
ногамії, жорстокому покаранню 
за подружню зраду і втрату цноти 
до шлюбного акту, водночас до-
зволяючи продаж жінок і дітей. 
До всього того додавалися і соці-
альні особливості укладення 
шлюбу: простолюд у той час був 
доволі далеким від церкви й від-
значав подружній акт весіллям і 
танцями, залишивши вінчання 
прерогативою вищих прошарків. 

Традиційне значення шлюбу 
теж було насичене символічними 
актами: змовини, заручини, сва-
тання часто передували складній 
за своєю символікою шлюбній 
церемонії. Молоді до заручин і 
сватання не знали одне одного; 
те, що розуміли під коханням, 
приходило з роками спільного 
життя, господарювання, вихован-
ням дітей та з пережитими ли-
хами. Потрапляння в патріар-

хальний дім невістки означало 
надбання нових робочих рук, не-
рідко з хорошим заохоченням – 
посагом. Однак у багатьох культу-
рах поряд із останнім була тради-
ція викупу нареченої. Часто пару 
для своїх дітей визначали батьки, 
церковні чи світські ієрархи.

Релігійне значення шлюбу, 
що поволі ставало основним і ви-
знаним, теж мало чимало своїх 
особливостей. Церква прагнула 
контролювати не лише родинне 
життя, а й розлучення подружжя. 
У цьому випадку православ́ я по-
турало народним звичаям, і то 
було одним із предметів дорікань 
на його адресу з боку Папського 
престолу під час унійної поле-
міки. Розлучатися в православ-
ному шлюбі за наявності вагомих 
обставин могли аж тричі, тоді як 
католики забороняли це.  

Автор: 
Володимир маслійчук
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НАРОДНИЙ 
ЗВИЧАЙ.  
Для 
простолюду 
весільні 
церемонії, на 
відмінну від 
акту вінчання, 
довгий час 
були визна-
чальними в 
укладенні 
шлюбу 

В УКРАїНСьКиХ РеАЛіяХ  
УТВеРДиЛАСя ПРАКТиКА 
ДОБРОВіЛьНОГО 
УКЛАДАННя шЛЮБіВ 

ЗВиЧАЙ і ЦеРКВА
Українська історія демонструє 
кілька важливих особливостей. 
У наших реаліях буття на при-
кордонні сприяло демократич-
ності родинних відносин і поши-
ренню практики добровільного 
укладання шлюбів. У той час як 
церква розглядала вінчання як 
необхідну процедуру, звичаєве 
право розуміло шлюб як угоду 
переважно «по власній охоті». 
Чимало яскравих прикладів по-
дружньої поведінки та родин-
ного життя XVI–XVIII століть 
наводить у своїх роботах та ху-
дожніх творах історик і беле-
трист Орест Левицький. Так, він 
зазначає, що не лише серед про-
столюду, а й поміж вищих 
верств, зокрема й духовенства, 
«церковне вінчання само по собі 
без виконання весільного об-
ряду не мало у шлюбній справі 
ніякого рішучого значення, а 
справлялося тільки як релігій-
ний акт». Для людини важли-
віше було укладення угоди після 
заручин і сватання. У 1726 році 
овруцький шляхтич, «уніат» Ва-
силь Виговський скаржився, що 
пани Вербицькі «змовили» за 
нього доньку і навіть повінчали, 
а потім, не дочекавшись весіль-

ного акту, віддали заміж за ін-
шого. Для Виговського то були 
«шкода і безчестя», й на акт він-
чання як форму узаконення 
шлюбу ніхто не зважав.  

Та церковні практики посту-
пово з багатьма відхиленнями 
брали гору над народними звича-
ями. Уже 1634-го чернігівський 
архієпископ Ісайя Копинський ве-
лів священикам відлучати від 
церкви тих, хто живе невінчаним. 
Чинним церковний шлюб визна-
вали й державні органи, що вирі-
шували справи спадку та опіки 
щодо дітей невінчаного по-
дружжя. Синод Російської імперії 

18 листопада 1744 року наказував 
під час цього таїнства брати з мо-
лодих підписку, що одразу після 
його закінчення, не чекаючи ве-
сілля, вони почнуть жити разом як 
подружжя. Такий тиск призвів до 
утвердження нової практики він-
чання і святкування весілля в один 
день. 

Контроль церкви в цьому пи-
танні тривалий час ще був істот-
ним, хоча й відносним. Розлу-
чення відбувалося за давніми 
звичаями через «розвідні лис-
 ти», а в середовищі простолюду 
як Гетьманщини, так і Слобо-
жанщини шлюб у другій поло-
вині XVIII століття розглядали 
переважно як вільну угоду. Де-
які елементи цієї традиції збе -
рег  лися й надалі, що яскраво 
описано в українській художній 
класиці, зокрема життя «на 
віру» в однойменному оповіда-
нні Михайла Коцюбинського.

РОЗРиВАЮЧи З ТАїНСТВОм
Подружні взаємини в Західній 
Європі почали змінюватися з Ре-
несансом та Реформацією. Звер-
нення уваги на індивіда і секуля-
ризація багатьох сфер ви  водили й 
інше розуміння шлюбу. Провід-
ний діяч Реформації Мар  тін Лю-
тер прагнув заперечити церковне 
таїнство останнього, вважаючи 
головною його метою наро-
дження дітей та життя у вірності, 
що вже виходило за межі релігій-
ної компетенції. Протестантська 
етика вклала в поняття шлюбу 
розуміння насамперед духовної 
єдності чоловіка та жінки. Водно-
час постала проблема добровіль-
ного вибору подружжя. Змінюва-
лося і ставлення до кохання, яке 
раніше часто вважали за хворобу. 
Відтепер захоплення молодих 
одне одним, зустрічі, знайомства 
та любовні сентименти ставали 
необхідною передумовою для 
майбутнього шлюбу.

Просвітництво визначало 
свободу вибору подружжя, що 
часто йшло в розріз із церков-
ними і традиційними нормами, 
згідно з якими рішення, не схва-
лене батьками, сприймалося з 
багатьох причин вкрай нега-
тивно. Своєрідним вінцем вті-
ленням просвітницьких ідей 
щодо шлюбу стала Велика фран-
цузька революція. Задекларо-
вані нею рівність, свобода та бо-
ротьба із церквою дали свої 
плоди і в цьому питанні. 

Тут відіграв певну роль пре-
цедент. Після перших револю-
ційних змін і потрясінь 1790-го 
відомий актор французького 
теат  ру та революціонер Тальма 
вирішив одружитися з багатою 
куртизанкою Жюлі Каро, однак 
священик відмовився благосло-
вити шлюб «блазня». Тальма по-
чав боротьбу за свої права, й 
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врешті-решт 1792-го Конвент ви-
знав громадянський шлюб як 
єдино обов’язковий і запровадив 
на всій території Франції реє-
страцію актів громадянського 
стану, яку мала здійснювати вик -
лючно світська влада. Наполеон 
Бонапарт підтримав це нововве-
дення революціонерів і закріпив 
заміну церковного шлю  бу грома-
дянським у відомому Цивіль-
ному кодексі 1804 року. У період 
наполеонівських війн юриспру-
денція Бонапарта була поширена 
в окупованій французькими вій-
ськами Європі.   

У добу Реставрації всі здо-
бутки Французької революції в 
питанні шлюбу були скасовані і 
єдино визнаним знову став союз, 
скріплений церковним вінчан-
ням, водночас зберігалася забо-
рона розлучень. Однак нововве-
дення революційної Франції вже 
не можна було остаточно викорі-
нити, і протягом XIX століття в 
Європі співіснували практики 
укладання як церковного, так і 
громадянського шлюбів.

Важливим було розуміння 
шлюбу й діячами національного 
руху. Описування спільних рис 
шлюбної церемонії сприяло за-
родженню відчуття єдності по-
між часто розділених адміністра-
тивно представників одного на-
роду. Чи не перший друкований 

український етнографічний твір 
авторства Григорія Калинов-
ського (1776) містив оповідь про 
весільні звичаї Гетьманщини і 
Слобожанщини. Шлюб мав сим-
волізувати не лише духовну, а й 
національну єдність. Українські 
приклади занадто промовисті. 
Іван Франко саме з цих мірку-
вань одружився з мешканкою 
Східної України (корінням із 
Харківської губернії) Ольгою Хо-
ружинською, а східняк Михайло 
Грушевсь  кий – з вчителькою Ма-
рією Вояківською, що родом із 
Підгайчиків поблизу Зборова. 

СеКУЛяРНиЙ РОЗПОДіЛ
Процес наповнення шлюбу пере-
дусім громадянським сенсом 
чітко пов’язаний із відокремлен-
ням церкви від держави. Ухвале-
ний 9 грудня 1905 року закон про 
секуляризацію у Франції став 
основою для таких актів у радян-
ській Росії (20 січня 1918-го) і Ту-
рецькій Республіці (1925-го). Це 
законодавчо закріплювало важ-
ливість насамперед державної (чи 
громадської) реєстрації шлюбу і 
необов’язковість церковного таїн-
ства. Громадянський шлюб уже на 
той час був поширеним у країнах 
Європи, особливо в Нідерландах 
(ще з 1580-го), в Англії він був ви-
знаний 1836-го, а наприкінці XIX 
століття цю норму було запрова-

джено і в Німеччині, особливо в її 
протестантській частині. Ще 1783 
року його без церковних практик 
визнали дійсним у Сполучених 
Штатах Америки. 

Більшовики, захопивши 
владу в Петрограді, пришвид-
шили процес узаконення грома-
дянського шлюбу в Росії. Уже 4 
грудня 1917 року було прийнято 
«Декрет про громадянський 
шлюб, дітей та ведення актів гро-
мадянського стану», в якому вка-
зувалося, що радянська вла  да ви-
знає лише зареєстрований дер-
жавними органами влади шлюб, 
а вінчання визначалося приват-
ною справою. Щоб уникнути 
численних перегинів, 16 вересня 
1918-го було ухвалено Цивільний 
кодекс, що заклав основу став-
лення до шлюбу. У ньому визна-
чався вік вступу до подружжя, не 
вимагалося для цього жодних 
дозволів (батьків, опікунів чи на-
чальства) і скасовувалося пока-
рання за перелюб та кровозмішу-
вання. З 1920 року ці норми та-
кож набрали чинності в радян-
ській Україні. 

Добровільність і свобода 
шлюб  ної поведінки стали за-
садничими для укладання чи 
розірвання шлюбних угод. У 
цьому відношенні на перший 
план насамперед вийшла сво-
бода індивіда. 

НАЦІОНАЛьНЕ 
ПІДґРУНТЯ. 
У період 
формування 
модерних 
націй спільні 
шлюбні 
традиції стали 
однією з ознак 
єдності народу 

ПРОЛЕТАРСьКИЙ ШЛЮБ. 
У Радянському Союзі 
подружній акт мав 
виключно громадянське 
навантаження
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У 
94-річному віці один із 
найавторитетніших бри-
танських істориків сучас-
ності Ерік Гобсбаум ви-

дав свою останню книжку «Як 
змінити світ». До своєї смерті в 
жовтні 2012-го він залишався 
ідейним марксистом, але доля 
зіграла з його переконаннями 
злий жарт. Народившись у 
червні 1917-го, Гобсбаум прожив 
на 20 років довше, ніж протри-
мався комуністичний експери-
мент у вигляді Радянського Со-
юзу.

Пан Гобсбаум від цього неа-
бияк потерпав, написавши в од-
ній зі статей, що «падіння СРСР 
і радянської моделі було трав-
мою не лише для комуністів, а й 
для соціалістів повсюди». «Не 
розписуйся за інших», – обу-
рено відповідали йому ті євро-
пейські соціалісти, які віддавна 
вбачали в Радянському Союзі 
лише велетенську криваву 
в’язницю, що прикривалася до-
брими гаслами.

На долю Еріка Гобсбаума 
можна було б не звертати 
уваги, якби його праці досі не 
називали найвидатнішими 

історичними дослідженнями 
в новітній англомовній історі-
ографії. Приклад супереч-
ності між інтелектуальною 
силою та ідеологічною слаб-
кістю Гобсбаума є одним із 
пояснень того, чому світ пере-
важно мовчав, коли Сталін 
убивав мільйони українців 
під час Голодомору 1932–1933 
років.

Не ЗНАЛи, Не ЗНАЛи...  
Не ХОТіЛи ЗНАТи!
Насправді, це краще було б не чи-
тати, а слухати, проте і виклад 
тексту частини одного з інтерв’ю 
Еріка Гобсбаума дає відповіді на 
низку запитань, хоча й порушує 
чимало інших. Після твердження 
британського історика про його 
вірність комуністичній ідеї до 
нього пролунало запитання:

– А якби ви знали про жах-
ливі речі, які відбувалися в ім’я 
комунізму в Радянському Союзі 
в той час: жахливі страждання і 
масові вбивства, чи залишалися 
би ви вірним комуністичній 
справі?

– Спочатку слід сказати, 
що ми не знали. Ми не знали 
про масштаби. По-друге, коли 
нам розповідали, то ми тим 
людям не вірили. Ми, мож-

ливо, не хотіли їм вірити... Ми 
не вірили їм.

– Тобто ви кажете, що ваша 
ідейна відданість була такою, 
що якби з’явилася можливість 
втілення цієї комуністичної 
утопії – вашої мрії, то вона би 
заслуговувала на будь-які 
жертви? 

– Так. Я гадаю, що так. 
– Навіть якби це були життя 

мільйонів людей? 
– Ми ж були згодні на таке, 

коли воювали в Другій світовій 
війні, хіба не так?

– А хіба однаково, коли 
вбивають на війні і коли вби-
вають своїх?

– Ми того не знали. Мертві 
є мертві. 

Саме це інтерв’ю і викликає 
чи не найбільше сумнівів щодо 
оцінок тих авторитетних інте-
лектуалів у Великій Британії, 
які стверджують, що загаль-
ний аналіз історії у працях 
Еріка Гобсбаума заслуговує на 
визнання, позаяк зміст його 
праць не пов’язаний напряму з 
марксизмом.

Найкращою називають се-
рію історичних досліджень Гоб-
сбаума «Доба революції» (The 
Age of Revolution: 1789–1848), 
«Доба капіталу» (The Age of 

Заплющуючи очі 

Видатні західні інтелектуали,  
які не витримали перевірки 
Голодомором

Автор: 
Богдан Цюпин
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ТОЙ, щО НЕ 
ЗНАВ. Ерік 
Гобсбаум 
(1917–2012)

Тіла загиблих 
під час 
Голодомору 
у Харкові. 
Перехожі 
навіть не 
помічають 
їх (фото 
британського 
журналіста 
ґарета 
Джонса)



БРиТАНСьКі ЛіВі 
іНТеЛеКТУАЛи ВіД ВеЛЛСА  
і ДО ГОБСБАУмА  
БУЛи ГОТОВі ЗАКРиВАТи ОЧі 
НА  ЗЛОЧиНи СТАЛіНіЗмУ

Capital: 1848–1875), «Доба імпе-
рії» (The Age of Empire: 1875–
1914) і «Доба крайнощів» (The 
Age of Extremes: 1914–1991). 

Читаючи ці наукові праці, 
варто пам’ятати, що існували 
важливі речі, про які видатний 
історик, котрого прибічники на-
зивають одним із найспосте-
режливіших і яснодумних, за 
його власним визнанням «не 
знав», або навіть знав, але від-
мовлявся визнавати через ідео-
логічні бар’єри.

СЛіПі іНТеЛеКТУАЛи
Ерік Гобсбаум не єдиний при-
клад впливового західноєвро-
пейського діяча, який поєднував 
у собі неординарний розум, ве-
ликі знання і творчість із бла-
гими переконаннями, що межу-
вали з цинічною поблажливістю 
до окремих випадків масового 
винищення людей. Ідеологія та-
ких діячів проголошувала, що ті 
маси необхідно було скерову-
вати, із них дозволялося ліпити 
все, що потрібно, відкидаючи за-
йву «глину» у смітник історії.

«Пересічна неосвічена лю-
дина – це жорстокий дурень в 
соціальних та державних спра-

вах», – стверджував один із не-
пересічних британців Герберт 
Веллс. Окрім того, що він став 
батьком наукової фантастики, 
письменник був ще й одним із 
найвідоміших політичних і со-
ціальних коментаторів у краї-
нах англомовного світу міжво-
єнної доби. У 1920-х він їздив на 
зустрічі з Владіміром Лєніном. 
У 1930-х особисто обмінювався 
ідеями з президентом США Руз-
вельтом, а також зі Сталіном. 

Герберт Веллс теж поєдну-
вав у собі турботу про людство з 
уявленням, що задля більшого 
добра пожертвувати певною 
кількістю невинних людей, не 
проблема. Сталін йому не дуже 
сподобався, можливо, тому, що 
в розмовах увічливо, але твердо 
натякнув, що не збирається до-
слухатися до ідей Веллса, зо-
крема про необхідність відмо-
витися від ідеї класової бо-
ротьби на користь ідеї соціаль-
ного дарвінізму – про 
соціально-натуральну селекцію 
кращих людей.

Попри це, Герберт Веллс 
вважав за потрібне наголосити 
про Сталіна в одній зі своїх ста-
тей у британському журналі The 

New Statesman: «Я ніколи не зу-
стрічав людину більш відверту, 
справедливу й чесну. І саме че-
рез ці якості, а не через щось 
темне й зловісне, він завдячує 
його величезному й незапере-
чному впливу в Росії... Ніхто 
його не боїться, й усі йому ві-
рять».

Серед західних інтелектуа-
лів, яким у 1920–1930-ті роки 
організовували поїздки та при-
вілейовані аудієнції зі Сталіним 

були також французькі діячі: 
Ромен Роллан та Анрі Барбюс. 

Письменник, лауреат Нобе-
лівської премії в галузі літера-
тури Ромен Роллан, побувавши 
в СРСР 1935 року, хвалив Ста-
ліна за «скромність» і «пангу-
манізм». Аж після 1985-го сплив 
термін заборони на друк при-
ватних щоденників Ромена Рол-
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лана, в яких він більш критично 
висловлювався про радянські 
реалії. Замовчування правди 
він вважав потрібним для за-
хисту «справи комунізму» від 
тодішніх ідейних опонентів.

Колега і співвітчизник Рол-
лана французький комуніст Анрі 
Барбюс так заглибився в радян-
ські справи, що зумів вчасно від-
хреститися від Троцького і став 
професійним глорифікатором 
Сталіна, написавши його біогра-
фію «Новий світ, побачений крізь 
одну людину». Барбюс несподі-
вано помер у Москві від хвороби у 
рік появи його книжки 1935-го.   

СТАЛіНСьКі ТУРиСТи
Можливо, найбільш відвертим 
прихильником Сталіна і найе-
фективнішим «спростовува-
чем» його кривавих злочинів, 
зокрема й Голодомору в Укра-
їні, був інший тогочасний бри-
танський громадський діяч – 
драматург Бернард Шоу. 1931 
року він відвідав Радянський 
Союз, де потрапив на прийом до 
Сталіна та екскурсію, під час 
якої йому продемонстрували 
справжнє радянське «потьом-
кінське село».  

1933 року у розпал Голодо-
мору в Україні Бернард Шоу на-
писав у передмові до своєї п’єси 
On the Rocks: «… Я там не бачив 
людей, які б недоїдали; а діти 
були навдивовижу кругленькі. І 
я не можу вірити повідомлен-
ням, бо, як тільки прочитав 
листа від пана Керенського в The 
Times, де він запевняє, що голо-
дні люди в Україні їдять одне од-
ного, як тут же визначний фран-
цузький державний діяч Едуар 
Ерріо їде в Росію і, відвідавши 
Україну, наполягає, що він мав 
би бачити свідчення підозрюва-
ного канібалізму, але не зміг зна-
йти жодних слідів. Але поміж 
ситістю й голодом, вгамованим 

канібалізмом, є багато різних 
ступенів дефіциту. Не таємниця, 
що зусилля російського уряду у 
створенні додаткових колгоспів і 
нових велетенських фабрик для 
забезпечення їх сільськогоспо-
дарською технікою провадяться 
в умовах постійних вимог робіт-
ників надати їм нове взуття й 
одяг, а також більш різноманітну 
їжу та більше її: тобто хочуть 
менше жертвувати сучасним за-
ради майбутнього. Як вишукано 
сказав з цього приводу Сталін: 
«Незабаром від нас вимагати-
муть срібних годинників!». По-
стійне виправляння неуникних 
перегинів з однієї крайності в 
іншу подібне до контролювання 
позикових ставок Банком Англії 
(але значно більш трудомістке). 
Випадкових збочень у ці роки не 
оминути, коли навіть найвправ-
ніші і найстарші комуністи ще 
залишаються учнями». 

Бернард Шоу, як і Герберт 
Веллс, вважав себе еволюційним 
соціалістом. Саме завдяки його 
активній діяльності британська 
організація прогресивних інте-
лектуалів – Фабіанське товари-
ство мало на початку ХХ сто-
ліття значно більшу суспільну й 
політичну вагу, ніж заслугову-
вало за кількістю своїх членів. 
Товариство стало підґрунтям 
створення сучасної Лейборист-
ської партії. Фабіанці виступали 
за соціальну справедливість, але 
проти насильницької класової 
боротьби. Соціалізм, вважали 
вони, у Британії має стати ре-
зультатом еволюції.

Чому ж британські ліві інте-
лектуали від Герберта Веллса і 
до Еріка Гобсбаума були готові 
заплющувати очі на жахливі 
злочини сталінізму і, зокрема, 
заперечували Голодомор в 
Україні?

Одне з пояснень може по-
лягати в тому, що вони вва-
жали себе такими ідейними і 
прогресивними, що припус-
кали можливість застосову-
вання залізної руки до неосві-
чених прошарків суспільства. 
Особливо, коли йшлося про 
далекі землі і невідомих для 
них іноземців, такі інтелекту-
али дозволяли собі заявляти, 
що тих темних селян таки 
треба було змушувати викону-
вати волю правителів.

Висловлюючи сумніви щодо 
принципу святості людського 
життя Бернард Шоу, наприклад, 
розмірковував: «Маючи справу 
з особами, яких неможливо 
приручити, які за своєю сут-
ністю не здатні стримати своїх 
насильницьких чи власницьких 
потягів і не мають застережень 
щодо пожертвування іншими 
задля власної зручності; карати 
таких осіб було би сміховинно. 
Ми можемо так само намага-
тися карати шматок черепиці за 
те, що вона впала з даху і вда-
рила по голові священика. Але 
вбивати їх цілком виправдано і 
дуже потрібно». 

Те, що для західних інтелек-
туалів було теоретичним роз-
мірковуванням, для російських 
більшовиків було керівництвом 
до дії. Оскільки десятків міль-
йонів українських селян, що 
мали потяг до володіння своєю 
землею, «приручити» було не-
можливо, то їх, на думку сталі-
ністів, треба було заморити го-
лодом. Заради блага усього сус-
пільства, певна річ. Приклад 
українського Голодомору на-
глядно свідчить, як розміркову-
вання інтелектуалів про покра-
щення суспільства можуть на-
справді цинічно прикривати не-
людські злочини. 

«ДРУГ СРСР». 
Бернард Шоу 
у відкритому 
листі до газети 
Manchester 
Guardian назвав 
повідомлення 
про голод 
в Україні 
«фальшивкою» 

ЗАЧАРОВАНИЙ 
ГУМАНІЗМОМ. 

Французький 
письменник 

Ромен Роллан 
поруч зі 

Сталіним у 
Москві (1935)

МАНІПУЛЯТОР. 
Французький 
прем’єр-
міністр Едуар 
Ерріо після 
відвідин СРСР 
1933 року 
порівняв 
Україну з 
«садом, який 
розквітнув»

Герберт Веллс з 
Владіміром Лєніним 
у Москві (1920)

24–30 листопада
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

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

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
24 листопада, 15:00 – «Про те, що між рядками…»: зустріч із письмен-
ником Мирославом Дочинцем, автором книжок «Мног� літа, благ� 
літа», «Вічник» та ін.
26 листопада, 18:30 – презентація книжки історика Івана Патриляка 
«Перемога або смерть» (спільно з мистецькою агенцією «Наш 
Формат»).
27 листопада, 18:00 – звіт із Фестивалю європейських літератур у місті 
Коньяку (Франція).
28 листопада, 18:00 – розмова про стиль модерн у київській архітектурі. 
Презентація книжки Тетяни Скібіцької «Київський архітектурний модерн 
(1900–1910-ті роки)» (спільно з видавництвом «Центр Європи»).
29 листопада, 18:30 – презентація книжки Володимира В’ятровича 
«Історія з грифом «Секретно». Нові сюжети» (спільно з мистецькою 
агенцією «Наш Формат»).
30 листопада, 18:00 – презентація книжки «Підказаний Мілош» 
(спільно з видавництвом «Темпора» та Польським Інститутом у Києві).

|| Львів (просп. Свободи, 7):
26 листопада, 18:00 – зустріч зі словенськими письменниками Міхою 
Мацціні, Ґораном Войновичем, Луцією Степанчич.
27 листопада, 18:00 – показ словенського документального кіно.
28 листопада, 18:00 – розмова з Жеромом Ваннепеном, директором 
Французького альянсу у Львові, про 10 найкращих французьких романів 
осені.
29 листопада, 18:00 – «Сектор критики»: літературні критики Андрій 
Дрозда, Ігор Котик, Віктор Неборак. Розмова про поетичні книжки Сергія 
Жадана, Олега Лишеги, Тараса Мельничука.

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
29 листопада, 18:00, 4-й поверх – День народження Книгарні «Є» 
в Івано-Франківську.

|| Харків (вул. Сумська, 3):
24 листопада, 18:00 – тренінг «Ефективне спілкування» (за книжкою 
Дейла Карнеґі «Як здобувати друзів і впливати на людей»).
27 листопада, 18:30 – лекція «Відчуй Харків» (ч. 1): презентація 
молодіжних культурних можливостей та проектів міста.
28 листопада, 18:30 – лекція «Відчуй Харків» (ч. 2): презентація 
молодіжних проектів, які змінять твоє життя.
30 листопада, 18:30 – перегляд кінострічки Деніела Неттгейма 
«Мисливець».

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
28 листопада, 18:00 – літературна дискусія «книгОгляд»: «Рецепти 
Доктора Парадокса: Віктор Петров-Домонтович і його маски».
29 листопада, 18:00 – історичний клуб «ХроноТоп». Дискусія «Не такий 
страшний чорт: Таємниці подільської демонолог�».

|| Тернопіль (вул. Валова, 7-9):
30 листопада, 16:00 – презентація 100-го випуску наукового журналу 
«Мандрівець» (спільно з видавництвом «Мандрівець»).
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24–30 листопада
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24 листопада, 18:00 – тренінг «Ефективне спілкування» (за книжкою 
Дейла Карнеґі «Як здобувати друзів і впливати на людей»).
27 листопада, 18:30 – лекція «Відчуй Харків» (ч. 1): презентація 
молодіжних культурних можливостей та проектів міста.
28 листопада, 18:30 – лекція «Відчуй Харків» (ч. 2): презентація 
молодіжних проектів, які змінять твоє життя.
30 листопада, 18:30 – перегляд кінострічки Деніела Неттгейма 
«Мисливець».

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
28 листопада, 18:00 – літературна дискусія «книгОгляд»: «Рецепти 
Доктора Парадокса: Віктор Петров-Домонтович і його маски».
29 листопада, 18:00 – історичний клуб «ХроноТоп». Дискусія «Не такий 
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професора 
Костянтина 
Тищенка на 
фільм «ДНК-
портрет нації» 
читайте у  
№ 46 Тижня 

ДНК нації 
як приклад профанації

Н
арешті сталося! «Сенса-
ція століття, сміливий 
телевізійний експери-
мент», як назвали це 

ток-шоу його автори, представ-
лено українському глядачеві. 
Перше враження від побаче-
ного: «Що це було?» Популяр-
ний фільм про велике від-
криття в галузі україногенезу 
чи політичне шоу? Судячи з на-
веденої нижче дискусії, про-
блема витоків українців ціка-
вила авторський колектив зна-
чно менше, ніж політичний 
ефект від показаного. На обго-
ворення «сенсаційного науко-
вого відкриття в галузі украї-
нознавства» запросили таких 
«знаних» фахівців з україноге-
незу, як Руслана Писанка, 
Альона Вінницька, Дмитро 
Корчинський, Олександр Свис-
тунов, Владімір Корнілов, Іван 
Салій і навіть президент Укра-
їни Леонід Кравчук. Дістали 
прогнозований результат: ба-
гато емоцій, галасу, політичних 
гасел. Кожен говорив про своє, 
наболіле: Корчинський – про 

окупацію українцями Москви 
та Парижа, а Руслана Писанка 
мріяла про власного кабан-
чика. Але до чого тут похо-
дження українців і про що 
власне фільм?

Свою участь у проекті теле-
каналу «Україна» ми, праців-
ники Інституту археології НАН 
України та викладачі Націо-
нального університету «Києво-
Могилянська академія», пояс-
нюємо небажанням віддавати 
на поталу численним міфотвор-
цям важливу наукову проблему. 
Однак сталося не як гадалося, а 
навпаки, згідно з відомою при-
казкою: хотіли як краще, а ви-
йшло як завжди. За сценарієм 
організаторів, кожен експерт 
прочитав на камеру цілу допо-
відь, що тривала годину, а то й 
більше. Однак зі сказаного ре-
жисерів зацікавили лише кілька 
випадкових фраз, а весь архео-
логічний фактаж екранного 
твору був запозичений у тих са-
мих міфотворців на ґрунті три-
пільської археологічної куль-
тури, зусиллями яких в Україні 

процвітає окремий фантас тич-
но-публіцис тич ний жанр «три-
пологія». Фільм переповнений 
анекдотичними з погляду при-
томних науковців тверджен-
нями на кшталт наявності у три-
пільців поліції, ЖЕКів, великих 
учених-селек ціо нерів тощо. Ви-
ссане з пальця повідомлення 
про трипільських комунальни-
ків та правоохоронців стало під-
валиною далекосяжного висно-
вку про велику Трипільську ци-
вілізацію. Куди там до неї шуме-
рам та стародавнім єгиптянам, 
які навіть ЖЕКів не мали (що-
правда, з досвіду українського 
буття відомо: наявність остан-
ніх, як і міліції, ба навіть прези-
дента з ВР не є показником не 
те що цивілізації, а й цивілізова-
ності).

Усупереч думці більшості 
фахівців про дезінтеграцію три-
пільської культури близько 5 
тис. років тому, автори фільму 
впевнені у протилежному: три-
пільці продовжили своє істо-
ричне буття на землях України, 
бо оволоділи виробництвом до-

Автори:
Працівники 
Інституту 
археології 
НАНУ, 
викладачі 
Національного 
університету 
«Києво-
Могилянська 
академія» 
проф. Леонід 
Залізняк, 
проф. Віталій 
Отрощенко, 
канд. істор. 
наук Юрій 
Болтрик, 
Валентина 
шумова
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ПОЛІТИЧ-
НЕ ШОУ. Об-
говорення 
прем’єрного 
показу доку-
ментального 
фільму «ДНК-
портрет на-
ції» на телека-
налі Ріната Ах-
метова «Укра-
їна» за участю 
одіозних полі-
тиканів та шоу -
вумен наочно 
демонструє рі-
вень дискусії, 
на який розра-
ховували твор-
ці стрічки

ГЛиБОКО ХиБНА ГеНеРАЛьНА 
іДея ФіЛьмУ «ДНК-ПОРТРеТ 
НАЦії» – ВиЗНАЧеННя 
еТНіЧНОї НАЛежНОСТі 
ЛЮДиНи ЗА її ГеННим 
КОДОм

сконалої бронзової зброї. Твер-
дження настільки претензійне, 
наскільки й безпідставне, адже 
поки що жодного бронзового 
предмета (лише мідні) на три-
пільських пам’ятках не знай-
дено.

А версія про органічне пере-
тікання трипільців у аріїв Ліво-
бережної України із завоюван-
ням ними відтак Індії та Ірану є 
прикладом профанації індоєв-
ропеїстики на ґрунті глибокого 
невігластва. Справді, коли на 
правобережжі Дніпра сяяло 
яскраве сонце землеробського 
Трипілля, на лівому березі 
формувалася принципово від-
мінна від трипільців за мовою, 
культурою та господарством 
скотарська спільнота індоєвро-
пейців. За даними археології, 
одна з гілок останніх (пращури 
індо іранців) рушила євразій-
ськими степами на схід і за 
1500 років досягла Індії та 
Ірану, де остаточно сформува-
лася як окремий народ аріїв, ві-
домий нам із «Рігведи» й 
«Авести». Іншими словами, в 
Україні мешкали не самі арійці, 
а їхні дуже далекі пращури та 
родичі (скіфи, сармати), сліди 
культурних чи генних контак-
тів із якими не дають нам під-
став називатися арійцями.

Глибоко хибна генеральна 
ідея фільму – визначення етніч-
ної належності людини за її ген-
ним кодом. Якби геном визна-
чав нашу етнічність, то не було б 
поняття асиміляції. Якщо укра-
їнська етнічність чітко детермі-
нована в такий спосіб, то чому 
мільйони українців стали росія-
нами, а до того поляками? 

За генами можна з’ясувати, як 
формувався демографічний ма-
сив (населення) Європи, чи окре-
мих її регіонів, скажімо, України. 
Із цього матеріалу в специфічних 

природно-ландшафтних та гео-
політичних умовах, а відповідно  
й історичній ситуації, поставали 
етноси-народи, що їх нерідко аси-
мілювали, підкорюючи, інші – й 
вони зникали як такі, але переда-
вали свій геном завойовникам. 
Тому генний код не є провідною 
етновизначальною ознакою яко-
гось одного народу. У нашій крові 
є гени скіфів, трипільців, кро-
маньйонців, пітекантропів і на-
віть динозаврів. То, може, по-
чнемо україногенез від кого-
небудь із останніх?

Найбільшим і водночас най-
скандальнішим «відкриттям» 
телестрічки є окремий народ 
українських жінок, нібито гене-
тично закодований від часів па-
леоліту на зраду своїм чолові-
кам з окупантами з меркантиль-
них міркувань. Виявляється, 
українки є вродженими жри-
цями кохання споконвіку, а рок-
соланами й наташами стають не 
через життєві обставини, а за 
покликом крові та серця. У 
цьому твердженні наука й не но-
чувала, бо жоден притомний 
учений не виділяє етносів за 
гендерною ознакою (народ жі-
нок, чоловіків). Відсутність нау-
кової достовірності не завадила 
авторам фільму рекламувати й 
поширювати серед загалу більш 
ніж сумнівні з етичного погляду 
твердження щодо співвітчиз-
ниць.

Усіх цих прикрих недореч-
ностей можна було б уникнути, 
якби творці телепродукту враху-
вали світовий досвід виробни-
цтва науково-популярних доку-
ментальних стрічок. Діставши 
інформацію щодо україногенезу 
від знаних фахівців із генетики 
(Пітер Форстер), мовознавства 
(Костянтин Тищенко), історії 
(Геннадій Казакевич), археології 
(Олександр Моця, Леонід Заліз-
няк, Віталій Отрощенко, Юрій 
Болтрик, Михайло Відейко, Ва-
лентина Шумова), варто було б 
для її впорядкування у фільмі 
залучити наукового консуль-
танта, а не робити на свій розсуд 

із почерпнутими від науковців 
знаннями те, що, за словами ві-
домого кіногероя, «Содом не ро-
бив зі своєю Гоморрою».

У багатьох університетах 
світу для ілюстрування лекцій 
широко послуговуються чудо-
вими науково-популярними 
фільмами виробництва ВВС. А 
чи можуть українські виші ви-
користати нову документальну 
стрічку для освіти наших сту-
дентів? Так, але лише в темі 
«Псевдонаукові концепції похо-
дження українців».

Трипільські ЖЕКи та полі-
ція, визначення етнічної належ-
ності за генами, закодовані на 
рівні ДНК на зраду чоловікам із 
крутішими загарбниками укра-
їнки – що це, коли не профана-
ція науки? 
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Україна виступила спеціальним гос-
тем Фестивалю європейських літера-
тур, що відбувався 15–18 листопада в 

місті Коньяку. Книжковий салон і конфе-
ренції, покази кінофільмів та різноманітні 
дебати, дегустація національної кухні й 
музичні концерти... Концепція дійства пе-
редбачає можливість поставити окремо 
взяту культуру в загальноєвропейський 
контекст. І якщо в Іспанії, котру запрошу-
вали торік, або в Італії, яка стане гостем 
цього заходу в 2013-му, немає проблем із 
належністю до європейського культур-
ного поля, то з Україною досі не все так 
просто. Як на рівні автостереотипів самих 
її жителів, так і у ставленні до них із боку 
громадян ЄС.
За 20 із гаком років існування культур-
ницької ініціативи тільки дві країни, що не 
входять до ЄС, презентували в Коньяку 
свою літературу: це Україна та Норвегія. 
«Як і Норвегія, Україна має спільний кор-
дон із Європейським Союзом. Ми не по-
милилися з вибором: кількість відвідува-
чів від минулого року не тільки не змен-
шилася, а, навпаки, зросла. Але щоб 
українське зерно стало пагоном на захід-
ноєвропейському культурному ґрунті, по-
трібен час. Люди зацікавилися, нині треба 
підтримати цей інтерес до України. Споді-
ваюся, що французькі видавці далі пере-
кладатимуть українських авторів. Адже 
без перекладів у певному сенсі країна не 
існує», – розповіла директор фестивалю 
Софі жульєн.
«Українська література перебуває в стані 
геніальної дитини, якій усе дозволено, – 
зазначив, виступаючи на одній із конфе-
ренцій Юрій Андрухович. – Після століть 
табу, цензури, заборон ми насолоджує-
мося цілковитою свободою, відчуваємо 

Приємна новина для журналістів, ха-
керів та інтелектуалів. щойно пере-
кладено українською «Неавторизо-

вану автобіографію» Джуліана Ассанжа – 
номінанта на Нобелівську премію миру, 
засновника контроверсійного ресурсу 
WikiLeaks, який поставив нові медіа-
технології на службу громадського акти-
візму. Книжка скидається на індивіду-
альне повстання проти репресивної сис-
теми в дусі кінострічок Мілоша Формана: 
рафінованих та прямих, але щирих і 
тому спонукальних. Це історія таланови-
того журналіста-детектива, для якого 
етичні цінності стоять вище за фінансово 
вигідну халтуру. Це історія, де енергії од-
ного ідеаліста вистачило на те, щоб ви-
кликати культурний вибух і таки зрушити 
суспільні механізми. Якщо хочете, це істо-
рія про те, як людина просто зібралася і 
здійснила свою мрію. 

Книжка має передовсім протверезний 
ефект. На реальних фактах вона демон-
струє, що більшість речей, у які нас вчили 
вірити з дитинства, – не просто «не ми», а 

дбайливо змайстрована гра, вигідна яко-
мусь впливовому інкогніто. За плечима 
Ассанжа майорять постаті Мішеля Фуко, 
Пітера Берґера й Томаса Лукмана – інте-
лектуалів, які у попередньому столітті 

Балада про кібер-робінгуда

Звична екзотика 

WikiLeaks –  
заснований 2006 року, міжна-
родний інтернет-проект, що 
має на меті зробити скандальну 
урядову інформацію доступ-
ною широкій громадськості
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своїми книжками проливали світло на сус-
пільну дисципліну. Впродовж п’яти минулих 
років у віртуальному просторі, а тепер і на 
сторінках друкованого видання Джуліан Ас-
санж робить те саме на практиці. Цей ерудо-
ваний трудоголік сповідує своєрідний кібер-
гуманізм: «Ми не можемо здійснювати ба-
зові права, які лежать в основі справедли-
вості, у світі приховування, таємності та 
брехні. Ці права – право знати і похідне від 
нього право говорити».
З одного боку, Ассанж пише непрофесійно, не-
рідко повторюючись і збиваючись на мані-
фести. Невдоволений своїм текстом, він навіть 
вимагав у видавництва Canongate Books розі-
рвати контракт і скасувати пубwлікацію. Проте 
воно не поступилося – автобіографія таки не 
позбавлена родзинки. Її стиль легкий, а імпуль-
сивні відступи підігрівають інтерес до основної 
історії. Зрештою, Ассанж знає, що таке справ-
жня література: з перших сторінок він демон-
струє начитаність, згадуючи Вайлда, Кафку, 
Пруста, Мелвілла, Солженіцина…

Парадокс у тому, що автор – водночас і револю-
ціонер, і ретроград. Він не раз виявляє аван-
гардний порив повалити невидимі в’язниці іє-
рархій («ми збиралися розколоти світ, наче го-
ріх, і дати йому по-новому розквітнути»), а ра-
зом із тим користується старосвітськими – якщо 
не позитивістськими – аргументами, що ними 
завжди й живилися режими. Роз’яснюючи мо-
тиви своїх дій, дещо зловживає такими понят-
тями, як «істина», «справедливість» і «сво-
бода». Саме це місце найуразливіше для кри-
тики, адже не лише інтелектуальна спільнота, а 
й широкі суспільні кола (і квадрати) давно спи-
сали ті поняття у дискурсивний утиль. 
Попри те що книжка не виходить за межі роман-
тичного сюжету, значною мірою оперуючи 
штампами (втрачений рай безтурботного життя 
на острові, «виправдані» нахабство і цинізм мо-
лодого Ассанжа, самозречення в роботі, зрад-
ливі партнери, апатія, яку виявило оточення, 
коли WikiLeaks почав свою ризиковану діяль-
ність, врешті, приголомшливий суспільний резо-
нанс), ця невигадана історія справді надихає.

несамовитий екстаз від уседозволеності...» 
«От навіщо було його запрошувати? – проко-
ментувала очільниця одного з вітчизняних 
видавництв, присутня на фестивалі. – Літера-
тура – це відповідальність. І перед читачем, і 
перед світом – за імідж країни, яку репрезен-
туєш». Там, де українці тривожно дослуха-
лися до кожного слова своїх промовців, аби 
раптом не виправдовуватися з того чи того 
приводу, іноземна публіка поводилася по-
блажливо. З-поміж відвідувачів фесту оче-
видну більшість становили французи – меш-
канці Коньяка та околиць. Більшість із них 
досі небагато знали про Україну. Тому й не 
могли бути прискіпливі до нюансів.
Коло запрошених письменників насправді ви-
значив переклад. Романи Андрія Куркова, 

Юрія Андруховича, Любка Дереша, Марини 
Левицької, Анни Шевченко, Марини та Сергія 
Дяченків видані французькою. Їх могли про-
читати члени народного журі, які голосують за 
спеціальні призи, а також фахові літературні 
критики Франції, які, зокрема, виступали мо-
дераторами конференцій.
«Я прочитав твори всіх тих українських авто-
рів, які взяли участь у фестивалі, – розповів 
Тижню Юбер Артюс, французький літера-
турний критик та письменник. – Українська 
література, на мій погляд, не є ані гіршою, 
ані кращою ніж, скажімо, американська, 
мексиканська, чеська чи будь-яка інша. Я 
працюю на цьому фестивалі щороку і 
можу вам сказати: людей прийшло не 
менше, ніж завжди. Іспанію, приміром, 

ми знаємо куди краще, 
але інтерес, як виявилось, аналогічний. Хоча 
перекладених з іспанської романів на по-
рядки більше. Оце і вся відмінність».
Отакі вони, перші кроки вітчизняної літера-
тури на французькій землі. Хтось казав, що з 
фестивалем ми «дещо поквапилися»: варто 
було б дочекатися більшої кількості перекла-
дів. Інші заперечували, що лише участь у та-
ких заходах зводить в один час в одному 
місці видавців, авторів та перекладачів. Нові 
зустрічі – передумови нових проектів, а в 
перспективі – чом би й не майбутніх зрілих 
мистецьких ініціатив?

Фестиваль Litteratures 
Europeennes Cognac було засно-
вано 1988-го на честь сотої річ-
ниці від дня народження 
«батька Європи» жана монне 

Високий градус 
інтерпретацій 

«Абсент» – завершення 
поетично-музичної трило-
гії (перші два альбоми – 

«Самогон» і «Цинамон»), розпочатої 
понад шість років тому Юрієм Андру-
ховичем та польською авангардним 
гуртом Karbido. Новий альбом – це не 
лише поєднання джазу, джаз-року, 
пост-року й ембіенту, а й подекуди 
«запливи» до фольку та реґі. Майстер-
ність музикантів Karbido дає змогу їм 
вільно маневрувати різними стилями, 
одержуючи щоразу вдалий результат. 
Це розмаїття не примха, бо для тих, 
хто добре пам’ятає роман Андрухо-
вича «Перверзія» (на якому і базується 
свіжий альбом), цілком очевидний за-
дум проекту «Абсент», де засобами 
музики та поезії насамперед, а також 
відеоарту і театру, але меншою мірою, 
розгортається міф про поета, мандрів-
ника і перформера Стаха Перфець-
кого. Аудіодиск цього релізу охоплює 
всі найважливіші епізоди історії Пер-
фецького, яка за специфікою свого 
розгортання та композицією тут є ще 
більш кінематографічною, ніж у ро-
мані. Яскравий момент, деталь, сим-
вол, точно відтворений настрій – це 
підхід, який вимагає від слухача непо-
ганого знання тексту книжки. Бонус-
ний DVD створений із матеріалів кон-
цертів у київській консерваторії та 
івано-франківській філармонії, що від-
бувались за підтримки VJ-group Cube. 
Секрет «Абсенту» криється не лише в 
сюжетній цілісності, якої бракувало по-
переднім платівкам трилогії, – річ пе-
редусім у добре інтерпретованій істо-
рії Перфецького, який опиняється у 
«місті привидів» Венеції сам на сам зі 
своїм життям, коханням і смертю. На-
віть без паралелей із міфом про 
Орфея уявна мандрівка лабіринтами 
цього альбому була б цікавою.



Автор:  
Ольга Погинайко

Тест на 
зрілість
«Лоліта» Владіміра 
Набокова – шахова  
партія для інтелектуалів

С
пробуйте назвати роман, 
що породив би субкуль-
туру, увів в обіг низку 
слів-новотворів, зумовив 

формування цілої галузі літе-
ратурознавства, майже рік три-
мався в переліку бестселерів 
New York Times і за 50 років 
після того так і не втратив ста-
тусу елітарної інтелектуальної 
прози, урешті, попри наполе-
гливі пошуки попередників та 
численні наслідування, донині 
залишився не схожим ні на що, 
написане до й після. Це «Ло-
літа» Владіміра Набокова – ро-
ман, що пройшов шлях від за-
борони на друк у деяких краї-
нах до навчальних програм 
університетів і нині належить 
до списку must read кожного ін-
телектуала.

У КОЛі ЗВиНУВАЧеНь
Сюжет книжки – любовна істо-
рія професора-літерату роз-
нав ця та 12-річної дівчинки – 
усім відомий, але дражливий 
для пересічного читача навіть 
нині. Він зробив книжку враз-
ливою (як, власне, і самого ав-
тора) до різноманітних звину-
вачень. До того ж «Лоліта» ще й 
написана від першої особи як 
«сповідь світлошкірого вдівця». 
Тож, хоч би скільки набокоз-
навці доводили, що Гумберт – 
це не Набоков, питання щоразу 
залишаються. Не дивно, що в 
далеких 50-х минулого століття 
«Лоліті» довелося не солодко й 
навіть поміж американських 
друзів письменника були такі, 
хто сприйняв її як «вправляння 

в порнографії», звинувативши 
автора в бажанні нарешті за-
жити слави будь-яким спосо-
бом. А втім, «Лоліта» не була 
ані першим твором письмен-
ника «на цю тему», ані англо-
мовним дебютом, та й узагалі 
умови її виходу у світ не перед-
віщали фурору. 

У 1955-му, коли було опу-
бліковано роман, Владіміру 
Набокову виповнилося вже 56 
років, він був автором десяти 
романів і повістей російською 
та двох – англійською. І серед 
них уже була «Camera obscura» 
(в англійському перекладі 
«Laughter in the Dark»), голо-
вний конфлікт якої побудова-
ний довкола стосунків 17-річ-
ної дівчини та значно стар-
шого чоловіка. Автор уже мав 
свого читача та певне сус-
пільне становище в США, адже 

15 років викладав у престиж-
них навчальних закладах, де 
його, окрім того, знали ще й як 
лепідоптеролога (на основі ба-
гаторічних спостережень за 
метеликами Набоков запропо-
нував зміни в класифікації де-
яких видів цих комах, акту-
альні в науці й досі). Не дивно, 
що він сам побоювався, що 
друк такого роману, як «Ло-
літа», може зашкодити його 
кар’єрі. Тож першою думкою 
було опублікувати роман під 
псевдонімом. 

Проте спочатку треба було 
знайти видавця. А це вияви-
лося вкрай непростим завдан-
ням. Йому почергово відмов-
ляли видавництва, аж поки 
його європейська агентка Дуся 
Ерґаз не вийшла на Моріса 
Жиродіа – власника французь-
кого Olympia Press, що вже 

Тиждень про-
довжує серію 
публікацій, у 
яких пропонує 
глибші тлума-
чення значущих 
для світової 
культури творів. 
У № 27 ішлося 
про відому ан-
тиутопію аме-
риканця Рея 
Бредбері «451 
за Фаренгей-
том» та її вплив 
на белетрис-
тику, політичну 
критику й кіне-
матограф. Про 
детективи ан-
глійки Аґати 
Крісті як відо-
браження її не-
простої біогра-
фії ми писали в 
№ 34. Об’єктом 
літературно-
політичного 
аналізу в № 40 
став постмодер-
ністський ро-
ман «Ім’я тро-
янди» італій-
ського письмен-
ника, семіотика 
й медієвіста  
Умберто Еко. У 
цьому ж номері 
читайте про 
«Лоліту» росій-
ського емі-
гранта Владі-
міра Набокова, 
роман, який, 
попри свою 
дещо жовту 
скандальність, 
досі не втратив 
статусу елітар-
ної інтелекту-
альної прози. 
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У тексті «Лоліти» 
фігурує понад  

50 
письменників 

Перше 
видання 
«Лоліти»

ВиГНАНеЦь-АРиСТОКРАТ
Доля Владіміра Набокова (1899–1977) типова і незвичайна водночас. Ти-
пова, як і доля багатьох політичних емігрантів ХХ століття, незвичайна за-
вдяки історії його роду й тій шаленій літературній славі, якої він зажив після 
«Лоліти». Народжений у дуже багатій російській аристократичній сім’ї (його 
батько обіймав високу посаду в Тимчасовому уряді та був автором акта про 
відречення царя, а один із дідів – міністр юстиції царської Росії), що після 
приходу до влади більшовиків емігрувала до Німеччини, у другій половині 
1930-х письменник, його дружина Вєра і син жили у великих злиднях; у віці 
40 років він змушений вдруге емігрувати (оскільки Вєра була єврейкою, по-
дружжя не могло залишатися в окупованій Гітлером Європі) й почати нове 
життя в Америці; а після вибуху «бомби вповільненої дії» «Лоліти» він знову 
багач, який так ніколи й не мав власного дому і доживав віку в найрозкішні-
шому готелі курортного швейцарського містечка Монтре.  
Набокова можна назвати не тільки політичним вигнанцем, а й мовним і лі-
тературним. Понад 20 років він писав вірші, оповідання та романи росій-
ською, перекладав російською світову класику (наприклад, «Кола Брунь-
йон» Ромена Роллана в перекладі молодого Владіміра «Николка Персик»). 
А після імміграції до США вольовим рішенням письменник переходить ви-
ключно на англійську, перекладаючи тепер уже «в інший бік» «Євгенія Онє-
гіна» Пушкіна й майже всі власні твори. В історії світової літератури таких ав-
торів було вельми небагато, без спеціальних пошуків в енциклопедіях 
можна назвати хіба що Беккета, та й то різниця між англійською і французь-
кою мовами, вочевидь, не така значна, як між російською та англійською. 
Ім’я Набокова багато років було забороненим у його рідній країні. Нині ж 
росіяни всіляко пропагують і наголошують, що Владімір Набоков – росій-
ський автор. Водночас півсвіту вважає його письменником американським, і 
слід сказати, що на схилі літ він і сам так уважав.  

ЗА СВОЄЮ  
СТРУКТУРОЮ «ЛОЛіТА»  
Є СВОЄРіДНим 
ПеРеВеРНУТим ДеТеКТиВОм

розгорнулася запекла поле-
міка, він зажив світової слави. 

Успіх «Лоліти» прирікав її 
ще й на екранне життя. Тож не 
дивно, що тільки-но роман на-
решті вийшов в Америці (а ста-
лося це аж через три роки після 
першого видання в Olympia 
Press), відомий на той час за 
стрічками «Одноокі валети» та 
«Стежки слави» режисер 
Стенлі Кубрік придбав права на 
його екранізацію (1958-го). 

Особлива вага цього 
фільму, як видається нині, по-
лягає в тому, що сценарій до 
нього написав сам Владімір 
Набоков. Таку «аферу» Кубрік 
запропонував йому практично 
відразу після купівлі автор-
ських прав на екранізацію – 
1959-го, проте спершу пись-
менник відмовився. І лише 
майже через рік, почувши, що 
«Лоліта» має бути нібито та-
ємно одружена з Гумбертом, та 

уявивши, що зрештою може 
зробити з його улюбленого ро-
ману інший сценарист, змінив 
свою думку. Й хоча стрічка 
містить тільки невелику час-
тину з його 400-сторінкового 
сценарію, перше, що в ній впа-
дає у вічі глядачеві, – навіть не 
Лоліта (бо Сью Лайон таки має 
вигляд 17-річної), а незвично 
місткі діалоги. Актори стра-
шенно багато говорять, й осо-
бливо це помітно на тлі пізні-
шої екранізації Едріана Лайна. 
До речі, саме за сценарій і 
тільки за нього «Лоліта» 
Стенлі Кубріка отримала свого 
часу «Оскара».

ЗмАГАННя З АВТОРОм 
То що ж такого особливого, зре-
штою, є в «Лоліті», що упро-
довж понад 50 років вона при-
ваблює читачів з усього світу, 
змушуючи видавництва раз по 
раз перевидавати її? Передусім 
талант письменника. Набокову 
вдалося створити інтелекту-
альний роман поза межами сю-
жету. Автор пропонує читачеві 
не так готову закінчену історію, 
як можливість створити її ра-
зом. 

друкував ризиковані на той 
час книжки, – деякі з них нині 
відомі нам як класика світової 
літератури. Перше видання 
«Лоліти» було непримітним 
томиком кишенькового фор-
мату в характерній зеленій па-
літурці. Такі книжки Olympia 
Press почитували американ-
ські вояки, що служили на те-

риторії Європи. І, ймовірно, ні-
чого не сталося б, якби Ґрем 
Ґрін у різдвяному випуску лон-
донської Sandy Times не від-
значив роман як один із трьох 
найцікавіших за 1955 рік. Йому 
відповів Джон Ґордон із Sandy 
Express, назвавши книжку 
«справжнім свавіллям порно-
графії». Раптово довкола твору 
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ЛіТеРАТУРНі ПАРАЛеЛі 
«Дівчина з ведмедиком»  
Віктора Домонтовича
Стосунки чоловіка з надто юною дівчинкою часто 
стають об’єктом письменницького дослідження. І 
хоча ніхто, крім Набокова, не зважився загострити 
конфлікт аж такою мірою, як у «Лоліті», проте 
спроби, вочевидь, були ще й до нього. Однією з них 
можна вважати роман «Дівчинка з ведмедиком» 
українського письменника Віктора Домонтовича. 
Головний герой цього твору – Іполит, викладач-
хімік, запрошений читати лекції зі свого предмета 
двом молодим панянкам. Там він і знайомиться з 
об’єктом свого захоплення – 16-річною Зиною. У ді-
вчини ще дитяча пристрасть до плюшевих ведме-

диків, юнацький максималізм і бажання епатувати навколишніх. Палка за-
коханість героя впереміш із літнім дозвіллям змушує його блукати розпече-
ними вулицями Києва та щодня сподіватися листів від Зини. Утім, хоч би як 
страждав герой, він не робить жодного кроку назустріч, аж поки дівчина 
сама не вирішує віддатися йому, будучи на той момент, за сучасними мір-
ками, повнолітньою та шукаючи свій, альтернативний життєвий шлях, не 
пов’язаний із заміжжям. Врешті, тікаючи від імовірного подружжя, Зина 
опиняється в Берліні й фактично стає повією.
Як видно, у цьому романі центральний конфлікт дещо інший, бо йдеться 
про пошук власного життєвого шляху, відмінного від патріархальних сус-
пільних моделей. Зина зважується на крайній крок для того, щоб унеможли-
вити ситуацію, коли жінка визначається, набуває суспільного статусу не 
власними досягненнями, а наявністю/відсутністю чоловіка, тоді як Лоліті, 
сироті, просто нікуди піти й вона змушена вдовольняти Гумбертову при-
страсть. У вчинках Зини немає ноток фемінізму, Лоліта ж є жертвою жорсто-
кого світу. Характерно, що обидві зрештою помирають, тільки для Зини са-
могубство – це знову справа власного вибору, а Лоліта йде з життя на порозі 
сімейного щастя. 
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За своєю структурою «Ло-
літа» є своєрідним переверну-
тим детективом. Завдяки 
передмові-містифікації «в 
усьому приємного Дж. Рея» ми 
від самого початку знаємо, що 
місіс Річард Ф. Скіллер померла 
під час пологів, а головний ге-
рой когось убив. І з’ясувати до-
ведеться не хто вбивця, а кого 
вбили та чому така важлива 
смерть цієї жінки. Так роман пе-
ретворюється на шахову партію, 
в якій автор розставляє пастки 
своєму читачеві, пропонує йому 
помилкові ходи й припущення, 
а той розгадує та уникає, трима-
ючи напохваті словники й енци-
клопедії або, якщо вже йдеться 
про сучасного читача, – Вікіпе-
дію і Google. У своїй книжці 
«Ключі до «Лоліти» один із 
провідних набокознавців Карл 
Проффер із цього приводу 
пише: «Ідеальний читач «Ло-

літи» має бути досвідченим лі-
тературознавцем, що вільно во-
лодіє кількома європейськими 
мовами, Шерлоком Голмсом, 
першокласним поетом і, крім 
того, мати чіпку пам’ять».

У тексті «Лоліти» фігурує 
понад 50 письменників. Ці від-
силання до По, Флобера, Кітса, 
Данте, Петрарки, Крісті, Ка-
тулла, Достоєвского та інших, 
відіграють, на перший погляд, 
не завжди дуже важливу роль 
у тексті. Але без знання їхньої 
творчості, без розуміння, 
звідки беруться Арсен Люпен, 
Ерутар Ромб, Моріс Шметтер-
лінг, Др. Кітцлер, Фратер 
Грімм, Н. С. Арістофф чи П. О. 
Тьомкін, цілковито зрозуміти 
роман майже неможливо. Тому 
читач зрештою відсуває на 
другий план сюжетні перипетії 
і зосереджується на інтелекту-
альному змаганні з автором 
(на тій самій шаховій партії). І 
саме тому «Лоліта» належить 
до книжок, які не просто чита-
ють, щоб завтра забути, а пере-
читують, бо з кожним новим 
колом відкриваєш для себе 
більше в міру того, як власний 
культурний горизонт розши-
рюється. 

еКРАНіЗАЦії КНижКи
«Лоліта» Стенлі Кубріка 
13 червня 1962 року, у день 
прем’єри «Лоліти», натовп 
фанатів штурмував кожне 
авто, що наближалося до 
кінотеатру. Проте коли з 
машини вийшов Владімір 
Набоков, на нього мало хто 
звернув увагу – фани че-
кали на Джеймса Мейсона, 
тоді зірку першої величини, 
який виконував у фільмі 
роль Гумберта. Роль Квілті 
дісталася Пітерові Сел-
лерсу, а Лоліти – Сью Ла-
йон.
Стрічка Стенлі Кубріка виявилася доволі далекою від роману, та й від набо-
ківського сценарію також. Режисер був змушений «додати років» головній 
героїні, й це значною мірою змістило центральний конфлікт. Гумберт 
більше не був педофілом, який розбещував дитину, а лише дещо похму-
рим чоловіком середнього віку, закоханим у дівчину. Перша книжка ро-
ману, що розповідає про дитинство Гумберта та про виникнення його по-
тягу до німфеток, була зовсім викинута зі стрічки. Про згубну пристрасть 
героя теж ані слова. Натомість драматург-«викрадач» Клер Квілті дістав 
значно більше уваги, ніж коли-небудь до чи після цієї екранізації. Будучи 
комедійним актором і маючи карт-бланш на імпровізацію, Пітер Селлерс 
практично перетворив історію Лоліти з драми на фарс.
У Кубріка були вдалі знахідки, яких немає ані в романі, ані в сценарії. 
З-поміж них особливо вдалою сам Набоков уважав гру в пінг-понг Квілті та 
Гумберта на початку фільму. Проте загалом стрічка виявилася не такою 
хорошою, як очікували причетні до неї люди. Уже через рік режисер зізна-
вався, що якби відразу усвідомлював, наскільки сильними будуть цензурні 
обмеження (парадокс: «Лоліту» знімали в Англії, оскільки навіть Кубріку 
було не під силу боротися з вікторіанством демократичної Америки), то, 
мабуть, узагалі не брався б за роботу над нею.

«Лоліта» едріана Лайна
У 1997 році з’явилася ще 
одна екранізація роману, 
добре відома вже й україн-
ським глядачам. Головну 
роль у цій стрічці виконала 
на той момент 15-річна До-
мінік Свейн, роль Гумберта – 
Джеремі Айронс. Продю-
сери вирішили не орієнтува-
тися на стрічку Кубріка, за-
просивши й нового сцена-
риста Стефена Шиффа. І 
слід сказати, що стратегія 
спрацювала. Нова «Лоліта» 
виявилася значно ближчою як до самого сюжету, так і до настрою набоків-
ського оригіналу. 
Фільм починається зображенням головного героя після вбивства, про що 
свідчать закривавлені обличчя, руки й пістолет. Далі закадровий голос 
розповідає про юні літа і перше кохання Гумберта – причину всіх його лю-
бовних страждань, після чого дія переноситься в Америку. Цей 
п’ятихвилинний пролог має неабияке значення для стрічки, бо саме в 
ньому звучать рядки про німфеток, без чого неможливо відтворити справ-
жню колізію твору. 
Критики не раз високо оцінювали гру Джеремі Айронса та Домінік Свейн. 
Натомість Квілті у виконанні тепер уже Френка Ланджелли з темного Кубрі-
кового генія перетворився на актора другого плану, таким чином повер-
нувши і романний конфлікт. Стрічка також містить окремі любовні сцени 
(які замість неповнолітньої Домінік зіграла її доросла дублерка), які, втім, 
за інших обставин публіка могла б сприйняти як цілком невинні. А проте 
саме вони навіть наприкінці 90-х років ХХ століття створили «Лоліті» труд-
нощі в американському прокаті. Там вона змогла з’явитися вже значно піз-
ніше, ніж у Європі чи навіть Росії, та й то тільки після трансляції в кабель-
них мережах. Вважають, що саме це стало причиною грандіозного фінан-
сового провалу фільму: замість вкладених майже $60 млн продюсери 
отримали в прокаті лише трохи більше ніж $1 млн. 

«ЛОЛіТА» НАЛежиТь  
ДО КНижОК, яКі Не ПРОСТО 
ЧиТАЮТь, ЩОБ ЗАВТРА 
ЗАБУТи, А ПеРеЧиТУЮТь
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Тиждень побував у Стрілецькому – єдиному цілком 
польськомовному селі України, яке, утім, не схвалює  
ідеї надання польській мові статусу регіональної

П
рикордонний Мостись-
кий район Львівщини – 
єдиний в Україні, де ком-
пактно проживає поль-

ськомовна громада. За кілька 
кілометрів на південь від Мос-
тиськ своєрідним півколом роз-
кинулися села Крисовичі, Стрі-
лецьке та Лановичі – разом 
вони утворюють найбільший 
польськомовний осередок 
України. У цьому, а також су-
сідньому Самбірському районі 
є ще кілька сіл зі змішаним 
українсько-польським населен-
ням – тутешні поляки між со-
бою спілкуються рідною мовою 
та відвідують римо-католицькі 
костели. З майже 19 тис. поля-
ків Львівської області у Мос-
тиському районі мешкають 4,7 

тис., становлячи 7,6% населення 
району. Більша громада є лише 
у Львові, однак у великому місті 
вона не сягає навіть 1%, тож її 
присутність не так помітна.

Сама наявність такого осе-
редку є певним феноменом, 
адже до війни польське насе-
лення Галичини та Волині ста-
новило кількасот тисяч людей. 
Водночас стільки само україн-
ців тоді мешкало на захід від 
сучасної лінії кордону. Жорсто-
кість війни, кілька хвиль пере-
селень, депортацій, обмінів на-
селенням і територіями – на-
вколо Перемишля та Ярослава 
не залишилось як таких укра-
їнських сіл. Зі східного боку 
кордону якимось дивом уцілів 
цей невеликий «анклав». 

Вщухли бурхливі 40-ві та 50-ті 
роки минулого століття – і про 
поляків, які залишились на-
вколо Мостиськ, радянська 
влада, схоже, забула. А якщо 
точніше, оголосила Стрілецьке 
неперспективним. За Польщі в 
селі не встигли побудувати 
костел, тож селяни мусили хо-
дити на богослужіння до Мос-
тиськ – три кілометри пішки 
польовою дорогою. Окрім того, 
в селі була лише чотирьох-
класна школа з українською 
мовою викладання. До речі, 
Стрілецьке – це українська на-
зва села, натомість мешканці й 
досі його називають Стшель-
чиска, яке є похідним від поль-
ського слова «стшелєц» – стрі-
лець.

Прикордонні 
«стрільці» 
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СеЛО БеЗ АВТОБУСА ТА 
СіЛьРАДи
Три кілометри до райцентру – 
це начебто невелика відстань, 
однак на практиці дістатись з 
Мостиськ до Стрілецького до-
волі складно. Райцентр розта-
шований на одній із основних 
загальноукраїнських магістра-
лей, за 30 км від пункту про-
пуску Шегині-Медика – єди-
ного на українсько-польському 
кордоні переходу, який можна 
долати не лише автомобілем, а 
й пішки. Мостиський район 
входить до зони малого при-
кордонного руху, тож чимало 
його мешканців живуть з при-
кордонної торгівлі – за якусь 
сотню метрів з польського боку 
є великий супермаркет, а до 

найближчого великого поль-
ського міста Перемишля – від 
кордону якихось 8 км.

У центрі Мостиськ ми по-
вертаємо на південь – у самбір-
ському напрямку. Асфальтів-
кою доїжджаємо до першого 
села – Крисовичів, а далі му-
симо звертати на бічну дорогу. 
Асфальту тут, здається, ніколи 
не було взагалі, – за автомобі-
лем здіймається густа курява. 
Знайти Стрілецьке вдалось 
лише за допомогою місцевих 
мешканців – жодних вказівни-
ків так і не помітили. За кілька 
годин нашого перебування у 
Стрілецькому ми побачили 
лише кілька автомобілів – при 
цьому один із польськими но-
мерами, інший – з чеськими. 
Селяни майже одразу поскар-
жились на те, що від райцентру 
вони фактично відрізані – уже 
два тижні сюди не ходить 
маршрутка. Це при тому, що й 
раніше транспортники не осо-
бливо балували місцевих жите-
лів увагою, позаяк офіційно 
вона повинна робити лише 
один рейс – зранку. Чи то водій 
захворів, чи взяв відпустку, чи 
взагалі звільнився – не відомо. 
Ось такий відгомін колишньої 
безперспективності села, в 
якому навіть немає сільради – 
вона у сусідніх Лановичах, куди 
так само доводиться добира-
тись пішки.

КОСТеЛ, шКОЛА ТА ПАПА 
РимСьКиЙ
Після проголошення незалеж-
ності України, коли відпали 
безглузді релігійні заборони, 
селяни досить швидко збуду-

вали костел Святого Серця Іс-
усового та Марії. Зараз це чу-
дова споруда із характерними 
шпилями й акуратною і до-
глянутою територією. Поруч 
із костелом будинок, у якому 
живуть священики, котрі слу-

Турка

Кам’яна-
Бузька

Перемишляни

Жовква

Миколаїв

ЛЬВІВ

Яворів

Трускавець

Дрогобич

Самбір

Мостицька

Ходорів

Стрий

Крисовичі

Стрілецьке

Лановичі
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жать у ще кількох римо-
католицьких громадах району, 
невелика каплиця Матері Бо-
жої, фігура святого Антонія та 
Хресна дорога. Душпастирі, 
які опікуються тутешньою гро-
мадою, є громадянами Польщі.

Недалеко від костелу стоїть 
старий пожежний автомобіль із 
польськими номерами. Як вия-
вилось, його нещодавно пода-
рували сільській громаді, но-
мери ще не встигли поміняти 
на українські. І, звичайно, пе-
ред костелом встановлений 
бюст Папи Римського Івана 
Павла ІІ. Втім, до його постаті у 
мешканців Стрілецького осо-
бливе ставлення. Під час пере-
бування у Львові Іван Павло ІІ 
освятив наріжний камінь нової 
школи у селі. Якщо Папа Рим-
ський подбав про духовне за-
безпечення школи, то поль-
ський сенат – про матеріальне. 
Парламентарії з сусідньої дер-
жави виділили кошти на її бу-
дівництво, а відтак польська 
держава неодноразово матері-
ально підтримувала єдину в 
Україні сільську польськомовну 
школу. Отож Стрілецьке отри-
мало двоповерхову школу зі 
спортивною залою, їдальнею та 
блоком для дошкільнят. Школа 
й костел не лише стоять поруч, 
а й, за словами заступника ди-
ректора школи Елі Кінаш, чи-

мало заходів вони проводять 
спільно. Найбільшою пробле-
мою дітей, які тут йдуть в пер-
ший клас, є те, що вони фак-
тично не володіють україн-
ською. Тому навчання до чет-
вертого класу відбувається 
польською. Далі більшість 
предметів, за винятком поль-
ської мови, історії Польщі, 
етики – українською. Меш-
канці Стрілецького хочуть, щоб 
їхні діти залишались в Україні.

НА НАВЧАННя ТА РОБОТУ – 
ДО ПОЛьЩі
Однак це бажання батьків роз-
бивається об сувору дійсність. 
Коли відкривали школу, у ній 
навчалися 120 дітей. Нині – 70. 
Сказати, що це окрема про-
блема Стрілецького, не можна, 
адже аналогічна ситуація і в ін-
ших селах, до того ж не лише 
Мостиського району – Львів-
щина є лідером в Україні за 
кількістю малокомплектних 
шкіл. «Мій син зараз навча-
ється у Польщі, каже, що як 
тільки йому вдасться влашту-
ватись там на роботу, то в Укра-
їну вже не повернеться», – роз-
повіла одна з мешканок Стрі-
лецького. У Польщі на заробіт-
ках перебуває і її чоловік. За-
кінчивши 9-й клас у селі, діти 
йдуть до польськомовної 
школи у Мостиськах, а далі зна-

чна частина її випускників по-
ступають до вищих навчальних 
закладів Польщі. Додому по-
вертаються аж ніяк не всі. 
«Самі розумієте, чому так є», – 
говорить Еля Кінаш. Вона, до 
речі, є найкращим прикладом 
того, що цей процес не є незво-
ротним. Попри те що навчалась 
пані Еля в Польщі, однак після 
здобуття вищої освіти таки по-
вернулась додому в Мостиська. 
І хоча знайти роботу за фахом 
польського філолога у райцен-
трі було дуже складно, їй таки 
пощастило – якраз зайшла 
мова про школу у Стрілець-
кому.

Не так давно у польських 
ЗМІ з’явилась інформація про 
можливість запровадження у 
Мостиському районі польської 
мови як регіональної. Таку за-
яву зробили деякі лідери поль-
ських організацій в Україні. У 
Стрілецькому вдалось поспіл-
куватись з різними людьми. До 
цієї ідеї вони ставляться 
вельми скептично, кажуть, що 
як національна меншина вони 
мають все необхідне, щоби під-
тримувати свою культуру і са-
мобутність. Куди більше вони 
потерпають від різноманітних 
соціальних проблем, однак у 
цьому плані вони нічим не від-
різняються від сусідніх україно-
мовних сіл. 
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:)
Дізнавшись, 
що ми 
журналісти 
і хочемо 
написати 
про платний 
вхід, 
охоронці 
миттєво 
змінились 
на обличчі, 
сказавши, 
що ні про які 
10 грн і мови 
не йшло

Наталя Дмитрук Дмитро Крапивенко

НАш ТИЖДЕНЬ| 

ОХОРОНЦі і 
жУРНАЛіСТиКА

іНДиВіДУАЛьНиЙ 
ЧАС

ПОСТВиБОРНА 
ЧУДАСія

Олена Чекан 

Igor: Вирішили зовсім загнати в тінь 
валюто-обмінні операції??? Ну-ну, про-
довжуйте так і далі! Шановні депутати-
корупціонери самі не бажають жити чес-
но, то вирішили не дати змоги жити чесно 
простим громадянам!

Леонид: А почему не 50%? Обмен будет 
происходить нелегально.Что Хомутынник 
не мог поинтересоватся у своих друзей-
регионалов, сколько они готовы поменять 
на этих условиях? Лично я не собираюсь.

Кривий Ріг: А пані щербакова, напев-
но, «кришує» тіньовий валютний ринок, 
якщо твердо відстоює цей закон. Ні одна 
нормальна людина при здоровому глуз-
ді не піде в банк купувати валюту, щоб зі 
100 доларів 130–150 грн віддати фінуста-
нові ПРОСТО ТАК!!!!!

Наблюдатель: Очередная уловка на 
государственном уровне опустошить 
карманы собственных граждан... Как 
можно облагать 15% сбережения граж-
дан?!!! Ведь изначально, получив доход, 
они уже заплатили налог с доходов в раз-
мере 15%! А если бы сбережения храни-
лись в виде золота, картин, машин, дач и 
гаражей?.. Или мы просто стадо, которое 
можно безнаказано доить? 

123: Як бути, коли кредит у валюті, а ЗП у 
гривнях??? Можливо, потрібно на це та-
кож звернути увагу.

В.П.: Снимать процент в обменниках – 
это просто грабеж! Если бы действовал 
только один (!) единственный курс и ва-
люту менял только (!) госбанк, только тог-
да можно было бы такой шаг разрешить 
и то при широкой (!) поддержке населе-
ния... А так все коммерческие банки УжЕ 

заплатили за эти операции по обмену, и 
снимать еще процент – подлинный гра-
беж!

Александр: Вообще уже олигархи-
депутаты офигели!??! Хотят забрать по-
следнее, что есть! Свою жирную руку в 
карман хотят засунуть всем украинцам! 
На этот раз революция будет настоящей!

Гість: Та скільки шкур ще можна драти з 
цього бідного народу!!! жінкам на пен-
сію в 60! – надходження до пенсійного 
фонду (насправді дуля!), відсотки з ва-
люти теж туди – і теж дуля!!! А чим же за-
ймається наш великорозумний уряд!!!! 
ПроФФесіоналів??? – набиває собі ки-
шені й будує хмарочоси в Кончі-Заспі!!!! 
Досить свавілля!!! Досить оббирати лю-
дей!!! Працюйте вже нарешті, працюйте, 
а не думайте, як ще останнє з нас витяг-
ти!!! Інакше дочекаєтесь!!! Ми терпеливі, 
але до певного часу! 

Вас имеют: Рассчитано на панику. Дума-
ют, что все сейчас промахнутся сдавать  
доллар. Кто сейчас побежит в банк – тот 
влетит. Курс к моменту ввода закона 
спланировано подскочит к 9,2, это и есть 
15%.

Коли ми з подругою намага-
лися сфотографувати з огля-
дового майданчика біля Ан-
дріївської церкви тамтешні 
краєвиди, охоронці заявили, 
що за вхід треба викласти з 
кишені 10 грн. Ми вирішили 
дізнатися, звідки взялася ця 
сума і за що саме маємо пла-
тити. Проте замість дати нам 
обґрунтовану відповідь «міцні 
чоловіки» попросили нас за-
лишити територію, бо, вияв-
ляється, там уже зачинено. Ді-
знавшись, що ми журналісти і 
хочемо написати про платний 
вхід, охоронці миттєво зміни-
лись на обличчі, сказавши, що 
ні про які 10 грн і мови не 
йшло, і дозволили зайти на 
майданчик. Після нашої про-
гулянки, вони ще приязно по-
цікавилися, чи багато ми на-
знімали. А потім з острахом 
чи полегшенням глянули нам 
услід… 

Абсолютна більшість моїх 
друзів, колег і знайомих чо-
мусь хронічно запізнюються: 
на робочі наради, дружні зу-
стрічі, дні народження… Стає 
чи не правилом хорошого 
тону сказати: ну я, як завжди 
трохи запізнився/лась. Мало 
хто навіть вкладається у 
15-хвилинну «дипломатичну 
затримку». Я вже навіть зми-
рився і не ображаюсь, але 
ніяк не наважуся слідувати 
цьому прикладу, бо завжди 
маю надію: а може, цього 
разу прийдуть вчасно… Я не 
схильний вірити у те, що пе-
реведення годинникових 
стрілок на зимовий чи літній 
час дає якусь велику користь, 
проте знаю, що багатьом за-
радило б індивідуальне кори-
гування годинника, кому – 
на півгодини, кому – на го-
дину вперед, тоді й зустріча-
лися б у «реальному часі».   

Знаменитий бальнеологічний 
курорт, цілющі джерела, 
чисте гірське повітря, диво-
вижні краєвиди. Трускавець 
іще з ХІХ століття був відо-
мий своїми мінеральними во-
дами… Нещодавно одна з 
партій заохочувала своїх при-
хильників путівками до цього 
курорту за активну участь і 
«правильне» волевиявлення 
на цьогорічних виборах до 
Верховної Ради. І ось з поїзда 
висипала величезна кількість 
«ощасливлених». Тут їх не че-
кали, але все ж таки, хоч і з 
величезними зусиллями, роз-
містили, кому як вдача усміх-
нулася. Незвані гості мерзли 
через відсутність опалення, 
недоїдали, бо на всіх браку-
вало харчів, хворіли, потер-
пали від нестачі лікарів і жах-
ливих умов проживання. Ось 
така політична «подяка» за 
прихильність! 

ЗВОРОТНиЙ ЗВ'яЗОК

Реакція читачів сайта tyzhden.ua 
щодо новацій влади на валютному 
ринку 
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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 номером 
(067) 407-10-96 (з 9:00 до 18:00, оператор 
скине Ваш виклик і перетелефонує);

У ВІДДІЛЕННЯХ УКРПОШТИ: 
«Український тиждень» 
за індексом 99319;
«Світ у 2013» 
за індексом 68098.

ЗА СИСТЕМОЮ PORTMONE: 
www.portmone.com.ua

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

«Світ у 2013» – 40 грн

Телефон редакц�: (044) 351-13-00

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

Детальну інформацію можна дістати 
за тел. (044) 351-13-00 
або (067) 407-10-96 (callback). 
peredplata@tyzhden.ua    
*Під отриманням подарунка маємо на увазі 
можливість придбати книжку за 0,10 грн.
Грошового еквіваленту подарунків не виплачуємо 
й не компенсуємо.
Пропозиція чинна від 20.11.2012р. до 31.12.2012 р.
Акція не діє в разі передплати у відділеннях 
Укрпошти або на сайті portmone.com.

Майкл Вінч
«Одноденна держава: 
свідчення англійського 
очевидця про под� 
Карпатської України»
Це опис подій Карпатської 
України 1939 року з перспективи 
англійського спостерігача. 

Фріц Штерн, Гельмут Шмідт
«Наша епоха. Діалог»
Автори діляться унікальним 
досвідом, розмірковують 
над ключовими моментами 
минулого й сучасного, роблять 
свої прогнози на майбутнє.

Ян-Ерік Петтерссон
«Стіг Ларсон. Детективіст 
на тлі епохи»
Це портрет одного з найвиз-
начніших шведських детектив-
них авторів на тлі епохи. Автор 
розкриває літературну постать 
творця всесвітньо відомої 
трилог� «Міленіум».

Ентоні Д. Сміт 
«Культурні основи націй»
Праця присвячена вивченню
особливостей формування 
різних типів націй у культуро-
логічному розрізі. Автор розгля-
дає три типи націй: ієрархічні, 
побудовані на заповіті 
та республіканські.

II категоріяI категорія

Передплатний індекс «Світ у 2013» 68098

Передплатний індекс 
«Український тиждень» 99319

**

** У графі «вид платежу» вкажіть, будь ласка, назву журналу.

Український випуск
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Африка піднімається Нассім Талеб Чотири правила фінансів 
Маріо Монті Італія і Європа 
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