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Сформовано Генеральне 
секретарство з міжнародних 
справ УНР, яке очолив 
Олександр Шульгин

У Львові 
засновано 
українське 
товариство 
«Просвіта»

   14 грудня        15 грудня        16 грудня    

  20 грудня 1868    21 грудня 1867    22 грудня 1917  
Імператор Франц Йозеф 
затвердив австро-угорську 
угоду та Конституцію 
Австрії. Утворено 
дуалістичну імперію

З
апланований на 18 грудня візит Януковича до 
Москви, під час якого він мав приєднатися до 
«частини угоди про Митний союз», не від-
бувся. Наразі відкладений на невизначений 

термін. Ризик його зриву був від початку надто ви-
соким. Російська сторона вустами посла РФ в Укра-
їні Міхаіла Зурабова публічно донесла свою пози-
цію: з Януковичем згодні зустрічатися лише за 
умови, що він буде готовий підписати потрібні 
Кремлю документи. В протилежному випадку 
чергові рукостискання Путіну не потрібні. Але, 
можливо, були потрібні Януковичу у грі з ЄС. Тому 
є два варіанти: або Путін збагнув, що жодної кон-
кретики за результатами зустрічі не буде, або Яну-
кович в останній момент не наважився прийняти 
російських умов. Кожна сторона зі свого боку ор-
ганізувала вилив інформації у ЗМІ з приводу того, 
що візит не відбувся через неготовність візаві. По-

На шпагаті

У США чергова 
стрілянина в 
початковій 
школі: загинули 
28 дітей

У Харкові 
обезголовили 
суддю і його 
сім’ю

Парламентські 
вибори в Японії. 
Перемогла 
опозиційна 
Ліберально-
демократична партія

В Україні набрав 
чинності закон 
про повну 
заборону куріння 
у громадських 
місцях

мічник президента Путіна Юрій Ушаков пояснив, 
що заплановані до підписання документи так і не 
вдалося остаточно узгодити, а відтак за озвученою 
раніше Зурабовим логікою про зустріч не могло 
йтися. Джерела повідомляють, що каменем спо-
тикання стали спроби української сторони про-
штовхнути таку формулу приєднання до окремих 
положень Митного союзу, які б не суперечили по-
ложенням Угоди про асоціацію та зону вільної 
торгівлі з ЄС.

На що готова була піти українська сторона, 
свідчить інформація, поширена напередодні візиту 
Януковича виданням «Комерсант-Україна» із по-
силанням на відомого лобіста євразійської інтегра-
ції в українському уряді – Валерія Мунтіяна. За 
його словами, мало б бути схвалене політичне рі-
шення й створено робочу групу з вивчення умов 
приєднання України до ЕврАзЕС. Після цього 
мог ла розпочатися поступова інтеграція до МС, із 
яким Україна нібито готова укласти 29 із 51 існую-
чих угод. В обмін на це, за словами Мунтіяна, на 
перемовинах ішлося про отримання Україною 
низки преференцій, зокрема газу по $165 за тис. м3 
на 2013 рік (але із подальшим підвищенням ціни 
на 20% щороку до рівня «світових цін»). Причому 
українські представники нібито наполягали, що 
список цих преференцій мав бути погоджений ще 
до офіційного старту переговорів про членство.

Й у Москві, й у Брюсселі чудово розуміють, яку 
гру веде Янукович і Ко – шантаж з переорієнтацією 
у той чи інший бік. І там, і там не мають жодного 
бажання бути об’єктом маніпуляції з боку Києва, 
яка є очевидною. Проте і в Росії, і в ЄС насправді не 
готові відмовлятися від України. І це розуміє Яну-
кович. Саме після оприлюднення у ЗМІ інформації 
про його можливий візит до Москви з боку ЄС по-
чали надходити сигнали про готовність 
пом’якшити риторику та дати черговий аванс до-
віри у вигляді згоди на проведення саміту Україна 
– ЄС та підписання Угоди про асоціацію і ЗВТ (див. 
стор. 8). А безпосередньо у переддень запланова-
ного візиту до Москви відбулася розмова Януко-
вича із президентом Єврокомісії Жозе Мануелем 
Баррозу, за результатами якої оприлюднено дату 
саміту – 25 лютого 2013 року.

Питання насамперед полягає в тому, що ані 
ЄС, ані Росію не влаштовує ціна, яку їм намага-
ється нав’язати режим Януковича. Від РФ він хоче 
широкого сприяння в торговельно-економічній 
сфері та суттєвого зниження цін на газ, пропону-

Автор: 
Олександр 

Крамар
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Народився 
В’ячеслав 
Чорновіл, 
дисидент-
політв’язень, 
один із лідерів 
НРУ

Так званий І 
Всеукраїнський 
з’їзд рад у Харкові 
проголосив в Україні 
радянську владу

У Латвії за фактом 
відмивання грошей 
арештували рахунки 
компанії, що 
продала «вишку 
Бойка»

Юрій Винничук та 
Леся Воронина стали 
переможцями конкурсу 
«Книга року ВВС»

У Києві загострилося протистояння 
активістів із забудовниками, які 
хочуть перетворити Гостинний двір на 
звичайний торговельний центр 

    18 грудня        19 грудня    

  23 грудня 1947    24 грудня 1937    25 грудня 1917  
Американські 
вчені Джон Бардін, 
Волтер Бреттейн 
та Вільям Шоклі 
продемонстрували 
свій винахід – 
транзистор

ючи натомість часткові поступки, насамперед 
політично-гуманітарні. Причому проблема, на 
думку Путіна, криється не так у тому, що поступки 
пропонуються часткові, а в тому, що всі їх будь-
коли може анулювати чи ця, чи, тим більше, на-
ступна влада. Путін недвозначно дає зрозуміти, 
що його цікавлять кроки, котрі, якщо не швидко, 
то принаймні незворотно інтегрували б Україну 
до його реставраційних проектів на пострадян-
ському просторі. І програма-мінімум, здається, 
полягає у позбавленні України перспективи євро-
пейської інтеграції. 

Від ЄС Януковичу потрібна насамперед легіти-
мізація його режиму. Попри вдавану байдужість 
та демонстрацію зовнішньополітичної активності 
в азійському напрямку, насправді повномасш-
табна ізоляція на Заході є не меншою проблемою, 
аніж фінансова. Врешті-решт і тому, що вони між 
собою пов’язані. Для того щоб отримати легітимі-
зацію на Заході, а зовсім не через реальні праг-
нення до європейської інтеграції (яка насправді 
для режиму Януковича означала б насамперед 
втрату реальної влади в країні), і робляться риту-
альні кроки в західному напрямку. Важливим є 
процес, а не результат. Потрібні саміти, зустрічі, 
переговори, бодай у телефонному режимі. По-
трібне укладання якомога більшої кількості нових 
угод, незалежно від їхнього змісту, і попри те, що 
не дотримано умов попередніх.

При цьому підсумки майже трьох років пере-
бування при владі чинного режиму засвідчили, 
що він не готовий виконувати того, чого від нього 
чекають на Заході: створювати реальне конку-
рентне і правове середовище для комфортної ді-
яльності в Україні західного й узагалі будь-якого 
неолігархічного бізнесу; дотримуватися європей-
ських стандартів у політичній площині тощо. 
Більше того, він не готовий навіть до добровіль-
ної передачі влади за результатами чергових ви-
борів. Натомість увесь арсенал заходів задіяний 
для того, щоб цього не допустити: від витонче-
них ігор із Конституцією, законодавством до ідеї 
зрежисованих референдумів. Усе це відбувається 
на тлі репресій проти опозиції, які останнім ча-
сом почали знову набирати обертів. Природно, 
що це не може влаштовувати ЄС. А отже, не може 
влаштовувати і тривале перебування при владі 
режиму Януковича. Однак, як переконують 
останні тенденції, це аж ніяк не свідчить про те, 
що Україну готові здати Путіну.  

13 грудня було обрано спікера та прем’єра, за яких проголосували відповід-
но 250 і 252 депутати: ПР, КПУ та частина самовисуванців. Такий формат си-
туативної більшості, з одного боку, засвідчив провал спроб влади сформува-
ти більшість без комуністів (вдалося назбирати лише 218 осіб), а з іншого – ви-
значив персоналії нових керівників парламенту та уряду. Прем’єром став Ми-
кола Азаров, а спікером – Володимир Рибак, представники так званої групи 
старих донецьких адміністраторів у ПР. По-перше, вони найбезпечніші з по-
гляду рівновіддаленості від основних олігархічних груп. По-друге, не ма-
ють власних політичних амбіцій із прицілом на президентське крісло. По-
третє, серед усіх потенційних кандидатів вони найбільше влаштовували 
комуністів, без яких не вдалося б, попри всі відчайдушні спроби, зібрати 
більшість для голосування за голову ВР та прем’єр-міністра.
За формою останні кадрові призначення справді видаються такою собі 
консервацією застою і посилення «старих донецьких». Однак за змістом, 
схоже, йдеться швидше про початок їх зливу на політичну пенсію. Рибако-
ві дістанеться дуже проблемний парламент, а Азарову – країна, що пере-
буває в критичній соціально-економічній ситуації. Причому і той, і той не 
зможуть спиратися на стабільну бодай мінімальну більшість у парламенті, 
а щоразу будуть змушені знаходити аргументи для потенційних ситуатив-
них союзників. Причому шукати їх доведеться не лише щодо зовнішніх со-
юзників, а й щодо окремих груп депутатів у самій фракції ПР. 
Є інформація, що там уже створюється група невдоволених переформа-
туванням у владному конгломераті. Наразі публічно незгоду виявив Ва-
лерій Хорошковський, для якого перепризначення Азарова означало 
брак перспектив у новому Кабміні з огляду на традиційні суперечнос-
ті з Миколою Яновичем, які тягнуться ще з 2004 року, коли він пішов з 
уряду Януковича – Азарова. Власне, за результатами переформатуван-
ня не лише Кабінету Міністрів, а й Адміністрації президента, РНБО тощо 
можуть з’явитися кілька конфліктних осередків усередині влади. Якщо Хо-
рошковський стане не єди-
ною втратою умовної гру-
пи Фірташа – Льовочкі-
на, то вже найближчим ча-
сом пов’язані з нею депу-
тати можуть перейти в по-
гано приховану опози-
цію до прем’єра та спіке-
ра (оскільки знову ж таки 
сталої більшості в парла-
менті немає), але, найімо-
вірніше, і далі демонстру-
ючи (поки що) лояльність 
до Януковича. А на цьому 
тлі свою гру дедалі активні-
ше розгортає і «сімейний» 
кандидат у прем’єри Сергій 
Арбузов. 

Злив на пенсію

  26 грудня 1825  
Повстання 
декабристів на 
Сенатській площі в 
Санкт-Петербурзі
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АНАТОЛІй МОГиЛьОВ
про міліцію регіоналів
«Міліція... підтримує по-
рядок, захищає інтер-
еси громадян, держа-
ви, інтереси тієї полі-
тичної сили, яка пе-
ребуває при вла-
ді», – заявив 
екс-голова МВС.

ОЛеКСАНДР  
ЯНУКОВиЧ
мітить у медіа-магнати
Бізнес-структури «Сім’ї» 
цікавляться медіа: за 
даними ЗМІ, голова 
Нацбанку та старший 
син президента спільно 
з російськими парт-
нерами запускають 
газету «Капітал».

СеРГІй ТІГІПКО
захищатиме язик
Обраний за списком ПР  
екс-урядовець при-
грозив, що його од-
нопартійці блокува-
тимуть парламент-
ську трибуну, якщо 
їм не дозволятимуть 
виступати росій-
ською.

Релігія не в моді
Кожен шостий – без віри 

За даними дослідження Pew Research Center 
«Світовий релігійний ландшафт»

ееззз вііі

Буддисти
Юдеї  
Інші реліг� 

Християни                              
Мусульмани                           
Без релігійної належності     
Індуси                                      

16% мешканців Землі не ідентифіку-
ють себе з жодною релігією. Такі дані 
оприлюднила американська компанія 
Pew Research Center. Люди без конфесій-
ної належності становлять більшість у трьох 
країнах: Китаї, Естонії та Чехії. Найчисленні-
шою релігійною групою є християни (32% на-
селення), наймолодшою – мусульмани: серед-
ній вік тих, хто вірує в Аллаха, становить 23 роки, 
тоді як у юдеїв – 36 років. Цікаво, що в Україні 
частка людей, які не мають релігійної на-
лежності, майже така сама, як і загалом у світі, – 14,7%.   

Релігійні 
групи
% загального 
населення Землі

Релігійні 
групи України
% населення країни

Середній 
вік, років 

Християни – 32%

Юдеї – 0,2%

Мусуль-
мани – 23%

Індуси – 15%

Інші 
реліг� – 0,8%

Без релігійної 
належності – 16%

30

32 36

23

34

26

Буддисти – 7%

34

Народні 
та племінні 
реліг� – 6%

33
Християни – 83,8%

Без релігійної 
належності – 14,7%

Мусульмани – 1,2%

Інші реліг� – 0,3%

1,3 млрд грн 
заборгувала влада бюджет-
никам. Дані Держфінінспекції

$9 млрд боргу
має повернути Україна у 2013 
році. Цифру оприлюднив Ми-
кола Азаров

$330 тис.
коштуватиме держбюдже-
тові покращення іміджу LNG-
терміналу після скандалу «іме-
ні Каськіва – Бонвеї». Суму виді-
лять американським піарникам

10%
знижки на газ дістане насе-
лення Польщі. Це стало мож-
ливим після того, як Варша-
ва змусила Газпром перегля-
нути ціни

ФейС-КОНТРОЛь МАйже СеРйОЗНО

ХОРДІ САРДА БОНВеї
піде під суд
Gas Natural Fenosa 
має намір стягну-
ти $1,1 млрд із само-
званця, який від іме-
ні компанії підписав 
угоду з Україною 
про будівництво 
LNG-терміналу.

АНДРІй ШКІЛь
емігрував
Екс-депутат від БЮТБ 
виїхав до Чехії, побо-
юючись репресій. Він 
досі є фігурантом 
справи про сутички 
під час акції «Укра-
їна буз Кучми» біля 
Адміністрації пре-
зидента.

РейТиНГ
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Релігія не в моді
Кожен шостий – без віри 

За даними дослідження Pew Research Center 
«Світовий релігійний ландшафт»

ееззз вііі

Буддисти
Юдеї  
Інші реліг� 

Християни                              
Мусульмани                           
Без релігійної належності     
Індуси                                      

16% мешканців Землі не ідентифіку-
ють себе з жодною релігією. Такі дані 
оприлюднила американська компанія 
Pew Research Center. Люди без конфесій-
ної належності становлять більшість у трьох 
країнах: Китаї, Естонії та Чехії. Найчисленні-
шою релігійною групою є християни (32% на-
селення), наймолодшою – мусульмани: серед-
ній вік тих, хто вірує в Аллаха, становить 23 роки, 
тоді як у юдеїв – 36 років. Цікаво, що в Україні 
частка людей, які не мають релігійної на-
лежності, майже така сама, як і загалом у світі, – 14,7%.   

Релігійні 
групи
% загального 
населення Землі

Релігійні 
групи України
% населення країни

Середній 
вік, років 

Християни – 32%

Юдеї – 0,2%

Мусуль-
мани – 23%

Індуси – 15%

Інші 
реліг� – 0,8%

Без релігійної 
належності – 16%

30

32 36

23

34

26

Буддисти – 7%

34

Народні 
та племінні 
реліг� – 6%

33
Християни – 83,8%

Без релігійної 
належності – 14,7%

Мусульмани – 1,2%

Інші реліг� – 0,3%

6% парафіян
утратила Російська православна 
церква за останні три роки. Дані 
Левада-Центру

€34 млрд
отримає Греція від ЄС, який зволі-
кав із наданням їй допомоги

КОРОТКО ПРО ДеРжБЮДжеТ-2013

17 грудня президент підписав Закон «Про Держав-
ний бюджет на 2013 рік». Порівняння скарбниць 
«біло-блакитного» періоду дуже добре ілюстру-
ють пріоритети політики нинішньої влади.

Планомірна руйнація Збройних сил Укра-
їни, зменшення фінансування української 
армії. 2013 року країна встановить історичний мі-
німум поміж великих європейських держав у ви-
тратах на армію – 15,3 млрд грн (2012-го планува-
ли профінансувати Збройні сили на 16,3 млрд грн).

Україна впевнено крокує до статусу «по-
ліцейської держави» – з 2011-го з року в рік 
збільшуються бюджети правоохоронних органів: 
фінансування МВС – з 13,85 млрд грн у 2011-му 
до 15 млрд грн у 2012-му; Генпрокуратури – від-
повідно з 2,27 млрд грн до 3,2 млрд грн; Служби 
безпеки України – з 3 млрд грн до 3,45 млрд грн.

Нинішня влада вперто уникає системного 
зменшення видатків на фінансування ви-
щих органів державної влади, незважаючи 
на кризові явища в економіці та брак коштів на 
соціальні програми. 

Постійне збільшення бюджетного фінан-
сування Пенсійного фонду, що свідчить про 
цілковитий провал так званої пенсійної реформи, 
з 58,3 млрд грн до 83,2 млрд грн.

Останні три роки засвідчили централізм 
команди Януковича, хоча провідною рито-
рикою ПР є «турбота» про регіони, місцеве са-
моврядування. Саме в надрах партії влади на-
роджувались ідеї «фінансової децентраліза-
ції» і «бюджетного федералізму». Наприкін-
ці 2010 року вона проголосувала за новий Бю-
джетний кодекс, яким позбавила Київ 50% над-
ходжень від податку на доходи фізичних осіб, що 
перетворило його мало не до дотаційний регіон, 
але дещо зменшило частку коштів місцевих бю-
джетів у державній скарбниці 2012 року. Та, роз-
роб ляючи держбюджет на 2013-й, уряд знову ви-
рішив балансувати його за рахунок коштів облас-
них центрів. 

Підтримка соціально-економічного роз-
витку регіонів, що в розвинених європей-
ських країнах є одним із пріоритетів дер-
жавної політики, на сьогодні мінімальна. 
Щоправда, у бюджеті-2012 її рівень зріс більше 
ніж удвічі, але це пояснюється банальним підку-
пом партією влади «своїх» регіонів напередод-
ні виборів та витратами на Євро-2012. Натомість 
підтримка соціально-економічного розвитку ре-
гіонів 2013 року знизиться майже до рівня 2011-
го, та й то з передбачених 1,33 млрд грн половину 
буде спрямовано в Донецьку область. 

Хронічне недофінансування соціальних 
програм. Зокрема, фінансування пільг та жит-
лових субсидій населенню державою нагадує ви-
плату аліментів – уже три роки розмір трансфер-
ту майже не змінюється – 7–7,38 млрд грн. 
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Автор:  
Богдан Цюпин,  

Лондон – Страсбург

Підписувати чи не підписувати

П
апери з текстами угод 
між ЄС та Україною про 
асоціацію і зону вільної 
торгівлі вже починають 

припадати пилом, а грудневі 
рішення Євросоюзу означа-
ють, що документи лежати-
муть, найімовірніше, ще 
близько року. 13 грудня у 
Страсбурзі Європарламент 
підтримав, схвалені Радою мі-
ністрів закордонних справ ЄС 
10-го числа висновки, які при-
наймні окреслюють конкрет-
ний часовий орієнтир – листо-
пад 2013 року, коли документи 
таки можуть бути підписані на 
саміті Східного партнерства 
ЄС у Вільнюсі.

Чому європейці вагаються й 
перестраховуються численними 
застереженнями й умовнос-
тями? Адже «насправді ЄС ні-
чого не втрачає, навіть якщо 
підпише з Києвом Угоду про 
асоціацію, – стверджує Аманда 
Поль із брюссельського Цен-
тру європейської політики, – 
оскільки документи не містять 
конкретних обіцянок про на-
буття Україною членства, а пи-
тання ратифікації вирішува-
тиме кожна країна окремо. Цей 
процес може тривати місяці, а 
то й роки».

Тим часом вигоди від за-
провадження угоди для Брюс-
селя були б цілком конкретні, 
наприклад, покращення біз-
нес-клімату завдяки введенню 
спільних стандартів і правил 
для підприємців та створення 

надійніших умов для інвести-
цій в Україні.

Катаріна Волчук із Бірмін-
гемського університету у Вели-
кій Британії також погоджу-
ється, що політика ізолювання 
Києва не дуже продуктивна 
для самого ЄС і що, підписавши 
угоду з Україною, Брюссель діс-
тав би набагато більше важелів 
впливу на Київ, ніж має нині.

Уже вкотре Євросоюз може 
без додаткових зусиль і негайно 
зробити конкретний крок  
назустріч Україні: угоди, над  
якими почали працювати ще  
2007 року, вже навіть парафо-
вані (асоціація в березні, а ЗВТ 
в липні 2012-го).

Але вкотре стає очевидним і 
те, що європейці змушені пере-
силювати себе, аби потиснути 
руку тим українським високо-
посадовцям, європейські на-
міри яких викликають щораз 
більше сумнівів.

ПиТАННЯ ЦІННОСТей
У день обговорення української 
ситуації Європейським парла-
ментом у Страсбурзі депутат 
від німецьких зелених Ребекка 
Гармс переконувала Тиждень, 
що вона одна з тих, хто дуже 
прихильно ставиться до Укра-
їни, яку регулярно відвідує з 
часів Чорнобильської ката-
строфи. Проте спільної мови з 
багатьма високопосадовцями 
офіційного Києва не знаходить, 
бо, за її словами, багато з них 
«не поділяють європейських 
цінностей», а деякі нинішні 
українські державні представ-
ники «викликають у неї жах». 
Зокрема, вона була шокована 
від того, що почула на зустрічах 

Грудневі дебати в Європарламенті  
щодо ситуації в Україні  
засвідчили, що Брюссель прагне 
асоціації з Києвом,  
але не певен, чи поділяє той 
європейські цінності

Євродепутат 
Ребекка Гармс: 
«Ренат  Кузьмін не 
має анінайменшого 
поняття про 
європейські 
стандарти юстиції 
та про верховенство 
права»
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Підписувати чи не підписувати
із першим заступником гене-
рального прокурора України 
Ренатом Кузьміним, який 
кілька місяців тому їздив до 
Брюсселя та інших європей-
ських столиць, роз’яснюючи си-
туацію із судовими справами 
проти Юлії Тимошенко.

За словами Ребекки Гармс, 
пан Кузьмін «не має анінай-
меншого поняття» про євро-
пейські стандарти юстиції та 
про верховенство права й «не 
поважає принципу презумпції 
невинності», що лежить в 
основі європейського судочин-
ства.

Пані Гармс визнає, що деякі 
українці, можливо, дивуються, 
чому європейці «збожеволіли 
від Юлії Тимошенко», але, за 
словами західного політика, 
ув’язнення екс-прем’єра свід-
чить, що теперішня українська 
влада не дотримується засад-
ничих принципів функціону-
вання демократії та правової 
держави. «Оцінку політиці й ді-
яльності уряду Тимошенко мав 
давати не суд, а українські ви-
борці бюлетенями», – наголо-
шує Ребекка Гармс.

СТРАТеГІЧНА ПОМиЛКА
Комісара Євросоюзу з питань 
розширення та сусідства Ште-
фана Фюле у Страсбурзі закли-
кали, щоб у взаєминах з Украї-
ною він «не повторював поми-
лок свого попередника Ґюнтера 
Фергойґена». Польський депу-
тат Павел Коваль, який головує 
в європейській делегації Комі-
тету парламентської співпраці 
з Україною, заявив під час деба-
тів, що пам’ятає, як Фергойґен, 
завершуючи каденцію, картав 
себе за те, що свого часу не на-
важився запропонувати Укра-
їні чіткіші перспективи євроін-
теграції.

Депутат із Британії Чарльз 
Таннок, який активно долуча-
ється до українських питань у 
Європарламенті, також ствер-
джував у коментарі Тижню, 
що відразу після Помаранчевої 
революції закликав надати Ки-

єву офіційний статус претен-
дента на членство. Але, за його 
ж таки визнанням, виявився 
тоді в меншості: «Це просто га-
небно, що Україні не пообіцяли 
нічого. Я вважаю, що то була 
стратегічна помилка на той час. 
Така обіцянка мало що озна-
чала б, але принаймні вона 
була б сигналом заохочення 
для України».

Натомість останні роки у 
відносинах Києва і Брюсселя 
стали періодом утрачених мож-
ливостей, зокрема, на думку 
Чарльза Таннока, тому, що 
представники деяких європей-
ських країн, а найпомітніші з 
них – Франція та Німеччина, 
«звикли дивитися на Україну, 
озираючись на Москву».

Ребекка Гармс це підтвер-
дила також, назвавши «боже-
вільними» тих політиків-спів-
віт чиз ників, які мають про-
блеми з визнанням європей-
ськості України. Під час обго-
ворень України в Європарла-
менті показовою була  
фактична відсутність пред-
ставників Фран ції. 

Проте в розмовах із Тиж-
нем навіть найзавзятіші при-
хильники України в ЄС не мо-
гли не визнати, що зараз офі-
ційний Київ їх надто часто роз-
чаровує і додає аргументів саме 
тим у Європі, хто ладен відго-
родитися від українців заліз-
ною завісою.

Тепер ЄС відкидає навіть те-
оретичні припущення, що в су-
часних умовах складних вну-
трішньоєвропейських процесів 
можна говорити про членство 
України, але навзамін Європа 
пропонує Києву конкретну 
формулу «політичної асоціації 
та економічної інтеграції».

ЩО РОБиТи?
Україна має з ким говорити в Єв-
ропі. Останні дебати в Європар-
ламенті стосовно ситуації в на-
шій державі укотре показали, 
наскільки якщо не вирішаль-
ними, то принаймні гучними й 
наполегливими в європейських 

Комісар Євросоюзу  
з питань розширення 

та сусідства  
Штефан Фюле:  

«Ми не встановлюємо 
нових бар’єрів, але й 

не відступимося  
від принципів»
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структурах здатні бути голоси 
представників Польщі.

Діставши право на виступи 
від імені різних політичних 
груп парламенту, польські де-
путати створили відчуття на-
гальності українського пи-
тання й засипали комісара 
Штефана Фюле закликами до 
рішучіших і активніших кроків 
назустріч Києву.

Головна різниця між висту-
пами полягала лише в тому, що 
одні підтримували пропозицію 
Єврокомісії готуватися до під-
писання угод про асоціацію та 
ЗВТ з Україною в листопаді 
2013-го, а інші, яких було трохи 
менше, пропонували не чекати 
й підписувати документи, не 
відкладаючи справи до саміту у 
Вільнюсі.

Депутат Павел Залевський 
закликав не лише йти на кон-
такт із офіційним Києвом, а й 
працювати з українськими 
проєвропейськими політич-
ними діячами й активістами, з 
неурядовими організаціями та 
церквами.

Декотрі з депутатів, хоч і не 
виступали проти зближення ЄС 
із Києвом, однак зупинялися на 
проблемі «нерозуміння пред-
ставниками української влади 
європейських цінностей».

За підсумками дебатів було 
прийнято резолюцію Європар-
ламенту щодо України, що ви-
явилася менш суворою і кате-
горичною, ніж попередня, 
травнева. Європейські парла-
ментарії визнали, що україн-
ські вибори до ВР 2012 року, за 
висновками спостерігачів, не 
відповідали основним міжна-
родним стандартам і стали 
кроком назад порівняно з пе-
регонами 2010-го, а відтак 
вони закликали офіційний 
Київ усунути всі «виборчі не-
поладки». Законодавчий орган 
ЄС також порадив українській 
владі «знайти обґрунтоване та 
справедливе рішення» у справі 
українського екс-прем’єра й 
виконати остаточні рішення 
Європейського суду з прав лю-
дини у справі Юлії Тимошенко 
та Юрія Луценка, звільнити й 
реабілітувати їх, покласти 
край вибірковому правосуддю 
в Україні на всіх рівнях і ство-
рити рівні умови для участі 
опозиційних партій у політич-
ному житті. Але поряд із цим 
депутати висловили споді-

вання, що угоди про асоціацію 
і ЗВТ між ЄС та Україною буде 
таки підписано в листопаді 
2013 року на саміті Східного 
партнерства.

Натомість у резолюції неспо-
дівано з’явився пункт про «Сво-
боду». Болгарський євродепутат 
Крістіан Віґенін, що належить до 
лівого об’єднання «Прогресив-
ний альянс соціалістів і демокра-
тів», яке співпрацює з Партією 
регіонів, вніс до проекту резолю-
ції щодо України поправку, в якій 
було висловлено «стурбованість 

націоналістичними сентимен-
тами в Україні, що проявились у 
підтримці партії «Свобода». Тут 
наголошено, що «расистські, ан-
тисемітські та ксенофобські по-
гляди суперечать засадничим 
цінностям і принципам ЄС», а 
сам «Прогресивний альянс» за-
кликав українські опозиційні 
партії не співпрацювати зі «Сво-
бодою». Як з’ясував Тиждень, 
відповідну поправку до резолю-
ції Європарламенту стосовно 
України в останній момент про-
лобіювали болгарські проросій-
ські сили.

КРОКи НАЗУСТРІЧ
Один із європейських аналіти-
ків висловив Тижню думку, 
що за умов непослідовності 
української влади у виконанні 
політичних умов для підпи-
сання Угоди про асоціацію та 
розбіжності в позиціях різних 
країн ЄС, заклопотаних вну-
трішніми нагальними пробле-
мами, бажаною була б вольова 
ініціатива когось із брюссель-
ських чиновників.

Проте наразі такої постаті 
не видно. Кетрін Ештон, верхо-
вний представник ЄС із питань 
зовнішньої політики та без-
пеки, бажання такого лідерства 
чи здатності до нього досі не 
виявила. На грудневих дебатах 
у Страсбурзі на тему України 
мала доповідати саме пані 
Ештон, але в неї знайшлася на-
гальніша робота деінде. Ште-
фан Фюле, який промовляв пе-
ред євродепутатами замість 
неї, заявив, що ЄС простягає 
офіційному Києву руку, але 
щире рукостискання буде лише 
тоді, коли українська влада та-
кож зробить крок назустріч. 
«Ми не встановлюємо нових 
бар’єрів, але й не відступимося 
від принципів», – сказав він.

Від Києва очікують справж-
ньої роботи над недоліками, що 
стали очевидними під час мину-
лих парламентських виборів, 
зміни ролі прокуратури в системі 
судочинства та відмови від прак-
тики застосування вибіркового 
правосуддя, боротьби з коруп-
цією. Штефан Фюле заявив, що 
ЄС пропонуватиме Україні кон-
кретну допомогу в процесі ре-
формування судочинства, спри-
ятиме модернізації газотран-
спортної системи, готовий надалі 
просуватися до лібералізації ві-
зового режиму тощо.

Єврокомісар виявився люби-
телем футбольної термінології, 
він додав, що зараз «м’яч на укра-
їнській частині поля», закли-
кавши Київ «грати добре і сте-
жити за часом». А ще дав чітко 
зрозуміти, що хоче прикрасити 
саміт Східного партнерства ЄС у 
листопаді 2013-го у Вільнюсі гар-
ною церемонією підписання 
Угоди про асоціацію з Україною. 
Упродовж року Віктор Янукович, 
його уряд і ВР матимуть нагоду 
показати, наскільки цього хоче 
також українська влада і до яких 
конкретних кроків на цьому 
шляху вона готова. 

ОФІЦІйНий КиїВ НАДТО 
ЧАСТО РОЗЧАРОВУЄ 
НАйЗАВЗЯТІШиХ 
ПРиХиЛьНиКІВ  
УКРАїНи В ЄС

Євродепутат від 
Британії Чарльз 
Таннок: «Франція  
та Німеччина,  
звикли дивитися  
на Україну, 
озираючися  
на Москву»
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З 
інтервалом у кілька днів я спілкувався з 
двома близькими друзями, колишніми ки-
янами. Обидва поїхали з України досить 
давно: один — до Нью-Йорка, другий – до 

Москви. Друзі завжди друзі, зустріч завжди ра-
дість. Ось тільки я відчув, що з моїм американ-
ським товаришем порозумітися значно легше, 
ніж із московським. Точніше, ми всі троє перебу-
ваємо практично на однакових позиціях щодо 
основних засадничих питань, але про американ-
ські справи – такі далекі й нібито незрозумілі – 
тут, у Києві, судити значно простіше, ніж про ро-
сійські. Бракує деталей, безпосередніх вражень, 
того, що становить тупу повсякденність, хоча, 
здавалося б, до Нью-Йорка, як до Місяця, а наші 
з Москвою реалії схожі до дрібниць.

Оця позірна схожість збиває з пантелику. По-
чати з того, що сусіди в суто побутовому сенсі за-
можніші від нас. Пенсії вищі приблизно вдвічі, 
середня зарплата у стільки само, а у великих міс-
тах різниця навіть значніша. Шалена, захмарна 
«нафтова рента» дає 
змогу не лише красти в 
індустріальних масш-
табах, а й поки що під-
тримувати мінімальні 
стандарти якості жит-
 тя, причому в динаміці. 
Усе те забезпечує владі 
підтримку практично більшості населення, і 
це факт. Те, що така підтримка підживлю-
ється державною пропагандою в найкращих 
радянських традиціях, – потужною, нібито ту-
пою, проте ефективною, – багато пояснює, але ні-
чого не змінює.

Так звана мовчазна більшість (обивателі, бо-
лото) є скрізь, це вона гарантує кожній країні ста-
більність, певну інерцію, без якої держави не іс-
нують. Середній росіянин вірить, що він розум-
ніший, добріший і справедливіший за решту на-
селення планети, особливо за цих тупих піндосів 
та підступних хохлів. І віритиме, доки ціна на 
наф ту на світових ринках не впаде удвічі, на хліб 
та горілку в Росії відповідно не підскочить. А ще 
переконаний, що всі ці ліберасти (слово, між ін-
шим, російське!) разом з офісним планктоном, 
які ходять на демонстрації проти режиму, керу-
ються з Вашингтонського обкому, а фінансу-
ються з Тбілісі.

Що ж стосується відносно нечисленного так 
званого освіченого класу, то він перебуває в роз-
губленості. Він ненавидить свою правлячу «пар-
тію шахраїв та злодіїв», сповідує європейські цін-
ності й готовий їх обстоювати, часом навіть із ри-
зиком для особистого комфорту й добробуту. Він 

ображений, причому особисто, усіма витівками 
їхньої вертикалі влади, зокрема низкою недавніх 
законів, які закріплюють відчуття Росії як фор-
теці в облозі: про іноземних агентів і некомер-
ційні організації, про державну зраду, про на-
клеп, про «неправильні» інтернет-сайти, про за-
борону всиновлення російських дітей американ-
цями тощо… Він обурений переслідуваннями й 
залякуваннями опозиціонерів, які реально ніяк 
владі не загрожують, проте порушують показове 
«єдіномисліє». 

Але разом із тим він практично переконаний, 
що… Україні з Росією краще бути разом! А ще 
знає, що в нас до парламенту прийшли фашисти, 
УПА співпрацювала з німцями, а у Львові за не-
обережне слово російською на вулиці можна діс-
тати в пику. Переконувати, що це забобони, 
марно. Спостерігається парадокс: російський 
вільнодумець ладен останнім часом відпустити у 
вільний політ якісь окремі суб’єкти федерації 
(під гаслом «Хватит кормить Кавказ!»), може на-

віть розглядати сцена-
рій розпаду Росії, але 
водночас наполягатиме 
на нашому об’єднанні 
або як мінімум вхо-
дженні до Митного со-
юзу. І підкріплюватиме 
свою позицію аргумен-

тами про ментальну близькість та еконо-
мічні переваги…

Не хочеться повторювати банальність 
про російського ліберала та українське питання, 
а також афоризм Бжезінського про Російську ім-
перію з Україною й без. Я лише хотів би, щоби ми 
тут у себе не розслаблялися. Ляпас безпорадному 
Януковичу з раптовим перенесенням його мос-
ковського візиту ніяк не означає падіння інте-
ресу Кремля до приєднання бунтівної провінції. 
Навпаки. Цей інтерес підкріплюють солідарною 
згодою широких мас – не лише плебсу, а й еліт – 
одразу за Хутором-Михайлівським. У ній якраз 
найбільша небезпека, а не в політиках (наших та 
їхніх) і не в п’ятій колоні (нашій). 

Дивно, але гігантська Росія з її культурно-
етнічною різноманітністю значно монолітніша у 
своїх базових ідеологемах (і відповідно колектив-
них оманах), аніж компактна й нібито однорід-
ніша Україна. У нас панує більший плюралізм, і 
полягає він зовсім не в тому міфічному розподілі 
на «європейський Захід» та «азіатський Схід», а в 
звичайній внутрішній свободі, у відсутності по-
треби в єдиній, правильній для всіх позиції. 
Це поки що єдина наша фундаментальна пере-
вага, і дуже не хотілося б її втратити. 

Думки 
біля паркану

Автор:  
Юрій 

Макаров

ПРАГНеННЯ ПРиЄДНАТи 
БУНТІВНУ УКРАїНУ КРеМЛь 
ПІДКРІПЛЮЄ СОЛІДАРНОЮ 

ЗГОДОЮ ШиРОКиХ МАС



Позиція без позиції

З
а два місяці, відколи 
один із підрозділів Віль-
ної сирійської армії захо-
пив громадянку України 

Анхар Кочнєву, котра працю-
вала перекладачем для росій-
ських ЗМІ, у дискусіях з при-
воду її визволення з’явилися 
десятки версій. Перевірити 
принаймні одну з них украй 
важко. За складними комента-
рями, недомовками, розмо-
вами про геополітику легко не 
помітити деталей.

Уродженка Одеси, мо-
сквичка Кочнєва представля-
лася російською журналісткою, 
блогером, експертом. Палко 
підтримувала президента Ба-
шара Асада і вороже ставилася 
до повстанців. Як і інші пере-
кладачі, що працюють у Сирії з 
іноземною пресою, під час 
вій ни готувала схвальні матері-
али про урядову сирійську  
армію.

У провину Анхар бойовики 
ставлять фотознімок, на якому 
вона поряд із сирійським генера-
лом урядових  військ Зухаїром 
ад-Діном. Саме його повстанці 
вважають винним у вбивствах 
мирного населення у селищі 
Хула, в якому в травні під час 
арт-обстрілу загинула сотня лю-
дей, зокрема жінки та 49 дітей. 
Сирійська влада заперечила 
свою причетність до злочину.

Цього тижня автору цих 
рядків удалося вийти на зв’язок 
за допомогою Skype із коман-
диром бойовиків, які утриму-
ють в заручниках українську 
громадянку. Під час розмови 
капітан абу Джандаль неодно-
разово згадував фото Анхар із 
Зухаїром ад-Діном. Понад го-
дину він формально звинувачу-
вав Україну у співпраці з режи-
мом Асада і несерйозності 

українських дипломатів під час 
перемовин щодо звільнення 
Кочнєвої. Наприкінці розмови 
абу Джандаль надіслав знімок, 
на якому маленький хлопчик 
відтинає голову сирійському 
військовому. «Це мій син. Він 
мститься цьому чоловікові за 
вбивство матері та брата в Хулі. 
У тій різанині винен генерал 
Зухаїр ад-Дін, із яким сфото-
графована Кочнєва». Поцікави-
тися в командира, чи є світлина 
причиною страти, можна було, 
проте за таких умов вступати в 
полеміку немає сенсу.

«Українка? Ми не спілкува-
тимемося з росіянами», – ка-
зали мені у вересні повстанці 
Вільної сирійської армії з Дераа 
під час зустрічі у йорданському 
місті Ірбід. Там поблизу сирій-
ського кордону вони лікують 
поранених. «Не росіянка, а 
українка», – уточнювали йор-
данські провідники, які протя-
гом останнього року допома-
гали сирійським біженцям. Ще 
кілька місяців до того я готу-
вала з ними матеріали про вті-
качів із Сирії (див. Тиждень 

№ 14/2012), що й переконало 
повстанців погодитися на 
інтерв’ю.

Спершу довелося поясню-
вати, що Україну не варто ото-
тожнювати з Росією. Сирійці 
щиро цікавилися, якої позиції 
дотримується наша держава 
щодо сирійського конфлікту. 

Ще два роки тому росіянам 
чи вихідцям з СРСР у Сирії були 
відчинені всі двері. На Близь-
кому Сході Москву любили ще 
від часів холодної війни і сприй-
мали як справжню противагу 
Вашингтонові. Однак після спіл-
кування з тими сирійськими по-
встанцями й біженцями здалося, 
що Біло кам’яна втратила цей ре-
гіон надовго. Натомість Україна 
намагається триматися осто-
ронь. «Позиція України щодо 
подій у Сирії чітка і зрозуміла, – 
заявляли в українському МЗС. – 
Ми підтримуємо всі рішення, 
ухвалені міжнародною спільно-
тою з цієї теми, і вважаємо, що в 
тому конфлікті не може бути пе-
реможців і переможених». Але з 
цієї, так би мовити, чіткої пози-
ції мало що можна зрозуміти, а 

Як Україна стала 
заручницею 
громадянської 
війни в Сирії

Автор:  
Наталія Гуменюк

РОСІЙСьКА 
ШПИГУНКА З 

УКРАїНСьКИМ 
ПАСПОРТОМ?
Анхар Кочнєва 

поруч із 
сирійським 
генералом 
урядових  

військ 
Зухаїром ад-
Діном, якого 

вважають 
винним у 
масових 

убивствах 
мирного 

населення в 
селищі Хула
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СиРІйСьКІ БОйОВиКи 
ПОГРОжУЮТь УКРАїНСьКиМ 
ДиПЛОМАТАМ  
І ВВАжАЮТь УКРАїНУ 
ВОРОГУЮЧОЮ СТОРОНОЮ

громадська думка в арабському 
світі особливо не розмежовує 
української зовнішньої політики 
та російської.

11 грудня сирійські бойо-
вики, що утримували Кочнєву, 
закликали «атакувати росій-
ські, українські й іранські ін-
тереси в Сирії і не випускати 
живими з території дипломатів 
цих країн». В українських медіа 
тиражувалося повідомлення 
про «сирійців, які погрожують 
українцям».

Варто зазначити, що коор-
динація дій різних підрозділів 
Вільної сирійської армії вкрай 
слабка і вони проводять свої 
бойові операції неузгоджено, а 
тому інсургенти, які полонили 
українську громадянку, не мо-
жуть представляти всіх сирій-
ських повстанців. Але факт є 
фактом, Україна з її нечіткою 
офіційною позицією опини-
лася в одному списку з автори-
тарними Росією та Іраном, які 
відверто підтримують дикта-
торський режим Башара Асада.

Відео з цим погрозливим 
зверненням було розміщене на 
сторінці у Facebook, на якій 
офіцер сирійської армії за осві-
тою журналіст-телевізійник, у 
відкритому доступі оприлюд-
нював заяви й інформацію від 
підрозділу, що утримує Анхар. 
Це найпоширеніша практика 
комунікації сирійських по-
встанців.

Відтоді там регулярно по-
чали з’являтися повідомлення 
з формулюваннями на кшталт: 
«Україна закликала злочинця 
Асада напасти на нас». Їх си-
рійці називали відповіддю на 
звернення українського МЗС: 
«Україна вимагає негайного 

звільнення Анхар Кочнєвої і 
докладатиме рішучих зусиль 
для міжнародного засу-
дження» та «ми закликаємо 
владу Сирії до вжиття більш 
активних та дієвих заходів, 
спрямованих на визволення 
захопленої українки» (!).

Згодом за підписами капі-
тана абу Джандаля та лейте-
нанта Фаріда абу Гуссейна 
з’являлися куди більш катего-
ричні заяви: «У відповідь на 
погрози та залякування з боку 
України ми закликаємо наших 
братів-мусульман атакувати ро-
сійські, українські чи іранські 
інтереси по всьому світі». «Ми 
направляємо 50 бойовиків-
шахідів на цілі Росії, України й 
Ірану». У повідомленнях угру-
повання йшлося про атаки то 
на Україну, то на українців.

18 грудня увечері була 
оприлюднена заява україн-
ської дипломатії: «З моменту 
викрадення в Сирії українки 
Анхар Кочнєвої, що сталося 
понад два місяці тому, МЗС 
України вживало, вживає та 
вживатиме всіх необхідних за-
ходів з метою звільнення на-
шої співвітчизниці. Анхар Коч-
нєву утримує збройне угрупо-
вання на території Сирії і про-
тягом всього часу її перебу-
вання в полоні різні його пред-
ставники висувають різні, до 
того ж часом протилежні ви-
моги щодо її звільнення. Свід-
ченням проведеної нами ро-
боти серед іншого була відпо-
відна заява представника Дер-
жавного департаменту США 
щодо викраденої українки з 
різким засудженням дій ви-
крадачів та вимогою негайного 
звільнення Анхар Кочнєвої». 

Небіж Анхар Дмитро Астафу-
ров, який проживає в Україні, 
каже, що, на його думку, спра-
вою Кочнєвої займаються фор-
мально: «На всі наші запи-
тання дається одна суха відпо-
відь: «Ведеться робота». Мені 
не дуже віриться, що дипло-
мати зможуть вирішити цю 
проблему. Російська сторона 
від цього питання взагалі від-
межувалася. У російському 
консульстві в Одесі матері Ан-
хар заявили: «Тут вам нечего 
делать». А посол Росії в Україні 
відмовився з нею зустрітися. 
Вона там навіть ні з ким і пого-
ворити не змогла».

За браком інформації дис-
кусії в українських ЗМІ то-
чаться довкола питання, чи 
треба українській державі вза-
галі відстоювати інтереси Ан-
хар, чи вважати її українкою, 
чи була вона російською шпи-
гункою. 

Але незалежно від того, чи 
працювала Анхар Кочнєва на 
росіян, сирійські бойовики по-
грожують українським дипло-
матам і вважають Україну воро-
гуючою стороною. У середу за 
підписом абу Джандаля вий-
шло чергове послання до укра-

їнців, росіян та іранців: «Ви 
програєте цю битву, вийдете з 
неї розбитими. Режим Асада вас 
не прикриє, між нами нині – 
поле розбрату. Чекайте від нас 
більшого». Цього разу звер-
нення розміщене на популяр-
ній сторінці Сирійської рево-
люції у Facebook, яка має майже 
60 тис. читачів.

У ситуації з Кочнєвою 
можна довго шукати винних: 
чи це сирійці, чи сама «росій-
ська шпигунка», «російське 
ФСБ», чи українська влада. 
Але зрозуміло одне: щось не 
так із українською зовнішньою 
політикою та позиціонуван-
ням себе у світі, якщо лише за 
два місяці заплутана ситуація 
з полоненою українською гро-
мадянкою зробила заручни-
цею всю країну. 

МИРНА МІСІЯ?  
У полоні  
Кочнєва 

зізналася, 
що була 

перекладачкою 
для російських 
та сирійських 

військових
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ДОСТАТНьО БУДе ЛиШе 
ВиРОКУ ПІДКОНТРОЛьНиХ  
РежиМУ СУДІВ, ЩОБ 
ЗААРеШТУВАТи БУДь-ЯКОГО 
НеЗГОВІРЛиВОГО ДеПУТАТА

«По просьбам 
трудящихся!»
Режим готується провести через референдум конституційні зміни, 
які розширять можливості для репресій проти політичних 
опонентів і забезпечать тривалий імунітет їхньому ініціатору

У 
Верховній Раді заре є   -
стровано законопроект  
№ 0976, поданий Олек  -
сандром Лавриновичем і 

Віктором Януковичем, про по-
збавлення недоторканності на-
родних депутатів і президента 
України, який передбачає вне-
сення змін до Конституції щодо 
гарантії недоторканності окре-
мих посадових осіб. Схоже, най-
ближчим часом цей документ 
може стати одним із ключових 
інструментів тиску на опозицію 
та навіть своїх у парламенті, 
адже в ньому закладена попу-
лярна в суспільстві ідея позбав-
лення недоторканності вищих 
посадових осіб, яка натомість по-
дана в дуже маніпулятивній ін-
терпретації. 

Наразі відповідно до ст. 80 
Конституції «народні депутати 
України не можуть бути без 
згоди Верховної Ради притяг-
нені до кримінальної відпові-
дальності, затримані чи заареш-
товані». Це означає, що особу, 
яка має статус народного депу-
тата, навіть якщо її спіймають за 
руку на місці злочину, не можна 
ані затримати, ані заарешту-
вати, ані провести досудове роз-
слідування. 

ВОРОГАМ – ЗАКОН 
Законопроект № 0976 залишає 
лише часткову недоторканність 
парламентарія. Згідно з пропо-
нованою редакцією «народний 
депутат України не може бути 
без згоди Верховної Ради затри-
маний чи заарештований до на-
брання чинності обвинувальним 
вироком суду щодо нього». Тобто 
відтепер достатньо лише вироку 
підконтрольних режиму судів 

для того, щоб можна було 
заареш тувати будь-якого народ-
ного обранця від опозиції або й 
незговірливих своїх. Адже МВС, 
Генпрокуратура і СБУ, які й «ши-
тимуть справу», перебувають під 
цілковитим контролем «Сім’ї».  
У світлі нещодавніх подій до-
вкола одного з основних комуні-
каторів із Заходом Григорія Не-
мирі (якого намагаються 
прив’язати до справи про неза-
конне фінансування піар-
кампанії «Батьківщини» за кор-
доном), захисника Тимошенко 
Сергія Власенка (якого не випус-
кають із країни під приводом 
справи про несплату аліментів) 
та Андрія Шкіля (який навіть був 
змушений виїхати до Чехії та 
просити там політичного при-
тулку, побоюючись поновлення 
провадження у справі 2001 року 
за фактом організації масових 
безладів під час акції «Україна 
без Кучми») відповідне законо-

давче рішення відкриє нові, ши-
рокі можливості для влади 
щодо незговірливих опозиціо-
нерів у парламенті. Скажімо, де-
путат від «Батьківщини» Арсен 
Аваков у найкоротший час, не 
виключено, може опинитися за 
ґратами. Така сама доля може 
чекати народних обранців від 
опозиції, які брали участь у пар-
ламентських бійках зі співробіт-
никами УДО, і навіть тих, хто 
виганяв із сесійної зали «туш-
кованих депутатів» Табалових. 

У Кримінальному кодексі на 
кожне таке діяння є своя 
стаття… Таким чином, попри 
популярну для широкого загалу 
«обгортку» – позбавлення нена-
висних парламентаріїв привіле-
йованого статусу, політичний 
вимір проблеми в тому, що за 
допомогою «кримінального» 
гачка влада зможе досить легко 
шантажувати та впокорювати 
опозицію й при цьому і далі не 
чіпати навіть найбільших зло-
чинців із власного табору.

БАГАТОХОДІВКА
На будь-які звинувачення опо-
зиції (і міжнародних організа-
цій, зокрема Венеціанської комі-
сії) в упередженості авторів за-
конопроекту № 0976 щодо 
депутатів-опозиціонерів, у Лав-
риновича і Януковича є заліз-
ний контраргумент: їхній про-
ект змін до Конституції передба-
чає позбавлення недоторкан-
ності не лише народних обран-
ців, а й гаранта. 

На сьогодні, згідно зі ст. 105 
Основного Закону, президент 
«користується правом недотор-
канності на час виконання по-
вноважень». Інакше кажучи, з 
моменту прийняття присяги до 
припинення (дострокового чи 
планового) повноважень його не 
може бути ні затримано, ні за-
арештовано, але, тільки-но вони 
закінчуються, це стає можли-
вим. Тепер же проектом Лаври-
новича – Януковича пропону-
ється норму про недоторкан-
ність глави держави «на час ви-
конання повноважень» вилу-
чити, натомість доповнити  
ст. 105 реченням такого змісту: 
«Президент України не може 
бути без згоди Верховної Ради 
затриманий чи заарештований 

Автор: Андрій Скумін
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УСе йДе ДО ТОГО, ЩО 
НеДОТОРКАННОСТІ 
ПОЗБАВЛЯТь ЛиШе 
ДеПУТАТІВ – ПРеЗиДеНТОВІ 
ЗАЛиШАТь ІМУНІТеТ

до набуття чинності обвину-
вальним вироком суду щодо 
нього». Фокус у тому, що звання 
президента, згідно з тією самою 
ст. 105 Конституції, «охороня-
ється законом і зберігається за 
ним довічно». А це означає, що 
особа, яка є президентом, ни-
нішнім чи колишнім, не може до 
набрання чинності обвинуваль-
ного вироку суду без згоди пар-
ламенту бути затримана чи 
ареш тована. Зрозуміло, що в 
умовах, коли судова система під-
контрольна президентській вер-
тикалі, обвинувальний вирок га-
рантові неможливий апріорі, так 
само як і згода пропрезидент-
ської більшості в парламенті на 
його арешт чи затримання. Тож 
принаймні до 2015 року Януко-
вичу буде забезпечено імунітет.

Проте в законопроекті  
№ 0976 є ще один цікавий 
штрих. Відповідно до чинної ре-
дакції Конституції звання пре-
зидента України зберігається до-
вічно, «якщо тільки президент 
України не був усунений з поста 
в порядку імпічменту». А згідно 
з проектом Лавриновича – Яну-
ковича цей єдиний виняток пе-
редбачається вилучити. Інакше 
кажучи, пропонується зберігати 
згадане вище звання навіть за 
особою, яка була усунута з по-

сади в результаті імпічменту. До 
речі, в порядку останнього, від-
повідно до ст. 111 Конституції 
України, усувають гаранта у ви-
падку «вчинення ним державної 
зради або іншого злочину». Ви-
ходячи з логіки Лавриновича і 
Януковича, глава держави, усу-
нутий з посади за зраду Батьків-
щини, не лише наділяється іму-
нітетом від арешту, а й зберігає 
за собою пільги, які надаються 
колишнім президентам.

У зв’язку з цим варто зазна-
чити, що закладена популіст-
ська норма про можливість при-
тягнення до відповідальності га-
ранта за рішенням суду може 
бути анульована, так би мовити, 
постфактум на підставі наяв-
ного рішення КСУ, який може 
його й продублювати. 1 квітня 
2010 року він уже давав висно-
вок щодо аналогічного консти-
туційного законопроекту на 
предмет його відповідності  
ст. 157, 158 Конституції України. 
Згідно з цим висновком поло-
ження конституційного законо-
проекту в частині обмеження 
недоторканності президента 
(навіть у такій двозначній інтер-
претації) визнано таким, що не 
відповідає ст. 157 Основного За-
кону, у той час як обмеження не-
доторканності народних депута-

тів – таким, що відповідає  
ст. 157 і 158. Як, до речі, КСУ вва-
жає «конституційною» і норму 
про довічне збереження звання 
президента для тих, хто пройшов 
імпічмент. Таким чином, у під-
сумку може виявитися, що обме-
ження повноважень торкнеться 
лише депутатів, а не президента. 

Якщо загалом законопроект 
Лавриновича – Януковича можна 
сприймати як наступальний на 
опозицію (через послаблення 
статусу опозиційних депутатів), 
то пропоновані зміни до ст. 105 
Конституції є свідченням того, 
що ні президент, ні його ко-
манда не мають впевненості у 
власному майбутньому. При 
цьому, що цікаво, від їхньої іні-
ціативи очевидні дивіденди 
отримує не лише нинішній га-
рант, а й колишні очільники Ле-
онід Кучма, Віктор Ющенко та 
Леонід Кравчук. 

Природно, депутати парла-
менту, усвідомлюючи ризики від 
таких змін до Основного Закону, 
навряд чи проголосують за згада-
ний законопроект. Однак, схоже, 
Януковичу це буде потрібно лише 
для того, щоб виправдати його 
винесення на всенародний рефе-
рендум. Причому ініціатива ви-
ходитиме від «обуреної громад-
ськості». Мовляв, президент хоче 
позбавити недоторканності депу-
татів і навіть себе, але, на відміну 
від нього, люди в парламенті 
туди тільки й прагнуть, щоб її 
здобути, а тому за народною іні-
ціативою й проводиться рефе-
рендум. І з огляду на невисоку 
обізнаність громадян у юридич-

них нюансах та можливих полі-
тичних наслідках згаданого до-
кумента зовні популярна норма 
про рівність усіх перед законом 
цілком може зробити свою 
справу. 

У результаті країна, не ви-
ключено, справді отримає рів-
ність у беззахисності всіх перед 
«законом», від імені якого вирі-
шуватиме свої питання вузьке 
коло наближених до недотор-
канного президента та його 
«Сім’ї».  
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Чи вбереже  
ВО «Свобода» 
власну  
свободу?

Автор:  
Ігор Лосєв

В
очевидь, не всі, хто голосував на 
виборах за ВО «Свобода», знають 
якісь конкретні деталі партійної 
програми. Адже в Україні пере-

важна частина електорату віддає пере-
вагу тій чи іншій політичній силі, здебіль-
шого звертаючи увагу на гучні гасла та 
конкретні дії. А ось на Заході їх уважно чи-
тають і роблять на основі цього висновки: 
регіонали – ледь не соціалісти, ударівці – 
ліберали, а свободівці – небезпечні для 
всієї Європи ультраправі радикали.

І справді, у програмних документах 
«Свободи», зокрема, йдеться про:

– забезпечення переваги вітчизня-
них інвесторів над іноземними в ході 
приватизації державних підприємств;

– встановлення кримінальної відпо-
відальності за пропаганду наркоманії 
(зокрема, «легких наркотиків») та сексу-
альних збочень (гомосексуалізму);

– відновлення ядерного статусу Укра-
їни, а також тактичного ракетно-
ядерного арсеналу держави;

– відновлення в Україні смертної 
кари.

Ніби спеціально все дібрано для того, 
щоби лякати кризову Європу…

Але ж насправді це своєрідні роман-
тичні дурниці – частину з них узагалі не-
можливо втілити, частину можливо, але із 
сумними наслідками. Наприклад, закон 
про заборону пропаганди наркотиків і го-
мосексуалізму дав би нинішній владі по-
тужний важіль для розправи з інакодум-
цями, адже звинуватити в ній можна кож-
ного митця, правозахисника, психолога, 
філософа, історика, журналіста – всіх, хто 
описує чи досліджує законодавчо табуйо-
вані явища.

Не менша суспільно небезпечна дур-
ниця – ідея відновлення в Україні смертної 

Позбутися консервативного романтизму

П
ерші дні перебування 
депутатської фракції  
ВО «Свобода» у Верхо-
вній Раді внесли певне 

пожвавлення в те застійне псев-
допарламентське болото, що вже 
три роки демонструє абсолютну 
неспроможність бути нормаль-
ним законодавчим органом. На 
тлі політичної імпотенції пома-
ранчево-зелено-біло-серцевої 

опозиції принципові й рішучі 
хлопці, які не бояться фізичних 
сутичок за ідейні переконання, 
викликали в багатьох змучених 
самовпевненим регіональським 
хамством громадян неабиякі 
симпатії. Свободівці зуміли орга-
нізувати сеанс ганьби персо-
нальним тушкам Арсенія Яце-
нюка з родини бізнесменів Таба-
лових, налякати «піаністів» Пар-

тії регіонів, що, коли й намага-
ються проголосувати «за себе й 
того хлопця», то тепер роблять 
це дуже обережно (до речі, щось 
зовсім не видно стало Чечетова). 
І що дуже важливо, «Свобода» 
позбавила ПР монополії на на-
сильство під склепінням Верхов-
ної Ради. Якщо раніше регіонали 
могли безкарно ламати стільці 
на головах опозиціонерів, то те-

ПОГЛЯД
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ЗМОжУТь «СВОБОДІВЦІ» 
БУТи МУДРиМи й 
НеПІДКУПНиМи – 
ВІДКРиЮТь НОВУ СТОРІНКУ  
В жиТТІ УКРАїНи,  
НІ – ПОТРАПЛЯТь ДО «МУЗеЮ 
ПОКиНУТиХ ПРОеКТІВ»…

пер цей «золотий час» явно скін-
чився. Бо можна й самому до-
бряче дістати… Магія страху, що 
тяжіла від 2010 року над опози-
цією, зникла, і регіонали невдо-
волено помітили, що «лохи» на-
хабніють і не бояться. У, здава-
лося б, цілком упокорену Раду 
вдерся елемент волелюбності й 
бунту. Найнебезпечніше для ПР, 
що він вельми заразливий: див-
лячись на свободівців, «Батьків-
щина» та УДАР також можуть 
вийти зі стану легкої летаргії і 
відчути смак справжньої полі-
тичної боротьби. Вулканічний 
темперамент «Свободи», помно-
жений на 180 депутатських «баг-
нетів», може дати чимало сюрп-
ризів. А якщо вона ще й на-
вчиться поєднувати жагу бо-
ротьби з політичною мудрістю та 
далекоглядністю, то хто знає, 
яка нова політична реальність 
сформується в тих стінах та й в 
усьому суспільстві. Адже міль-
йони людей дуже не люблять 
Партії регіонів (якщо висловлю-
ватись вельми м’яко), інші 
стрімко в ній розчаровуються, 
зубожіння населення прогресує, 
соціальний відчай зашкалює. 
Отже, всі об’єктивні чинники на-
явні. Однак труднощі полягають 
у відсутності саме суб’єктив ного, 
народ іще не побачив тієї сили, 
що зможе артикулювати у ви-
гляді програм, законопроектів, 
гасел, закликів та публічних ак-
цій несприйняття ним ниніш-
ньої влади. Адже попередня опо-
зиція геть самодискредитува-
лася; тільки божевільний чи без-
межно довірливий може піти ра-
зом із її представниками «в роз-
відку» (бо як усе здають, то зда-
дуть і маси, котрі їм повірять). 

Самого лишень погляду на бла-
гополучні обличчя «реєстрової» 
опозиції досить, щоб позбутись 
останніх рефлексів боротьби…

«Свобода» в цьому сенсі 
справляє враження чогось сві-
жого, незатертого й незасмаль-
цьованого. Одначе в тій інтри-
ганській структурі, якою є Вер-
ховна Рада, її представникам до-
ведеться навчитися здійсню-
вати багатоходові комбінації, 
зокрема й залаштункові. А це 
вимагає дипломатичності, хи-
трощів і гнучкості (без утрати 
принциповості й відданості 
своїй ідеології), які поки що не 
належать до сильних сторін 
партії. Їй треба навчитися, як 
кажуть пересічні регіонали, 
«фільтрувати базар», тобто 
контролювати власні публічні 
виступи, щоб не потрапляти в 
заздалегідь розставлені пропа-
гандистські пастки, після ко-
трих нею можна буде лякати 
електорат, створювати їй нега-
тивну репутацію. Панові Тягни-
боку в цьому сенсі варто уваж-
ніше придивитися до своїх ідео-
логів, бо вони не завжди свідомі 
того, що кажуть. І головне, не 
думати, ніби несподіваний успіх 
на виборах є свідченням їхньої 
геніальності та індульгенцією 
на будь-які помилки. З одного 
боку, є перспектива стати могут-
ньою всеукраїнською політич-
ною силою, а з другого – само- 
(або з допомогою ПР і п’ятої ко-
лони) дискредитуватися, зде-
градувати й відкотитися на по-
зиції містечкової партії в полі-
тичному гетто за Збручем, похо-
вавши надії мільйонів українців 
на те, що знайдеться структура, 
здатна коли не виконати, то бо-

дай поставити на порядок ден-
ний завдання декомунізації та 
деколонізації України, ліквіда-
ції панування олігархату, забез-
печення повноцінного націо-
нального й соціаль но-еконо-
мічного відродження нації та 
держави. В історії ВО «Свобода» 
це дуже складний і небезпечний 
час, бо справді надзвичайно 
важко вміло поєднувати ву-
личну й парламентську опози-
ційну діяльність.

А що опоненти? Зрозуміло, 
вони не чекали від новачків ВР 
такої шаленої активності. «Сво-
бода» явно заважає вже сформо-
ваним у Верховній Раді стандар-
там життя Партії регіонів.  
З цією публікою треба таки 
щось робити, інакше вона 
здатна не тільки революціонізу-

вати опозицію, а й погано впли-
вати на депутатів-мажори тар-
ників, ба навіть сіяти якісь зерна 
непевності й сумнівів у лавах са-
мих регіоналів. Звісно, якщо не 
втратить рівня політичного тем-
пераменту…

Які резерви тут мають регіо-
нали? Є такі основні стратегії:  
1) лякати; 2) купувати; 3) роз-
кладати морально. В контексті 
першої можна підготувати кри-

кари. Не звертатимуся до моральних чин-
ників, нагадаю про те, що і в Радянському 
Союзі, і в незалежній Україні, поки не була 
скасована смертна кара, за злочини, скоєні 
серійними вбивцями, міліція, прокуратура 
та суди встигали відправити на смерть 
одного-двох, а то й більше цілковито не-
винних людей. А ось після її скасування не-
винно засуджені дістали шанс рано чи пізно 
вийти на волю, коли нарешті буде знайдено 
справжнього злочинця. Низка таких випад-
ків описана у ЗМІ, а на додачу слід зважити і 
на давню традицію можновладців припису-
вати своїм опонентам найстрашніші зло-
чини, яких ті не скоювали, і карати за них.

Що ж стосується преференцій для вітчиз-
няного капіталу, то невже ідеологи «Сво-
боди» ніколи не чули про те, що в будь-

якій постколоніальній державі (а Україна, 
безумовно, нею є) значну частку в ньому 
становить капітал компрадорський, де-
структивний, тісно пов’язаний з колиш-
ньою метрополією та з не найпередові-
шими транснаціональними корпораці-
ями. Має йтися про інше – про подолання 
кланово-олігархічної економіки та спри-
яння розвитку національного капіталу 
(який – і це його головна риса – збільшу-
ється не за рахунок грабунку своєї країни, 
а завдяки її багатінню, зростанню вну-
трішнього ринку і підвищенню добробуту 
пересічних громадян).

Тезу ж про відновлення ядерного ста-
тусу України й тактичного ракетно-
ядерного арсеналу і коментувати до-
кладно не треба. Винесемо «за дужки» 

міжнародний резонанс такої справи. 
Агов, а чи хтось рахував, скільки коштів це 
потребуватиме? І чи не краще (й значно 
дешевше та ефективніше) було б рішуче 
модернізувати звичайні Збройні сили? 
Тим більше що українські КБ розробили 
цілком конкурентоспроможні моделі тан-
ків, гармат, кораблів, зенітних комплексів 
і тактичних ракетних установок.

Отож і виходить: те, що до часу в про-
грамі маловпливової партії «Свобода» 
було своєрідним «консервативним ро-
мантизмом», химерними мареннями 
кількох десятків молодих людей, сьогодні 
стало гальмом у практичних діях потуж-
ної загальноукраїнської сили. Час дорослі-
шати і позбуватися химер.

Сергій Грабовський

ПОГЛЯД
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мінальні справи проти най-
більш активних свободівців (до 
речі, скільки треба голосів, щоб 
віддати депутата нашій героїч-
ній Феміді, – 226?), а ще краще 
проти родичів, членів сімей… 
Можна знайти, а в разі його від-
сутності виготовити ганебний 
компромат (у кримінальній, фі-
нансовій, сексуальній сферах). 
Можна здійснити масовану про-
пагандистську кампанію проти 
цієї партії: «нацисти, фашисти, 
екстремісти» і т. ін. (власне про-
цес уже пішов, про що свідчить 
активний чорний піар щодо 
Ігоря Мірошниченка). Про таку 
класику жанру, як підкидання 
наркотиків, зброї, «трупів у зе-
леній валізі», вже не кажу…  
А ще можна перекрити кисень 
спонсорам партії. Якщо не ви-
йде, то доведеться задіяти другу 
стратегію. Спочатку дати щось 
солодке в самій ВР, ну там комі-
тети, може, якісь дрібнички на 
кшталт квартири в Києві, потім 
місце в раді директорів (неофі-
ційно, але з реальними грішми), 
участь у бізнес-проектах та й 
просто грубі гроші. Чи всяка 
людина відмовиться від, примі-
ром, 5 млн «зелені» готівкою? 
Для ПР ця гра варта свічок, бо 
досить однієї тушки – й мораль-
ному капіталові «Свободи» кі-
нець. Її депутатів намагати-
муться втягнути в коло «хазяєв 
жизні» – до такої собі малоросій-
ської системи координат («вели-

косвітські» тусовки тощо), куди 
останніми роками успішно за-
смоктали багатьох помаранче-
вих опозиціонерів, котрих та-
кими вже й важко назвати, адже 
їхні цінності ідентичні тим, до 
яких вони політично опонують.

Тож, як здається, найближ-
чим часом серед свободівців на-
пружено і всебічно шукатимуть 
«слабку ланку». Справді, чи всі 
члени цієї структури є фанатич-
ними, ідейними борцями за 
Україну? Чи немає в ній власних 
«комсомольців», молодих кар’є-
ристів, для яких «Свобода» – 
лише можливість реалізувати 
власні егоїстичні проекти? Адже 
там багато молодих людей, не 
розпещених життям, – і раптом 
вони матимуть змогу поласувати 
депутатськими привілеями, а до 
цього звикають швидко й не хо-
чуть відвикати. Та й апетит може 
посилитися… Така атака «споку-
сами» може вирвати з лав партії 
деяких нестійких борців, що ма-
тиме для «Свободи» катастро-
фічні наслідки. Суспільство 
поки що не дуже обізнане сто-
совно того, які внутрішні звичаї 
там панують, чи протистояти-
муть свободівці «лакомствам не-
щасним»… Адже є прикрий до-
свід деяких дисидентів, які ви-
тримали радянські табори, цьку-
вання й катівні, але, одержавши 
нардепівські мандати, піддалися 
на спокушання посадами (не 
дуже впливовими, однак почес-

ними), зарплатами, квартирами 
й машинами, зарубіжними від-
рядженнями за рахунок дер-
жави тощо. Вийшло так, що при-
вілеї виявилися дієвішими від 
карцеру на комуністичній зоні. А 
то ж були зрілі, досвідчені, ви-
пробувані й сформовані особис-
тості… Як опиратиметься цьому 
зелена молодь? Не можна ви-
ключати й одночасного застосу-
вання батога та «змія-спо-
кусника».

«Свобода» повинна вбити 
в собі нехіть до рутинної, нуд-
ної, повсякденної парламент-
ської роботи, зрозумівши, що 
чимало принципових питань 
вирішується не в сесійній залі, 
не публічно. І цей стиль діяль-
ності (у наших умовах цілком 
«візантійський») також треба 
вивчити й володіти ним добре. 
Але все це доведеться реалізо-
вувати в надзвичайно неспри-
ятливих обставинах, бо цю по-
літичну силу атакуватимуть з 
усіх боків, намагаючись адап-
тувати, вписати в корупційно-
олігархічну систему, що сфор-
мувалася ще за Кучми, а нині 
досягла розквіту, набувши від-
чутних кримінальних рис. 
Отже, розпочинається період 
суворих випробувань, у яких 
усе справжнє вистоїть і збере-
жеться, а награне й бутафор-
ське зазнає неминучого краху. 
Чи залишиться «Свобода» 
«Свободою» чи перетвориться 
на щось жалюгідне й ганебне, 
на кшталт багатьох колишніх 
національ   но-демо   кра тичних 
структур зразка 1990-х? Сьо-
годні гірко й огидно спостері-
гати тих екс-героїв, що звично 
симулюють політичну діяль-
ність своїх давно померлих 
партій, випрошують подачки 
у влади, жебрають у потенцій-
них спонсорів, боячись самим 
собі зізнатися, що вони вже ні-
кому не потрібні. Влада ко-
лись їх адаптувала, викорис-
тала й викинула на смітник іс-
торії. А вони в ті вже давні 
часи навіть претендували на 
президентство… Так минає 
земна слава. Втім, політична 
доля «Свободи» залежить на-
разі лише від неї самої. Змо-
жуть вони бути мудрими, 
сильними, непідкупними – 
відкриють нову сторінку в 
житті України, ні – потра-
плять до «музею покинутих 
проектів»… 

САНІТАРИ 
ПАРЛАМЕНТУ. 
«Свобода» 
розпочала 
роботу у ВР з 
війни проти 
тушок навіть 
із інших 
опозиційних 
сил. Але наразі 
залишається 
відкритим 
питання: чи 
обмежиться 
парламентаризм 
свободівців 
лише 
демонстрацією 
фізичної сили?
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К
олись чеський письменник-сатирик Ярос-
лав Гашек вигадав, заснував і навіть виста-
вив на вибори Партію поміркованого про-
гресу в межах законності. Якби політсила з 

такою назвою існувала в сучасній Україні, вона 
точно не зібрала б непроплачених мітингів. За по-
міркованими й толерантними на барикади не 
йдуть. Люди взагалі щось роблять або за гроші, 
або за яскраву ідею. Єдиною політичною силою, 
яка в Україні пропонує людям ідею – не важливо 
навіть, яку саме, – є на сьогодні «Свобода». Наяв-
ність ідеї стала її візитною карткою.

Звісно, не всі, хто голосував за неї, дотриму-
ються націоналістичних поглядів. Понад те, не 
всі, хто кілька ночей відстоював результати «Сво-
боди» на 215-му і 223-му округах, є націоналіс-
тами. «Рідний» електорат «Свободи» з часом по-
мітно збільшується, але все-таки не міг він зрости 
від 0,76% у 2007 році до 10,44% у 2012-му. Навіть 
якщо врахувати, що постійні явно антиукраїнські 
вчинки влади схиляють людські симпатії в бік на-
ціоналістів. Усіх цих чинників, як на мене, все 
одно не досить для такого надстрімкого зрос-
тання рейтингу.

Можливо, відгадка в тому, що цього року за по-
літсилу Тягнибока голосували також ті, кого смер-
тельно дістали партії – бізнес-проекти, в яких немає 
переконань, а є тушки, тушки, тушки… «Свободу» 
підтримали, бо сподіва-
лися: там їх не буде.

Таке голосування не 
було виявом звичайної 
нелюбові народу до 
зрадників. Це був остан-
ній вияв довіри грома-
дян до опозиційних по-
літичних сил. Якщо  
тепер у «Свободі» з’яв -
ляться тушки, не лише цій партії, а взагалі 
жодній політичній силі більше не повірять.

Минуле партії – це наполеглива й на диво 
регулярна політична боротьба під націоналістич-
ними гаслами, активність якої практично не зале-
жала від близькості виборів. Безперервні пікети, 
акції: і проти нелегальних мігрантів, і проти неза-
конних забудов, проти політрепресій і зрадниць-
ких законопроектів…

Тож щодо «Свободи» найактуальнішими є, 
мабуть, питання: чи не з’являться тушки й чи не 
облишить вона своєї радикальної риторики, чи не 
перетвориться після потрапляння до парламенту 
на ще одну нацдемівську партію на кшталт «На-
родного руху України».

Одного разу, років за три до парламентських 
виборів, один амбітного вигляду чоловік прийшов 
до штабу «Свободи» дізнаватися про можливість 
вступу до партії. Заступник Тягнибока Андрій 
Мохник, нині третій номер у списку, після нетри-
валої розмови сам на сам прокоментував візит: 
«Ми не приймаємо до партії місцевих депутатів». 
Звісно, той чоловік народним обранцем не був, іш-
лося про те, що він хоче вступити до «Свободи», 

щоб стати депутатом, а таким у ній показують на 
двері. І ця політика добре страхує від появи ту-
шок. Але, звісно, людина – слабка істота, і ніхто не 
може поручитися, що хтось із членів новостворе-
ної фракції не спокуситься на хабар у кілька міль-
йонів доларів. Хочеться вірити, що у свободівців є 
важелі впливу, аби покарати зрадників, якщо такі 
будуть, і відбити в них усіляке бажання «тушку-
ватися»...

Одну з найцікавіших версій політичного май-
бутнього «Свободи» висловив нардеп минулого 
скликання Юрій Гримчак, що свободівців на-
вмисно не підкуповуватимуть, аби підняти їхній 
рейтинг і вивести Олега Тягнибока у другий тур 
проти Віктора Януковича: «В об’єднаної опозиції 
рейтинг упаде, тільки-но з’явиться перша тушка. 
Він просто обрушиться. Сьогодні майже стовідсот-
ково упаде рейтинг Яценюка. Одна із соціологічних 
служб робила заміри президентські: у Яценюка не-
великий рейтинг. Щойно з’явиться тушка, впаде 
Кличко. Тоді вийдемо на те, що найреальнішим 
кандидатом у президенти від опозиції стане Олег 
Тягнибок. Його сьогодні щосили влада витягує на 
другий тур для того, щоб Янукович у другому турі 
переміг. Ніхто не купуватиме людей Тягнибока, і 
навіть, швидше за все, ніхто їх не прийматиме, 
якщо вони самі захочуть перекинутися».

На перший погляд, це дуже реальний сценарій. 
Рейтинг Януковича до 
2015 року впаде на-
стільки, що його пере-
може будь-який нацдем, 
котрий вийде проти 
нього у другий тур, – хоч 
Яценюк, хоч Кличко. 
Але чи переміг би його 
«радикал» Тягнибок? 
Бо, як відомо, коли за 

президентське крісло змагаються радикал і 
центрист, більшість завжди голосує за цен-
триста. Так Леонід Кучма колись вивів проти 

себе у другий тур Петра Симоненка, і всі тодішні га-
зети зарясніли статтями про жахи ГУЛАГів, які че-
кають на українців, якщо переможе комуніст. Якщо 
цей сценарій повториться у 2015 році, слід чекати на 
«нові сенсаційні викриття злочинів бандерівців». А 
відомий виступ Тягнибока на горі Яворина показу-
ватимуть по ТБ у прайм-тайм замість агітаційного 
ролика Януковича.

Втім, усе може статися й зовсім інакше. Пере-
конана, що влада на останніх виборах готувала 
«Свободі» зовсім іншу роль: та відтягує макси-
мум голосів у інших опозиційних сил, але до пар-
ламенту її не пускають. Імовірність цього опосе-
редковано підтверджує факт, що за два дні до ви-
борів Олега Тягнибока «як непрохідного» не пус-
тили на відоме ток-шоу. Однак більш ніж 10-від-
соткова підтримка «Свободи» виборцями, звісно, 
завадила цим планам. Такий сценарій – коли 
влада хотіла використати націоналістів, але вони 
її переграли – цілком може повторитись і у  
2015 році. 

Чи будуть тушки у «Свободі»?

Автор:  
Олена 

Білозерська

ЯКЩО У «СВОБОДІ» 
З’ЯВЛЯТьСЯ ТУШКи,  

Не ЛиШе їй, А ВЗАГАЛІ 
жОДНІй ПОЛІТСиЛІ БІЛьШе 

Не ПОВІРЯТь



Спілкувався 
Мілан  
Лєліч О

лександр Бондар близько 
20 років пропрацював у 
сфері приватизації: спо-
чатку на керівних поса-

дах у Фонді держмайна України, 
зокрема і його керівником у 
1997–2003 роках, а після об-
рання народним депутатом – у 
профільному комітеті Верховної 
Ради упродовж двох скликань. 
Напередодні парламентських 
виборів 2012 року несподівано 
для багатьох приєднався до ВО 
«Свобода», мотивуючи це рі-
шення близькістю своїх еконо-
мічних поглядів до позицій пар-
тії щодо принципів проведення 
приватизації, демонополізації 
та деолігархізації економіки, 
розвитку малого й середнього 
бізнесу, повернення в Україну 
офшорного капіталу тощо. В 
інтерв’ю Тижню пан Бондар 
розповів про конкретні меха-
нізми досягнення цих цілей, а 
також про особливості розпо-
ділу власності між основними 

групами впливу у владному 
конгломераті за президентства 
Януковича та перспективи 
«Свободи».

У. Т.: Якими є основні риси пере-
розподілу майна за правління 
Віктора Януковича? Як змінився 
баланс між провідними 
фінансово-промисловими гру-
пами?

– Об’єкти ділять за чітко 
узгодженими принципами, ви-
веденими, як здогадуюсь, за-
довго до президентських вибо-
рів. Однозначно ніяких шансів 
придбати привабливі об’єкти не 
мають ані Ігор Коломойський, 
ані Віктор Пінчук. Коло набли-
жених людей скорочується й 
концентрується на «Сім’ї», що 
характерно для гангстерського 
періоду накопичення капіталу в 
Сполучених Штатах. Безумовно, 
суттєвий приріст дістали набли-
жені до президента групи Дми-
тра Фірташа й Ріната Ахметова. 

Крім того, відбувається перероз-
поділ власності: до останнього 
перейшли завод Ілліча, Запо-
ріжсталь, структурам Фірташа 
– титанова галузь. Паралельно 
до приватизації тривають і рей-
дерські захоплення через дер-
жавні структури: підприємство 
вганяють у борги і пропонують 
йому продатися задешево кон-
кретному власникові. Це абсо-
лютно кримінальні схеми, які 
реалізовано за участю держави. 
Суттєво зменшилась присут-
ність російського капіталу в 
Україні. Навмання можу на-
звати три підприємства, що їх 
утратили росіяни: це згадана 
Запоріжсталь, Запорізький 
алюмінієвий комбінат і Лу-
ганськтепловоз. Вони перехо-
дять або вже перейшли до рук 
українських олігархів.

У. Т.: А які активи втратили не 
наближені до Януковича вітчиз-
няні магнати?

Олександр 
Бондар: 

«За наступні  
два роки буде 
продано все»
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«Якщо 
законодавча 

діяльність 
відійде на 

задній план і 
превалюватиме 
протистояння, 

«Свобода» 
може втратити 

частину 
електорату»

ДеХТО КАже, ЩО НАШІ 
ОЛІГАРХи – ПАТРІОТи,  
АЛе Я Не БАЧУ НІЧОГО 
ПАТРІОТиЧНОГО В ТОМУ,  
ЩО ВОНи ВиВОДЯТь  
ЗА КОРДОН МІЛьЯРДи

– Поки що ці олігархи не за-
губили вже наявних активів, од-
нак утратили можливість при-
рости новими: Ігор Коломой-
ський, Костянтин Жеваго, 
Вік тор Пінчук, Олександр Ярос-
лавський та інші – власне, всі, 
крім Ахметова, Фірташа й 
«Сім’ї». Звісна річ, між цими 
угрупованнями теж точаться 
перманентні конфлікти за кон-
кретні об’єкти, найбільшої го-
строти вони можуть набути, 
якщо дійде до приватизації 
землі. Найпершим претенден-
том на її захоплення й перепро-
даж є «Сім’я». Якщо так ста-
неться, то й Ахметов, і Фірташ 
опиняться не при ділі. Втім, ре-
альної приватизації не відбу-
деться – лише елементарна пе-
редача конкретних земельних 
ділянок конкретним особам.

У. Т.: Коли всі активи приватизу-
ють і дерибанити виявиться ні-
чого, між цими угрупованнями 
може спалахнути повномасш-
табна війна за черговий переділ 
власності?

– Гадаю, все в перспективі. 
Поки що є попередні домовле-
ності, і їх із певними коректи-
вами виконують. Але коли ці 
пункти укладали, «Сім’я» ще не 
мала такого впливу, а зараз вона 
підгрібає під себе цілі галузі. В 
нинішній системі влади все за-
лежить не від того, чи все роз-
продано, чи ні. Ті, хто сьогодні 
позбавлений доступу до акти-
вів, будь-що пробиватимуться 
чимближче до першої особи й 
відтіснятимуть інших. 

У. Т.: Чи може Україна опини-
тись у російській ситуації, коли 
глава держави є головним і 
фактично єдиним олігархом?

– Це не виключено, якщо 
президентом залишатиметься 
Янукович. Не думаю, ніби наші 
олігархи такі наївні, щоб не ро-
зуміти цього, на підтвердження 
є приклад Путіна. Росіяни теж 
усвідомили, що найголовні-
шими будуть вибори 2015 року, 
бо потім уже нічого не зміниш.

У. Т.: Тобто ставка може бути 
зроблена на когось із нині опо-
зиційних політиків?

– А чом би їм і не поставити 
на опозиціонера? Вони ж ба-
чать, що за Ющенка купували 
підприємства, а нині вже не ку-
пують: тоді росіяни отримали 

Луганськтепловоз, брали ре-
альну участь у приватизації 
Криворіжсталі й Одеського при-
портового тощо.

У. Т.: Які найбільш ласі об’єкти 
можуть бути приватизовані на-
ступного року й кому вони віді-
йдуть?

– За наступні два роки буде 
продано все. Графік розпро-
дажу залежить не від потреб 
держави, а від бажання олігар-
хів. Якби було навпаки, цьогоріч 
не постали б проблеми з еконо-
мікою та наповненням держбю-
джету, на торги виставляли б 
більше об’єктів й за вищими ці-
нами. За рахунок отриманих ко-
штів влада без проблем пога-
сила б усі свої соціальні 
зобов’язання. Але приватизацію 
стримує те, що коло допущених 
до неї обмежене трьома особами 
і в них недостатньо ресурсів. Їм 
нині за заниженими цінами 
продають тільки те, що вони 
здатні придбати. Думаєте, в 
СКМ Ріната Ахметова немає ба-
жання скупити всі обленерго та 
всю генерацію? Звісно, є. Але 
купили досі лише те, на що було 
відкрито кредитну лінію. Тепер 
із кредиторами розрахуються 
через підвищення тарифів, і на-
ступного року створять чергову. 
Якщо брати за галузями, то обл-
енерго й генерація – вотчина 
СКМ; усі облгази та нафтохімія – 
групи Фірташа, «Нафтогаз 
України» – теж; частина Укрза-
лізниці й порти – спільний біз-
нес структур СКМ та «Сім’ї»; ву-
гільна галузь – «Сім’ї».

У. Т.: А столичний аеропорт «Бо-
риспіль», один із терміналів 
якого планують передати в кон-
цесію?

– Швидше за все, це особиста 
схема Бориса Колеснікова: дер-
жава виділяла кошти з бюджету 
на будівництво, а тепер пере-
дасть аеропорт у концесію набли-
женим до нього структурам че-
рез якісь офшорні компанії.

У. Т.: Решта українських та ро-
сійських бізнес-груп навіть не 
намагатимуться брати участі у 
приватизації 2013–2014 років?

– Вони вже все зрозуміли. 
Ми ж бачимо: в суди не надій-
шло жодного позову щодо опро-
тестування результатів конкур-
сів. Понад те, коли хтось нама-
гатиметься конкурувати, якщо 

це буде український бізнесмен, 
його бізнес на тому й закін-
читься. До мене кілька разів 
зверталися по консультацію під 
час приватизації деяких об’єктів 
у Києві. Я з’ясовував стан речей, 
і мені казали: «Якщо людина 
хоче собі на голову проблем, не-
хай подає заявку на конкурс».

Із російським капіталом си-
туація складніша, бо там про 
все домовляються на найви-
щому рівні. Під час кожної зу-
стрічі Януковича й Путіна по-
стає питання про допуск росій-
ського бізнесу до привабливих 
українських об’єктів. А на прак-
тиці капітал РФ відсікають від 
участі в конкурсах через ство-
рені на них умови. Фактично в 
жодному за останні два з поло-
виною роки приватизаційному 
змаганні росіяни участі не 
брали.

У. Т.: Україна впевнено віддаля-
ється від Заходу й, не виклю-
чено, муситиме зближатися з 
Росією. Отже, ситуація може 
змінитися?

– Для нашої влади Митний 
союз – більш прийнятна і зрозу-
міла модель. Але проблема в 
олігархах, які розуміють, що не 
витримають конкуренції з ро-
сійським товаром та фінансами. 
Україну вони вважають своєю 
вотчиною, яку хочуть освою-
вати цілком самостійно. Часто 
звучить теза, мовляв, коли Єв-
ропа нас відштовхне, то ми при-

йдемо до Росії. Але наші олі-
гархи усвідомлюють, що вступ 
до Митного союзу автоматично 
означатиме й відкритий доступ 
сусідів до приватизації, а це, по-
перше, зростання ціни об’єктів, 
бо в росіян грошей багато, по-
друге, конкуренція менедж-
менту, і не на їхню користь, бо 
менеджмент РФ уже фактично 
вийшов на світовий рівень.

За Януковича Україна й на-
далі перебуватиме між Заходом 
та Москвою, постійно комусь 
щось обіцятиме, нікуди не всту-
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патиме, і це закінчиться повним 
крахом економіки. 

У. Т.: Які стратегічні наслідки 
для економіки матиме привати-
зація в наступному році?

– Триватиме концентру-
вання капіталів, це призведе до 
зменшення конкуренції, вста-
новлення монополії, а відтак – 
зростання цін і тарифів. Часто 
наводжу приклад Америки 
1920–1930-х років: тоді воювали 
за активи з автоматами, а в нас 
воюють із бітами. Однак у США 
була сильна влада, яка поста-
вила монополістів із їхніми кар-
тельними змовами на місце – 
наша цього не зможе, бо надто 
від них залежна.

Основною метою приватиза-
ції від початку було створення 
конкурентного середовища, 
тобто великої кількості власни-
ків, які змагалися б між собою, а 
також ліквідація державного мо-
нополізму. Від 2010 року ці дві 
принципові позиції настільки 
викривлені владою, що працю-
ють у зворотний бік. Замість дер-
жавних монополій маємо при-
ватні, а це, на моє переконання, 
навіть гірше. В окремих галузях 
власність сконцентрована в од-
них руках, тож немає сенсу ані 
піднімати зарплати, ані модерні-
зувати виробництво тощо, бо 
конкурувати ні з ким.

У. Т.: Як зламати цю систему й 
позбавити олігархів монополь-
ного впливу на економіку?

– Я підготував пакет із п’яти 
взаємопов’язаних законопроек-
тів глобального характеру, але 
коротких і зрозумілих для насе-
лення. І їх узяла на озброєння 
«Свобода».

Перший – нова редакція 
закону про приватизацію, що 
усуває наявні недоліки чоти-
рьох нині чинних документів, 
дає змогу подолати проблему 
неконкурентного продажу 
майна. Передбачено заборону 
продавати об’єкти пов’язаним 
між собою структурам, моно-
полістам тощо.

Другий законопроект – про 
ліквідацію приватних монопо-
лій, який має добровільно-
примусовий характер. Коли 
якась структура є монополістом, 
вона муситиме продати певну 
частку, витрати на купівлю цих 
активів їй повертаються, решта 
йде в бюджет; якщо вона відмов-

ляється, держава забирає в неї 
всі активи, відшкодовуючи лише 
витрачені на їх купівлю кошти.

Третій законопроект – про 
добровільно-примусову легалі-
зацію капіталів, виведених за 
кордон, що стосується як юри-
дичних, так і фізичних осіб. За  
нинішньої влади близько $60 
млрд виведено лише на Кіпр. 
Чому не запровадити якогось по-
датку на це? Ні, натомість підпи-
сують міфічні угоди з Нікосією, а 
крайніми опиняються звичайні 
громадяни – починаючи від за-
провадження збору з продажу 
валюти тощо.

В моєму законопроекті про 
легалізацію капіталів у офшорах 
запропоновано дуже просту 
схему: всі компанії, що зареє-
стровані за кордоном і володіють 
майном в Україні, повинні пере-
реєструватись у нас. Якщо вони 
цього не роблять, власність від-
ходить державі. А перереєстру-
вавшись в Україні і віддавши в 
бюджет 50% наявних на офшор-
них рахунках коштів, вони й 

далі можуть володіти тут май-
ном. Як на мене, все справед-
ливо, адже фактично ці кошти 
були вкрадені у держави.

Четвертий законопроект – 
про спрощений механізм реє-
страції малого та середнього 
бізнесу через банківські уста-
нови. Банківські мережі дуже 
розгалужені, фінустанови бу-
дуть самі зацікавлені в цьому, 
як і підприємці, котрі замість 
потрібних нині 17 документів 
подаватимуть лише п’ять, та й ті 
матимуть не дозвільний, а реє-
страційний характер.

П’ятий законопроект – про 
ліквідацію дефіциту Пенсійного 
фонду. Ми пропонуємо всім осо-
бам, які за кордоном чи в Укра-
їні отримують зарплату неле-
гально (гастарбайтери, буді-
вельники, прибиральниці, охо-
ронці та ін.), зареєструватись у 
банку як малі підприємці й 
сплачувати внески до ПФ. Цей 

механізм дасть таким людям 
змогу одержувати в майбут-
ньому пенсію, а державі – залу-
чити колосальні кошти, бо та-
ких громадян мільйони.

У разі ухвалення цих законів 
розпочнеться розвиток малого 
та середнього бізнесу, галузі 
економіки будуть демонополі-
зовані, повернуться капітали 
з-за кордону: за нашими підра-
хунками, близько $50 млрд.

Потреба вводити якісь 10% чи 
15% податку на продаж валюти 
відпаде як така. До речі, як мені 
здається, цей закон потрібен не 
для того, щоб збирати кошти, а 
щоб налякати людей і макси-
мально вимити в населення на-
явну на руках валюту, а потім він 
уже стане не потрібен. В будь-
якому разі не варто піддаватися 
паніці, котру провокує влада.

У. Т.: Ви вважаєте, що запропо-
новані вами заходи не наляка-
ють іноземних інвесторів?

– Якщо буде впроваджено 
закон про ліквідацію природ-
них монополій, реприватизо-
вані об’єкти знову продавати-
муться, але вже на абсолютно 
відкритих конкурсах, без обме-
жень та переваг для окремих 
учасників. Думаю, прозорі 
умови зацікавлять західних 
партнерів. Відкрити ринок іно-
земному капіталові можна лише 
в такий спосіб.

Регіонали інколи кажуть, 
що наші олігархи – патріоти, 
але я не бачу нічого патріотич-
ного в тому, що вони виводять 
за кордон мільярди, купуючи 
там майно й навчаючи дітей. 
Патріотичніше буде, якщо за-
хідні компанії працюватимуть 
тут і сплачуватимуть величезні 
відрахування до держбюджету.

У. Т.: Поки що вітчизняні олі-
гархи діють дуже зухвало. 
Може, зовсім забули про досвід 
реприватизації, про ту ж таки 
Криворіжсталь і геть нічого не 
бояться?

– Вони роками тримали в за-
ляканому стані цілий регіон – 
Донбас. Там було побудовано фе-
одалізм, нині цю схему поши-
рили на всю Україну. Це велика 
помилка: менталітет людей у 
Центрі й на Заході України зо-
всім інший, і рано чи пізно це ви-
бухне. Крім того, вони впевнені, 
що прийшли назавжди, розра-
ховували на це ще до Помаран-

В ОКРеМиХ ГАЛУЗЯХ 
ВЛАСНІСТь СКОНЦеНТРОВАНА 
В ОДНиХ РУКАХ, ТОж НеМАЄ 
СеНСУ ПІДНІМАТи ЗАРПЛАТи, 
МОДеРНІЗУВАТи 
ВиРОБНиЦТВА,  
БО ЗМАГАТиСЯ НІ З КиМ

«Багато хто 
думає, що 

економіка не 
входить до 
пріоритетів 
«Свободи», 

 і моє основне 
завдання – 

зламати цей 
стереотип»
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чевої революції, потім стався 
збій, і зараз вони надолужують 
прогаяне.

У. Т.: Чому ви приєдналися до 
«Свободи»? Річ лише у збігу 
певних економічних поглядів?

– Я починав свою політичну 
кар’єру наприкінці 1980-х у ра-
дикально націоналістичних ор-
ганізаціях і брав активну 
участь в боротьбі з комуністич-
ним режимом. Коли стежив за 
останніми діями й заявами 
«Свободи», мені імпонувало, 
що ці люди мають дуже ви-
разну позицію і дуже чітко ви-
ступають проти нинішньої 
влади. Я запропонував свої на-
працювання «Свободі», й вона 
дуже вдало їх використала в пе-
редвиборній агітації.

Постійний електорат «Сво-
боди» – націонал-радикаль-
ний. Зараз ці люди сподіва-
ються від неї дуже жорсткої 
опозиції, скандалів та бійок у 
Раді. Люди іншого світогляду, 
які голосували за ту саму політ-
силу, чекають іншого – насам-

перед законодавчих ініціатив, 
здатних суттєво покращити си-
туацію в країні. Якщо ці зако-
нопроекти відійдуть на задній 
план і превалюватиме проти-
стояння, партія цей електорат 
може втратити. Людей місяць-
два цікавитиме, чи битиме 
«Свобода» комуністів та регіо-
налів, потім це набридне, бо 
такі дії реально не впливають 
на життя українців. Я вбачаю 
своє завдання в тому, щоб спря-
мувати її діяльність у конструк-
тивніше русло – сконцентру-
вати увагу на економічних пи-
таннях.

У. Т.: Ви бачите глобальну пер-
спективу «Свободи» чи ці ви-
бори стали для неї «зірковим 
часом»?

– Перспектива буде, якщо її 
представники зберігатимуть 
принциповість, не йдучи на 
компроміси, а крім того розши-
рюватимуть свій електорат. 
Для цього треба, щоб в ефірах 
з’являлися люди, які асоцію-
ються з іншим електоратом по-

літсили, більш поміркованим і 
не настільки радикальним.

У. Т.: Чого зараз не вистачає 
«Свободі»? Який напрям 
парті йної діяльності варто 
було б посилити?

— Я є її рядовим членом, не 
входжу до керівних органів партії, 
моя сфера – економічна. Очолив 
експертну раду при фракції «Сво-
боди» у Верховній Раді, і на цьому 
буде зосереджена моя діяльність. 
Пропонуватиму речі, які сприй-
має населення і які здатні поліп-
шити його матеріальний стан. На 
жаль, багато хто думає, що еконо-
міка не входить до числа пріори-
тетів цієї партії, і моє основне за-
вдання – зламати цей стереотип.

На «Свободу» чатують чис-
ленні небезпеки в парламенті, 
пов’язані з ейфорією від успіху, 
як і на кожну політсилу, що 
вперше туди входить, та різні 
спокуси, притаманні депутат-
ській діяльності. Хотілось би, 
щоб риси, які були притаманні 
їй поза парламентом, і далі за-
лишалися з нею. 

ЗНАЮЧИ 
ЗСЕРЕДИНИ. 

Набутим 
на високих 

посадах у Фонді 
держмайна 

досвідом 
Олександр 

Бондар тепер 
ділиться з ВО 
«Свобода». 
Зокрема, з 
його подачі 
свободівці 

намагатимуться 
протягнути у ВР 
законопроекти 

щодо 
подолання 

монополізації 
української 
економіки
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Автор:  
Богдан 

Буткевич З
акон «Про державні лотереї 
в Україні», що діє від  
6 жовтня цього року, в теорії 
мав благородну місію урегу-

лювати відповідний ринок після 
багаторічної відсутності профіль-
ного законодавства. Натомість 
після його прийняття реальні 
зміни торкнулися хіба що асорти-
менту «одноруких бандитів», на 
яких тепер можна пограти в так 
звані лотереї; крім того, відро-
дили гральні салони й повністю 
закріпили закритість цього ринку 
від будь-кого, окрім трьох най-
більших його «гравців». До того ж 
лобістам вдалося усунути із за-
кону будь-яку соціальну відпові-
дальність цього бізнесу, зберігши 
завдяки міліцейсько-прокурор сь-
кому «дахові» повну безкарність. 
Як Тиждень і передбачав 
(див. «Ставки зроблені» у № 
19/2011), відбулася фактична ре-

інкарнація грального бізнесу, хай і 
у трохи завуальованому вигляді.

ПСеВДОЛОТеРеЯ
«Головне не форма апарата, а 
зміст. Вони (гральні салони. – 
Ред.) закону не порушують», – 
заявив нещодавно прес-
секретар МВС Володимир Полі-
щук, коли його запитали, чому в 
Києві знову можна цілком ле-
гально пограти на автоматах. І 
це після, здавалось би, раз і на-
завжди введеної ще в червні 
2009-го заборони на такий вид 
підприємництва в Україні.

У тому, що насправді сут-
ність апаратів, як і всього про-
цесу, нітрохи не змінилась, а під 
виглядом лотерей виступають 
азартні ігри зі ставками в реаль-
ному часі, Тиждень упевнився 
на власні очі. Гральний салон 
на одній із центральних вулиць 

Лісового масиву в Києві активно 
працює – так само, як до забо-
рони цих закладів, і так само, як 
після неї, коли ще більш ніж 
півроку ця точка, відома всім лі-
вобережним лудоманам, діяла в 
підпільному статусі, перед тим 
як перейти в інтернет. Що-
правда, саме приміщення хоч і 
стояло зачинене, однак його не 
здавали в інші руки, навіть виві-
ска була незмінною. Все так, 
ніби власники розуміли, що 
треба просто трошечки перече-
кати, притримати нерухоме 
майно, яке ще обов’язково при-
годиться.

П’ятниця, вечір, біля салону 
дуже людно. Заходжу зі знайо-
мим, що любить грати в азартні 
ігри, щоправда, останнім часом 
здебільшого в інтернеті, але ра-
ніше, в середині 2000-х, міг 
просадити в такому салоні до  

Гральний бізнес пролобіював закон,  
що дозволив відродження цієї галузі  
під виглядом державних лотерей

І знову гра
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500–700 
тис.

любителів граль-
ного азарту налічу-

ється в Україні

300–400 
млн грн
на рік загальний 

обсяг ринку  
гральних  

автоматів в Україні

$1 тис. за вечір. Декор примі-
щення такий самий: червоні 
стінки, відсутність годинників, 
притлумлене світло. Все, щоб 
людина втратила відчуття часу, 
повністю віддавшись азарту.

Вільних місць немає – з до-
садою змахую рукою. Аж тут до 
нас підходить ввічливий моло-
дик із червоним метеликом на 
тлі білої сорочки й кокетливим 
рожевим бейджиком – показує 
в куток, де крайній автомат 
якраз звільнився, а його «паса-
жир» стає в чергу до віконця об-
міну валют, мабуть, щоб розмі-
няти гроші на нову порцію гри.

Підходимо до автомата: ве-
ликий монітор, такі самі кно-
почки, типовий «однорукий 
бандит», тільки без легендар-
ної ручки-«руки», за яку колись 
треба було крутити. Працівник 
видає нам спеціальну тимча-

сову пластикову картку, апарат 
вмикається – і все: «Робіть 
вашу гру». Суть її стара як світ: 
робите ставку, засуваючи в 
отвір гроші, чекаєте розіграшу, 
отримуєте вигране. Єдина 
зміна – тепер ставка має вигляд 
віртуального лотерейного 
квитка, який ти нібито купуєш, 
а потім, просто у твоїй присут-
ності на екрані йде буцімто ро-
зіграш, результати якого діс-
таєш через кілька секунд.

«Головна відмінність справ-
жньої лотереї від інших ігор –  
відсутність так званого фак-
тора виграшу в реальному часі, 
– стверджує психолог Надія 
Яковлєва. – Тобто можливості 
зробити ставку й мати резуль-
тат негайно. Адже така система 
й збуджує азарт, коли людина в 
запалі здатна спустити всі 
гроші та майно. Лотерея нато-
мість розтягнута в часі: запов-
нив квиток, відправив – і аж 
через кілька днів дізнався про 
свої успіхи. Азарт і тут, зви-
чайно, присутній, але він не на-
буває таких хворобливих форм. 
А те, що зараз знову впрова-
джують в Україні під виглядом 
лотереї, є просто видом азарт-
ної гри в класичному онлайн-
режимі».

Мій товариш за півгодини 
встигає програти 95, потім ви-
грати 130 грн, після чого закін-
чує гру, – мовляв, сьогодні біль-
шого годі сподіватися, добре, що 
взагалі хоч у невеликому, але 
профіті залишився. Із-за бару 
відразу встають троє чоловіків, 
що воліли зайняти наше місце 
за автоматом – і працівник із 
рожевим бейджиком береться 
щось їм розтовкмачувати, ма-
буть, «розрулює» чергу.

МОНОПОЛьНе 
ВІДРОДжеННЯ
За найскромнішими підра-
хунками, любителів граль-
ного азарту в Україні налічу-
ється близько 500–700 тис. 
Зрозуміло, точних цифр, з 
огляду на фактичну нелегаль-
ність цього бізнесу до остан-
нього часу, а також на дедалі 
більшу кількість лудоманів, 
що грають тепер в інтернеті на 
іноземних серверах, ніхто не 
скаже. Але експерти ствер-
джують, що загальний обсяг 
ринку гральних автоматів – 
це щонайменше 300–400 млн 
грн на рік.

«Усерйоз розраховувати на 
заборону грального бізнесу мо-
гли тільки безнадійні роман-
тики, конкуренти з інших ви-
дів неоднозначної підприєм-
ницької діяльності або родичі 
лудоманів, – вважає економіст 
Сергій Ковальов. – Ця інду-
стрія є однією з найстаріших і 
найприбутковіших у світі, бо 
вона фактично спосіб добро-
вільного, на відміну від подат-
ків, перекачування грошей із 
кишень громадян до держав-
ної скарбниці. В усіх європей-
ських країнах, не кажучи вже 
про США, де цю сферу регулює 
кожен штат окремо, гральний 
бізнес суворо підконтрольний 
державі, платить чималі по-
датки, які автоматично вико-
ристовуються на соціальні про-
грами. Так, право на прове-
дення лотереї може бути на-
дано за ліцензією і недержав-
ному оператору, але тільки за 
умови неухильного виконання 
суворих вимог та великих ви-
плат у бюджет. Натомість в 
Україні склалася неправильна 
ситуація, коли гральний бізнес 
не просто не підконтрольний 
державі, а фактично диктує їй 
свої умови, проштовхуючи що-
разу нові закони, які дозволя-

ють його власникам постійно 
змінювати шкіру, як це ро-
блять змії, залишаючи незмін-
ною сутність – заробляння гро-
шей на психологічно слабких 
людях».

«Верховна Рада перекрес-
лила закон про заборону цього 
бізнесу й повернула до життя 
«одноруких бандитів» та 
гральні салони своїм новим за-
конопроектом, – вважає голова 
громадської організації «Від-
крите коло», активіст анти-
гральних ініціатив Микола 
Єременко. – Цим нормативним 
актом депутати узаконили іс-
нування так званих електрон-
них систем прийняття ставок і 
терміналів електронної сис-
теми прийняття ставок. Так за-
кон називає програмно-
технічні комплекси для реє-
стрування операцій із при-

ПІД ВиГЛЯДОМ ЛОТеРей 
ЗАХОВАЛи АЗАРТНІ  
ІГРи ЗІ СТАВКАМи  
В РеАЛьНОМУ ЧАСІ
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йняття ставок у державній ло-
тереї, перевірки виграшності 
білетів та виплати виграшів. За 
новими термінами автори за-
кону заховали звичайнісінькі 
ігрові автомати. Фактично те, 
що зараз в Україні називається 
державними лотереями, є на 
практиці не державними і не 
лотереями. Лотерейники ко-
ристуються тим, що ніде в за-
коні не заборонено оцих елек-
тронних терміналів для лоте-
рей». Напрочуд вигідним цей 
закон є для власників колиш-
ніх гральних салонів та 
інтернет-клубів, «заточених» 
під азартні ігри, адже тепер 
вони мають усі легальні під-
стави відкривати свої заклади 
знову, що й роблять.

Український лотерейний ри-
нок наразі належить трьом моно-
полістам (див. «Поділили на 
трьох»): напівдержавній «Мо-
лодьСпортЛото», створеній на 
базі подібної радянської органі-
зації (усі види лотерей, напри-
клад, «Забава», «Хто там»),  при-
ватним Українській національній 
лотереї (числові лотереї «Супер-
лото», «Лото Трійка», «Кено») та 
ЗАТ «Патріот» (миттєві лотереї 
«Бліц-Лото», «Супер-Гол», «Са-
фарі»). Останній – російський за 
походженням і, згідно з інформа-
цією активістів антигральних ор-
ганізацій, найбільше використо-
вує електронні псевдолотереї. Ці-
каво й те, що подібна система 
була апробована спочатку в на-
шого північного сусіда на базі 
кількох компаній-партнерів «Па-
тріота», зокрема «NРМ – Лото» 
(Смоленськ), ЗАТ «СИБПРО» 
(Новосибірськ) та New Hi-tech 
Products (Красноярськ). Новий 
закон запроваджує достатньо су-
ворі критерії для охочих дістати 
право на проведення державних 
лотерей, багато експертів вважа-

ють, що вони прописані спеці-
ально під наявних монополістів, 
створених на базі великих радян-
ських лотерейних організацій.

Не випадковим бачиться час 
прийняття законопроекту – 
осінь 2012-го, – адже 2001-го всі 
названі оператори отримали лі-
цензії одночасно на 12 років, 
тобто термін дії дозвільних доку-
ментів добігав кінця в лютому 
2013-го. Окрім того, у 2005 році 
лотерейники пролобіювали при-
йняття Закону «Про запрова-

дження мораторію на видачу лі-
цензій на здійснення господар-
ської діяльності з випуску та 
проведення лотерей», яким було 
заборонено видачу відповідних 
нових ліцензій до ухвалення 
профільного закону, тобто зафік-
совано нинішню потрійну моно-
полію. Тож у разі, якби Верховна 
Рада не прийняла законопро-
екту, лотерейники потрапили б 
самі у власну пастку.

ПІД «ДАХОМ»
Однак не потрапили завдяки ав-
торам та лобістам прийняття 
цього закону: депутатам від Пар-
тії регіонів у ВР VI скликання 
Юрієві Полунєєву та Вікторові 
Коржу. Подейкують, останній 
іще з часів свого керівництва 
Фізично-спортивним товари-
ством «Динамо» близький до 
операторів лотерей.

Дуже великою проблемою є 
те, що ухвалений документ уза-
галі не містить жодної соціальної 
складової, присутність котрої за-
гальноприйнята річ у світі. «Пан 
Полунєєв у приватній розмові 
дав мені зрозуміти, що цей закон 
є наслідком впливу потужної ло-
бістської групи, себто грального 
бізнесу, – говорить Микола Єре-
менко. – Понад те, він стверджує, 
що в початковому варіанті зако-
нопроекту було закладено важ-
ливі соціальні функції, напри-
клад передбачено цільове вико-
ристання доходів від лотерей на 
фінансування олімпійського 

спорту, фізичної культури, ліку-
вання дітей, хворих на рак тощо. 
Але під впливом лобістів майже 
вся соціальна сутність закону 
була вихолощена». Зробили так 
під приводом того, що будь-які 
фінансові норми можуть бути 
введені лише у спосіб внесення 
змін безпосередньо до Бюджет-
ного кодексу, а не прийняттям 
інших законів. Та можна не сум-
ніватися, що парламент не по-
вернеться до розгляду цього пи-
тання, бо ж закон про лотереї 
діє і приносить тим, хто його 
пролобіював шалені прибутки 
вже зараз.

За словами джерела Тижня 
з депутатського середовища, іще 
одним лобістом нового закону 
стало… МВС, адже міліцейські 
структури мають безпосередній 
стосунок до лотерейників через 
спортивні товариства, товари-
ства сприяння правоохоронній 
діяльності та ветеранські орга-
нізації тих-таки силовиків. По-
зиція МВС щодо «реінкарнова-
них» «одноруких бандитів» од-
ностайна: використання таких 
автоматів законне, і вони 
справді є державними лотере-
ями. «Всі наші спроби прикрити 
діяльність і зовсім нелегальних 
гральних салонів, і ось таких 
наштовхуються на неприкриту 
агресію міліції, – розповів 
Тижню один з активістів анти-
гральної ініціативи «Святошин-
ські робінгуди», представники 
якої навесні цього року намага-
лися фізично знищити салон, че-
рез що чотири з них проходять у 
кримінальній справі за фактом 
хуліганства, а керівництво за-
кладу є нібито потерпілим. – 
Вони або кажуть, що все за-
конно, або нібито нічого не зна-
ходять під час обшуків за на-
шими заявами, або й просто 
відкрито кажуть: «Це наша 
точка, йдіть звідси під три 
чорти». Всі прокуратури й суди 
з їхньої подачі завжди прийма-
ють рішення на користь граль-
них салонів, мовляв, вони за-
ймаються виключно держав-
ними лотереями й у межах чин-
ного законодавства». На всі за-
пити і МВС, і прокуратура лише 
наводять цифри щодо закритих 
нелегальних закладів і підтвер-
джують законність нових псев-
долотерей. Тож нині можна кон-
статувати, що гральний бізнес 
за активного сприяння держави 
повернувся. 

ПОДІЛиЛи НА ТРьОХ
Згідно з умовами, прописаними в новому законі, опе-
ратором лотерей може бути один із наявних монопо-
лістів грального ринку
Статутний і власний капітал оператора лотерей не може 
бути меншим за обсяг, установлений для банків  
(120 млн грн). Він повинен мати власну мережу розпо-
всюдження білетів, що налічувала б не менш ніж 5 тис. 
електронних терміналів і рівномірно охоплювала всю 
територію держави. Кожен із них повинен застрахувати 
ризики невиплати виграшів на суму, рівну призовому 
фондові за попередній рік. Оператор мусить забезпе-
чити наявність на банківському рахунку коштів, рівних 
зібраному ним призовому фонду. Крім того, йому треба 
мати досвід роботи на ринку лотерей України  
не менш ніж 10 років.

НОВий ЗАКОН ПРОПиСАНий 
СПеЦІАЛьНО ПІД НАЯВНиХ 
МОНОПОЛІСТІВ, СТВОРеНиХ 
НА БАЗІ ВеЛиКиХ 
РАДЯНСьКиХ ЛОТеРейНиХ 
ОРГАНІЗАЦІй
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С
кандальні забудови по-
близу Св. Софії та Києво-
Печерської лаври, а та-
кож в історичному центрі 

Львова, що тривають усупереч 
вимогам ЮНЕСКО та рішен-
ням вітчизняних судів, давно 
вже є предметом протисто-
яння між забудовниками й сві-
товим експертним середови-
щем. Про межі міжнародного 
втручання на захист україн-
ських культурних пам’яток і 
перспективи включення до пе-
реліку ЮНЕСКО Андріївської 
та Кирилівської церков у Києві 
Тиждень спілкувався з гене-
ральним секретарем цієї орга-
нізації Іріною Боковою.

У. Т.: Якщо Україна й надалі 
ігноруватиме рекомендації 

ЮНеСКО стосовно припинення 
забудови буферної зони 
об’єктів світової спадщини, чи 
не станеться так, що під час 
наступної сесії Комітету вашої 
організації Лавра й Софія 
втратять статус пам’яток куль-
тури, які перебувають під ї ї 
захистом?

– Через погіршення пано-
рами вздовж Дніпра та зве-
дення висотних будівель, що 
можуть зіпсувати унікальну 
цінність архітектурного ан-
самблю, який правомірно пе-
ребуває сьогодні під захистом 
ЮНЕСКО, Комітет світової 
культурної спадщини висло-
вив очевидне занепокоєння 
під час своєї 36-ї сесії в Санкт-
Петербурзі. Він знову висунув 
вимоги на адресу вашої дер-

жави: установити мораторій 
на будь-яке спорудження ви-
сотних об’єктів, у співпраці з 
міською владою вжити всіх 
необхідних заходів, щоб змен-
шити шкідливі наслідки від 
таких робіт, коригуючи про-
екти і зменшуючи до прий-
нятної висоту сусідніх буді-
вель. Крім того, Комітет зро-
бив запит на спеціальне дослі-
дження щодо загального мо-
настирського пейзажу вздовж 
річки, яке правило б надалі за 
основу всіх нових планів та 
оцінок імовірних наслідків. 
Моніторингова місія ЮНЕСКО 
приїде до України на початку 
наступного року. Відповідно 
до рекомендацій цієї місії та 
звіту, який буде надано укра-
їнською владою, Комітет сві-

Генсек ЮНеСКО 
Іріна Бокова: 

«Україна має 
встановити  
мораторій  

на забудови  
біля Софії  
та Лаври»

Спілкувалася  
Алла 

Лазарева
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тової культурної спадщини 
визначиться стосовно стану 
збереження пам’яток.

У. Т.: Тоді як ЮНеСКО протес-
тує проти будівельних робіт за 
два кроки від Св. Софії, Іґорь 
Маковєцкій, заступник голови 
Комітету світової культурної 
спадщини тієї ж таки організа-
ції, надає забудовникам 
схвальний письмовий відгук. 
Тиждень має копію цього до-
кумента. Як поясните таку не-
скоординованість?

– Вважаю за необхідне на-
голосити, що тільки Комітет 
світової культурної спадщини, 
будучи суверенним міждер-
жавним органом, що його 
сформувала 21 країна – учас-
ниця відповідної Конвенції, 
має право як ухвалювати рі-
шення стосовно стану збері-
гання об’єктів, котрі входять 
до Переліку світової культур-
ної спадщини, так і висловлю-
вати рекомендації державним 
органам влади та іншим при-
четним структурам. Жодне рі-
шення чи рекомендація Комі-
тету не містить особистих під-
писів. У цієї структури інші 
функції, ніж у Центру світової 
спадщини, що забезпечує ад-
міністративний нагляд за ви-
конанням Конвенції від 1972 
року. Всі рішення Комітету 
можна у вільному доступі по-
бачити на сайті Центру світо-
вої спадщини. Жоден інший 
документ, складений різними 
експертами, комісіями, органі-
заціями, Хартіями ЮНЕСКО, 
національними комітетами, 
асоціаціями, фундаціями чи 
іншими структурами, які запе-
речують або підтримують рі-
шення Комітету, не має офіцій-
ного статусу. Ані експерт, який 
представляє країну-члена чи є 
учасником офіційної делегації 
на сесіях Комітету світової 
культурної спадщини, ані 
штатний працівник ЮНЕСКО, 
ані будь-хто інший не наділе-
ний повноваженнями вида-
вати дозволи від імені Комі-
тету чи то забудовникам, чи то 
владним установам. Щодо 
пана Маковєцкого – це росій-
ський експерт, який не є штат-
ним працівником ЮНЕСКО.

У. Т.: Наскільки правдивою є 
інформація, що декотрі укра-
їнські пам’ятки культури, 

яким громадськість сподіва-
ється забезпечити захист 
ЮНеСКО, не стануть предме-
том обговорення раніше, ніж 
припиниться практика неле-
гальних забудов довкола 
Києво-Печерської лаври, Со-
фії Київської та в історичному 
центрі Львова?

– Комітет світової культур-
ної спадщини під час 36-ї сесії 
в Санкт-Петербурзі, влітку 
цього року, власне, відтермі-
нував розгляд пропозиції під 
гаслом «Київ: собор Св. Софії 
та сукупність монастирських 
побудов Києво-Печерської 
Лаври», щоб додати пізніше 
до Переліку світової культур-
ної спадщини Кирилівську й 
Андріївську церкви. Йшлося 
про те, щоб дозволити Україні 
повідомити необхідну інфор-
мацію, зокрема стосовно обри-
сів об’єктів, зазначити умови їх 
захисту на рівні чинного зако-
нодавства та системи впоряд-
кування обох храмів, а також 
припинити будівництво в бу-
ферній зоні, негайно застосу-
вати мораторій на реконструк-
цію Андріївського узвозу, біля 
однойменної церкви.

У. Т.: Поясніть, будь ласка, 
яким чином об’єкти культур-
ної спадщини людства потра-
пляють до «чорного списку» 
ЮНеСКО?

– Насамперед скажу, що 
жодного «чорного списку» не 
існує. Є натомість Перелік 
об’єктів культурної спад-
щини, які перебувають у не-
безпеці. Він замислений як 
механізм, що дає змогу бити 
на сполох, привертати увагу 
світової спільноти до невідпо-
відних умов, у яких зберіга-
ються пам’ятки, й заохочу-
вати корективні дії. Вже сама 
перспектива потрапляння до 
цього списку часто буває 
ефективною в сенсі швидкого 
вжиття рятувальних заходів. 
Зарахування пам’ятки до 
цього Переліку вимагає, щоб 
Комітет і причетна до ситуа-
ції держава спільно склали 
програму виправних механіз-
мів, а потім оцінили її стан. 
Певні країни самі домага-
ються занесення до списку, 
аби привернути увагу міжна-
родного співтовариства до 
проблеми й дістати компе-
тентну допомогу. Інші, на-

впаки, хочуть цього уник-
нути, бо вважають це гань-
бою. У будь-якому разі появу 
пам’ятки в такому реєстрі не 
слід сприймати як санкцію. 
Це система, яку встановлю-
ють, щоб ефектино відповісти 
на специфічні виклики, 
пов’язані зі збереженням 
культурних цінностей.

У. Т.: Чи могли б ви назвати 
приклади успішного втру-
чання ЮНеСКО в проблемні 
ситуації з пам’ятками куль-
тури світу?

– Втручання ЮНЕСКО за-
для захисту культурних 
пам’яток є частиною «гене-
тичної спадщини» організації 
та її історії впродовж майже 
60 років. Згадаймо великі 
міжнародні кампанії, зокрема, 
ту, що врятувала від води хра-
мовий комплекс Абу-Сімбел у 
Єгипті. Його мало не зато-
пили через побудову дамби в 
Асуані. Храми було розібрано 
блок за блоком і перенесено 
на 64 м вище історичного роз-
ташування завдяки захисній 
кампанії, яку організувала в 
1960-х роках ЮНЕСКО. Інший 
приклад – порятунок Ангкор-
Вата в Камбоджі, унікального 
міста Баміана в Афганістані, 
де таліби зруйнували дві ста-
туї Будди, але втручання 
ЮНЕСКО врятувало старо-
винні буддійські печери з без-
цінним розписом, що свідчить 
про давню багату культуру 
цього краю. Окрім цих вели-
ких медійних кампаній, які не 
допустили руйнації культур-
них цінностей світового зна-
чення, а також окрім внесення 
різних пам’яток до Переліку 
світової культурної спадщини, 
ЮНЕСКО щодня працює над 
збереженням усіх форм куль-
тури – матеріальної та немате-
ріальної, – чи то пам’яток, чи 
історичних кварталів, чи усної 
народної творчості. А ще органі-
зація бореться проти контра-
банди мистецьких творів. Ця 
робота можлива завдяки норма-
тивній базі, що складається з 
шести міжнародних конвенцій. 
Спираючись на ці документи, 
ЮНЕСКО працює з державами, 
фахівцями-культурологами та 
різноманітними спільнотами 
задля збереження світової спад-
щини. Прикладів багато, вони 
з’являються щодня. 

ДИПЛОМАТ ЗІ 
СТАЖЕМ. Іріна 
Бокова свого 
часу працюва-
ла у МЗС Бол-
гарії, де опі-
кувалася пра-
вами люди-
ни та євроінте-
грацією. Нині 
ж вона стала 
першою жін-
кою на чолі 
ЮНЕСКО  
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Т
ак сталося, що й після п’ятдесяти я і далі пра-
цював на поліпшення демографічної ситуації 
в Україні. Тепер маю восьмирічного сина, з 
яким у нас радше дружні, аніж батьківські сто-

сунки. Ще відтоді, коли він став ходити до садочка, 
я зауважив якусь дивну і тривожну тенденцію. Ви-
ховательки напихали дітей такими дубовими й да-
лекими від справжньої поезії віршиками, що лише 
дивувався: і де вони це сміття підбирають?
Коли ж син пішов до підготовчого закладу, де навча-
лися, скажімо так, елітні діти, а в результаті віршики 
не змінилися ні на йоту, я готовий був розродитися 
злісним пасквілем. Ледве дружина втихомирила. 
Та ось і шкільна пора настала. Й та сама картина. Ба 
навіть ще гірша, як показують статті письменника 
Івана Андрусяка і журналістки Зої Звиняцьківської. 
Обоє вони висловилися про новий «Буквар», у якому 
твори письменників подані в спотвореному вигляді.
На що Міносвіти відповіло за принципом «сам дур-
ний». Бо, мовляв, «Буквар» для перших класів – «це 
інноваційний сучасний підручник». А відтак журна-
лістка і письменник просто невігласи, котрі не второ-
пали такої грандіозної інновації. Яка, нагадаю, поля-
гала ще й у тому, що більшість різноманітних при-
кладів та віршиків стосувалися чомусь саме села.
Педагоги Мар’яна Захарійчук і Віра Науменко, ав-
тори згаданого «Букваря», вирішили принципами 
не поступатися. «Усі твори спрямовані на розкриття 
краси української мови», – бороняться вони, хоча 
насправді цю мову паплюжать. Бо якщо педагоги 
не розуміють, що чай у горнятка можна лише «на-
ливати», а не «розливати», то звідки те розкриття 
краси візьметься?
Після цього вирішив і я придивитися до підручників 
свого малого. А оскільки окрім української та англій-
ської він вивчає ще й польську, то я вже встиг звер-
нути увагу, що польські віршики чомусь значно ціка-
віші. Такі собі забавлянки про котиків, песиків, біло-
чок, зайчиків, гномиків. Зате українські віршики 
всуціль виховні, з мораллю.
Наш син учився за «Букварем» К. С. Прищепи та  
В. І. Колісниченка (видавництво «Форум», 2011). 
Підручник інший, автори інші, а проблеми ті самі. 
Знову ж таки повно віршів, у яких оспівується сіль-
ськогосподарська праця:

Я люблю рум’яну осінь,
Над садами чисту просинь,
Молотарки спів у полі.
(Михайло Стельмах)

І як тут діткам пояснити, що таке молотарка, і як 
вона співає, і чи справді цей спів можна полюбити. 
А далі йдуть віршики про корів на полі, про бусла у 
вівсі, про трактор, про дітей, які весь час щось сі-
ють або садять не покладаючи рук: «Перший клас 
копає грядку, сіє, садить по порядку»; «Ми садили 
ліс у полі...»; сіє, віє і дід Мусій у Ганни Чубач, а  
С. Жупанин пише про косовицю і комбайнерів, 
Варвара Гринько – про качечок і курочок,  

А. М’ястківський оспівує піч: «Люблять піч усі гор-
нята, сковорідки та горшки. І гордиться нею хата, 
де по стінах рушники».
Ну де, де ж ту піч може міська дитина побачити? 
Але й приклади для вивчення нових слів дібрані 
теж для сільських дітей: «Мій дідусь Йосип – льо-
нар. Льонарі вийшли в поле» і т. д. Та цього мало, 
про льон маємо ще й кілька віршиків.
Загалом більшість із них – чистої води графоманія 
мало кому відомих авторів. Із класиків подано 
лише кілька. Виразно зашкалює кількість примі-
тивної віршомазії про рідний край і рідну мову. 
Скажімо, отака ось Варвари Гринько:

Водограй, полів розмай,
Зелен гай, ліщина...
Все це рідний, любий край,
Наша Батьківщина.
Пам’ятай, не забувай
Батьківську стежину.
Прикрашай, шануй свій край,
Дім свій – Батьківщину.

Як узагалі цю маячню можна пропонувати дітям? До 
чого тут ліщина? А чому не калина? І про яку це 
«батьківську стежину» має пам’ятати дитина? Де 
вона ту стежину в місті бачила?
Імена в багатьох дитячих підручниках такі, що не-
має на них Ірини Фаріон: Раїса, Емма, Нюра, 
Белла, Ваня. А є й такі, що їх хіба у творах Нечуя-
Левицького надибаєш: Пилип, Панас, Мартин, 
Гапка, Оришка, Тихін, Архип, Гнат, Одарка. Але 
якщо вже Одарка, а не Даша, то чому Вова або 
Катя? Бракує тільки Параски та Палажки.
У «Букварі», який обурив Івана Андрусяка, спотво-
рені твори бодай підписували авторами, а ось Ва-
силь Федієнко взагалі оригінально вирішив автор-
ські проблеми: використав для свого «Читайлика» 
(видавництво «Школа», 2010) безліч чужих віршів, 
не вказуючи автора. Однак не забув на початку 
книжки зазначити, що цей безцінний труд «Охоро-
няється Законом «Про авторські права».
Підозрюю, що автори й «мого» «Букваря» зна-
йдуть для свого виправдання якісь патетичні 
слова. Але насправді ситуація сумна. Так звані пе-
дагоги замість того, щоб вибрати з нашої дитячої 
класики справжні перлини поезії, обмежуються 
збірниками, виданими ще за совєтів, коли й домі-
нувала в дитячій поезії тема праці. З тих недолугих 
видань і ведуть свій родовід усі ці комбайни і мо-
лотарки. І борони Боже, аби потрапив до підруч-
ника який-небудь гномик чи водяничок. Не кажу 
вже про НЛО. 
Школа порівняно з тим, чим живуть нинішні діти, – 
суцільне Задзеркалля. У телевізорі вони бачать спай-
дерменів, бетменів, ніндзя, піратів, космічні кора-
блі, а в школі на них чекає спів молотарки. 
Чим іще можна пояснити цей дикий примітивізм 
шкільних підручників, як не ненавистю до україн-
ських дітей? 

Автор:  
Юрій 

Винничук

Бідні дітки
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24–30 грудня
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 грудня, 17:30 – «Книзі «Україна Incognita» – 10 років». Зустріч із 
читачами за участю головного редактора газети «День» Лариси Івшиної.
25 грудня, 18:30 – презентація книжки історика Бориса Черкаса 
«Синьоводська битва 1362 року». За участю Юрія Єханурова (спільно із 
Всеукраїнським благодійним фондом «Україна – ЮНЕСКО»).
27 грудня, 18:00 – презентацію роману Оксани Форостини «Duty Free». 
Зустріч модерує Ірена Карпа (спільно з видавництвом «Кальварія»).

|| Львів (просп. Свободи, 7):
21 грудня 18:00 – презентація книжки Ігоря Мельника «Галицьке 
передмістя Львова та південно-східні околиці міста» (спільно 
з видавництвом «Апріорі»).
24 грудня 18:00 – презентація проекту «Top-10.lviv.ua».
26 грудня 18:00 – зустріч із Вахтангом Кіпіані, презентація книжки 
Лариси Буракової «Чому Груз� вдалося» (спільно з видавництвом «Дух 
і літера»).
27 грудня 18:00 – «Сектор критики»: літературознавчі обговорення 
за участю Андрія Дрозди, Ігоря Котика, Віктора Неборака.

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
20 грудня, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки творів Бруно Шульца 
«Цинамонові крамниці» та всі інші оповідання» в перекладі Юрія 
Андруховича.

21 грудня, 18:00, 4-й поверх – цикл астрономічних відеолекцій 
«Космічні мандрівки». Лекція друга: «Зоряне небо».

|| Харків (вул. Сумська, 3):
27 грудня, 18:30 – творчий вечір Анастас� Перевозник «Свято 
починається сьогодні».

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
26 грудня, 18:00 – «книгОгляд найкращих»: літературні підсумки 
2012 року.
30 грудня, 12:00 – майстер-клас із виготовлення ялинкових прикрас.

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
27 грудня 18:00 – презентація книжки-календаря Ліл� Мусіхіної 
«Золотий корінь. Духовний світ наших предків» (спільно з видавництвом 
«Мандрівець»).
27 грудня 18:00 – презентація книжки Надійки Гербіш «Теплі істор� 
до шоколаду» (спільно з видавництвом «Брайт Стар Паблішинг»).



Нова
ідеологія
для
політичних 
цілей

Для людини, відомої 
своїм прагматизмом (ба 
навіть цинізмом), прези-
дент Владімір Путін ще-

дро приправив своє щорічне 
звернення до нації від 12 грудня 
словами на кшталт «цінності», 
«ідеологія» та «характер». Він 
говорив про «національну і ду-
ховну ідентичність» та російські 
традиції, які передаються з по-
коління в покоління. Після кіль-
камісячного періоду нечастої по-
яви пана Путіна на публіці це 
звернення стало спробою розві-
яти політичну непевність та 
окреслити його плани щодо 
своєї влади (крім просто не ви-
пускати її з рук).

СВіТ|росіЯ
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НОВА ІДеОЛОГІЯ ПУТІНСьКОї 
РОСІї БУДе ВІНеГРеТОМ ІЗ 
ПАТРІОТиЗМУ, КУЛьТУ 
МАТеРІ, СПОРТУ, ЦеРКВи  
І ВІДРОДжеННЯ 
«ПРОВІНЦІйНОї ІНТеЛІГеНЦІї»

Кожне президентство Путіна 
має свій лейтмотив, вважає Ні-
колай Злобін з Інституту світової 
безпеки у Вашингтоні. Перший 
термін був політичним і мав на 
меті відновлення мінімаль-
ного рівня порядку та функці-
ональності в державі. Другий 
– економічний – був присвя-
чений розбудові держа в  но-
капіталістичного ладу й зака-
чуванню нафто- і газодоларів в 
інші галузі економіки через 
такі гіганти, як «Роснефть» і 
«Газпром». Відповідно третій, 
який Злобін називає «Путін 
3.0», стосуватиметься ідеології. 
На думку фахівця, для зміц-
нення своєї влади сьогодні й за-
безпечення власної спадщини в 
майбутньому Путін увійшов в 
етап, який намагатиметься зобра-
зити як «морально-історичний».

Через рік після появи масш-
табної опозиції її вимоги Пу-
тіна так і не похитнули. Росій-
ський президент не виявляє 
жодних намірів узяти участь у 
діалозі. З погляду Путіна, він 
забезпечив безпрецедентний 
рівень матеріального добро-
буту: з 1999 по 2012 рік серед-
ній розмір погодинної оплати 
праці зріс більше ніж у 12 разів 
– із 50 центів до понад $5, але 
його зусилля не цінують, осо-
бливо міські професіонали-
інтелектуали з числа протесту-
вальників. За словами одного 
добре поінформованого росій-
ського олігарха, ВВП вважає 
цей брак вдячності «примхою» 
і «несправедливістю». 

Водночас Путін втрачає тер-
пець у взаєминах із власною 
елітою. 12 років його влади для 
російської керівної касти стали 
періодом зосередження в її ру-
ках надзвичайної сили, а не-
рідко й особистого багатства. 
Зараз ВВП, схоже, вважає ро-
сійських чиновників неприєм-
ними і недисциплінованими: їх 
більше непокоїть власне збага-
чення, ніж робота на користь 
держави.

У своїй промові він ще раз 
повторив заклик до високопо-
садовців повернути свої капі-
тали назад до Росії, викорис-
тавши при цьому цікавий нео-
логізм «деофшоризація», і  
пообіцяв «жорстку і рішучу» 
чистку серед найвищих ешело-
нів влади. Антикорупційна 
кампанія, яка розпочалася в 
листопаді зі звільнення міні-

стра оборони Анатолія Сєрдю-
кова, триватиме (див. Тиж-
день 49/2012). Мотивація – 
радше сподобатися народу і за-
лякати чиновництво, ніж 
справжні міркування мораль-
ного чи юридичного характеру.

Менше ясності залиши-
лося в питанні, як саме Путін 
збирається створювати нову 
ідеологію. Він казав щось ту-
манне про «внутрішню силу», 
яку можна знайти в багатові-
ковій російській історії, і скар-
жився на «прикрий брак ду-
ховних зв’язків». Але це філо-
софське завдання не з легких. 
Путін і його команда радників 
хотіли б просувати ідею, що 
Росія – це не Захід із його кон-
кретними (і чужими росій-
ській ментальності) понят-
тями виборчої демократії та 
прав людини. Політично-
соціальна криза Європи лише 
підсилює скептицизм щодо 
європейських норм, модний 
нині в стінах Кремля.

Проте що ж конкретно ро-
бить Росію унікальною? В епоху 
комунізму визначення було до-
статньо зрозумілим: Захід бур-
жуазний, капіталістичний і де-
мократичний, а Радянський 
Союз навпаки. Тепер Путіну 
треба вивернутися й знайти ви-
значення російськості, яке піді-
йшло б під його політичні по-
треби. Зважаючи на його про-
мови, це може бути вінегрет із 
патріотизму, культу матері, 
спорту, церкви і відродження 
«провінційної інтелігенції». 
Такі експерименти з ідеоло-
гією підходять під визначення 
Путіна як «агентуриста», вва-
жає Кліффорд Ґадді з аналі-
тичного центру Інститут Бру-
кінґса: він «виявляє, чого хо-
чуть люди», і «вміло намага-
ється ними маніпулювати».

Найбільша проблема Пу-
тіна в його спробах сформу-
вати новий національний кон-
сенсус – величезний брак до-
віри між народом і державою. 
Наприклад, саме це гальмує 
внутрішні інвестиції і пояснює 
відплив капіталу з Росії (який 
нинішнього року оцінюється в 
$75 млрд). Цифри говорять 
самі за себе: проведене Левада-
Центром опитування свідчить, 
що кількість громадян, які до-
віряють президентові, лише з 
березня по листопад зменши-
лася з 44% до 34%.

Встановлення істини може 
виявитися навіть важчим за 
формулювання нової націо-
нальної ідеї. В останні роки, 
за словами Боріса Макарєнко 
з Центру політичних техноло-
гій, значна кількість росіян 
усвідомили себе саме грома-

дянами, а не просто підда-
ними. Згадана частина сус-
пільства «хоче долучатися до 
прийняття рішень». Довіра до 
влади, каже Макарєнко, 
з’явиться лише тоді, коли тим 
людям дадуть безперешкодну 
можливість робити це, по-
чавши з прозорих і законних 
виборів. Чи підійде це під 
формат нової ідеології Пу-
тіна? 

НОВА РОСІйСьКА ІМПеРІЯ

З послання Владіміра Путіна Федеральним зборам 12 грудня 
2012 року

Мы должны всецело поддержать институты, которые являются 
носителями традиционных ценностей, исторически доказали 
свою способность передавать их из поколения в поколение. 

***
Для возрождения национального сознания нам нужно связать 
воедино исторические эпохи и вернуться к пониманию той 
простой истины, что Россия началась не с 1917-го и даже не с 
1991 года, что у нас единая, неразрывная тысячелетняя исто-
рия, опираясь на которую мы обретаем внутреннюю силу и 
смысл национального развития.

***
Для планеты мы, независимо от нашей этнической принад-
лежности, были и остаёмся единым народом. Вспоминаю 
одну из своих встреч с ветеранами. Там были люди разных на-
циональностей: и татары, и украинцы, и грузины, и русские, 
разумеется. Один из ветеранов, не русский человек по нацио-
нальности, сказал: «Для всего мира мы один народ, мы рус-
ские». Так было и во время войны, так было всегда.

***
Поручаю разработать ускоренный порядок предоставле-
ния российского гражданства нашим соотечественникам, 
носителям русского языка и русской культуры, прямым по-
томкам тех, кто родился и в Российской империи, и в Совет-
ском Союзе. Тем, кто хочет переехать на постоянное житель-
ство в нашу страну и соответственно отказаться от своего се-
годняшнего гражданства (детальніше про те, як насправді 
Москва реалізує свою політику підтримки «соотєчіственіков», 
див. Тиждень, № 45/2012).

***
У нас до сих пор существует практика, когда граждане 
отдельных государств СНГ въезжают в Российскую Федера-
цию по своим внутренним паспортам... Считаю, что  
не позднее чем в 2015 году въезд в Россию должен быть 
разрешён исключительно по заграничным, а не внутрен-
ним паспортам других стран.

 
Джерело: kremlin.ru
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Віктор Єрофєєв:
«Владімір Путін втратив статус «улюбленого царя», 
і багато хто не вважає його легітимним правителем»

В
іктор Єрофєєв – це чи не 
останній із могікан Росії, 
по-європейському високо-
освіченої та вільної. Один з 

активних авторів московського 
самвидаву часів брєжнєвського 
застою, письменник, який до 
сьогодні іронізує і критикує лад 
імперської Росії в різних її іпос-
тасях – від сталінського до сучас-
ного путінського. Його твори – 
«Російська красуня», «Страш-
ний суд», «Хороший Сталін», 
«Енциклопедія російської душі», 
що перекладені в низці європей-
ських країн і навіть Ірані, дають 
змогу побачити, що альтерна-
тива нинішній російській полі-
тичній та соціальній реальності 
є. Тиждень спілкувався з ро-
сійським письменником про су-
часну російську опозицію та гро-
мадянське суспільство.    

У.Т.: Наскільки активною є ни-
нішня російська опозиція? Хто 
ще в Росії може бути альтерна-
тивою її лідерам, таким як Алєк-
сєй Навальний?

– Передусім треба сказати, 
що сам Путін створив феномен 
нинішньої російської опозиції. 
ВВП та його оточення на початку 
2000-х років зрозуміли: щоб ста-
білізувати ситуацію в країні, по-
трібно бути жорсткішими в полі-
тиці, але під столом вирішили 

суспільства, яке сформувалося. 
Тому Путіну немає жодного 
сенсу ображатися на опозицію, 
яку він сам створив. 

У грудні минулого року діалог 
між владою та опозицією був ре-
альним, тоді президентське 
крісло займав Мєдвєдєв, а Путін 
ще не мав достатньо важелів 
влади. Російська опозиція йшла 
на діалог із владою так само, як 
польська «Солідарність» із кому-
ністами у 1989 році. Але в нас си-
туація відрізнялася: Мєдвєдєв 
принаймні частково був готовий 
на це, але не виявив достатньо ха-
рактеру, щоб рухатися далі, й 
опозиція також розкололася. 
Зрештою, як завжди буває  
за революційної ситуації, почало 
перемагати революційне кри ло, 
оскільки в нього жорсткіша рито-
рика. Проте голов не завоювання 
грудня, про що я багато кажу, по-
лягає у тому, що в Росії нарешті є 
суспільство, готове обговорювати 
свої проблеми. Владімір Путін 
дуже ображений на те, що його 
не люблять. Він втратив статус 
«улюбленого царя», і багато хто 
не вважає його легітимним. Зре-
штою, в країні знову перемогла 
дурість.

У.Т.: Отже, на вашу думку, гро-
мадянське суспільство в Росії на-
решті можна вважати остаточно 
сформованим? 

запровадити свободу в приват-
ній сфері. Для РФ це було фено-
менальним рішенням, бо в нас 
не було свободи приватного 
життя ані за царського режиму, 
ані за комуністів, навіть за Бо-
ріса Єльцина. Для стабілізації 
держави привабливість її лідера 
була конче необхідною. Путін 
сказав: робіть що хочете в себе за 
парканом, на своїх дачах чи у 
квартирах. Це зумовило його 
привабливість з огляду не на 
економіку, а на клімат у країні. 
Але коли людям дати свободу 
приватного життя, то через  
10 років вони починають гово-
рити про соціальні й політичні 
проблеми, громадянські права.  
І всі ті питання, як тісто з ка-
струлі, починають вилізати на-
зовні. Коли це сталося, полі-
тичну опозицію вже неможливо 
було приборкати, тому що 
йшлося про стан суспільної сві-
домості. То стан громадянського 

Спілкувалася  
Ганна  
Трегуб
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БІОГРАФІЧНА НОТА
Віктор Єрофєєв
Російський письменник-дисидент, радіо- та телеведучий. 
1970 року закінчив філологічний факультет МГУ,  
а 1973-го – аспірантуру Інституту світової літератури РАН. 
У 1979-му за організацію в самвидаві непідцензурного 
альманаху «Метрополь» був виключений зі Спілки пись-
менників СРСР. До 1988 року в цій країні його не друку-
вали. Роман Єрофєєва «Російська красуня» (1990) став 
міжнародним бестселером, перекладеним понад 20 мо-
вами світу. За твором «Життя з ідіотом» композитор Аль-
фред Шнітке написав оперу. Член російського ПЕН-клубу, 
лауреат Премії ім. В. Набокова (1992), кавалер французь-
кого Ордену мистецтв та літератури (2006). 

ПОЛІТиЧНІ ЗМІНи  
В РОСІї НАСТАНУТь ТІЛьКи 
ЗАВДЯКи ЗМІНІ ПОКОЛІНь

– Після подій грудня мину-
лого року можна впевнено ска-
зати, що воно в нас є. До цього 
можна було вагатися. Російське 
громадянське суспільство має 
різні течії: радикальну, помірко-
вану, ліберальну, націоналіс-
тичну, комуністичну, неофа-
шистську тощо. До того ж усі 
вони намагаються знайти між 
собою точки дотику, власне, 
спрямованість проти того, що всі 
називають кривавим режимом. 

У.Т.: Влітку у світі активно сте-
жили за судовим процесом над 
учасницями гурту Pussy Riot, 
який виступив супроти активного 
зрощення російської держави та 
РПЦ. Як ви ставитеся до радика-
лізації настроїв у російському 
суспільстві, що підживлюється 
релігійною темою?

– Сьогодні в Росії активізува-
лася політична течія, пов’язана з 
наступом церкви на суспільне 
життя. РПЦ і далі хоче все більше 
відігравати консервативну, ба на-
віть обскурантистську роль. Сус-
пільство почало боронити себе. 
Я про це написав для Gerald 
Tribune у своїй статті під назвою 
«Богородице, Путіна врозуми». 
Мені здається, що дівчата з Pussy 
Riot поцілили в найболючіше 
місце: ВВП, який втратив довіру 
суспільства, звернувся до релі-
гійної православної ідеології, і 
вона його може підтримати. 
Тому зрощення церкви й дер-
жави – факт, який ніхто не може 
спростувати. Путін хоче ство-
рити російську ідеологію на 
ґрунті православ’я, що має до-
дати йому легітимності. Також 
це дуже вигідно для церкви, яка 
отримує величезну економічну, 
фінансову та ідеологічну владу й 
відповідно змінює сутність свого 
існування.

У.Т.: Чи згадане зрощення 
церкви і влади зрештою не при-
зведе до дестабілізації ситуації 
в Росії, яка є все ж таки поліет-
нічною та поліконфесійною 
державою?

– Це неважливо. У більшови-
ків було лише 60 тис. людей, але 
вони перевернули Росію догори 
дриґом. Є Путін із Кіріллом, двоє 
людей, і вони можуть зробити те 
саме одним декретом. Усе це піде 
в бік Тегерана, фундамента-
лізму, а потім вони вирішать, що 
робити з татарами, якутами 
тощо. Можуть сказати, що та-

тари хороші, але трошки не розу-
міються на питаннях релігії. Ось 
і все. Це буде акуратно зроблено. 
Не татари та інші народи Росії 
становитимуть для них загрозу, 
а лібералізм, який вони оголо-
сили реальним ворогом Росії. 

У.Т.: Захід відреагував на дії пу-
тінського режиму в Росії так зва-
ним списком Маґнітского, зро-
бивши низку російських високо-
посадовців нев’їзними до бага-
тьох країн розвиненої демокра-
тії. Наскільки такі кроки є адек-
ватною реакцією на дії ниніш-
ньої російської влади з боку де-
мократичного світу? 

– Було б дивно, якби влада 
заплакала і стала на коліна. Ро-
сія – величезна країна, у якої є 
свої важелі впливу і тиску у світі. 
А тут раптом з’являються ті, хто 
каже, що не впускатимемо. Те, 
що частина представників росій-
ської влади не зможе поїхати до 
західних країн, – жорстка реак-
ція. Та ці акції розраховані більше 
на декларацію нелегітимності або 
недемократичності режиму, ніж 
на щось інше. Як на мене, то ри-
торичний хід. Не піде ж Захід на 
Росію війною через Маґнітского?! 

 
У.Т.: На вас вішають ярлик «русо-
фоба», а РПЦ звинувачує мало 
не в блюзнірстві супроти росій-
ської культури та держави. Як до 
цього ставитеся?

– Це такий своєрідний рито-
ричний прийом. Хтось вважає, 
що Росію треба любити так і не 
інакше. В інтерв’ю для «Літера-
турної газети» я пояснив, у чому 
полягає моя русофобія. Люди, 
які намагаються зробити країну 
кращою, мають, подібно до хі-
рургів, побачити, що в ній погано 
і що треба лікувати. Якщо хірур-
гів поголовно вважати ворогами 
пацієнтів, тоді я – русофоб. 

У.Т.: Що нині відбувається в опо-
зиційній російській пресі? Як ро-
сіяни ставляться до журналістів, 
котрі в них працюють?

– Здебільшого вони перебу-
вають у ліберальному таборі. Ре-
шту або не знають, або не лю-
блять, або в них бракує таланту. 
У нас немає яскравих журналіс-
тів, яких народ обожнював би 
просто так. Таких, як Парфьонов 
або Познер, знають, бо вони не 
приховують своїх опозиційних 
настроїв. Водночас не можна на-
звати жодного медійника з пу-

тінського табору, якого любить 
народ. Загалом наша московська 
і пітерська преса ліберальна на-
скрізь. Цього літа я був у росій-
ській глибинці, у Калінінграді та 
на Алтаї, і можу сказати, що там 
також непогано орієнтуються, 
активно стежать за тим, що від-
бувається в політиці. Росіяни ро-
зумнішають на очах... 

У.Т.: Тобто певна надія на те, що 
нова, непутінська Росія мож-
лива, все ще лишається?

– Так, через кілька десятків 
років це цілком можливо. Мене 
приємно здивували події грудня 
2011-го. Я не знав, що коли зійду 
на трибуну на проспекті Саха-
рова, то побачу перед собою  
100 тис. іронічних, веселих лю-
дей, схожих на справжніх євро-
пейців, а голов не – на самих 
себе. То було фантастично! Усі 
вони вийшли на вулицю зі сміш-
ними й іронічними гаслами. Це 
дуже серйозний момент опти-
мізму. Він не минув, просто гра 
стала довшою, а не гамбітом на 
три ходи. 

Нині в Росії найлегше бути 
песимістом. Думаю, що полі-

тичні зміни в країні відбудуться 
тільки завдяки зміні поколінь. 
Діти бандитів уже не бандити 
тощо. Зрозуміло, що це лише 
моя гіпотеза і що жодних гаран-
тій цього немає. Для мене най-
краща російська революція – 
еволюція. Це позиція не обереж-
ної людини, а такої, яка має чітке 
уявлення, що революція при-
зведе до конфронтації, внаслідок 
чого до влади прийдуть найжор-
сткіші консерватори. Навіщо Ро-
сії це потрібно? 
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Автор: 
Катерина 
Барабаш, 

Росія У 
Москві нещодавно з’явився 
новий герой – двірник-
таджик. Його вчинок об-
говорювали в інтернеті 

більше, ніж хворобу путінського 
хребта. Якось уранці автовлас-
ник, викопуючи машину зі снігу, 
крикнув, загледівши двірника: 
«Гей ти, Ахмете, давай лопату». 
– «Я не Ахмет», – почув у відпо-
відь. – «Та яка різниця, лопату 
дай!» – «Ну, як тобі нема різ-
ниці, то чекай Ахмета», – відпо-
вів двірник та й пішов собі разом 
із лопатою.

Мережа несподівано вибух-
нула лютою полемікою. «Моло-
дець не-Ахмет! – хвалили одні, 
– вмив хама, гідність проявив». 
«Зовсім розперезалися чурки, 
хазяями започувалися, розха-
милися без краю», – нарікали 
інші. Полеміка, як завжди бу-
ває на російських просторах, 
через п’ять хвилин перейшла в 
стадію «сам дурень» і полетіла 
до сфер дослідження вічного 
питання: «Іноземці винні в бі-
дах Росії, а чи іноземці разом з 
іншими іноземцями?»

Скільки на сьогодні в Мо-
скві таджиків, не знає ніхто. 
Офіційна статистика благо-
душно видає седативну цифру 
20 тис., та навіть якщо її ре-
зультат і чесний, то він усе 
одно лишень офіційний. На-
справді їх більше в рази – 
удвічі, втричі, уп’ятеро, вдеся-
теро. Невідомо у скільки. Офі-
ційний таджик у Москві – та-
кий самий нонсенс, як офі-
ційне ввезення наркотиків. В 
умовах нинішньої Росії, побу-
дованої на кримінальних схе-
мах із використанням дармо-
вої або копійчаної праці, неле-
гали непідконтрольні й нелі-
чені. У них стосунки із законом 
закінчуються на місцевому 
менті, котрий обіцяє їх «за-
конно» видворити в разі непо-
повнення його кишені на чер-
гову тисячу рублів.

Приїздіть якось до Москви 
під Новий рік і вирушайте 31 
грудня надвечір на Красну 
площу. Це незабутнє видовище, 
повірте. Ви ризикуєте опини-
тись один у цьому натовпі ви-
хідців із Середньої Азії. Загаль-
нонаціональні канікули – час 
таджиків. Гастарбайтери вико-
ристовують свій єдиний день 
відпочинку для екзотичної та 
єдиної досяжної їм розваги – 
поїздки на метро й виходу в 
центр. У будні вони просто не 
мають для цього часу, та й на 
поліцію зайвий раз нариватися 
не хочуть. Але, очевидно, за 
якоюсь неофіційною (а якою, 
власне, ще?) й негласною до-
мовленістю раз на рік сторони 
укладають мовчазне перемир’я, 
і будь-який таджик – чи то не-
легал, чи то «легал» – вибира-
ється на світ Божий.

І тоді, ніби примчавши на 
машині часу в якийсь не вельми 
й віддалений 2030-й, розу-
мієш, за ким у твоїй країні май-
бутнє. Починаєш виразно усві-
домлювати, щó означає вираз 
«нас тьмы, и тьмы, и тьмы», і 
що «попробуйте, сразитесь с 
нами» – це не заклик, а лишень 
глузлива констатація немож-
ливого. У тобі немає ані ненави-
сті, ані образи – лише спанте-
личення тим, що все діється 
так швидко.

Ці доленосні зміщення не 
просто зримі й відчутні – вони 
ось, під носом. Дівчина Наташа 
із сусіднього під’їзду спочатку 
ходить із животом, що круглі-
шає, а потім з’являється з візо-
чком, у якому посміхається 
смаглявий малюк Рахмет: його 
татко, вчитель математики з 
Нурека на ім’я Султанбек, ро-
бив із бригадою ремонт у сусід-
ній квартирі. А Раджаб із тієї 
самої бригади зметикував, що 
дешевше виписати сюди всю 
сім’ю – дружину й трьох дітей 
– і, скинувшись з іншою роди-
ною, зняти в Підмосков’ї майже 
покинуту за непотрібністю пен-
сіонерську дачу. 

Два роки тому в нашому се-
лищі було дві такі сім’ї – вони 
ділили сусідську халупу й куп-
лену за понаднормову працю на 
спорудженні будинку в місце-
вого злодюги вживану Nexia з 
тонованим склом. Тепер таких 
родин на кожній вулиці щонай-
менше дві-три. Вони живуть не 
шумно, діти підросли, вивчили 
російську й почали ходити до 
місцевої школи, де одноклас-
ники з ними не надто ласкаві. 
Народжуються нові малята, й 
таджицькі мами, що так і не ви-
вчили російської, з огляду на 
відсутність спілкування з міс-
цевим людом, співають їм своїх 
колискових. Потім сини під-

МОСКВОСТАН
Таджицькі гастарбайтери  
як носії історичної помсти
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ростуть і стануть головними 
женихами в селищі, а будь-яка 
розумна мати буде рада віддати 
за таджика свою дочку, бо той 
традиційно не п’є, хоча водно-
час і не примушуватиме дру-
жини ходити в чадрі: тут уже 
позначається специфіка життя 
в іншій культурі. Крові змішу-
ються стрімко й дедалі частіше 
нагадують про себе появою 
темненьких малюків – краси-
вого плоду різнорасового ко-
хання.

Московські таджики зазви-
чай працюють двірниками, 
рідше – вантажниками. Вели-
кими компаніями знімають 
квартири, платячи кожен по 
1–2 тис. руб. за місяць і мешка-
ючи по 10–15 осіб під одним да-
хом. Рідше привозять із собою 
сім’ї – тут їм ніде жити, зазви-
чай більшу частину заробітку 
відсилають на батьківщину. Ті, 
хто хоче бути тут із рідними, 
намагаються влаштуватися на 
будівництво десь неподалік 
Москви.

Утім, вибирати особливо не 
випадає: конкуренція серед 
співвітчизників неабияка. Це 
за московськими мірками та-
джики отримують жебрацькі 
гроші – від 8 до 15 тис. руб. 
($250–500), одначе коли враху-
вати, що тут вони живуть, за-
тягнувши пасок і посилаючи 

все на батьківщину, де ціни 
нижчі в рази, а грошей у людей 
катма, то можна вважати, що 
влаштувалися цілком стерпно. 
А в Підмосков’ї – і взагалі 
майже зручно. 

У Москві на кожен двір при-
падає приблизно 10 таджиків. 
Та, коли засніжить, їх стає 20 і 
більше – і звідки вони беруться 
такими командами, незрозу-
міло. Куди потім зникають – 
теж. Працюють цілком сум-
лінно – конкуренція знову ж 
таки. І протестувати проти зух-
валого оббирання хазяями та 
житлоконторами на думці не 
мають: ласкаво просимо назад 
у Таджикистан. Тим часом жит-
локонтори давно працюють за 
відомою схемою: у штатному 
розписі в них родичі, друзі, ро-
дичі друзів і друзі родичів на 
більш ніж пристойних зарпла-
тах у 50 тис. руб. ($1700), а пра-
цюють безсловесні таджики за 
копійки, які отримують за-
лежно від настрою господаря.

Але тут на хазяїв чекає 
швидкий облом. За кілька днів 
до історії з не-Ахметом сталася 
в Москві ще одна, – що диво-
вижним чином пройшла не по-
мічена. Чи то чимось іншим 
суспільство було заклопотане, 
чи то навмисно зам’яли. Без-
пре цедентний-бо випадок тра-
пився: московські двірники-
таджики оголосили страйк. У 
самий розпал шаленого сніго-
паду, що, як завжди несподі-
вано, обрушився на російську 
столицю, обурені нахабством 
житлоконторських злодіїв, та-
джики дружно відмовилися 
чистити сніг. Багато москов-
ських дворів застигли під не-
прибраними кучугурами. Десь 
репресивними заходами, десь 
мирними, десь обіцянками вда-
лося схилити двірників до ро-
боти. Але тепер потрібно чітко 
розуміти: почалося. Мігранти 
заявляють про свої права, не-
зважаючи на різке невдово-
лення й протести місцевих жи-
телів, включно і з тим самісінь-
ким дядьком, що зажадав ло-
пату в не-Ахмета.

Щойно таджики взялися 
населяти Москву, про них по-
чали складати анекдоти. Та, 
політавши містом, анекдоти 
щезли – ці люди зробилися та-
ким звичним та масовим яви-
щем, що й говорити про них 
уже нецікаво. Вони, як і раніше, 

залишаються чимось на 
кшталт лакмусового папірця, 
що тестує суспільство на делі-
катність. Делікатність на гро-
мадському рівні – це та сама 
політкоректність, котра, як за-
певняє багато хто (і дядько з 
лопатою зокрема), є причиною 
присмерку Європи. Сумнівно, 
щоб вони начиталися Шпен-
ґлера, – в того про таджиків ані 
слова. Але російський одвічний 
шовінізм завжди охоче стає на 
захист будь-якого клаптика 
землі, де з’являються не симпа-
тичні його носіям нації. Та-
джики не до вподоби росій-
ським шовіністам, бо наїхали й 
думають, що теж право мають. 
Бо смагляві. Бо працюють. Бо 
одружуються з росіянками. Бо 
не одружуються з росіянками, 
а привозять своїх жінок. Бо не 
п’ють. Бо «ну, ви тільки по-
гляньте на ці пики – вони ж на-
віть російською ні бум-бум». 
Мабуть, у когось є гостра по-
треба обговорювати з таджи-
ками складні філософські пи-
тання, а ті не тягнуть.

До речі, за підсумками соці-
ологічних опитувань серед мос-
ковських таджиків, явна біль-
шість із них має вищу або неза-
кінчену вищу освіту, яка після 
розпаду СРСР не знадобилася 
їм на батьківщині.

Вони приїхали сюди не від 
доброго життя, ба навіть не по 
добре життя. Лишень по про-
житок, який поховала під со-
бою, завалившись, потворна 
радянська імперія. Московські 
таджики цілком благодушні й 
доброзичливі кожен сам собою, 
але, прибуваючи і прибуваючи 
до російської столиці новими ар-
міями, вони мимоволі помща-
ються місту, яке вінчало нелю-
дяну імперію, що силою зама-
нила їхню батьківщину в свої 
тенета й, випивши з неї соки, 
викинула на смітник. Москва 
не вавилоноподібний Нью-
Йорк, який вбирає в себе всі 
ідентичності, залишаючись 
при цьому містом із власним 
обличчям. Москва – місто жор-
стоке, але слабке, деспотичне, 
але розманіжене, воно не вміє 
протистояти ані лужковським 
експериментам над ним, ані 
вторгненню чужої культури – 
воно розчиняється в ній, роз-
пливається, втрачаючи власні 
риси й відчайдушно злячись на 
тих, хто її несе. 
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 осіб становить на-
селення Таджикис-

тану (станом на 
2010 рік)

20 тис.
 таджиків перебу-

вають на сьогодні в 
Москві, згідно з 

офіційною статис-
тикою. Але  

насправді їх  
у декілька разів 

більше 

Таджикистан посі-
дає перше місце у 
світі за кількістю 
кинутих чолові-
ками дружин, 

оскільки одружені 
трудові мігранти 
знаходять у Росії 

інші сім’ї 



На мушці
Піротехнічні забави Кім Чен 
Ина тривожать світ, але
спричинені вони переважно 
внутрішніми міркуваннями

Ю
ний північнокорей-
ський диктатор Кім 
Чен Ин демонструє 
пристрасть до трюків 

«на публіку», хоч би якими зух-
валими чи небезпечними вони 
були. 12 грудня його режим за-
скочив більшість світу знена-
цька: запустив у космос ракету 
й, очевидно, вивів на орбіту 
примітивний супутник. Для 
відсталої диктатури це перше 
таке досягнення.

Старт відбувся менш ніж за 
тиждень до перших роковин 

смерті його ракетолюбного 
батька Кім Чен Іра. Вибір та-
кого моменту означає, що го-
ловною метою запуску було 
зміцнити керівні позиції юного 
Кіма та його кліки всередині 
режиму, а популярність – серед 
пригнобленого народонасе-
лення. Але, як зазвичай буває з 
Північною Кореєю, ця подія ви-
кликала широкий міжнарод-
ний резонанс.

Запуск супутника на орбіту 
вимагає здебільшого тієї самої 
технології, що й запуск міжкон-
тинентальної балістичної ра-
кети з еквівалентним корисним 
навантаженням, скажімо, в бік 
Америки, якщо тільки вдасться 
оволодіти технікою повторного 
входження в густі шари атмос-
фери й точністю влучання. Тож 
цей вдалий старт показує ве-
ликі успіхи північнокорейської 
ракетної програми. А ще він 
піднімає ставки в політичних 
іграх з упертим режимом у мо-
мент зміни адміністрацій США 
та Китаю і акурат напередодні 
виборів у Японії (16 грудня) та 
Південній Кореї (19 грудня). 

Під час південнокорейської 
президентської кампанії оби-
два головні кандидати гово-
рили про необхідність віднов-
лення діалогу з Північчю після 
затяжного напруженого проти-
стояння за правління ниніш-
нього президента Лі Мен Бака. 
Провокаційна поведінка Кім 
Чен Ина підриває цю добру 
волю. Для Японії безпека в ре-
гіоні вже стала одним із гасел 
виборчої кампанії. Північноко-
рейська ракета лише посилить 
войовничі настрої.

Південна Корея і Японія не-
гайно засудили запуск. Аме-
рика назвала його «надзви-
чайно провокаційним вчин-
ком», який порушив резолюції 
Організації Об’єднаних Націй, 
що забороняють державам із 
ядерною зброєю запускати ба-
лістичні ракети. Усі ці три дер-
жави попередньо тиснули на 
Північну Корею з вимогами 
відмовитися від планів запуску. 
Навіть Китай, найсильніший 
прибічник режиму, висловлю-
вав стривоженість порушенням 
зобов’язань ООН. Узагалі КНР 
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Пусковий майданчик

Зона від’єднання першого ступеня
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Китайське 

море

Зона випадання 
уламків

ФІЛІППІНИ

750 км

За даними ВВС, Міжнародної 
морської організац� (IMO)
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стверджує, що Північна Корея 
має право на «космічну про-
граму». Але після запуску Під-
небесна висловила «жаль» із 
приводу цієї події.

У квітні, коли, незважаючи 
на протести міжнародної гро-
мадськості, новий північноко-
рейський режим улаштував 
невдалий старт ракети, Рада 
Безпеки ООН оприлюднила 
звернення, в якому засудила 
цей крок, оголосила про поси-
лення санкцій проти режиму й 
попередила про подальші за-
ходи у випадку проведення бо-
дай іще одного запуску. Утім, 
Китай – постійний член Ради 
Безпеки ООН, – схоже, стурбо-
ваний тим, що надмірний тиск 
на північних корейців може 
підштовхнути їх до підготовки 
третього ядерного випробову-
вання. Пріоритетом для Пе-
кіна є стабільність: він вважає 
за краще мати під боком Пів-
нічну Корею з ядерною зброєю, 
ніж країну, яка ось-ось ви-
бухне. Можливо, він вважає 
ядерне роззброєння КНДР не-
здійсненним. Та, попри це, 

значна (хоча вона і в меншості) 
група китайських експертів пе-
реконана, що від північних ко-
рейців самі лише прикрощі й 
Китаю пора відмовитися від 
допомоги їм.

Деякі оглядачі гадають, 
мовляв, приурочивши запуск 
ракети до різдвяно-новорічних 
свят, корейці розраховували 
дещо пом’якшити негативне 
сприймання цієї акції міжна-
родною громадськістю. Новий 
південнокорейський уряд на-
ступного року може все ще шу-
кати способів налагодити діа-
лог із Північчю і спокушати її 
стимулами до проведення ре-
форм. «Північна Корея ви-
брала вдалий момент. Іншим 
державам на обурення зали-
шається тільки два тижні, а 
далі настає новий рік і відкри-
вається нова сторінка. Час ру-
хатися далі й у психологіч-
ному, й у політичному сенсі», – 
каже Нарусіґе Мічисіта з Уні-
верситету дослідження плану-
вання в Токіо.

Попередньо новини про за-
планований старт тримали в 
таємниці від населення КНДР 
(але не від світу), можливо, че-
рез ганебний провал у квітні, 
коли невдачею закінчився ши-
роко розрекламований запуск 
ракети. Цього разу про успіх 
сурмили на кожному розі. Те-
леведучі в рожевих шатах уро-
чисто повідомляли новини про 
виконане завдання.

Із Пхеньяна японська но-
винна агенція «Кіодо» інфор-
мувала про піднесення, змі-
шане з подивом. Звичайно, на-
род був у екстазі. «Просто не 
знаю, як висловити свою ра-
дість із приводу такої новини, – 
не стримувала емоцій одна офі-
ціантка. – Не можу уявити, 
яким щасливим буде (покій-
ний) генеральний секретар Кім 
Чен Ір, почувши таку чудову 
звістку». Навіть якщо ця звору-
шеність щира, важко уявити 
собі якусь іншу реакцію.

Хоча Північна Корея і пові-
домляла про свої космічні 
плани решті світу, сама новина 
про успішний запуск стала ціл-
ковитою несподіванкою. Лише 
за кілька днів до того КНДР роз-
ширила часові межі підготовки 
до пуску через незрозумілі не-
поладки. 11 грудня повідо-
млення з Південної Кореї (те-
пер, схоже, помилкові) свід-

чили, що ракету «Инха-3» де-
монтують на пусковому майдан-
чику «Сохе» на північний захід 
від столиці. Можливо, бажане 
сприйняли за дійсне. За мовчаз-
ною згодою, держави-суперниці 
вступили в космічні перегони 
відразу після невдалої спроби 
КНДР запустити першу ракету в 
1998 році. Лише минулого мі-
сяця технічно передова Пів-
денна Корея провалила третю 
спробу вивести на орбіту супут-
ник – почасти через відмову ро-
сійських технологій.

Попри це, Північній Кореї 
доведеться відкласти свої вро-
чистості до кращих часів. На 
думку фахівців, навіть маючи 
супутник на орбіті, Пхеньян 
одержуватиме лише неякісні, 
«зернисті» відеозображення. 
Знімки просто підтвердять те, 
про що більшість світу і так 
давно вже знає: у цій країні так 
мало електрики, що з космосу 
вночі вона бачиться суцільною 
чорною плямою, особливо на 
тлі сліпучого сяйва Південної 
Кореї, Японії та багатьох райо-
нів Китаю. 
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Автор:  
Майкл  
Бініон, 
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Британія
П

оки триває боротьба за 
владу в Єгипті, помірко-
вані арабські лідери за-
стерігають Захід, що 

конфлікт у Сирії та повстання 
Арабської весни дали ісламіст-
ським екстремістам безпреце-
дентну нагоду захопити й зміц-
нити владу на всьому Близь-
кому Сході. Відвідуючи Лон-
дон, Вашингтон і Париж, най-
авторитетніші лідери араб-
ського світу попереджають, що 
повсюди у Близькосхідному ре-
гіоні «Брати-мусульмани» та 
їхні відгалуження не пропуска-
ють можливості скористатися 
гнівом і розпачем населення, 
як і політичним неспокоєм, 
щоб зіграти роль поборників 
народовладдя. Але насправді 
вони прагнуть лише посилення 
консервативних ісламістських 
режимів, нетерпимих до мен-
шин і ворожих західним цін-
ностям. Помірковані арабські 
політики застерігають Захід, 
що він помиляється, поводя-
чись із «Братами-мусуль ма-
на ми» як зі звичайним демо-
кратичним рухом. Справжня 
мета «братства», за їхніми сло-
вами, – це повалення всіх секу-

лярних прозахідних урядів, 
нав’язування ісламських зако-
нів усьому регіонові й зміна 
конституцій із тим, щоб убе-
регти ісламістів від можливих 
поразок на виборах. Квінтесен-
ція цієї мети висловлена лише 
єдиною цинічною фразою: 
«Одна людина, один голос – од-
ного разу».

Те саме попередження що-
йно прозвучало від Падді Аш-
дауна, відомого британського 
політика й колишнього верхов-
ного представника ООН у Бос-
нії. «Ми сподівалися, що Араб-
ська весна покаже шлях до но-
вого секулярного просвітни-
цтва, але натомість бачимо 
швидке зростання сунітського 
салафізму, який поширює екс-
тремістську форму ісламу від 
Малі в Африці через Лівію та 
Єгипет до дедалі більш радика-
лізованих і роздроблених по-
встанських груп, які воюють у 
Сирії, – заявив він минулого 
тижня. – І цю екстремістську 
контрреволюцію, що ми її так 
ненавидимо, фінансують і під-
тримують багаті приватні спон-
сори з арабських країн, яких ми 
вважаємо друзями в боротьбі 

проти президента Асада: із Са-
удівської Аравії, Катару та ін-
ших монархій Перської за-
токи».

Війна в Сирії дедалі інтен-
сивніше дестабілізує всі сусідні 
країни, а радикальні джиха-
дисти, що воюють разом із по-
встанцями, дістають підтримку 
й нарощують вплив. Туреччина 
побоюється, що цей конфлікт 
може розворушити давно при-
гасле суперництво між різними 
етнічними та релігійними 
угрупованнями всередині її са-
мої (включно із сунітською 
більшістю й численною алавіт-
ською меншиною поблизу си-
рійського кордону). У Йорданії 
«Брати-мусульмани» очолюють 
вуличні протести проти нещо-
давнього стрибка цін на пальне 
й товари першої необхідності. 
Чітко прорахувавши, що можна 
здобути більший вплив у спосіб 
відкритої конфронтації та ма-
сових протестів, ісламісти агі-
тують за бойкот призначених 
на січень виборів і вперше від-
крито закликають до пова-
лення монархії, що визнана аж 
надто дружньою до Заходу. У 
знекровленій війною північній 

екстремізм на марші

Ісламісти зміцнюють свою владу на Близькому Сході
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ЛЕГІТИМАЦІЯ
Результати 

першого дня 
(15 грудня) 

референдуму 
в Єгипті 

засвідчили 
перевагу 

прихильників 
нової 

Конституції 
(56,5% «за»), 

що має надати 
президенту-
ісламістові 
Могаммеду 

Мурсі виняткові 
повноваження. 

Явка була 
низька: 

лишень 33%. 
Противники 
диктатури 

«Братів-
мусульман» 
та опозиція 
плебісцит 

бойкотували. 
Другий день 
голосування 

призначено на 
22 грудня

ПОМІРКОВАНиХ АРАБІВ 
НеПОКОїТь, ЩО ЗАХІД  
Не БАЧиТь НеБеЗПеКи  
В ПОСиЛеННІ ВПЛиВУ 
РАДиКАЛьНиХ ІСЛАМІСТІВ

частині Малі, яка донедавна 
була домівкою поміркованої су-
фійської ісламської доктрини, 
салафіти стають панівною си-
лою. У Лівії вони командують 
численними збройними фор-
муваннями, які не підкоря-
ються владі уряду. А в Єгипті 
президент Мурсі та «Брати-
мусульмани», які й привели 
його до керма, намагаються за-
кріпитись у владі й не допус-
тити, щоб армія, суди та секу-
лярна опозиція обмежили ісла-
містські положення запропоно-
ваної нової Конституції, що її 
було винесено на референдум.

Поміркованих арабів непо-
коїть, що Захід не бачить небез-
пеки. Коли два роки тому на-
стала Арабська весна, «Брати-
мусульмани» в Єгипті й подібні 
до них рухи в інших країнах ві-
дійшли на задній план, вважа-
ючи, що боротьба з авторитар-
ними режимами завоює більше 
підтримки на Заході, якщо її 
очолюватимуть освічені секу-
лярні угруповання проєвро-
пейського штибу. Проте в 
Єгипті «братство» було єдиною 
добре організованою політич-
ною силою і вхопилося за 
зручну нагоду після повалення 
Мубарака. На перших загаль-
нодержавних виборах воно ви-
грало (разом із крайніми сала-
фітами з партії «Нур») понад 
дві третини парламентських 
місць. Далі «Брати-мусуль-
ма ни» змогли успішно проти-
стояти намаганням військових 
і суддів анулювати результати 
виборів.

Відтоді «братство» швидко 
взялося зміцнювати свою 
владу. Одне важливе джерело 
впливу, на яке мало звертають 
уваги на Заході, – це Універси-
тет аль-Ажар, каїрський осе-
редок ісламського вчення, 
якому вже понад тисяча років і 
який має нечувану владу над 
мусульманами-сунітами в усьо-
 му світі. За правління Муба-
рака цей навчальний заклад 
перебував під надійним конт-
ролем поміркованих мусуль-
манських лідерів, які засуджу-
вали екстремізм і тероризм, 
прагнучи підтримувати зв’язки 
з іншими релігіями. Але прези-
дент Мурсі вже почав ставити 
на керівні посади в Універси-
теті аль-Ажар прибічників 
«братства» й відомих пропо-
відників-радикалів: серед них, 

зокрема, Юсуф Карадаві, ради-
кальний ісламіст-проповідник, 
котрому вже заборонено в’їзд 
до багатьох західних країн че-
рез розпалювання ненависті. 

Зростання ролі ісламістів у 
війні проти президента Асада в 
Сирії стало приводом для зане-
покоєння в західних столицях, 
а також в Аммані, Бейруті й 
більшості країн Перської за-
токи. Найбільше лякає те, що 
раптове падіння Башарового 
режиму закінчиться приходом 
до влади антизахідного ісла-
містського уряду, подібного до 
того, який захопив владу в 
Ірані після скинення шаха. 
Може початися різанина алаві-
тів, християн, друзів та інших 
меншин. Такий режим у са-
мому серці арабського світу 
став би величезною загрозою 
для прозахідних правлячих ка-
бінетів у Лівані та Йорданії і не-
вдовзі вступив би у відкриту су-
тичку з Ізраїлем.

Америка щойно внесла до 
«чорного списку» одне з голов-
них джихадистських угрупо-
вань, які воюють у Сирії, – 
«Джабхат ан-Нусра» бо воно 
відповідальне за понад 600 на-
падів на великі міста країни, 
під час яких загинуло багато 
мирних громадян. Вашингтон 
заявив, що це формування на-
магалося приміряти на себе 
роль законної опозиції, але вод-
ночас відверто спрямувати бо-
ротьбу сирійського народу на 
досягнення власних небезпеч-
них цілей.

Стурбованість Заходу на-
гадує тривогу Росії, яка бо-
їться «салафітської зарази», 
що вже просочилася в мусуль-
манські республіки – Дагес-
тан і Чечню. Китай перейма-
ється радикалізацією своїх 
уйгурів-сунітів. Позиція Мо-
скви нещодавно наблизилася 
до позиції Заходу: заступник 
міністра закордонних справ 
РФ висловив припущення, що 
Асада незабаром можуть роз-
громити, а західні дипломати 
поділили занепокоєння Крем-
 ля з приводу того, що може на-
стати в такому разі.

Проте не можна й далі ігно-
рувати щораз більшу загрозу з 
боку ісламістів державам Пер-
ської затоки. Кілька правителів 
цих країн (особливо Катару) 
першими взялися постачати 
зброю і надавати іншу під-

тримку сирійській опозиції. 
Можливо, дехто з них уже шко-
дує про цей крок. Арабська 
весна досі оминала Перську за-
току – не останньою чергою за-
вдяки наявності фінансів, які 
давали змогу задобрювати на-
селення. Втім, тут і надалі зрос-
тає кількість розчарованої мо-
лоді з доброю освітою, але без 
роботи. Їм набридла політична 
система, за якої вся влада зосе-
реджена в руках правлячих ди-
настій. Кувейт, який першим у 
регіоні запровадив обмежену 
демократію, вже став свідком 
масових демонстрацій проти 
влади еміра. Об’єднані Араб-
ські Емірати також стурбовані 
зростанням ісламізму, осо-
бливо серед молоді. Бахрейн 
усе ще намагається стримати 
повстанння шиїтської біль-
шості й боїться, що ісламісти 
дістають активну підтримку з 
Ірану. А багатий на газ Катар 
веде складну гру, намагаючись 
зберегти дружні взаємини з ра-
дикалами та консерваторами, 
активно заохочуючи ісламські 
рухи за кордоном і водночас 
придушуючи будь-які виклики 
емірові та правлячому дому 
аль-Тані.

Помірковані – такі як йор-
данський король Абдалла, ко-
трий здобув західну освіту, – 
непокояться, що велика час-
тина країн Перської затоки й, 
зокрема, Саудівська Аравія 
настільки одержимі загрозою 
збільшення так званого шиїт-
ського півмісяця навколо 
арабського світу, що не здатні 
побачити більшу небезпеку: 
дедалі більшої радикалізації 
центральних сунітських регіо-
нів. Якщо ісламізму вдасться 
закріпитися в Сирії, загрозу 
відчують не тільки Йорданія 
та її сусіди. Цей удар відгук-
неться навіть у Вашингтоні, 
Москві й Пекіні. Це загроза, 
яку Падді Ашдаун, Девід Ке-
мерон та інші європейські лі-
дери тільки-тільки починають 
усвідомлювати. 

№ 51 (268) 21 – 27.12.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|41

ісламізм|СВіТ

ф
о

т
о

: r
E

u
T

E
r

s



В
ід Коломбіни (1999, штат Колорадо) до 
Ньютауна (2012, штат Коннектикут), 
включаючи Блексберг (2007, штат Вір-
джинія) та Ред-Лейк (2005, штат Мінне-

сота), випадки стрілянини у школах (school 
shooting) є доволі незвичайними подіями. Од-
нак всюди фігурує якесь сліпе вбивство. Ці ви-
падки розділені в часі, тож їх не варто намага-
тися зрозуміти за допомогою статистичних да-
них чи певних кореляцій. Та увага до них за-
вжди підвищена і висвітлюють їх як украй 
важливі в суспільному житті і такі, що вимага-
ють найглибшої уваги соціальних студій.

Ті, хто все-таки хоче це збагнути, найчас-
тіше вагаються між двома способами інтер-
претацій. Одні вдаються до соціології та нама-
гаються знайти соціальні причини позбав-
лення життя школярів. При тому наголошу-
ють, що вбивцями завжди є молоді представ-
ники чоловічої статі, в яких було важке дитин-
ство, коли вони, най-  
імовірніше, зазнали на - 
сильства, дискриміна-
ції, відчували непри-
йняття, терпіли регу-
лярні образи в родині 
чи отримали інший 
негативний емоцій-
ний досвід. Відтак 
критикували амери-
канську шкільну сис-
тему, навіть якщо йшлося про нечасті ви-
падки, коли звинувачувати варто було 
щось інше – під час стрілянини в Ньютауні 
постраждали зовсім маленькі діти. Також за-
суджувалось те, як легко у США можна дістати 
зброю, що вкотре поновлює дебати навколо 
другої поправки до Конституції і про могут-
ність тих, хто лобіює право носити вогне-
пальну зброю (National Rif le Association). 

Також, звісно, заходить мова і про важливу 
роль інтернету, соціальних мереж на кшталт 
Facebook чи YouTube. Убивці в мережі мають 
власних «фанів», які приміряють на себе їхні 
злочини, легітимізують їх тим, що вважають 
стрільців героями, і це заохочує тих, хто бажає 
повторити їхні подвиги. Понад те, вони розмі-
щують відео, де демонструють свою зброю.  
В деяких випадках там можна побачити навіть 
посмертні пояснення у вигляді знімків чи тек-
стів, які висвітлюють причини їхніх дій. Усі ці 
пояснення дуже швидко обертаються на 
«соціо логічні» й нічого не розповідають, як усе 
відбувалося: молодих людей, котрі мають усі 

підстави ненавидіти школу, або тих, кому соці-
альні мережі відкривають шлях до віртуальної 
спільноти скулшутингу, дуже багато, тоді як 
реальних шкільних убивць можна полічити на 
пальцях.

Водночас пояснень шукають у царині пси-
хології, зокрема силкуються описати й збаг-
нути унікальну особистість убивці, ризикуючи 
вдатися до «психологізму» і намагань все об-
ґрунтувати медичними чинниками, що дис-
танціює від соціальних та культурних умов, 
від впливу медіа, які також формують особис-
тість, і в такий спосіб все зводять до психіатрії: 
убивця божевільний, ментально хворий, 
монстр, шизофренік, відлюдник тощо. У ви-
падку Ньютауна злочинець виховувався в не-
повній родині, що посилює слушність такого 
пояснення. Але й психологічний підхід не є 
пов ністю вичерпним, бо ці дії мають той сенс, 
який виходить за їхні межі. 

Як же відбувається 
перехід до дії, у на-
шому випадку до ак-
цій скулшутингу, які 
завжди є винятково 
політичними? Мога-
мед Мера у Франції 
вбив у березні 2012 року 
трьох солдатів, потім 
трьох дітей і одного 
єврейського викла-

дача в ім’я ісламу, а Андерс Брейвік спри-
чинив близько 80 смертей в Норвегії у 
липні 2011-го в ім’я антиісламізму та націо-

налізму. 
Якщо можна все те поєднати і не протистав-
ляти соціальним, культурним і політичним 
умовам життя злочинця, його особистості, то 
надибаєш на якесь таке тверде ядро, яке най-
важче збагнути. Це те місце, де зливаються за-
гальні умови існування індивіда, який вирі-
шив стати виконавцем смертного вироку ін-
шим і собі самому. Документи, які ми маємо, 
свідчать про те, що зазвичай до таких дій веде 
тривалий шлях – це не було спонтанним рі-
шенням, майбутній убивця готувався до того 
довго насамперед технічно, що є чимось біль-
шим, ніж усамітнення, необхідне для переходу 
від рішення до самої дії. Зрештою, перехід до 
дії є радше проявом сучасного індивідуалізму, 
який заохочує кожного прагнути бути автором 
власного життя і заважає декому обрати шлях, 
який є більшою мірою прийнятним для сус-
пільства. 

School

УБиВЦІ ДІТей У ШКОЛАХ 
МАЮТь У СВІТОВІй МеРежІ 

ВЛАСНиХ «ФАНІВ», ЯКІ 
ПРиМІРЯЮТь НА СеБе їХНІ 

ЗЛОЧиНи І ВВАжАЮТь 
СТРІЛьЦІВ ГеРОЯМи

Автор:  
Мішель 

Вівьорка, 
Франція
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е
стонія відома не лише сво-
їми інноваціями у сфері 
електронного врядування, 
а й значними успіхами у 

зміні пострадянської культури 
на повноцінну національну єв-
ропейського рівня. Чинний мі-
ністр культури Естонії Рейн 
Ланґ належить до тих людей, 
хто прийшов у політику з 
медіа-бізнесу, доклавши чи-
мало зусиль до створення неза-
лежного естонського радіо 
після розпаду СРСР. У розмові з 
Тижнем він розповів про те, 
як їхній уряд підтримує свою 
культуру.

У. Т.: Як естонії вдалося рефор-
мувати свою культурну сферу 
після колапсу Радянського Со-
юзу та відновлення незалеж-
ності?

– Нам дуже пощастило, що 
між двома світовими війнами 
діяла система підтримки ес-
тонської культури. У 1924 році 
був ухвалений закон про куль-
турну фундацію, яким запро-
ваджено унікальну систему 
субсидування національної 
культури за допомогою розпо-
ділу податків на її користь без 
втручання парламенту чи 
уряду в цю справу. Гроші роз-
поділяли люди, залучені до 
культурної сфери, а не чинов-
ники чи парламентські комі-
тети. Це була ефективна сис-
тема у 1920–1930-х роках. 
Після повторного здобуття не-
залежності, 1993-го цей закон 
був ухвалений знову, що забез-
печило напрочуд ефективний 
механізм промоції нашої куль-
тури та підтримки приватних 
ініціатив завдяки фінансу-
ванню окремих проектів.

Нині Естонія посідає першу 
сходинку за розмірами витрат 
на культуру й освіту серед 
країн Організації економіч-

ного співробітництва та розви-
тку (ОЕСР). Для нас, як ма-
ленької нації, це дуже важли-
вий показник. Як символи не-
залежності країни мають та-
кож бути й атрибути націо-
нальної культури, до яких у 
нас, наприклад, належать сим-
фонічний оркестр, національ-
ний балет і опера, музей мис-
тецтв тощо. Всі естонські 
уряди, незалежно від політич-
ного спрямування, ставлять 
культуру на одне з чільних 
місць у своїй роботі. Чинний 
уряд робить акцент на розви-
тку культурного підприємни-
цтва. Це новий рух і концепція 
в ЄС. Культуру не варто сприй-
мати лише як витратника гро-
шей, а насамперед – як творця 
мистецьких цінностей і того, 
хто забезпечує роботою не 
лише культурних діячів, а й 
агентів, промоутерів тощо. 
Крім того, культура є рушій-
ною силою туризму. Культурне 
підприємництво нині є найди-
намічнішим сектором естон-
ської економіки, становлячи 
3,5% щорічного ВВП. Сподіва-
юся, ми наблизимося до 5% до 
кінця 2013-го. Естонія не має 
великих покладів корисних ко-
палин, за винятком нафтового 
шельфу на дні моря, але ми во-
лодіємо потужними мистець-
кими ресурсами, які збере-
глися завдяки нашій системі 
освіти, що, попри всі жахи ко-
муністичного правління, ви-
жила після 50 років окупації. 

Міністерство культури 
може надавати підтримку різ-
ним культурним середовищам, 
зводити їх разом, укладати 
угоди з іншими країнами на за-
садах міжнародного культур-
ного обміну. Зокрема, напри-
кінці листопада ми підписали 
комплексну програму зі співп-
раці у сфері культури з Украї-

ною. Врешті-решт, маємо 
об’єднувати професіоналів, і те 
стосується не лише державних 
культурних інституцій, таких 
як національний музей, опера, 
театр чи балет. Це також ко-
рисно для приватного культур-
ного підприємництва, зокрема, 
організаторів фестивалів, про-
моутерів, менеджерів музич-
них гуртів. Ми повинні обдуму-
вати, що вони можуть зробити 
разом. В Естонії відсутня цен-
тральна державна кіностудія – 
TallinnFilm була приватизована 
на початку 1990-х. Натомість у 
нас функціонує чимало комер-
ційних компаній продакшну, 
які шукають можливостей для 
співпраці з кіностудіями в ін-
ших країнах. 

У. Т.: Як Міністерство культури 
розподіляє фінансування між 
різними реципієнтами та проек-
тами? 

– У бюджеті країни закла-
дені окремі статті для держав-
них культурних інституцій. 
Останні діють на основі закону 
про приватні об'єкти, але 
оскільки вони були передбачені 
урядом, Міністерство маємо 
дбати про те, щоб ті були прибут-
ковими. Зокрема, ми не покри-
ваємо 100% їхніх витрат. Як пра-
вило, уряд може забезпечувати 
не більш ніж 70% витрат інсти-
туцій, тому що театр, який забез-
печує свій бюджет менш ніж на 
30%, не вважається театром – він 
мусить він мусить бути цікавим 
для аудиторії. Окрім підтримки 
інституцій у нас є спеціальні 
фонди для окремих проектів. 
Після ухвалення річного бю-
джету в парламенті ми оголошу-
ємо про початок публічних тен-
дерів для охочих отримати фі-
нансування. Ці фонди зазвичай 
розподіляються на початку лю-
того кожного року. До того ж у 
нас є культурна фундація, 
яка виділяє гроші, зібрані 
з податків на алкоголь і 
тютюн, на приватні іні-
ціативи.

У. Т.: Чи є в естонії 
стратегія промоції 
своєї культури за 
кордоном? Вона 
переважно втілю-
ється через певні 
культурні про-
грами чи одно-
разові проекти?

Атрибути національної 
культури 
Міністр культури Естонії Рейн Ланґ  
про культурне підприємництво як 
найдинамічніший сектор естонської економіки

Спілкувався 
Олександр 

Пагіря
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БІОГРАФІЧНА НОТА 
Рейн Ланґ (1957 р.н.) – міністр культури Естонії з 2005 
року. Член Естонської реформістської партії. У 1990-х 
роках брав активну участь у створенні незалежного ес-
тонського радіо, був власником компанії TRIO LSL Radio 
Group, започаткував і був ведучим багатьох популярних 
програм, організував міжнародний музичний фести-
валь у Таллінні «Пісенні мости». Після відходу від медіа-
бізнесу був заступником мера міста Таллінна у питаннях 
культури та освіти (2001–2003), депутатом, віце-
спікером та головою комітету європейських справ у пар-
ламенті – Рійгікогу (2003–2005). У 2005-му протягом 
двох місяців виконував обов'язки міністра закордонних 
справ Естонії. У 2005–2007-му та 2007–2011 роках обі-
ймав також посаду міністра юстиції.

ВСІ еСТОНСьКІ УРЯДи 
НеЗАЛежНО ВІД 
ПОЛІТиЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 
СТАВЛЯТь КУЛьТУРУ НА ОДНе 
ІЗ ЧІЛьНиХ МІСЦь У СВОїй 
РОБОТІ

– Ми не організовуємо днів 
естонської культури за кордо-
ном або промоцій за допомогою 
адміністративного апарату. На-
томість підтримуємо окремі 
звершення, для чого у нас ство-
рено окремий фонд. Напри-
клад, Національний естонський 
симфонічний оркестр організо-
вує тур Північною Америкою 
наступної осені. Він, звісно, не 
може зробити цього, маючи 
лише стандартний щорічний 
бюджет, тому ми покриваємо 
екстравитрати. Міністерство та-
кож підтримало один із естон-
ських рок-гуртів у його пер-
шому турі Францією. І результа-
том такої підтримки стало під-
писання контракту з Universal 
Music. Наш уряд оплатив  
€10 тис., і тепер гурт заробляє 
великі гроші самостійно. Його 
популярність різко зросла не 
лише у Франції, а й у Північній 
Америці. Ми також підтриму-
ємо гурти, які беруть участь у 

великих міжнародних фестива-
лях. Звичайно, що міністерство 
не покриває 100% витрат, але ми 
надаємо певну допомогу. 

У. Т.: Чи створює естонія власну 
мережу культурних інституцій 
за кордоном, як, приміром, Ве-
лика Британія, Німеччина, 
Франція чи Польща? 

– На жаль, ні. Це дуже до-
роге задоволення для такої 
маленької країни, як Естонія. 
У нас відповідну функцію ви-
конують культурні аташе у 
шести країнах світу, зокрема у 
Фінляндії, Німеччині, США та 
Великій Британії. Прикро, 
втім, ми не можемо собі дозво-
лити таку посаду при естон-
ському посольстві в Києві, і 
цим займаються наші дипло-
мати.

У. Т.: Що ви можете порадити 
Україні у реформуванні її куль-
турної сфери, в якій безмежно 
домінує низькоякісний росій-
ський попсовий продукт? 

– Вважаю, некоректно да-
вати поради суверенній кра-

їні. Що краще для України, 
вирішувати насамперед 
самим українцям. Однак 
на озброєння українська 
політична еліта може 
взяти розвиток особливо 
популярного нині в ЄС 
культурного підприємни-
цтва і те, як за його допо-
могою можна змінити сус-
пільну ментальність і 
ставлення до культури як 
такої. Ми мали подібне до 
того, що сформовано в 

Україні, ставлення до 
культури: митців сприй-

мали лише як проха-

чів грошей із бюджету. Але 
тоді подивилися на їхню ре-
альну творчу діяльність: чим 
вони займаються, кому це ці-
каво, які податки вони спла-
чують, і почали розвивати 
культуру, робити її прибутко-
вою. Коли ви змінюєте соці-
альну ментальність і бачення 
того, що культура – це бізнес, 
підприємництво, речі почи-
нають рухатися у правиль-
ному напрямку. 

У. Т.: Беручи до уваги естон-
ський досвід, як можна відно-
вити національну традицію у 
країні з постколоніальним спад-
ком? 

– Потрібно бути уважними 
до зацікавлення з боку моло-
дого покоління до збереження 
культурних цінностей. У нас є 
чимало фольк-гуртів, які ви-
користовують національну 
традицію в різних перспекти-
вах. Також необхідно при-
вчати дітей у школі до того, 
що важливо знати історію 
своєї країни. Коли люди забу-
вають про своє історичне ми-
нуле, стають манкуртами, як у 
відомому романі «Буранний 
полустанок» («І довше сто-
ліття триває день») киргизь-
кого автора Чингіз Айтматова. 
Багато манкуртів є в нашому 
суспільстві, які нічого не зна-
ють про своє минуле. І тут 
важливу роль відіграє система 
освіти. 

Частка культурного 
сектору у щоріч-
ному ВВП Естонії 

становить 

3,5% 
ВВП
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ерккі Бахов-
скі продовжує 
серію публіка-
цій про досвід 
Естонії в пост-
комуністичній 
трансформа-
ції. її приклад 
переходу від 
соціалізму до 
ринкової мо-
делі економі-
ки та право-
вої держави, 
дерадянізації 
всіх сфер жит-
тя є доволі по-
казовим для 
України

Президент, який привів 
естонію у вільний світ

С
падщина Леннарта Мері як президента Ес-
тонії є чіткою антитезою марксистській  
догмі, що все вирішують безликі історичні 
сили, а окрема особа не відіграє в історії 

жодної важливої ролі.
Разом із парламентськими виборами 20 ве-

ресня 1992 року (див. Тиждень № 43/2012) 
було проведено і перший тур президентських. 

До другого туру пройшли письменник і кіно-
режисер Леннарт Мері й колишній голова 
Президії Верховної ради Естонської РСР Ар-
нольд Рюйтель. У другому турі главу дер-
жави мав визначити щойно обраний пар-
ламент Естонії – Рійгікогу. 5 жовтня  
1992 року першим повоєнним очільником 
Естонії став Мері.

Це був єдиний раз в історії знову неза-
лежної Естонії, коли президента обирали за 
допомогою прямого голосування в першому 
турі. На наступних виборах за главу держави 

голосували або депутати парламенту, або члени 
спеціальної колегії виборни-
ків (яка складається з членів 
Рійгікогу та представників 
органів місцевого самовряду-
вання). Втім, була одна явна 
причина того, чому другий 
тур не був прямим голосуван-
ням, а президента обирав 
парламент. Зокрема, очевид-
ним залишалося, що колиш-
ній комуніст Арнольд Рюй-
тель у разі прямих загальних 
виборів оголосить про свою 
перемогу. Його знали ще від 
часів Співочої революції, а 
Леннарт Мері був менш відо-
мий широкому загалові. Але 
творці Конституції та праве крило в уряді не 
хотіли дозволити перемогти Рюйтелю, тож 
додали до Основного Закону відповідний па-
раграф.

Утім, поява Мері на посаді очільника Естонії 
означала, що відтоді країна могла вести дуже ак-
тивну і, беручи до уваги інколи непередбачува-
ний характер президента, навіть агресивну зо-
внішню політику.

Не треба забувати, що 1992 року не так уже й 
багато естонських політичних лідерів вільно во-
лоділи іноземними мовами, за винятком росій-
ської. Мері, який народився 1929-го, був сином 
естонського дипломата Ґеорґа Мері, котрий до 
війни працював у Берліні та Парижі. Тож дити-
ною Леннарт мусив ходити до німецької та 
французької шкіл, а отже, вільно розмовляв і ні-
мецькою, і французькою. Після депортації до 
Сибіру в повоєнний час (позаяк був сином естон-

ського дипломата) він вивчив і російську. Крім 
того, володів англійською і фінською.

Можливо, в інших східноєвропейських краї-
нах про це вже чули, але на Заході була поши-
рена думка, що у Східній Європі люди ще не вмі-
ють користуватися ножем і виделкою. Тож можна 
уявити собі здивування іноземних достойників, 
коли ті бачили, що президент країни, якої рік 
тому ще й на мапі не було, спілкується німецькою 
і французькою краще за них.

Президент Леннарт Мері та прем’єр-міністр 
Март Лаар стали для Естонії чудовим тандемом. 
Лаар проводив важкі, але необхідні внутрішні 
реформи, а Мері був більше зайнятий зовніш-
ньою політикою. Той факт, що функції глави дер-
жави й уряду ще не були чітко визначені, чимало 
прислужився Мері: він міг відігравати активнішу 
роль, ніж зазвичай мають президенти без пря-
мого мандата від народу. Нині, коли ролі прези-
дента й парламенту чітко розмежовані та дипло-
матія молодої Естонської держави стабілізува-

лася, екстравагантні витівки 
Мері годі було й уявити.

Не можна недооцінювати 
роль Мері у входженні Есто-
нії до ЄС і НАТО. Саме він пе-
реконав тодішнього прези-
дента РФ Боріса Єльцина ви-
вести російські війська з Ес-
тонії 1994 року (див. Тиж-
день № 36/2012). Мері знав 
загадкову російську душу і 
міг напам’ять цитувати кла-
сиків російської літератури, 
що забезпечувало йому по-
пулярність серед тамтешньої 
еліти. Зрозуміло, що те саме 
він міг робити і французь-

кою, і німецькою.
Рон Асмус, головний архітектор вступу 

центральноєвропейських держав до НАТО, 
писав, що Мері для Естонії став Мойсеєм, який 
привів естонців до вільного світу. Леннарт Мері 
добре знав російську історію і розумів: перед Есто-
нією з’явилося «вікно можливості» для інтеграції 
на Захід, що дасть змогу вирватися з-під вікового 
панування РФ. І схоже, він мав рацію. Деякі естон-
ські дипломати визнали, що зараз Естонії було б 
значно важче вступити до Альянсу, враховуючи 
дедалі більший вплив Росії і ті важелі впливу, які 
вона має в деяких західних країнах.

Мері дожив до вступу своєї Батьківщини до 
НАТО і ЄС у 2004-му і помер за два роки. За гір-
кою іронією долі він став першим естонським 
главою держави, похованим із офіційними по-
честями, – його попередники були або розстрі-
ляні, або померли в ув’язненні.  

ЛеННАРТ МеРІ 
РОЗУМІВ, ЩО ПеРеД 

еСТОНІЄЮ З’ЯВиЛОСЯ 
«ВІКНО 

МОжЛиВОСТІ» ДЛЯ 
ІНТеГРАЦІї НА ЗАХІД, 
ЩО ДАЛО Б ЗМОГУ 
ВиРВАТиСЯ З-ПІД 

ВІКОВОГО ПАНУВАННЯ 
РОСІї

Автор: 
ерккі 

Баховскі,
естонія 
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ВХІД ВІЛЬНИЙ

«Український тиждень» запрошує на зустріч 
із відомими французькими філософами:

Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3

09|01|2013

18:00
Тема зустрічі: «Суспільна відповідальність інтелектуалів»
Венсан Декомб – французький філософ, керівник досліджень у Вищій школі соціальних студій у Парижі. 
Автор численних монографій, зокрема «Пруст. Філософія роману» (1987), «Інституц� сенсу» (1996, укр. 
переклад – 2007), «Додаток до суб’єкта. Дослідження факту самостійної д�» (2004), «Ведмеже мислен-
ня та інші нариси практичної філософ�» (2007), «Філософія політичних поглядів» (2008). 

Венсан Декомб

10|01|2013

18:00
Тема зустрічі: «Європа від заходу до сходу»
Поль Тібо – французький філософ, у 1977–1989 роках був директором одного з найвпливовіших 
французьких інтелектуальних журналів Esprit. У 1970-х на його сторінках запровадив термін «інша 
Європа» стосовно центральної та східної частин континенту.  

Поль Тібо 

12|01|2013

18:00
Тема зустрічі: «Парадокс тоталітаризму: зникнення чи модифікація»
Філіп де Лара – професор Університету Париж II (Університету Пантеон-Ассас) (філософія та політичні 
науки). Досліджує питання антрополог� тоталітаризму. Співпрацює як критик із відомим у Франц� 
інтернет-виданням nonfi�ion.fr 

Філіп де Лара 



Автор:  
Олександр Пагіря

Судний 
день

Х 
ристиянство від самого 
початку було запрогра-
моване на очікування 
близького кінця світу. 

Про його можливість говорило 
Святе Письмо: зокрема, «Книга 
пророка Даниїла», «Послання  
св. апостола Павла» та «Об’яв-
лен ня св. Івана Богослова» 
(«Апокаліпсис»). Останній не 
тільки в яскравих тонах змалю-
вав картину Страшного суду, що 
мав настати після другого при-
шестя Ісуса Христа на землю за-
для покарання грішників, а й 
виділяв певні ознаки (знамення) 
руйнування світового порядку.

Християнська цивілізація за 
свою історію пережила не один 
спалах апокаліптичних очіку-
вань, які наводили жах на люд-
ство і спричиняли масову істе-
рію. Есхатологічне напруження 
було довгий час одним із атрибу-
тів верховенства церкви й засо-
бом утримання влади над ма-
сами.

Перший пік релігійного есха-
тологічного містицизму в Європі 
пов’язують із рухом міленаріїв 
(хіліастів), які в міленіум  
(1000 року) очікували постання 
на землі «тисячолітнього цар-
ства Божого», після чого мали 
настати Страшний суд і кінець 
світу. Однак у ранньому серед-
ньовіччі апокаліптичний рух не 
набув справді масового харак-
теру: європейське суспільство 
було вкрай розрізненим, сіль-

ським і неосвіченим, як для 
сприймання та поширення будь-
яких ідей. Передумови для «пі-
ару» есхатологічних пророку-
вань серед широких народних 
верств з’явилися дещо пізніше – 
у XIV–XV століттях, коли по-
стали міста, виникли перші за-
соби масової інформації (книги, 
брошури, памфлети, листівки) 
та освічені прошарки суспіль-
ства. У пізньому середньовіччі та 
в ранній Новий час європейська 
цивілізація з головою занури-
лася в істерію страшного очіку-
вання кінця людської історії, що 
стало невід’ємним компонентом 
світогляду суспільства.

Цьому значною мірою спри-
яли політичні, соціальні та при-
родні катаклізми, які прокоти-
лися Європою. Пандемія «чорної 
смерті» – чуми 1347–1351 років, 
Столітня війна між Францією та 
Англією (1337–1453), нестримна 
турецька експансія в Європі 
після перемоги в битві на Косо-

вому полі (1389) та завоювання 
Константинополя (1453), хвиля 
повстань, війн, неврожаїв і соці-
альних заворушень, що охопила 
більшість країн континенту, мо-
ральний занепад духовенства, 
Великий розкол у католицизмі 
(у 1378–1417 роках відразу два, а 
потім три претенденти оголо-
сили себе справжніми Папами 
Римськими), Реформація – все 
це, на думку спостережливих бо-
гословів, однозначно свідчило 
про початок Армагеддону. За-
вдяки тогочасним ЗМІ ці очіку-
вання й колективне відчуття 
страху дуже швидко стали на-
бутками мас простолюду.

КАНАЛи СТРАХУ
Ідею неминучості Страшного 
суду й кінця світу поширювали 
насамперед церковні кола, які 
«хворіли» на так званий син-
дром щоденного апокаліпсису. 
Парафіяльні священики під час 
літургії навіювали вірянам пере-

Християнська цивілізація 
за свою історію пережила  
не один спалах 
апокаліптичних очікувань,  
які жахали людство і 
спричиняли масову істерію

БОРОТьБА 
ДОБРА І ЗЛА. 
Образ кінця 

світу у виконанні 
європейського 

майстра 
ксилографії 
Альбрехта 

Дюрера здобув 
найбільшу 

популярність у 
Західній Європі 

у ранній  
Новий час.  

48|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 51 (268) 21 – 27.12.2012

СПАДоК|апокаліпсИс

а
л

ь
б

р
е

х
т

 Д
ю

р
е

р
 «

Ч
о

т
и

р
и

 а
н

ге
л

а
 п

р
и

 Є
ф

р
а

т
і»

 (
«а

п
о

к
а

л
іп

с
и

с
»,

 1
49

8)



еСХАТОЛОГІЧНе 
НАПРУжеННЯ БУЛО ОДНиМ  
ІЗ АТРиБУТІВ ВеРХОВеНСТВА 
ХРиСТиЯНСьКОї ЦеРКВи  
й ЗАСОБОМ УТРиМАННЯ 
ВЛАДи НАД МАСАМи

конання при неминучу і близьку 
планетарну катастрофу. Для 
більшої частини неосвіченого 
населення церква була чи не 
єдиним джерелом інформації.         
Мандрівні монахи, ходячи краї-
нами, надовго затримувались у 
котромусь із міст, щоб прочи-
тати його жителям цілу серію 
проповідей на відповідну тему. 
Їхні виступи збирали величезні 
натовпи людей, у подорожах цих 
ченців супроводжували гріш-
ники, що каялися за свої про-
вини перед Богом і намагалися 
таким чином урятувати душу пе-
ред другим пришестям Ісуса 
Христа. Часом доводилося до-
лати великі відстані. Зокрема, 
мандрівний домініканський мо-
нах Ферр’є за 20 років своєї есха-
тологічної прощі подолав шлях, 
завдовжки як півтори території 
Франції, а його виступи прослу-
хали сотні тисяч людей. На Бри-
танських островах ідеї світової 
катастрофи проповідував там-
тешній теолог Джон Вікліфф, у 
Флоренції – домініканський свя-
щеник Джироламо Савонарола, 
у чеських землях – Ян Гус, у ні-
мецьких князівствах – Мартін 
Лютер, Томас Мюнцер та Філіпп 
Меланхтон. Загалом протес-
тантська реформація виходила з 
глибини апокаліптичних стра-
хів і сприяла, своєю чергою, їх 
нагнітанню.

1508 року французький про-
повідник Гейлер у Страсбурзь-
кому соборі звернувся до народу 
із закликом «рятуйся, хто може», 
вказавши: «Найкраще, що 
можна зараз зробити, – це заби-
тися в щілинку, принишкнути у 
своєму куточку, слідувати Запо-
відям Господа і творити добро, 
щоб дістати вічне спасіння». Вер-
челлі, ще один домініканець, за-
кликав у Італії на початку XV 
століття жінок відмовитися від 
шлюбу, аби в мить пришестя Ме-
сії не мати на собі родинних пут. 
Оскільки початок Нового часу не 
обіцяв ані жодних земних благ, 
ані світлого майбутнього, свяще-
ники радили вірянам не накопи-
чувати матеріальних цінностей і 
зосередитися виключно на 
духов ному вдосконаленні. Чи-
мало людей переставало працю-
вати (від чого страждала еконо-
міка, насамперед сільське госпо-
дарство), їсти й пити, морально 
готуючись до Страшного суду. 
Але, вкотре переконуючись у 
хибності припущень стосовно 

апокаліпсису, вони поверталися 
до звичайного способу життя.

Поширенню думок про кі-
нець світу й прихід диявола 
сприяв також релігійний театр. 
Зокрема, вистава «Ігри Анти-
христа» (XII століття) з успіхом 
ішла 300 років за участю понад 
тисячі акторів. У великих містах 

Німеччини особливої популяр-
ності зажила п’єса Ганса Сакса 
«Трагедія Страшного суду».

Та чи не найбільший внесок у 
нагнітання апокаліптичного 
страху зробили книгодруку-
вання й гравюра – технологічні 
винаходи середини XV століття. 

Книжки, памфлети та брошури 
на тему всезагальної катастрофи 
та ілюстрації до них мали осо-
бливу популярність і комерцій-
ний успіх серед читачів. Каталог 
видань 1625 року із Франкфурта-
на-Майні свідчить, що розділи 
про Страшний суд, воскресіння 
мертвих, занепад світу, проро-
цтва св. Даниїла та одкровення 
св. Івана містили 89 назв кни-
жок, виданих німецькою мовою, 
починаючи від 1551 року. Особли-
вої слави зажили друковані ви-
дання протестантського бого-
слова Мартіна Лютера, що бук-
вально розходилися по руках 
(див. Тиждень, № 2/2012).

Автор «Дня Страшного суду» 
(1614) Александер (радник ан-
глійського короля Якова І) опи-
сав у всіх деталях 12 годин судної 
пори: «Поширюються чутки про 
війну. Євангеліє прийнято по-
всюдно, євреї навертаються у 
християнство. Антихрист дає 
про себе знати, демони озлоби-
лися, скрізь панує порок, за-

АПОКАЛІПТИЧНІ 
ДАТИ РАННьОгО 

МОДЕРНОгО ЧАсУ

спочатку це був 
1492 рік, потім, 

коли кінець світу не 
настав, – 1562-й та  
1569-й. Христофор 
Колумб указував 

на 1656 рік, 
Пеньєр-Варен – на 
1666-й, Микола Ку-
занський вважав, 
що апокаліпсису 
годиться чекати в 

1700-му
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КІНеЦь СВІТУ-2012

Як, апокаліпсису знову не буде?

А
покаліптичні настрої, схильність 
вбачати у збігу дат та цифрах 
ознаки грядущої катастрофи періо-
дично навідуються до розміреного 

життя сучасного людства, яке за останні 
12 років кінця світу очікувало аж тричі: 
2000-го, 2008-го і 2011-го. І щоразу з 
«технічних» причин його доводиться від-
кладати. Ну просто якийсь земний не-
фарт. Так, вочевидь, станеться вкотре і з 
планетарною катастрофою, прогнозова-
ною згідно з календарем майя у п’ятницю 
21 грудня. І якщо ви читатимете Тиждень у 
суботу, наш прогноз таки справдився.     

Порівняно із ситуацією 12 років тому, коли 
на людство начебто чекала глобальна кібер-
катастрофа, так звана проблема 2000 (вона 
ж проблема Y2K, або Y2K-сумісність), 
пов’язана зі збоєм комп’ютерних систем, роз-
роблених у ХХ столітті, внаслідок їх вступу в 
нове тисячоліття, нині медіа (треба віддати їм 

належне) поводяться куди спокійніше, не над-
мірно роздмухуючи масштаби паніки та істерії 
(яких, утім, не вдалося уникнути). Тоді для 
державних урядів це означало передусім про-
блеми на високотехнологічних виробництвах, 
в оборонній галузі та на спецоб’єктах, як-от хі-
мічні заводи чи АЕС. До того ж нагнітання мо-
року і паніки у ЗМІ довкола згаданої «про-
блеми» широко використовував бізнес задля 
легкого збагачення. Комп’ютерний апокаліп-
сис-2000, за різними підрахунками, сукупно 
коштував різним країнам світу близько  
$300 млрд бюджетних коштів, витрачених на 
вирішення «питання».  

Якщо аналізувати прогнози стосовно 
того, що станеться з людством після  
21 грудня, постає доволі страхітлива кар-
тинка. До нашої планети зі свистом набли-
зиться величезний астероїд, який саме 
цього дня, як завбачливо передрекли інді-
анці майя, має врізатися в нашу планету і 

струсонути її так, що це призведе до зни-
щення сучасної постіндустріальної люд-
ської цивілізації. Найбільшу паніку такий 
варіант розвитку подій у найближчому 
майбутньому викликає чомусь у Європі. 

Британська друкована преса, як-от The 
Telegraph чи Dailymail, має приховану сим-
патію до того, яким чином сусіди-французи 
рятуватимуться від кінця світу згідно з кален-
дарем майя. Якщо в Росії та Китаї ті, хто пе-
реймається згаданою проблемою, не зна-
ють, куди б його втекти й перечекати, буду-
ють ковчеги-сховки вартістю мільйон юанів і 
масштабно скуповують сіль, крупи, свічки та 
інші предмети першої необхідності (бо не 
знати, що далі буде), то французи точно 
впевнені, що нині найбезпечніше таки у 
них. Глобальну негоду, як стверджують 
представники релігійної течії Нью-Ейдж та 
уфологи, усі охочі можуть пересидіти на горі 
Бюгараж, найвищій частині французького 

взяття ослабло, віра гасне, зірки 
падають. Чумні мори просур-
мили в останню сурму. Небесне 
знамення віщує про пришестя 
Сина Людського». Поетичне ба-
чення підкріплювалося теоло-
гічними твердженнями про на-
стання останнього часу, остан-
ньої години, останнього дня.

КАРТиНА жАХУ
Із віри в есхатологічні пророцтва 
богословів та релігійних ілю-
страцій народжувалися дедалі 
трагічніші й багатші на подро-
биці уявлення про фінальну 
драму людської історії. Пере-
важно її зображували у сценах, 
де ангели сурмлять, оповіщу-
ючи про катаклізм, який насува-
ється, Бог-суддя сидить на світ-
лому троні з мечем у руках в ото-
ченні фантастичних звірів, херу-
вимів, апостолів і 24 мудреців, а 
всі люди поділені на праведни-
ків і грішників: перші в білих 
шатах входять до небесного Єру-
салима, а другі приречені на ві-
чні муки пекла.

Трагічний характер Судного 
дня простежується в оздобленні 
соборів великих європейських 
міст і сільських каплиць. Його 
зоб раження можна бачити 
всюди: в Сикстинській капелі, в 
композиціях ван дер Вейдена, 
ван Ейка та Мемлінга, у творах 
Боттічеллі, серії гравюр «Апока-
ліпсис» Дюрера, візантійській та 
італійській іконографії, мініа-

тюрі, на вітражах у соборах Ку-
танса, Парижа, Шартра, Труа, 
Гранвіля, Шаванжа та ін. Було 
позначено дати кінця світу й на 
графіті Софійського собору  
в Києві.

Певний вплив на поширення 
очікувань кінця світу в середньо-
вічній Європі справили юдеї. Від 
часів Великої чуми вони зазна-
вали дедалі більших гонінь, ста-
вали жертвами погромів та 

об’єктами ненависті. Охрещення 
іспанських євреїв для багатьох, 
згідно із пророцтвом Даниїла, 
свідчило про початок планетар-
ного краху. Водночас юдеї споді-
валися на пришестя Антихриста 
—  в їхньому уявленні турка, 
який мав помститися європей-
цям за «скривджений Ізраїль» і 
перетворити християнські 
церкви на «стійла для худоби».

Водночас усі лідери рефор-
маційного руху — від Яна Гуса й 
Мартіна Лютера до Жана Каль-
віна — вважали Антихристом 
Папу Римського. Для католиць-
кого понтифіка такими були, 
своєю чергою, Гус і Лютер.

За визначенням французь-
кого історика Жана Делюмо, но-
вий світ, який постав із мороку 
середньовіччя, зароджувався в 
атмосфері тотального есхатоло-
гічного жаху. «Апокаліптичні 
пророцтва були відомі всім, – 
писав один із німецьких авторів  
XVI століття. – Епоха, позначена 
стількома відкриттями й завою-
ваннями, ніколи не здогадува-
лася, що буде світанком Нового 
часу. Навпаки, охоплена перед-
чуттям занепаду й очікуваного 
Страшного суду за гріховні про-
вини, вона була переконана, що 
нею і закінчиться історія люд-
ства».

Образ сивочолого діда сим-
волізував цей переломний час у 
європейській історії: людство по-
чувалося геть не юним. Для жи-
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КІНеЦь СВІТУ-2012

передгір’я Піренеїв у мальовничому і 
знову ж таки містичному Лангедоці. 
Жан-П’єр Дельор, мер невеличкого 
однойменного з горою селища, що 
притулилося біля її підніжжя, вже 
давно махнув рукою на те, що відбу-
вається в його місті та гірському ма-
сиві довкола. Місцеві ж мешканці 
вже третій рік активно заробляють на 
тих, хто здійснює паломництво на 
гору чи хоче провести тут останній 
можливий день людської історії. На 
сувеніри і талісмани пішло все, зо-
крема каміння, яке продають по €1,5 
за грам, та місцева джерельна вода, 
за пляшку якої хочуть аж €15. Про-
вести ніч апокаліпсису в чотирикім-
натному будинку коштуватиме 
майже €1,5 тис., а поставити свій на-
мет у дворі – близько €400. 

У Росії ж нині відбувається сво-
єрідний газетний двобій між пані-
керами і поміркованими скепти-
ками. Після того як районна газета 
приуральського містечка Омут-

нінськ опублікувала статтю про грядущий 
кінець світу, його мешканці в паніці пови-
грібали з магазинів усе, що там було. У 
Барнаулі, адміністративному центрі Ал-
тайського краю, з цієї таки причини з 
прилавків зникли вся сіль, свічки і тер-
моси. Президентові РФ Владіміру Путіну 
та його тезкові міністру з надзвичайних 
ситуацій Владіміру Пучкову довелося зро-
бити кілька публічних заяв, щоб хоч 
якось заспокоїти росіян. 

Більшість українців ж, зважаючи на 
повідомлення у ЗМІ, не надто перейма-
ються перспективою вселенської ката-
строфи і радше сприймають її як екстре-
мальний, адреналіновий додаток до дов-
гого списку проблем. Наших співвітчиз-
ників нині більше турбують важкі погодні 
умови та перші дні роботи Верховної 
Ради нового скликання. Утім, хоч як 
дивно, свічки за підвищеними цінами 
продаються поряд із новорічною атрибу-
тикою на кожному розі. 

Ганна Трегуб

телів Старого світу у XIV–XVII 
століттях завершення всієї істо-
рії було очевидним і майже доко-
наним фактом. «Пори року змі-
шалися, земля втомилася, гори 
виснажилися, тривалість люд-
ського життя поменшала, як і до-
брочинність, природна сила, 
честь і побожність. Можна ска-
зати, що настає занепад світу та 
його кінець», – писав один із 
французьких протестантських 
апологетів XVII століття. «Світ 
підходить до свого завершення. 
Подібно до старця, він забирає, 
вмираючи, скільки може. Тож 
його думки й серце не звернені 
до неба, вони перебувають  
повністю на землі й зайняті зем-
ними смертними справами. Що 
ближчі люди до своєї могили, то 
більше заклопотані здобуттям 
земних благ».

ГОЛОВНе – ПІДРАХУВАТи
Базуючись на біблійних текстах, 
проповідники апокаліпсису вка-
зували на різні його дати. До 
процесу складного підрахунку 
залучалися як богослови, так і 
математики, географи, астро-
логи. Виходячи з тих чи тих да-
них, загальний вік людської істо-
рії оцінювали від 3,5 тис. до  
7 тис. років «із моменту ство-
рення світу». Називали й точ-
ніші «дедлайни». Спочатку це 
був 1492 рік, потім, коли кінець 
світу не настав, – 1562-й та  
1569-й. Христофор Колумб ука-

зував на 1656 рік, Пеньєр-Варен 
– на 1666-й, Микола Кузанський 
вважав, що апокаліпсису го-
диться чекати в 1700-му. До зга-
даної арифметики додалися со-
нячні затемнення 1652 та  
1654 років, які довели всю Єв-
ропу до паніки. Страх перед ка-
тастрофою перетнув політичні 
та релігійні кордони й охопив 
більшість країн континенту. Од-

нак очікуваного другого при-
шестя не відбулося. До того ж, 
намагаючись стримати натиск 
есхатологічних пророцтв, 11-та 
сесія V Латеранського собору ще 
у 1516 році заборонила католиць-
ким проповідникам указувати 
точну дату пришестя Люцифера 
і Страшного суду.

У другій половині XVI і в пер-
шій половині XVII сто ліття 
страхи владарювання диявола, 
які раніше охопили всю латино-
християнську Європу, почали 
поступово згасати в католицьких 
країнах, де набула обертів контр-
реформація, покликана зміц-
нити позиції Рима й відновити 
моральний авторитет церкви. У 

той-таки час апокаліптичний 
жах, навпаки, посилився у про-
тестантських землях, що було, 
окрім іншого, зумовлено Трид-
цятилітньою вій ною  (1618–1648), 
баченою в апокаліптичних тонах 
як загроза для Реформації з боку 
католиків Габсбурґів.

Та оскільки протестантська 
пропаганда чимдалі активніше 
подавала Папу як Антихриста, а 
римську церкву – як описаного 
св. Іваном звіра, в масах почали 
зароджуватися сумніви щодо за-
надто категоричних звинува-
чень, а не раз повторювана обі-
цянка кінця світу почала викли-
кати скепсис. Римські богослови 
відтепер намагалися довести, що 
ніякий підрахунок не вкаже на 
точну дату другого пришестя, а 
католицький клір більше став го-
ворити не про Страшний, а про 
Божий суд як приватне явище. 
Західна Європа, керуючись про-
тестантською етикою та капіта-
лістичним типом господарю-
вання, відмовилася від прогнозу-
вання кінця світу й підготовки до 
нього на користь облаштування 
матеріальної сторони повсякден-
ного буття (раю на землі).

Тож тим, хто очікує всеза-
гальної катастрофи 21 грудня 
2012 року в світлі інтерпретацій 
календаря майя, варто 
пам’ятати: людська цивілізація 
вже не раз ставала на шлях хиб-
них прогнозів, що так і не здій-
снювалися. 

ПРОТеСТАНТСьКА 
РеФОРМАЦІЯ ВиХОДиЛА ІЗ 
ГЛиБиНи АПОКАЛІПТиЧНиХ 
СТРАХІВ І СПРиЯЛА, СВОЄЮ 
ЧеРГОЮ, їХ НАГНІТАННЮ

ЛАСКАВО ПРОСИМО!  
VIP-бункер у Харкові 

для шанувальників 
ідей про кінець світу
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Н
априкінці року годиться 
підбивати літературні 
підсумки, надто тому, що 
цей час збігається з вру-

ченням основних книжкових 
премій, як національних, так і 
міжнародних. Нерідко можна 
почути, що саме премії допома-
гають читачеві здійснити пев-
ний відбір: що варте уваги, а що 
ні. Проте чи так це насправді та 
яким чином відбувається конку-
ренція на «високій полиці», де 
наклади, здавалося б, такого 
значення не мають?

ОДиН У ПОЛІ
Серед соціологів останніх деся-
тиліть особливо багато про вну-
трішню ієрархію в культурі пи-
сав П’єр Бурдьє, про якого ка-
жуть, що він замінив у ролі  
улюбленого публічного інтелек-
туала Франції самого Мішеля 
Фуко. Бурдьє вибудував цілу 
концепцію суспільства, згідно з 
якою останнє поділяється на 

кілька полів – ділянок діяль-
ності. Кожна з них у разі успіху 
пропонує певну винагороду. Це, 
наприклад, політичне поле, де 
призом є влада, або економічне, 
що пропонує заможність. Якщо 
людина визнає винагороду цін-
ною, вона повинна увійти в нього 
і діяти за правилами, які встано-
вили інші учасники тієї ділянки.

Найцікавіше починається в 
полі культурної продукції. Воно, 
на думку Бурдьє, ділиться на дві 

частини: масового й обмеженого 
виробництва. І якщо в першому 
успіх вимірюють кількісні масш-
таби (продаж книжок, касові 
збори, «золотий» чи «платино-
вий» альбом), то в другому бо-
ротьба точиться за символічний 
капітал, яким автора наділяють 
інші гравці того самого поля, не-
рідко колеги. Тому успіх тут до-
рівнює авторитету в тусовці, по-
радам критика, думці комітету 
премії, і переходить з об’єктивної 

Автор: 
Роман 
Горбик

Н
авряд чи якась інша відзнака 
більше уособлює оціночні ін-
ституції в літературі, ніж по-
всякчас критикована і, попри 

те, завжди авторитетна Нобелівська 
премія. Тижню вдалося поспілкува-
тися з Петером Енґлундом, секрета-
рем Шведської академії, яка й прису-
джує нагороду. Сам він історик, відо-
мий в англомовних країнах своїм лег-
ким, яскравим, майже белетристич-
ним стилем. Одна з перших його кни-
жок – детальний опис Полтавської 
битви. Можливо, тому він радо пого-
джується поспілкуватися з україн-
ським виданням.

У. Т.: Чи важко витримувати тиск гро-
мадськості й ринку навколо прису-
дження премії?

– Намагаємося витримувати тиск з іро-
нічною посмішкою. Заради Бога, це лише 
літературна премія! Але ми прагнемо ви-
конувати роботу відповідально й не озира-
тися на інші фактори на кшталт «а тепер 
треба взяти когось із Азії». Зосереджує-
мося на пошуку дуже хороших авторів. Це 
неважко, але то завжди непросте рішення, 
бо дуже багато письменників заслуговують 
на премію. І коли в нас є п’ять авторів, не-
просто сказати: «Нехай буде оцей, а не 
отой», бо їх неможливо порівнювати. Ми 
не вручаємо нагороду якійсь країні, ми 
вручаємо її видатним авторам. І є сотні 
письменників, які її гідні.

У. Т.: Китайський письменник Мо Янь 
отримав цьогоріч Нобелівську премію 
напередодні з’їзду Компартії КНР, що 
визначив проводирів країни на деся-

За стокгольмським рахунком

жорстка 
арифметика
Як будуються ієрархії на 
ринку інтелектуальної 
літератури

 ПОГЛЯД
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ПЕРЕВІРЕНО 
РОКАМИ. По-
при численну 
критику, Нобе-
лівська премія 
залишається 
надійним «зна-
ком якості» у 
царині інтелек-
туальної літе-
ратури, і цього-
річний лауреат 
Мо Янь це чу-
дово розуміє

площини цифр у суб’єктивну 
площину оцінок. Чи не тому 
часто-густо ми стаємо свідками 
раптового «перевідкриття» непо-
мічених свого часу авторів поля 
обмеженої продукції після зміни 
критеріїв та оцінок, тоді як масові 
письменники назавжди залиша-
ються зацементовані у свій час з 
власним успіхом чи провалом.

Бурдьє розробив цю теорію, 
досліджуючи французьку літе-
ратуру кінця ХІХ століття. Зда-

в межах Франкфуртського книж-
кового ярмарку. Переможця ви-
значають у результаті багатосту-
пеневого номінування. Переду-
сім журі погоджує лонгліст із 
лише 20 книжок, далі його ско-
рочують до шести, із яких насам-
кінець постає один призер. 

Утім, теорія Бурдьє, витво-
рена на матеріалі сторічної дав-
ності, коли саме й з’являлися 
найповажніші нині нагороди й 
сягала вершини авторитету літе-
ратурна критика, таки не в усіх 
аспектах адекватно описує сус-
пільство пізнього капіталізму. 
Виникають гібридні форми на 
стику полів масової та обмеженої 
культурної продукції. Адже нині 
всі автори бажають жити зі свого 
ремесла, а видавництва – зароб-
ляти на них гроші. «Ідея авто-
номної «поезії» і безкорисливої 
майстерності, яка не прагне еко-
номічної вигоди, належать до 
численних самооман усередині 
літературного поля, – вважає 
доктор Ірзіґлер. – Видавництва в 
сегменті високої літератури 
часто йдуть за цією стратегією 
видимої безкорисливості до ко-
мерційного успіху». Крім того, в 
останні роки на Заході особли-
вим складником успіху став 
скандал або порушення табу. 
«Це інструмент досягнення по-
мітності книжки в медіатизова-
ному суспільстві, – каже літера-
турознавець, – саме так домо-
глися успіху наші новітні ні-
мецькі зірки Крістіан Крахт та 
Шарлотта Рохе».

валося б, нині ситуація мала б 
стати неоднозначнішою, а межі 
між полями – розмитішими. 
Проте загальні засади теорії ді-
ють і в наш час, вважає доктор 
Кільського університету імені 
Крістіана Альбрехта і співробіт-
ник Інституту новітньої німець-
кої літератури та ЗМІ Інґо Ірзі-
ґлер. «Успішний інтелектуаль-
ний письменник – це той, кого 
такими визначила літературна 
громадськість, наприклад, кри-
тика», – каже він і називає най-
важливішими індикаторами 
успіху відзнаки і премії. «Вони 
наділяють авторів символічним 
капіталом, який знову можуть з 
вигодою використати у відповід-
ному полі». Щоправда літера-
турні премії, попри позірну рес-
пектабельність, як культурна ін-
ституція не такі вже й стабільні. 
Найдавніші з них, такі як Нобе-
лівська чи Ґонкурівська, існують 
із початку ХХ століття. Найпре-
стижніша нагорода Веймарської 
республіки – Премія Кляйста – 
не видавалася з 1933-го по 1985-
й. Шекспірівська вручалася двічі 
в 1930-х, була відновлена 1967-го, 
а сім років тому остаточно зни-
кла. Паралельно виникають і 
нові відзнаки, як-от Жіноча літе-
ратурна премія, донедавна ві-
дома як Orange Prize, що є від-
дзеркаленням інституціоналіза-
ції фемінізму. Нею нагороджу-
ють лише з 1996 року. Новий 
важливий гравець німецького лі-
тературного поля – Deutscher 
Buchpreis, що з 2005-го видається 

тиліття. Який меседж ви послали ки-
тайцям напередодні цієї події?

– Читайте Мо Яня. Він каже багато не-
зручної правди про вчорашній і сьогодніш-
ній Китай. Гадаю, це відзнака більшої важ-
ливості Азії, економічної, культурної та по-
літичної. Але, на жаль, тут перед нами сто-
їть проблема перекладу. Коли немає пере-
кладів того чи іншого автора шведською, 
англійською, німецькою, французькою, іс-
панською чи італійською мовами, якими 
ми володіємо в Академії, замовляємо їх 
спеціально для себе, і саме так було з Мо 
Янем. Його видавали французькою і япон-
ською. Тільки три романи вийшли швед-
ською. Тепер у нас є ціла купа «таємно» пе-
рекладених його творів. Отак ми намагає-
мося не дискримінувати нікого. Ми свідомі 
своєї відповідальності, тому замовляємо 
переклади, і так щороку. 

Мо Янь поєднує водночас традиції за-
хідні й східні китайської класичної літера-
тури. Пише про село, про рідний повіт, про 

голод 1950-х років. Багато оповідань ґрун-
туються на історіях, які він почув малим. 
Але все може трапитися в його творах. 
Люди перетворюються на речі або на тва-
рин у звичайний, буденний спосіб. Мо Янь 
пише дуже суб’єктивно, майже гіпнотизує, 
часто використовує вкладені історії. Він 
дуже чутливий. Запах і звук у нього мають 
колір. Може відтворити словесно звук со-
ломинки, що падає додолу, а коли пес об-
трушується, пише, що 49 крапель полетіло 
в такому-то напрямку. Він авангардист, але 
його легко читати. І в цьому є якась мо-
ральна серцевина. Він не описує китай-
ських селян як антрополог із Марсу, він 
один із них. 

У. Т.: Нобелівську премію часто нази-
вають заполітизованою.

– Це дурість. Бо за ті роки, що я в Ака-
демії, нас часто критикували, мовляв, вони 
дають премію тільки лівим письменникам: 
Ельфріда Єлінек, Доріс Лессінґ, Гарольд 

Пінтер – це лівацька нагорода. А потім ми 
присудили її Маріо Варґасу Льйосі, й усі 
сказали: це права академія, даємо премію 
тільки правим. А торік ми нагородили 
шведського поета, і нам сказали: замало 
політики, чому б не зупинитися на комусь 
із якоюсь визначеною позицією? Гадаю, це 
з розряду «літератури для чайників». Якщо 
ви нічого не знаєте про літературу, завжди 
матимете власну думку відповідно до полі-
тичних аспектів. Але ж це літературна пре-
мія, яку дають тільки за літературні за-
слуги. Проте чи може література мати полі-
тичний ефект? Авжеж, але ми ніколи не да-
ємо премію тільки за це! Нагороджуємо 
нею на підставі письменницьких заслуг.

У. Т.: Які ж шанси в українських авто-
рів привернути вашу увагу?

– Гадаю, всі письменники мають шанс 
привернути нашу увагу. Це дуже легко. І ми 
намагаємося покривати більш-менш усі 
мовні ареали. 
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БеЗ ґРУНТУ
Натомість в Україні, де ринок 
дуже маленький і функціонує в 
складних умовах, навіть «висо-
кочола» література перебирає 
критерії оцінки від масової, а 
інформація про рекордні на-
клади, про появу «бестселера» 
стає в пригоді для просування 
книжки. Однак хронічною про-
блемою є відсутність дослі-
джень ринку та систематичних 
цифр. За словами експертів, в 
Україні немає незалежних ін-
струментів вимірювання про-
дажу. У Франції, приміром, рей-
тинги книжок визначає марке-
тингова фірма GfK. На україн-
ських же теренах навіть масова 
література позбавлена об’єктив-
ного мірила, хоча цим могли б 
зайнятися і в Академії друкар-
ства, і в інших відповідних ви-
шах, і самі видавці. 

До всього цього додається й 
мала кількість премій, зокрема 
жанрових і регіональних. 

Хоча вітчизняний книжко-
вий ринок такий малий, що до-
рівнює ринкам балканських чи 
Балтійських країн, навіть йому 
гостро бракує літературних від-
знак. Державні, такі як Шевчен-

ківська, зі зрозумілих причин не 
мають великої довіри і звинува-
чуються в політичній або особис-
тій зацікавленості комітетів. Гро-
мадським преміям на кшталт 
«Книги року ВВС» теж не завжди 
вдається уникнути закидів у «ту-
совковості». Кілька загальнорей-
тингових (найвідоміші – 
«Книжка року», «ЛітАкцент 
року», «Книга Форуму видав-
ців»), літературних конкурсів 
(конкурс видавництва «Смоло-
скип», конкурс НСПУ «Грано-
слов», літпремія імені Богдана-
Ігоря Антонича «Привітання 
життя»), дитячих («Великий 
їжак», «Золотий лелека»), пере-
кладацьких премій (Премія імені 
Сковороди, Премія імені Кочура) 
й один конкурс рукописів («Коро-
нація слова») – така бідна інфра-
структура спричиняє справжній 
кисневий голод у літературі.

Крім браку премій істотною 
проблемою є слабкість інституту 
авторитетної літературної кри-
тики, який, імовірно, може вже й 
не з’явитися, зважаючи на за-
гальносвітовий тренд до зане-
паду цієї інституції. Мала кіль-
кість учасників культурного поля 
надзвичайно утруднює неза-

лежну оцінку діячів одне одним: 
усі з усіма так чи інакше знайомі, 
друзі або навіть родичі. Тож ситу-
ація не індустріальна, а радше 
домодерна, кланова, що, зокрема, 
згубно позначається і на автори-
теті критики. Довершує все це те, 
що українські видавці об’єктивно 
не мають коштів, а ринок не може 
забезпечити їх достатнім інте-
лектуальним ресурсом для 
справді нестандартних підходів 
до промоції книжки, створення 
інформаційних приводів та вмі-
лого використанні скандалів. 

Чи є панацея від «україн-
ської хвороби»? Навряд чи 
варто пропонувати універсальні 
рецепти, проте головним вихо-
дом зі стагнації є банальне роз-
ширення обсягів і масштабів: 
продажу, накладів, авторів, пре-
мій і літературно-критичних 
видань. Витворити власну, а не 
накинуту зовні інтелектуальну 
ієрархію нашій країні допо-
може, найімовірніше, індустріа-
лізація культурного поля. Укра-
їнцям треба більше купувати 
книжок, видавцям – більше ви-
давати. Закон переходу кіль-
кості в якість у цьому випадку 
ще не скасований.  

Шарлотта Рохе 
34-річна телеведуча 
і мати не тільки стала 
персонажем поп-
культури в Німеч-
чині, а й зуміла роз-
ворушити високо-
чолу критику й фемі-
ністичне середовище 

двома своїми романами «Вогкі місця» і 
«Молитви лона». Багато сексу, проблема 
тілесного бруду й секреції забезпечили 
високий продаж і перші місця в усіх спис-
ках бестселерів. Одні критики зверхньо 
відкидають її як погано приховану порно-
графію, інші називають автентичним жі-
ночим голосом у літературі.

Крістіан Крахт
Швейцарський журна-
ліст і літератор став ти-
повим представником 
«середнього шляху». З 
одного боку, він ак-
тивно обіграє кліше 
масової культури й 
має добрий продаж, з 

іншого – критика його переважно хвалить як 
батька «поп-літератури», а літературних на-
город в автора теж вистачає. Серед його успі-
хів – роман про Лєніна, який відмовився від 

революції й залишився у Швейцарії, та 
остання книжка «Імперіум», де німець по-
чатку ХХ століття колонізує невідоме плем’я 
аборигенів-вегетаріанців, – цей роман, у 
якому також діють Кафка, Гессе і Томас 
Манн, зажив скандальної слави «неонацист-
ського».

Урсула Крехель
Лауреатка цьогоріч-
ного Deutscher Buch-
preis донедавна пи-
сала переважно пое-
зію і не могла похва-
литися великою попу-
лярністю. Феміністка і 
сюрреалістка зажила 

успіху завдяки премії, яку отримала за ро-
ман «Земельний суд» про суддю-єврея, ко-
трий, повернувшись до рідної Німеччини 
1947 року, і в післянацистський час зазнає 
наруги.

Мо Янь 
Ім’я-псевдонім цього-
річного Нобелівського 
лауреата означає ки-
тайською «не базі-
кай». Не всі інтелекту-
али з Піднебесної то-
лерують його за комп-

роміс із режимом; він не розмовляє жодною 
іноземною мовою. Син колгоспника у 12 ро-
ків кинув школу, щоб працювати на фа-
бриці; почав писати тільки в армії і відтоді 
став автором 11 романів та близько сотні 
оповідань. Шведську академію вразила його 
новела про селян, батька й малого сина, які 
ховаються під мостом, поки маоїстський 
трибунал розстрілював випадково відібра-
них «куркулів», а потім вирізають мертвим 
внутрішні органи, щоб лікувати бабусину ка-
таракту за традиційною медициною.

жоель Діке
Ще один швейца-
рець, цього разу 
франкомовний, діс-
тав цьогорічну Пре-
мію Французької ака-
демії лише у 27 років 
за роман «Правда 
про справу Гаррі Кве-

берта». І то не перша книжка молодого ав-
тора, як і не перша його премія (хоч і не та-
кого, звісно, калібру). Втім, пише він так, 
що і в бестселери можна потрапити. Пре-
мійований роман розповідає про розсліду-
вання вбивства тридцятирічної давності, 
яке молодий американський письменник 
проводить, щоб урятувати несправедливо 
звинуваченого друга.

ТАК ЗДОБУВАЮТь ВиЗНАННЯ

Витворити 
власну,  

а не накинуту 
зовні інтелек-
туальну ієрар-
хію Україні до-
поможе, найі-
мовірніше, ін-
дустріаліза-

ція культурно-
го поля. Україн-
цям треба біль-

ше купувати 
книжок, видав-
цям – більше 

видавати
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Двоє в човні  
включно із тигром 
Режисер Енґ Лі про історію дорослішання і нову естетичну форму  
в кінематографі

В
ідзначена численними наго-
родами книжка Янна Мартела 
«Життя Пі» вважалася не 
надто придатною для екрані-

зації. У ній розповідається про під-
літка, який після аварії корабля опи-
няється наодинці з бенгальським ти-
гром у човні – так вони плавають 27 
днів. Історія здавалася надто склад-
ною для створення на її основі реа-
лістичного фільму. Але оскаронос-
ний режисер Енґ Лі зняв вишукану і 
глибоко зворушливу драму про силу 
людського духу, вперше викорис-
тавши у своїй роботі 3D-технології. 
На головну роль він вибрав нікому не 
відомого індійського підлітка Сура-
джа Шарму, а тихоокеанські глибини 
відтворив у велетенському танкері з 
водою в Тайвані.

       
Я закохався у книжку, коли 

вона вийшла, але не думав про 
неї як про фільм. Та пізніше вирі-
шив, що хотів би показати гляда-
чам цю неймовірну історію в кіно. 
Відчував, що не можу не поділи-
тися враженнями від подорожі Пі.  
Після аварії Пі залишається сам на 
сам із природою посеред океану. 
Коли корабель потрапив у шторм, 
він втратив родину. Загинули і звірі 
зоопарку, яких перевозили на 
ньому. Гадаю, у всіх нас бувають 
моменти втрати дитячої неви-
нності, коли доводиться ви-
рости, дорослішати, навіть 
якщо це нам не подобається. 
Аварія корабля стає для Пі 
першим уроком життя в 

реальному світі. Ця історія про те, 
як хлопчик стає чоловіком. 

Сурадж Шарма народився, 
щоб грати в кіно. Він не просто 
юний – це його перший фільм. 
Коли я з ним говорив, він був сту-
дентом, сподівався стати архітекто-
ром. Але в нього вроджене відчуття 
зйомки і цілісності, послідовності в 
кадрі. Я зрозумів, що Сурадж – іде-
альний Пі в той момент, коли поба-
чив його. Він мені прочитав моно-
лог, і я плакав – його проби були 
дуже зворушливими. Відтоді по-
стійно повторював: це він. Якби не 
знайшов Сураджа, фільму не було б. 

Не знаю, як вдалося б розпові-
сти історію без 3D. У ній стільки різ-
них вимірів, що доводиться знахо-
дити якісь незвичні способи їх пе-
редачі. Якби зображення було 
пласким, не тривимірним, не було 
б належного ефекту. Складна і вод-
ночас захоплива частина роботи з 
3D полягає в тому, що маєш ство-
рювати або відкривати правила. Це 
робить подорож вартою зусиль.

Пам’ятаю, як думав собі: ніхто 
при здоровому глузді за таке не ві-
зьметься. Фільм на воді з дітьми, тва-
ринами і 3D. Я не уявляв, як екрані-
зувати роман Янна Мартела. Не 

знав, як зробити 
так, щоб його 

побачило ба-
гато людей. 
Думав, що 
буде надто 
д о р о г о . 
Крім того, 

всім дуже подобається та книжка,  
а це величезна відповідальність.  
І, звичайно, з усіма комп’ютерними 
ефектами дуже важко реалістично 
знімати воду. Я знав, що фільму не 
віритимуть, якщо вода не здавати-
меться природною. А мені було над-
важливо, щоб повірили, адже голо-
вне завдання в тому, щоб передати 
значення історії. Цілий рік я розро-
бляв візуалізацію – анімовану роз-
кадровку, щоб на студії вже можна 
було бачити, який вигляд матиме 
фільм. 

Дехто помилково думає, що 
3D – це суто гаджети, просто тех-
нологія зйомки руху або анімації. 
А насправді 3D вже стає повноцін-
ною мистецькою формою в кіне-
матографі. Ефект додає нового ви-
міру в зйомці й змінює наше сприй-
няття відстані. Тут усе залежить від 
того, де розміщуєш об’єкти, і від ба-
чення – це нова естетична форма. 
Мушу визнати, що я залишався дво-
вимірним режисером, але після 
цієї роботи перекинувся до іншої 
віри. Сподіваюся повести аудито-
рію за собою. 

Пишаюся тим, що зробив. Але 
не знаю, чим заслужив таку карко-
ломну кар’єру. Може, вам це 
здасться дивним, але думаю, що 
мені дуже пощастило. Що довше за-
ймаюся своєю справою, то більше 
розумію, що я не творець, а раб філь-
мів. Вони ведуть мене, а не навпаки. 
Таке враження, що вони вибирають 

шлях, а я намагаюся підла-
штуватися.  

енґ Лі народився 
в Китаї, але його 
батьки втекли на 
Тайвань. Він єдиний 
з азійських кінемато-
графістів, який має 
«Оскар», два «Золо-
тих глобуси», два 
«Золотих ведмеді» 
Берлінале, два «Зо-
лотих леви» Вене-
ційського кінофести-
валю, три премії 
BAFTA. Навчався в 
Сінгапурі та США. 
Його стрічка «Тигр, 
що підкрадається, 
дракон, що зачаївся» 
зібрала в американ-
ському прокаті 
майже $130 млн – це  
рекорд  для азій-
ського кіно. 

«Життя Пі»  
в українському 

прокаті від 1 січня 

Записала елейн Ліпворт 
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Авторка книжки «Не шкодую: 
Життя Едіт Піаф» Керолін Бурке 
стверджує, що її біографічне 

дослідження – це нова інтерпретація 
життєвого й творчого шляху видатної 
артистки.

Розтиражовану масовою культу-
рою біографію великої співачки знає 
чи не кожна домогосподарка. Про-
ведене в бабусиному борделі дитин-
ство, виступи в дешевих кабаре, спів 
на вулиці, зв’язки із соціальними ни-
зами, численні коханці, алкогольна 
та наркотична залежність… Такі де-
талі провокують неодмінне спів-
чуття. І не випадково: Едіт Піаф від 
початку кар’єри створювала саме 
таку героїню – і публіка любила її ще 
й за образ знедоленої дівчини з на-
роду. Шанувальники та журналісти 
не лише схилялися перед непере-
вершеним голосом та манерою ви-
конання, а й захоплено стежили за 
приватним життям. Піаф демонстру-
вала, що «багаті теж плачуть», і цей 

меседж перемагав періодичне не-
вдоволення фахової критики та на-
падки жовтої преси на «крадійку чу-
жих чоловіків» і «Мессаліну з 
дев’ятьма коханцями». Але Едіт Піаф 
лише зовні була безпорадним па-
ризьким «горобчиком» із непересіч-
ним талантом. Бурке, спираючись на 
архівні документи й спогади сучас-
ників, доводить: співачка вирізня-
лася надзвичайною силою волі, 
впертістю та працелюбністю й вибу-
довувала свою долю власноруч, так 
само, зрештою, як власну легенду. 
Дитинство серед містечкових повій, 
виступи в мандрівному цирку та 
юність поміж дрібних злочинців і су-
тенерів не могли не загартувати 
вдачі дівчини. А згодом, коли їй по-
щастило зустріти кількох продюсерів 
поспіль, які зайнялися освітою та ду-
ховним розвитком Едіт і писали для 
неї пісні, артистка зрозуміла, що по-
трібно працювати над кожним висту-
пом, відчувати запит аудиторії і заво-

йовувати її любов. Піаф ретельно 
працювала над усіма концерт-
ними номерами – і водночас не 
залишалася пасивним матеріалом 
для режисера, а дедалі більше 
втручалася в те, як виставити 
світло, як потрібно рухатися, якою 
має бути тональність партії. Зго-
дом вона почала творити нарівні з 
композиторами та авторами тек-
стів: частина хітів – це робота са-
мої виконавиці. Крім того, Едіт 
уважно стежила за зміною сус-
пільних трендів і відповідно змі-
нювала репертуар, часто вловлю-
ючи нові смаки раніше за крити-
ків: так, у 1940-ві вона звернулася 
до ліричних любовних компози-
цій, припинивши виконувати жа-
лісливі сюжети з життя соціальних 
низів 1930-х, бо слухачі потребу-
вали абстрагування від реальних 
проблем. її любов до сцени 
справді виявилася фанатичною: в 
останні роки Піаф працювала 

Сербське кіно – це компендіум 
усіх сучасних тенденцій східно-
європейського кінематографа. 

Не маючи великого державного фі-
нансування, як у Франції, і потуж-
ного приватного кінобізнесу, як у 
США, у Сербії не знімають блокбасте-
рів, приділяючи максимум уваги 
формам і темам. З-поміж останніх у 
тамтешньому кінематографі прева-
люють минуле з численними ві-
йнами і постсоціалістична сучасність 
крізь призму молодого покоління.

Емір Кустуриця – безсумнівна 
перша асоціація з кіно Сербії. Проте 
самі серби не надто ставляться до 
нього, боснійця за походженням, як до 
частини своєї культури, а сам він нази-
ває себе «югославом». Натомість уосо-
бленням згаданої країни є режисер Ґо-
ран Паскалевич. На противагу весе-
лому і шаржовому кіно Кустуриці в Пас-
калевича все значно реалістичніше: 
другий робить війну болючою там, де 
перший воліє абстрагуватися. Цікаво, 
що двох режисерів пов’язує 64-річний 
Лазар Рістовський, якого знають та лю-
блять у всій країні. Він грає у всіх мож-
ливих фільмах. У стрічці «Святий Геор-
гій вбиває дракона» як офіцер серб-
ської армії занурений у Першу світову, в 

«Бочці пороху» – у громадянську війну 
1990-х, а в його авторських «Білих ле-
вах» – у поствоєнні труднощі вижи-
вання серед бандитів та олігархів. Його 
побратим на акторському Олімпі Сербії 
– Мікі Манойлович, ще одна сполучна 
ланка між Кустурицею, який його від-
крив, і Паскалевичем. Проте це старе 
покоління, котре формує здебільшого 
класичні жанри. Є й нове. «Сербський 
фільм» 2010 року – зразок сплетера – 
піджанру фільмів жахів, що характери-
зується максимально натуралістичними 
сценами порно, насильства, розчлену-
вання тощо. Стрічку заборонили в бага-
тьох країнах, а найбільший кіносервер 
світу imdb.com оголосив їй бойкот і не 
надає інформації про жодного з твор-
ців. Тема порно стала на заваді й ін-
шому фільму із Сербії – драмі «Кліп» 
Майї Мілош – її заборонили для про-
кату в Росії, незважаючи на отриманий 
нею 2012 року головний приз кінофес-
тивалю «Санденс». На відміну від 
«Сербського фільму» це сильне соці-
альне кіно, яке відверто змальовує су-
часних тинейджерів. У межах фести-
валю «Сучасне кіно Сербії», який 21–25 
грудня відбуватиметься в Києві, поді-
бного «екстриму» не передбачається, 
хоча не бракуватиме й гостроти. 

Горобчик – тільки прізвисько

Без табу ВАРТО ПОБАЧиТи 
«Білі леви» (21, 24 грудня)
Реж. Лазар Рістовський

Це драма в тонах чорної 
комедії з використанням фарсу 
«про особисту свободу», як 

каже герой Лазара Рістовського, «що є ключем до рівності 
між багатими і бідними». Оперна співачка, режисер-
невдаха, репер-робітник плюс великі жіночі груди – ось 
такі складові цього салату реальності Сербії.

«жінка зі зламаним  
носом» (22 грудня)
Реж. Срджан Колєвич

Жінка із заголовка залишає 
мале дитя в таксі й кидається з 
мосту. Це початок драматичної 
комедії, що зв’язує три сюжетні лінії любов’ю в сучасному 
Белграді. Популярна нині структура, коли кілька сюжетів 
мають одну розв’язку у фіналі, не розчарувала журі Цю-
рихського кінофестивалю, яке визнало фільм «найкра-
щою міжнародною стрічкою».

«Путівник по Белграду» 
(22, 23, 25 грудня)
Реж. Боян Вулетич

Створений у копродукції з 
п’ятьма країнами Європи, «Пу-
тівник…» показує столицю Сер-

бії через стосунки людей – часом драматичні, часом гоме-
рично смішні (недаремно в оригіналі фільм називається 
«Практичний путівник Белградом зі співом та плачем»). 
Це робить стрічку таким собі продовженням проекту «… я 
люблю тебе» з вказівкою «Белград…».  
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22 грудня у столичному Па-
лаці культури «Україна» 
Національний симфоніч-

ний оркестр України під орудою Фа-
біо Мастранджело виконає компо-
зиції російського рок-гурту. Соло-
гітара – незмінний «кіношник» 
Юрій Каспарян. Від шаленої попу-
лярності поміж маргіналів компози-
ції «Кіно» непомітно перекочували 
в основне тіло культури. І ось настала мить офіційної, урочистої посвяти 
«Кіно» в розряд класики – їхню музику виконують в оркестровому аранжу-
ванні. Цьогоріч лідерові гурту Вікторові Цою виповнилося б 50. Саме час 
побачити, як мейнстрим «канонізує» колишніх бунтівників.

Розписані ролі

14 грудня київська художниця й активістка Жанна 
Кадирова (на фото) здобула Премію ім. Кази-
мира Малевича за внесок у розвиток сучасного 

мистецтва від Польського Інституту у Києві, Фундації 
«Центр Сучасного Мистецтва» та освітньої організації 
«Культурний проект».  

Цьогорічна церемонія вручення відбулася в «Мис-
тецькому Арсеналі», розділивши територію з експозиці-
ями Великого антикварного салону. На простір сьогодні 
ніхто не дивиться крізь пальці, навпаки, він набуває ви-
няткової значущості. Тож прикметно й по-особливому 
іронічно, що вручення призу в галузі актуального мис-
тецтва, призу імені одного з найрадикальніших світо-
вих авангардистів, відбулося серед ужиткових предме-
тів минулого. Довколишня антикварна помпа стала 
першим когнітивним дисонансом, адже художній аван-
гард із супрематистом Малевичем у перших лавах ви-
ступав проти самого існування музейних «звалищ», що 
вже казати про колекціонування антикваріату. Та на-
віщо організаторам витримувати стиль, якщо можна 
причаститися до статусних флюїдів «Арсеналу»?

Але будьмо постмодерністами і зберігаймо спо-
кій. Аж ні, надходить другий когнітивний дисонанс: фі-
налістки з’являються на церемонії у спортивних костю-
мах. На тлі червоної доріжки поруч із трійками та ве-
чірніми сукнями такий дрес-код – цілком авангардний 
ляпас формальностям. Бо якщо вже художник – бун-
тар, навіть приручений, він повинен грати в цьому теа-
трі задану роль. Наприклад, грати нонконформізм. 
Тут став очевидним і третій дисонанс. Усі три фіна-
лістки – Жанна Кадирова, Лада Наконечна та Леся Хо-
менко – належать до групи «Р.Е.П.» (Революційний 
Експериментальний Простір), яка за вісім років існу-
вання зажила слави адептів критичного мистецтва. І 
тепер система, тобто офіційні культурні установи, за 
якими найчастіше стоїть приватний капітал, обдаро-
вує власних затятих супротивників, лівих активістів, а 
ті приймають його з вдячністю. «Мистецтво споконвіку 
підтримувалося багатими людьми, царями, мецена-
тами. Насправді те, що дають олігархи, для них такі 
маленькі гроші, що навіть не варто обговорювати, – 
коментує Жанна Кадирова. – Якщо якийсь 0,001% від 
збудованих бізнес-центрів спрямовується на мисте-
цтво, нічого поганого в цьому немає. Часто фінансу-
ють критичне мистецтво – це теж нормально. Я б не 
реалізувала значної частини своїх проектів без під-
тримки багатих людей. Мистецтво безпосередньо за-
лежить від капіталу». Такий ось симбіоз.

З усіх цих дисонансів великими й чіткими літерами, 
як на голлівудському пагорбі, вимальовується висновок: 
наївним людям нічого робити в актуальному мистецтві. 
Усі ролі тут давно розписані.

лише завдяки дії уколів знеболювального й 
транквілізаторів, але концерти відбувалися що-
дня, вона навіть записувала нові пісні.

Іще один «нерозкручений» епізод із життя 
співачки – її співпраця із Рухом Опору. Попри апо-
літичність, Піаф не схвалювала окупаційного ре-
жиму, встановленого у Франції в часи Другої Сві-
тової війни. Влада дозволяла їй гастролювати 
країною і майже не обмежувала в концертній ді-
яльності, тож Піаф допомагала переховувати мит-
ців єврейського походження, фінансувала їхнє 
утримання, а також погодилася на турне табо-
рами для військовополонених з тим, щоб пере-
дати туди фальшиві документи для втечі, а також 
забрати декотрих вояків із собою у складі трупи. 
Чи не забагато для «горобчика»?..

Легенда Піаф досі потужна. І успіх книжки 
Керолін Бурке – ще одне свідчення значної кіль-
кості шанувальників творчості співачки й зацікав-
лених її долею. Авторка ставиться до своєї героїні 
з неприхованою симпатією. Вона де в чому ви-
правдовує цю геніальну жінку, яка зуміла ство-
рити зірковий міф і втягнути в його орбіту десятки 
талановитих закоханих чоловіків; бо не можна 
сказати, що при тому ніхто не постраждав. Але, 
так чи так, «Не шкодую» – це детальна історія не-
пересічної особистості, якій не треба співчувати – 
якою треба захоплюватися.

Керолін Бурке. Не шкодую: життя едіт  
Піаф. – К.: Темпора, 2012

«Симфонічне КІНО»: концерт  
до 50-річчя Віктора Цоя

АНОНС 



Приїхали
У багатих країнах поширюється  
тенденція менше користуватись  
автомобілем

Н
ині у світі налічується по-
над 1 млрд автівок, а до 
2020 року їх кількість, оче-
видно, подвоїться. Авто-

мобілі стають дешевшими, швид-
шими, безпечнішими й комфор-
табельнішими.

Вони є обов’язковим атрибу-
том сучасного життя. На них при-
падає 70% усіх переміщень і подо-
рожей (крім пішохідних) в ОЕСР, 
куди входить більшість розвину-
тих країн. У Євросоюзі понад 12 
млн осіб працюють у автовироб-
ництві й сфері обслуговування 
автівок та інших транспортних 
засобів, становлячи близько 6% 
зайнятого населення загалом; в 
Америці відповідна величина до-
рівнює 4,5% задіяних у приват-
ному секторі, або 8 млн робочих 
місць. У родинному бюджеті ав-
томобіль теж на основному місці: 
після оплати житлово-кому наль-
них послуг або іпотеки видатки 
на транспорт становлять єдину 
справді велику частку тижневих 
витрат, і більшість їх зазвичай 
припадає на машину. 2011 року 
світовий автомобільний парк по-
повнився ще на 60 млн нових 
одиниць. В Азії, Латинській Аме-
риці й Африці люди купують ав-
тівки, щойно це їм виявляється 
по кишені, тож що заможнішим 
стає населення, то більше авто-
мобілів буває придбано. 

Але в багатому світі колись 
невблаганний приріст автомо-
більного парку почав гальму-
вати. Дедалі більше вчених го-
ворять про можливість досяг-
нення точки насичення автів-
ками в розвинених країнах  
(у сенсі як кількості приватних 
машин, так і пробігу), тобто про 
поняття «пік використання ав-
томобіля», або навіть початок 
зворотної тенденції.

Рецесія і високі ціни на 
пальне від 2008 року помітно 
зменшили пробіг авто в багатьох 
країнах, зокрема в Америці, Бри-
танії, Франції та Швеції. Але в 

основі нових тенденцій лежать 
глибші й триваліші зміни. Біль-
шість прогнозів усе ще обіцяють, 
що з одужанням економіки люди 
їздитимуть машинами стільки 
само, як і завжди. Але передба-
чення можуть і не справдитися.

У багатому світі від 1950-х 
спостерігалася загальна тенден-
ція до зростання числа приват-
них автомобілів і намотаного 
ними кілометражу. Нетривалі 
чинники на зразок нафтового ці-
нового шоку 1970-х зумовили 
тимчасове зниження цих показ-
ників, але невдовзі все поверта-
лося на місця.

Спад у користуванні автів-
ками, поза сумнівом, посилився 
й через рецесію. Але схоже, що 
почалося все ще до кризи. У бе-
резні цього року дослідження, 
проведене на замовлення австра-
лійського уряду (який завжди 
був на передовій міжнародних 
зусиль, спрямованих на вияв-
лення всіх аспектів «піку вико-
ристання автомобіля»), констату-
вало, що у 20 країнах багатого 
світу простежується «тенденція 
до насичення» пробігу на одну 
машину. Після кількох десяти-
літь, коли люди щороку наїж-
джали дедалі більше кілометрів, 
зростання в розрахунку на од-
ного автовласника помітно спо-
вільнилось, а в багатьох випадках 
узагалі зупинилося.

Це насичення можна вимірю-
вати за різними показниками: за-
гальний пробіг, кілометраж кож-
ного водія або загальна кількість 
поїздок. Навіть в Америці, все ще 
«найавтомобільнішій» країні 
світу, статистика за кожним із цих 
параметрів вражає. Там загаль-
ний пробіг сягнув плато  
2004 року й почав падати 2007-го; 
з розрахунку на одну особу зрос-
тання дійшло до стабільного зна-
чення ще раніше, після 2000-го, а 
після 2004-го впало, затим трохи 
почало підніматися знову (див. 
графік «Їхали ми, їхали»). 

Кінґслі  
Денніс,  
Джон Аррі.  
«Після 
автомобілізму»  
(К.: «Темпора», 
2010): 

«Машина – це 
моторизована, 
рухома та 
приватизована 
«залізна клітка».  
Люди живуть у 
забруднених, 
паралізованих та 
небезпечних для 
здоров’я міських 
середовищах, 
перебуваючи у 
коконоподібних 
рухомих залізних 
бульбашках»

Поїздок поменшало переважно 
через зниження чисельності тих, 
хто доїжджає на роботу, і рідші 
мандрівки на закупівлі (звичай-
них, а не в інтернет-крамницях).

До початку рецесії змен-
шення кілометражу пробігу на 
одну особу відзначали також у 
Великій Британії, Франції, Іспа-
нії, Італії, Австралії, Новій Зелан-
дії та Бельгії.

ВІДВеЗІТь МеНе НА 
ЗВАЛиЩе
Насиченість населення автомобі-
лями – одне з пояснень. Нинішні 
пенсіонери – перше покоління, в 
якому чимало стали водіями. Літ-
ніх людей за кермом сьогодні 
більше, ніж будь-коли. У 79% бри-
танців віком за 60 є водійські 
права. Цей відсоток вищий, ніж 
загалом серед населення, котрому 
дозволено кермувати автомаши-
нами. В Америці на це мають 
право понад 90% громадян у віці 
60–64 років. Це вищий показник, 
ніж у будь-якій іншій віковій 
групі. Нові покоління автомобіліс-
тів радше прийдуть на зміну ста-
рим, ніж додадуться до загального 
числа.

Є ще й інша тенденція. Скрізь 
у багатому світі молоді люди 
отримують водійські права піз-
ніше, ніж колись: в Америці,  
Британії, Канаді, Франції, Норве-
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гії, Південній Кореї чи Швеції. 
Навіть у Німеччині, найбільш 
просунутій автомобільній країні 
Європи, частка молодіжних до-
могосподарств без автомобіля з 
1998 по 2008 рік зросла від 20% 
до 28%. Нічого дивного, це ціл-
ком збігається з тенденцією 
менше ним користуватися. Мо-
лодь США, яка працює, їздить те-
пер не так далеко й не так часто, 
як до рецесії. За даними дослід-
ного центру Frontier Group, від 
2001-го до 2009-го американці ві-
ком від 16 до 34 років із родин, де 
дохід перевищує $70 тис., збіль-
шили на 100% користування гро-
мадським транспортом.

Одна з причин – витрати: 
пальне подорожчало для всіх; 
страхування для молоді підско-
чило в ціні. Погіршує ситуацію і 
безробіття серед юнаків та дівчат. 
Додається сюди і вплив «новачка» 
– інтернету. Дослідження, прове-
дене в 15 країнах Мічиганським 
університетом, виявило:  
в тих регіонах, де багато молодих 
сидить у мережі, менше з них ма-
ють водійські права, ніж у серед-
ньому в державі. Консалтингова 
компанія TNS провела опиту-
вання підлітків у різних країнах 
світу — і виявилося, що вони де-
далі більше вважають автомобіль 
не статусною річчю, а просто засо-
бом пересування. Юні громадяни 

кажуть, що ключ до власного 
світу, який колись асоціювався з 
машинами, дають їм соціальні ме-
діа. Дослідна організація KCR ви-
явила, що в Америці молодь віком 
від 18 до 34 років частіше, ніж 
інші вікові групи, трактує онлайн-
спілкування як замінник автівки.

Молоді люди дедалі більше 
переїжджають із місця на місце й 
пізніше заводять власний дім; 
вони вважають за краще поман-
друвати в далекі краї, ніж прока-
татися на машині центром міста. 

У п’єсі Артура Міллера 
«Смерть комівояжера» (написа-
ній 1949 року) мрія молодого чо-
ловіка на ім’я Геппі проста й не-
вибаглива: «Власне помешкання, 
авто й багато панночок». На-
ступні покоління хлопців і, може, 
меншою мірою дівчат із цим по-
годжувалися. Але, схоже, все змі-
нюється. Кайф, статус і сексуаль-
ність, які дає власний автомобіль, 
витісняють і навіть замінюють 
інші речі та способи життя. Одна 
шоста витрат на роздрібну тор-
гівлю в Британії нині проходить 
через інтернет. Про це свідчать 
дані консалтингової компанії 
IMRG. За інформацією Департа-
менту торгівлі, в Америці на веб-
крамниці припадає одна двад-
цята частина купівель. Ця тен-
денція скрізь зростає. У Британії 
поїздки до магазинів стали саме 

тією статтею використання авто-
мобіля, яка найдужче впала від 
1995 року.

Географія теж має значення. 
У більшості багатих країн вико-
ристання авто зберігається на не-
змінному рівні або частішає в 
сільській місцевості, де людина 
за кермом усе ще може насоло-
джуватися відчуттям свободи й 
комфорту. А в містах, особливо у 
центральних районах, чисель-
ність автовласників і частота ко-
ристування машиною зменшу-
ються. Тим часом урбанізація на-
бирає обертів: аналітичний 
центр при ОЕСР прогнозує, що до 
2050 року 86% людності багатого 
світу житиме в міських районах, 
тоді як 2010-го частка міського 
населення заможних країн ста-
новила 77%.

В Америці відсоток жителів 
мегаполісів без автомобіля від 
середини 1990-х зріс: у містах із 
населенням понад 3 млн 13% 
людей не мають машин, тоді як 
для сільської місцевості відпо-
відний показник становить 
лише 6%. У Лондоні кількість 
приватних автівок зменшується 
від 1990-го, причому стабільний 
рівень був помітний від 1995-го 
до 2005-го; від 1992 року зростає 
чисельність домогосподарств, 
де немає жодного автомобіля. В 
інших містах Британії частка 
безмашинних обійсть стає ваго-
мішою від 2005-го. У багатьох 
містах Європи люди так само 
почали менше користуватися 
автомобілями.

Це явище має різні причини. 
Громадський транспорт пере-
важно став швидшим і надійні-
шим, ніж колись, і в багатьох міс-
тах зросли обсяги пасажиропере-
везень. Частково це пояснюється 
збільшенням інвестицій, осо-
бливо у залізничний транспорт.  
У країнах ОЕСР за останні 15 років 
вкладення в автомобільну й заліз-
ничну інфраструктуру становлять 
близько 1% ВВП, але частка заліз-
ниці в них зросла від 15% до 23%, 
що засвідчують дані Міжнарод-
ного транспортного форуму.

Останнім часом у Північній 
Америці й на півночі Європи по-
ширюються приватні альтерна-
тиви власному автомобілю, зо-
крема автоклуби. За деякими 
оцінками, прокат однієї автівки 
може замінити 15 особистих ма-
шин. Zipcar – найбільша міжна-
родна схема спільного викорис-
тання автомобілів (кар-пул) –  

БЕЗ АВТО 
КРАЩЕ. 
Монорейковий 
потяг мчить 
центром 
малайзійської 
столиці Куала-
Лумпура. Там 
планують 
розбудувати 
масштабну 
систему 
рейкового 
громадського 
транспорту, яка 
включатиме 
141 км тунелів.
У такий спосіб 
сподіваються 
розвантажити 
місто від авто
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налічує 700 тис. членів і понад  
9 тис. одиниць техніки.

Чи не найголовніше те, що в 
сенсі міського життя автомобіль 
став жертвою власного успіху. 
1994 року фізик Чезаре Мар-
кетті заявив, що люди в серед-
ньому розраховують виділяти 
на дорогу до роботи близько го-
дини максимум. Десятиліттями 
автівки давали змогу вкладати 
в цей час більше кілометрів. Але 
з розростанням передмість і 
густішанням транспортних по-
токів міста переважно, зре-
штою, доходять до певного по-
рога розпов зання, коли шлях на 
роботу займатиме забагато часу, 
тож по досягненні певної межі 
міська забудова зупиняється. 
Схоже, що після цього чимало 
людей починає знову переселя-
тися до центру. В Америці, де 
понад 50% населення мешкає в 
передмістях, людність у цен-
тральних районах збільшується 
швидшими темпами, ніж на 
околицях. 

Коли використання автомо-
біля сягнуло свого піку, що це 
означає? Один із наслідків – ав-
товиробникам, котрим і так непе-
реливки, буде ще важче знайти 
нові ринки в багатому світі.  
В Америці доступних машин і без 
того вже більше, ніж водіїв із по-
свідченнями. «У цих країнах ми 
розраховуємо швидше на заміну, 
ніж на зростання», – каже Ів ван 
дер Страатен із міжнародної ор-
ганізації автовиробників OICA.

Радикальніша відповідь від 
автовиробників може бути й та-
кою: якщо покупцям уже не на-
стільки цікаво їздити за кермом, 
то цього від них ніхто й не вимага-
тиме. Безпілотні автомобілі, керо-
вані роботами, дадуть пасажирам 
змогу писати есемески, працю-
вати, ба навіть спати. Такі машини 
надійдуть у продаж уже в наступ-
ному десятилітті й, можливо, по-
траплять «у тему». Вони, не ви-
ключено, виявляться безпечні-
шими й не створюватимуть про-
блем. Об’єднані в групи на основі 
розрахунків, зроблених комп’ю-
тером, здатні будуть різко змен-
шити транспортні затори. 

ДОРОГи, ЯКІ Ми ОБиРАЄМО
Навіть якщо державі не «загро-
жує» нашестя роботів-таксі, їй, 
можливо, все одно доведеться пе-
реплановувати інфраструктуру 
через зміни в культурі водіння. 
Більшість моделей-прогнозів, 

якими користуються державні 
органи, ґрунтовано на принципі 
нескінченного зростання кіль-
кості автомобілів. Зокрема, 
міське планування вже півсто-
ліття основну увагу звертає на ав-
тотранспорт.

Американці побудували  
64 тис. км федеральних авто-
шляхів, щоб зрушити країну з 
місця після Другої світової вій ни. 
Від 1980-го США прокладають 
понад 35 тис. км нового дорож-
ного покриття щороку. Якби 
влада була впевнена, що вико-
ристання автомобіля йде на 
спад, то більше уваги можна було 
б звертати на покращення умов 
життя й інфраструктури в райо-
нах, де густі транспортні потоки 
справді викликають проблеми, а 
не створювати умови для май-
бутнього зростання транспорту. 
Це вже відбувається в британ-
ській столиці, де за в’їзд до цен-
тральної частини потрібно пла-
тити, й дедалі більше місця від-
водять міським автобусам та ве-
лосипедам. 

Через покращення альтерна-
тив водінню муніципальна влада 
може спробувати закріпити пере-
ваги зменшення використання 
автівок. Машини займають 
більше місця на одну особу, ніж 
будь-який інший вид транспорту: 
одна смуга автомагістралі може 
пропустити 2,5 тис осіб за годину 
в автомобілях і 5 тис. – в автобу-
сах, тоді як поїздом за годину 
встигли б перевезти всі 50 тис. 
(під рахун ки Пітера Ньюмена й 
Роба Солтера з Університету Кур-
тіна в Австралії).

Інші припущення також, 
можливо, потребують пере-
гляду. Багаті держави залежать 

від податків із продажу паль-
ного; у країнах Євросоюзу збори 
на пальне для транспорту ста-
новлять 1,4% ВВП, а в деяких із 
них частка набагато більша. Че-
рез підвищення економічності й 
ефективності двигунів доходи 
бюджетів вже меншають. Вони 
можуть падати й надалі, якщо 
авто утрачатиме популярність.

Можливість досягнення 
«піку використовування автомо-
біля» найочевидніше проявля-
ється в багатих країнах. Але ве-
ликі міста третього світу здатні 
досягнути такої стадії раніше в 
ході розвитку. Так вважає Девід 
Метц з Університетського коле-
джу Лондона.

Країни з-поза ОЕСР нині ма-
ють вищі показники кількості 
авто на особу, ніж були в межах 
цієї організації за схожого рівня 
доходів. Це тому, що транспортна 
інфраструктура розвивається в 
них швидше, ніж свого часу в ба-
гатших державах, автівки де-
шевші в реальному вираженні, а 
урбанізація йде вищими тем-
пами. Оскільки використання 
машин зростає так швидко (а міс-
топланування відстає), мегапо-
ліси в бідніших країнах можуть 
досягти «порога розповзання» 
раніше, ніж це відбулося в бага-
тому світі, вважає Ньюмен. 

Деякі міста в країнах, що роз-
виваються, вже планують змен-
шити використання автомобіля, 
особливо за рахунок розгортання 
свого внутрішнього рейкового 
транспорту. У Шанхаї метро 
(більшу частину якого почали бу-
дувати від 2000 року) щодня пе-
ревозить 8 млн пасажирів і по-
криває 80% території. Мережі 
свого рейкового транспорту про-
ектують 18 міст в Індії та ще 
кілька на Близькому Сході.

Після 50 років автомобільної 
культури культура нарешті 
здатна змінити автомобіль. 
Фільм «Космополіс», що вийшов 
на екрани 2012-го, – про моло-
дого самовпевненого бізнесмена, 
який дуже цінує своє авто; але 
його розкішний лімузин, зда-
ється, більше стоїть на місці, ніж 
їздить. Він стримує й ізолює го-
ловного героя куди сильніше, 
ніж допомагає йому. «Я хочу 
більшого», – протестує той упро-
довж нескінченної поїздки через 
Манхеттен. У всьому світі ко-
лишні й майбутні автовласники 
дедалі більше схильні з ним по-
годжуватися. 
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Їхали ми, їхали...
Середній пробіг на автомобіль*, тис. км

1990          1995           2000          2005         2010  

США

Британія

Німеччина  

Франція

Японія

*Включно з вантажними автомобілями малої вантажності

За даними Департаменту інфраструктури і транспорту Австрал�, Міністерства 
транспорту США, The Economi�

Кінґслі  
Денніс,  

Джон Аррі.  
«Після авто-
мобілізму»:

«Для того щоб 
автомобіль був 
повноправним, 

екологічно 
неагресивним 

та 
продуктивним 
транспортним 

засобом 
майбутнього, 
його повинні 
переконфігу-

рувати в межах 
«органічної» 

системи, у 
якій будуть 
інтегровані 
різні засоби 
транспорту- 

вання,  
а також 

реструктури- 
зувати 

антропогенне 
навколишнє 
середовище 

та форми 
суспільного 

життя. 
Автомобілеві 
доведеться 

стати «поставто-
мобілем»
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на українських шляхах з року в 
рік зростає кількість дорожньо-
транспортних пригод. при цьому 

смертність у Дтп в країні лишається чи не 
найвищою в Європі. одна з основних при-
чин сумної статистики – брак елементар-
ної культури поведінки за кермом. Зокре-
ма, чимало українців уперто нехтують пас-
ками безпеки, на відміну від мешканців ба-
гатьох європейських країн, де їх викорис-
тання вже давно взято за правило. 

«мода» пристібатися до сидіння з’явилася 
ще 105 років тому, коли людство стало розу-
міти, що разом із новими можливостями 
з’являються й нові загрози. З досліджень, 
опублікованих національною радою з питань 
безпеки дорожнього руху польщі, випливає, 
що зіткнення автомобіля, який їде зі швид-
кістю 80 км/год, з нерухомою перешкодою 
(дерево, стовп або припаркована вантажів-
ка) майже завжди завершується смертель-
ним фіналом для людей, які перебувають у 
ньому. Зовсім не залишається шансів у того, 
хто не пристебнутий паском безпеки. різно-
манітні тести засвідчують, що аварія триває 
частки секунди, а смерть настає зі швидкіс-
тю кулі:

0,026 с від початку аварії – бампер і пе-
редня частина автомобіля вже зім’яті, не 
пристебнутий паском водій далі рухається 
зі швидкістю 80 км/год;

0,039 с – водій разом із сидінням підні-
мається на 15 см;

0,044 с – водій вдаряється грудною кліт-
кою об кермо;

0,050 с – ефект інерції спричинює тиск 
на водія чи пасажира, що у 80 разів пере-
вищує масу тіла;

0,068 с – тіло водія вдаряється об па-
нель із силою 6 т;

0,092 с – голова водія вдаряється об ло-
бове скло;

0,100 с – тіло водія після удару об кермо 
вилітає назовні, вибиваючи лобове скло, 
отримані травми призводять до смерті на 
місці;

0,110 с – рештки автомобіля відкидає 
назад;

0,150 с – на місці Дтп панує тиша.
Ці самі дослідження свідчать, що кожен 

другий загиблий у Дтп мав реальний шанс 
вижити, якби був пристебнутий паском без-
пеки. Його використання водієм чи пасажи-
ром, який сидить у передній частині салону 
авто, знижує ризик травм зі смертельними 
наслідками на 45%, а тяжких – до 50%.

під час лобового зіткнення, навіть на 
швидкості близько 64 км/год, що не вважа-
ється небезпечною, виникає перевантажен-
ня до 30 g. у таких випадках людина з ма-
сою тіла 84 кг спричинює такий тиск на пе-

реднє сидіння і/або інших пасажирів, ніби ва-
жить 2,5 т (84 кг х 300м/с2 = 25 200 N). 

подушки безпеки спроможні захищати 
тіло і голову від травм тільки за умови вико-
ристання паска безпеки. він повинен рівно 
прилягати до тіла (якщо буде перекручений, 
може не витримати напруження під час уда-
ру), бути натягнутим (інакше є загроза вда-
ритись об кермо чи навіть лобове скло ще до 
того, як ремінь спрацює). верхня його час-
тина повинна міститися ближче до шиї, а 
не на ребрах (вони можуть бути ушкоджені, 
що призведе до проколювання обох легень і 
серця); пасок у нижній частині (пояс) має об-
лягати стегна (якщо він скручений або при-
лягає до живота, то під час аварії може роз-
чавити внутрішні органи). правильне розмі-
щення підголівника захищає шию.

 
на жаль, серед водіїв і пасажирів є чима-

ло стереотипів щодо пасків безпеки. 
MIФ перший. ремені безпеки можуть 

завадити втекти з палаючого автомобіля.
ФАКТ. статистика свідчить, що лише 

0,5% дорожньо-транспортних пригод 
пов’язані з пожежею в авто.

МІФ другий. під час аварії краще ви-
пасти з автомобіля, ніж залишитись у 
ньому, як у пастці.

ФАКТ. Дослідження доводять, що в 
разі вильоту тіла через лобове скло ри-
зик отримання важких травм збільшуєть-
ся у 25 разів. ризик смерті – ушестеро.

 
MIФ третій. їзда містом і на короткі 

дистанції відбувається на низькій швид-
кості. тому в разі аварії з водієм нічого 
не станеться, а отже, пристібатися пас-
ком немає потреби.

ФАКТ. у випадку удару на швидкості 
50 км/год тіло вилітає з сидіння із силою 1 
т. під час зіткнення автомобіля з твердими 

перешкодами наслідки можуть бути смер-
тельними як для водія, так і для пасажира.

МІФ четвертий. сидіти на задньому 
сидінні безпечніше, тому пристібатися не 
потрібно.

ФАКТ. пасажири на задньому сидін-
ні так само наражаються на небезпеку 
серй озних травм, як і ті, що сидять попе-
реду. понад те, вони становлять смертель-
ну загрозу для людей на передніх сидіннях.

MIФ п’ятий. батьки, притримуючи 
руками дитину, яка сидить у них на ко-
лінах, можуть захистити її від наслідків 
аварії майже так само, як автокрісло.

ФАКТ. батьки не в змозі утримати в 
руках дитину, яка під час несподіваного 
удару набирає масу в кілька центнерів. 
крім того, в разі аварії вони своєю масою 
можуть притиснути тіло дитини, завдавши 
їй серйозних ушкоджень.

 
МІФ шостий. ремені безпеки станов-

лять ризик для плоду.
ФАКТ. у разі аварії лише ремені без-

пеки можуть урятувати життя вагітної 
жінки та її майбутньої дитини.

МІФ сьомий. подушки безпеки є до-
статнім захистом.

ФАКТ. подушка безпеки знижує ри-
зик смерті на 50% тільки за умови одно-
часного використання пасків безпеки.

сучасні автомобілі неприємним сигна-
лом нагадують водіям, що пасок безпеки не 
пристебнутий. багато з них різними способа-
ми обдурюють електроніку, таким чином на-
ражаючи себе на велику небезпеку. адже, за 
результатами багатьох досліджень, одночас-
на дія ременів і подушок додає водіям 75% 
до шансів вижити під час аварії, від настання 
якої, на жаль, ніхто не застрахований. 

Ціна секунди

Спонсор рубрики
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«Православні 
поляки» 
Підляшшя – місце, 
де почути українську 
й білоруську говірки можна 
частіше, ніж польську мову

У
країнська національна 
меншина в Польщі меш-
кає не лише у вигнанні 
після акції «Вісла» на 

півночі та заході Польщі й част-
ково на рідних землях прикор-
доння з Україною, а й у Підлясь-
кому воєводстві, що межує з Бі-
лоруссю. Про цей історичний 
регіон відомо чимало, але за-
звичай інформація про Під-
ляшшя має загальний характер. 
Насправді пересічному україн-
цеві або навіть зацікавленій 
цією тематикою людині лиша-
ються невідомими низка  
фактів, які ховають польські бі-
ловезькі ліси, підляські села та 
їхні мешканці.

ПОПиТ НА ВІРУ 
Якщо їхати з боку Варшави на 
північний схід Польщі, то без 
жодних дорожніх знаків чи наві-
гатора можна помітити, коли 
саме лишається позаду Мазовія 
з її містечками, кляшторами 
(монастирями) та селами із неве-
ликими площами-ринками і по-
чинається Підляшшя. Одна з 
найпомітніших відмінностей, 
що відрізняє його від решти 
Польщі, зокрема й інших схід-
них воєводств: Люблінського і 
Підкарпатського, – велика кіль-
кість православних церков 
майже в кожному селі, як давніх, 
так і нових. Зводяться вони не 
інтенсивно, але помітними тем-

пами, як для католицької кра-
їни. Як висловлюються самі 
мешканці Підляшшя, є попит на 
православну віру і храми, адже в 
деяких гмінах Підляського воє-
водства білоруси й українці ра-
зом становлять національну 
більшість. 

Щоправда, тамтешні укра-
їнці неохоче ідентифікують себе 
із частиною української нації з 
кількох причин. По-перше, в 
ході операції «Вісла», щоб уник-
нути сумної долі українців За-
керзоння, українці Підляшшя 
або записували себе білорусами, 
або переходили в римо-
католицизм. По-друге, далися 
взнаки й асиміляційні процеси 
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«Православні 
поляки» 
Підляшшя – місце, 
де почути українську 
й білоруську говірки можна 
частіше, ніж польську мову

та брак плідних контактів і по-
вноцінного діалогу з рештою 
українців. Як наслідок – не 
лише збільшення чисельності 
білоруської громади в цьому ре-
гіоні, а й поява нового «етносу», а 
саме «православних поляків» – 
так нині дуже часто називають 
себе українці Підляшшя. Утім, 
варто лише заговорити з цими 
«православними поляками» 
українською мовою або принай-
мні польською з українським 
акцентом, як дуже часто одразу 
або після 3–5 хв розмови вони 
переходять не лише на 
польсько-білорусько-україн-
ський суржик, а часом на майже 
чисту українську. 

Ще однією особливістю 
Підляшшя є двомовні дорожні 
вказівники і, як правило, на-
зви населених пунктів. Напи-
сані вони польською та біло-
руською. Відсутність там тре-
тьої – української – мови 
стала наслідком, якщо можна 
так висловитися, білорусифі-
кації та асиміляції, хоча міс-
цеві мешканці зазначають, що 
були спроби встановити й 
україномовні вивіски, але їх 
знімали. Така двомовність 
стосується й вивісок та інфор-
маційних стендів біля право-
славних церков, які трапля-
ються набагато частіше, ніж 
костьоли.

КУЛьТУРНе жиТТЯ 
Попри такі невтішні тенденції та 
фактичну відсутність підтримки 
й дотацій від України, україн-
ська громада на Підляшші має 
доволі активне суспільне та 
культурне життя. Щороку біля 
села Дубичі Церковні прово-
диться фестиваль сучасної укра-
їнської пісні «На Івана, на Ку-
пала», під час якого можна помі-
тити доволі цікаву і забавну кар-
тину, коли і українці, і білоруси, і 
поляки, зокрема польська мо-
лодь із популярним у тих краях 
пивом Żubr у руках, інколи не 
розбираючи слів, в унісон із міс-
цевими гуртами, які грають на 
сцені, співають рядки сучасних 
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ВАРТО ПОБАЧиТи
Парк у селищі Біловежа відносно невеликий, але 
дуже мальовничий. Багато років на його території 
містився імператорський палацовий комплекс, де лю-
бив відпочивати й полювати Ніколай ІІ. Сам палац не 
вцілів, але лишилися брама, стайні та кухонні примі-
щення, а на місці палацу тепер Національний біло-
везький музей. Поруч із парком розташовані розплід-
ник зубрів та алея королівських дубів, вік яких 300–
400 років, кожен із них названий на честь польського 
короля. 

ІСТОРиЧНА ДОВІДКА 
Якщо зазирнути за історичні лаштунки Польщі, можна 
простежити, що її територія після відновлення неза-
лежності у 1918 році зшивалася з абсолютно різних 
клаптиків Центральної та Східної Європи, що й на-
дало міжвоєнній ІІ Речі Посполитій особливо разю-
чого контрасту насамперед в етнокультурному плані, 
коли в таких регіонах, як Східна Галичина, Волинь та 
Гродненщина, поляки становили меншість щодо їх-
нього корінного етносу. Після Другої світової війни 
межі Польщі кардинально змінилися. Східні воєвод-
ства були закріплені за Радянським Союзом, а 
Польща поповнилася Сілезією та Пруссією і стала за 
великим рахунком моноетнічною державою, попри 
питому вагу білорусів й українців на сході та кашубів 
на півночі. Разом із тим вона зберегла ту розмаїту па-
літру культури, архітектури, етнічних та економічних 
особливостей, якою була насичена в міжвоєнні роки: 
на її півночі височіли могутні тевтонські замки, на за-
ході – затишні містечка з класичною німецькою архі-
тектурою, на півдні помітний слід лишало австро-
угорське панування, а на сході – серед Карпат, Холм-
щини і Підляшшя – і далі існували білоруська та укра-
їнська національні громади. 

українських пісень, нерідко пат-
ріотичного змісту: «… одна лю-
бов на все життя, одна журба до 
забуття і Україна, бо в нас іншої 
нема». У такі моменти забуваєш 
про паспорт із візою в кишені й 
здається, що всі події, які відбу-
ваються навколо, – це «Країна 
мрій» в Києві чи «Червона 
рута» в Чернівцях.

Лише фестивалями куль-
турне й суспільне життя україн-
ців не обмежується. Від’їхавши 
на кілька кілометрів від Дубичів 
Церковних, потрапляємо в інше 
село під назвою Буди. Його 
мешканець Сергій Нечипорук 
організував цілий філіал Музею 
народної архітектури та побуту в 
Пирогові – населений пункт при-
крашає готельно-ресторанний 
комплекс в українському стилі: 
корчма, звідки лунає лише укра-
їнська музика, українські хати 
ХІХ століття та міні-готелі, сти-
лізовані під українські й біло-
руські хати. Всередині також 
усе в українському стилі: еле-

менти декору, меблі, начиння 
звезені з усіх українських етніч-
них регіонів Польщі та самої 
України.

ПРиСОВКОВЛеНА ПОЛьЩА
Мандруючи Підляшшям, та-
кож важко не помітити духу 
комуністичної Польської На-
родної Республіки. Передусім у 
назвах вулиць. Важко уявити, 
але за 20 років інтенсивної де-
комунізації, особливо після 
президентства націонал-
консерва тора Леха Качин-
ського, у Поль щі, зокрема Під-
ляському воєводстві, збере-
глися такі назви вулиць, як ву-
лиця Визволителів, вулиця 
Червоної армії, Пролетарська, 
Радянська тощо. А самі насе-
лені пункти нерідко прикра-
шають пам’ятники радян-
ським солдатам (навіть не Ар-
мії Людовій) і, що надзвичайно 
вражає, «героям змагань за 
свободу і соціалізм», який 
можна спостерігати, напри-

клад, у Біловежі біля одно-
йменного парку. Інколи дово-
дилося чути, що цей регіон 
Польщі називають присовков-
леним. Іншим фактором при-
совковленості є потужна під-
тримка навіть дотепер лівих 
політичних сил. Союз демо-
кратичних лівих сил – право-
наступник ПОРП – небезпід-
ставно вважає Підляшшя 
своєю головною електораль-
ною базою, адже, приміром, у 
Гайнівському повіті ліві за-
вжди беруть перше місце. 

По волі чи по неволі, але та-
кий комуністичний дух можна 
ототожнити з білоруською й 
українською нацменшинами.  
І річ не в тому, що українці й бі-
лоруси Підляшшя є прихиль-
никами лівої ідеології (для них 
це своєрідна альтернатива цен-
тральній польській владі, якій 
байдужі проблеми меншин), а у 
відсутності національної полі-
тичної сили українців чи біло-
русів. 

УКРАЇНЦІ В 
ПОЛьЩІ

Нині в Польщі діє 
понад 10 україн-

ських громадських 
організацій, осно-

вні з яких – 
Об’єднання україн-

ців у Польщі та 
союз українців Під-
ляшшя. Але поміж 
них трапляються 

навіть такі, як 
«спілка інженерів і 
техніків українців-

емігрантів у 
Польщі». Вида-

ються україномовні 
часописи, прово-

дяться літературні, 
культурні, мис-

тецькі вечори, під-
тримується певний 
національний і ре-
лігійний зв’язок з 

Україною. 

НАВіГАТоР|поДороЖі
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ПеРежиВеМО НеОСеРеД-
НьОВІЧЧЯ

«КАМ’ЯНІ  
ВОїНи»

Наталя Дмитрук
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«Нас штовхають у ПіСУАР». Олександр 
Крамар пише про те, якою є справжня 
мета організації «Украинский выбор»

Микола: «У Путіна та його команди одне в 
голові – обдерти Україну як липу, і він зара-
ди цього піде на все. Поки що він вмовляє, 
далі буде заганяти палицею, а далі... ду-
майте, що буде»

Фрол Фллорыч: «Попомните мое слово: 
Кремль в результате поглощения Украины 
(присоединения и навязывания контро-
ля по любому запланированному вариан-
ту) получит не часть страны России, а «по-

литический Афганистан», что перерас-
тет в настоящий второй Афганистан с рас-
колом нынешней целостной территории 
Украины на несколько частей: восточные 
территории уйдут в Россию, север, центр 
и запад страны образуют новое государ-
ство Украину, а южные территории по-
двергнутся раскалыванию на мелкие 
зависимые территории, где основную 
роль будут играть соседние страны, где ка-
кая сможет установить свое влияние»

Оля: «Грузинская мечта и Украинский выбор 
выросли с одного яйца – кремлевского» 

«Чому «Південний потік» корисний для 
України». Олександр Крамар аналізує, як 
дії Газпрому можуть змусити українську 

владу посилювати енергетичну безпеку 
держави

Українець: «ПРЕКРАСНО!!! Що б там хто не 
говорив, що б не писали завербовані ФСБ 
журналісти, які б ФСБешні проекти не реа-
лізовувала Росія в Україні та за кордоном, 
як би на цьому не «заробляли» (україн-
ський народ ще не таке терпів), але енерге-
тична незалежність потроху вибудовується! 
А ще не факт, що Росія насправді має гро-
ші для повноцінного будівництва «Півден-
ного потоку». В неї є куди бюджетні кошти 
викидати! Рівень життя російської глибинки 
на рівні первіснообщинного ладу. А до Ура-
лу вже Китай підступив!!!»

Юрій: «Безумовно, цей проект Росії ко-
рисний для України! Це буде стимулюва-
ти ефективніше використовувати газ із Ро-
сії, більше того, ефективно використову-
вати абсолютно всі енергоносії, включно з 
нашими, не тільки простих українців, а й 
саму владу! Як влада буде використовувати 
той зиск – це вже інша розмова. І це пови-
нні ми, українці, контролювати. До того ж 
ті кошти, які ми заробляємо на транзиті, не 
йдуть ні в яке порівняння з тими, які ми пе-
реплачуємо Росії!» 

Замітає. Вітер жбурляє 
снігом в обличчя, сліпить очі, 
забиває подих... За квартал 
від нас відкрився новий су-
пермаркет. Так само, як і я, 
туди прямує жінка похилого 
віку. Розговорилися. Сміюся, 
запитую: «Чули про кінець 
світу? Кажуть, уже близько – 
число цікаве 21.12.2012!» Вона 
у відповідь: «Знаю, але то 
таке… тільки б цього лиха! Бо-
рошно купила, олію, сіль, цу-
кор, сірники, свічки запасла, 
консервації ще влітку зака-
тала. Самогонки вигнала, 
вона в мене цілюща – насто-
яна на травах, навіть корінець 
женьшеню вкинула. Син із 
Китаю привіз. Ось іще мака-
ронів куплю. Якось пережи-
вемо! Аби війни не було». Ось 
такий специфічний оптимізм 
– один із проявів нашого мен-
талітету. Віримо не віримо, 
але віри не втрачаємо. 

Мало що так дратує мене, 
як намагання так званих 
прозахідних кіл так званих 
вітчизняних інтелектуалів 
довести нинішню готовність 
України до входження в 
число цивілізованих країн. 
Показовою відповіддю слу-
гує ситуація, про яку розпо-
вів мій товариш з агробіз-
несу, чия компанія торгує 
насінням. У його фірми за-
раз скрута, бо більшість фер-
мерів уже кілька місяців ні-
чого не купують – бояться 
кінця світу. Це не жарт – у 
2012 році люди в географіч-
ному центрі Європи мислять 
як забобонні селяни серед-
ньовіччя. Власне, чому «як»? 
Більшість українців ними на-
справді і є через радянську 
ментально-цивілізаційну ка-
тастрофу. Ось і живемо в нео-
середньовічній країні в усіх 
сенсах. 

У столичних маршрутках є 
два типи місць: сидячі й біля 
дверей. Середина завжди 
майже порожня. Раціональне 
пояснення такій поведінці зна-
йти складно. Мабуть, це закла-
дено десь глибоко в менталь-
ності киян: тиснутися край са-
мого входу і в жодному разі не 
проходити вглиб. Часто дово-
диться спостерігати картину, 
коли біля дверей перемішу-
ється все: голови з руками, 
ноги із сумками, зате в центрі 
салону обов’язково стоїть двоє-
троє дебелих мужчин із гордо 
піднятими головами, які вда-
ють, що перебувають у якійсь 
паралельній реальності. І лише 
грізний крик водія або відчай-
душні прохання жінок можуть 
зрушити цих «кам’яних воїнів» 
із місця. А так хотілося б, щоб 
ними керувало особисте від-
чуття людяності й солідар-
ності. 

ЗВОРОТНий ЗВ'ЯЗОК
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У 2012 році 
люди в гео-
графічному 
центрі Євро-
пи мислять 
як забобон-
ні селяни се-
редньовіччя

ОСТАННІ ПОДІЇ СВІДЧАТЬ, ЩО 
КРЕМЛЬ ВИРІШИВ СТАВИТИ 
НА ПРЯМЕ ВТРУЧАННЯ У 
РОЗВИТОК ПОДІЙ В УКРАЇНІ
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П
оразка режиму 
Януковича на пар-
ламентських вибо-
рах та зафіксована за 

їхніми результатами очевидна 
перевага української більшості 
змусило занервувати російське 
керівництво. Путін неабияк 
роздратований власником 
«Межигір’я». Причина цілком 
зрозуміла: впертий опір Ві-
ктора Федоровича інтеграції до 
російськоцентричних об’єд-
нань через побоювання втрати 
необмеженої влади і прагнення 
вибудувати в Україні таку собі 
«другу Росію» для власної 
«Сім’ї». Однак альтернативи 
йому в Кремлі серед топ-
політиків в Україні також на-
разі не бачать. Натомість пере-
хід влади до опозиційних сил 
загрожує втратою не лише 
шансів на втягнення країни до 
неоімперського проекту Пу-
тіна, а й тих практичних здо-

бутків, які Москві вдалося 
отримати протягом останніх 
кількох років — від продо-
вження базування ЧФ РФ у Се-
вастополі до 2042 року до під-
вищення статусу російської 
мови і монополізації Росією по-
стачання ядерного палива на 
українські АЕС. Останні події 
свідчать, що за таких обставин 
Кремль, схоже, вирішив ста-
вити на пряме втручання у роз-
виток подій в Україні та вико-
ристання протестного потенці-
алу українського суспільства. 
Все це може завершитися керо-
ваною дестабілізацією ситуації 
в країні. 

«РОССИЙСКАЯ 
ГАЗЕТА» ТА 
«УКРАИНСКИЙ 
ВЫБОР»

Символічним кроком у по-
силенні прямої ідеологічної 

присутності в Україні можна 
вважати початок виходу в Укра-
їні адаптованої версії офіційної 
газети російського уряду – «Рос-
сийской газеты…» з додатком 
«…в Украине». Анонсований на-
клад становить 3 тис. примірни-
ків, спочатку видання поширю-
ватиметься лише в Києві, Хар-
кові та кількох інших великих 
містах. Більш практичним кро-
ком є активізація «Украинского 
выбора» (УВ) Віктора Медвед-
чука, кума Владіміра Путіна та 
Дмітрія Мєдвєдєва. У регіонах 
під егідою УВ відбуваються кру-
глі столи, семінари на теми ре-
ферендуму та федералізації, ме-
діа забезпечують широку під-
тримку цим заходам.

Складається враження, що 
це вписується в логіку матеріалі-
зації давньої погрози, яку нібито 
ще восени 2011 року висунули 

Нас 
штовхають 

у ПіСУАР
Усвідомлюючи загрозу 
втратити контроль над 

Україною після 2015 року, 
Москва, схоже, 

готує ґрунт для удару 
на випередження

під час чергової зустрічі з Януко-
вичем на газову тематику Путін і 
Мєдвєдєв: «Або ви дружите з 
нами, або електорат не дружить 
із вами». Вочевидь, ставка роби-
тиметься на розчарованих у 
чинному режимі мешканців ба-
зових для Партії регіонів 
південно-східних регіонів. По-
рівняно з попередніми вибо-
рами за ПР тут проголосувало 
значно менше людей. Публічно 
виступаючи із закликами до 
втягування України в Митний 
союз, надання російській мові 
статусу державної, Медведчук та 
інші проросійські політики де-
далі активніше критикують і 
владу, і опозицію за те, що вони 
не відповідають очікуванням 
виборців, які, абсолютна біль-
шість українських громадян ні-
бито пов’язує саме зі зближен-
ням із Росією. Водночас у інфор-
маційному просторі розгорта-
ється кампанія, основним месе-
джем якої є те, що затягування зі 
вступом до МС погіршує 
соціально-економічну ситуацію 
і рівень життя більшості україн-
ських громадян. 

Відразу після набуття 27 лис-
топада чинності Законом «Про 
всеукраїнський та місцевий ре-
ферендуми», за який від часу 
свого створення виступав «Укра-
їнський выбор», ця організація 
активізувала зусилля щодо зо-
середження довкола себе пулу 
переважно проросійських гро-
мадських організацій. За кілька 
днів, 30 листопада, 53 загально-
державні та регіональні ГО (се-
ред яких «Гражданская Дума 
АРК», «Союз граждан Украины», 
низка проросійських «казацкіх і 
патріотічєскіх» об’єднань) 
уклали з УВ угоду з метою, як 
відзначалося в одному з повідо-
млень, повернення народу Укра-
їни його конституційного права 
на владу. Коментуючи подію, Ві-
ктор Медведчук зауважив, що 
платформою для підписання 
угоди стали ідеї, викладені у ма-
ніфесті його «Украинского 
выбора». Критичне ознайом-
лення з цим документом проли-
ває світло не лише на справжню 
мету організації, а й специфічні 
механізми її досягнення. 

Сприяти просуванню та по-
ширенню ідей мають ЗМІ, які 
«правильно» висвітлюватимуть 
ті чи інші питання, а також соцо-
питування, які демонструвати-
муть «справжні» пріоритети 

громадян. Зайве пояснювати, 
що системне поєднання цих 
двох чинників – домінування 
(особливо прихованого) в інфор-
маційному просторі та регуляр-
ного оприлюднення «справ-
жніх» суспільних настроїв 
«більшості» – здатне створити 
замкнене коло, цілком спро-
можне у підсумку забезпечити 
будь-який заздалегідь запрогра-
мований результат громадської 
думки. Нав’язані пріоритети ма-
ють почати сприйматися за 
власні, а «Украинский выбор» – 
стати тим інструментом, який 
приведе в дію «справжнє наро-
довладдя» (чи не постають асо-
ціації з більшовицькою пропа-
гандою, а також з тим, чим усе 
завершилося?). «Країною ке-
руєш ти, а не ті, кого ти оби-
раєш!» – твердить Маніфест і 
масово розтиражована по країні 
реклама. 

Ймовірно, після цього в дію 
має бути приведений механізм 
матеріалізації здобутого в бо-
ротьбі за «помисли мас» впливу 
у політичну владу – «референ-
дум за народною ініціативою». 
Причому це має відбуватися на 
основі «правильного» закону про 
плебісцит, який пропонує «Укра-
инский выбор» і який би давав 
можливість ухвалювати: а) стра-
тегічно важливі закони і скасову-
вати чинні; б) рішення з найваж-

ливіших питань суспільного 
життя, інтеграції України в між-
народні спілки та об’єд нання 
(про які саме йдеться, в «Украин-
ском вы бо ре» не приховують); в) 
акти народної волі, наслідками 
яких можуть бути розпуск парла-
менту і відставка уряду. 

СЛАБКИЙ ІМУНІТЕТ
На жаль, варто визнати, що на-
разі українська держава не має 
імунітету до так спроб її вну-
трішнього завоювання, для 
якого в нинішніх умовах по-
трібні лише організаційні нави-
чки ведення системної роботи в 
масштабах країни, потужні фі-
нансові ресурси, відсутність 
усталених демократичних ін-
ституцій або перешкод із боку 

авторитарної влади, і на пер-
ший погляд приваблива для 
широкого загалу ідея. 

Перші два фактори успіху у 
Медведчука та його «Украин-
ского выбора» так чи інакше на-
явні. Щодо перешкод із боку 
влади, то наразі режим Януко-
вича з мотивів самозбереження 
спробував перехопити ініціа-
тиву й ухвалити закон про рефе-
рендум, який фактично замикає 
можливість його проведення 
на президенті. Проте сумнівною 
є його здатність довго опи ра-
тися спланованій спецоперації 
Крем ля в умовах міжнародної 
ізоляції, конфлікту із опозицією, 
взаємопоборення між різними 
групами впливу у владному кон-
гломераті, перебування на клю-
чових посадах силового блоку 
росіян. Але найголовніше те, що  
це відбувається в умовах погір-
шення соціально-економічної 
ситуації та протестних настроїв, 
які посилюються швидким тем-
пами серед громадян (життя 
яких постійно погіршується, але 
«випустити пар» за рахунок 
зміни влади легітимним шля-
хом під час виборів вони не ма-
ють можливості).

За таких умов може активно 
провокуватися поглиблення на-
явних ліній конфлікту між окре-
мими олігархами та/або ними і 
«Сім’єю» (внаслідок зростання 
апетитів тієї як в політиці, так і 
економіці), як і загальна дестабі-
лізація ситуації в країні за допо-
могою педалювання керованих 
«охлократичних ініціатив». У 
такий спосіб для основних дійо-
вих осіб чинної влади створюва-
тиметься ситуація, коли вони 
змушені будуть шукати силу, 
здатну припинити хаос і гаран-
тувати їм збереження «здобутих 
непосильною працею» активів в 
Україні. Оскільки вивезти їх, а 
також те, що зараз готується до 
привласнення найближчим ча-
сом, складно. 

Нарешті останній фактор – 
ідея, чи, власне, її сурогат. 
Йдеться про небезпечну в ни-
нішніх українських реаліях су-
міш: з одного боку популярна 
серед протестного електорату 
тема подолання корупції і під-
звітності влади громадянам, а з 
другого – ностальгії частини на-
селення за реставрацією кла-
сичного совка і прагнення до ре-
інтеграції в російський неоім-
перський проект. 

Автор: 
Олександр 

Крамар
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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 
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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 
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минулого й сучасного, роблять 
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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.
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