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

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

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

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА!

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

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

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

ЗА СИСТЕМОЮ PORTMONE: 
www.portmone.com.ua

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

«Світ у 2013» – 40 грн

Телефон редакц�: (044) 351-13-00

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

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

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

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

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

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

II категоріяI категорія

Передплатний індекс «Світ у 2013» 68098

Передплатний індекс 
«Український тиждень» 99319

**

** У графі «вид платежу» вкажіть, будь ласка, назву журналу.
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Власники квартир, житлова площа 
яких більша ніж 120 м²

Власники більше ніж одного 
садового (дачного) будинку 

Власники садових і дачних будинків, 
але не більше ніж одного такого об’єкта 
на одного платника податку 

Власники одного об’єкта житлової 
нерухомості, який належать багатодітним 
і прийомним сім’ям, у яких виховуються 
троє та більше дітей 

Власники гуртожитків

Власники гаражів

Власники комерційної нерухомості 

Власники житлового будинку, житлова 
площа яких більша ніж 250 м²

Власники більше ніж одного об’єкта 
житлової нерухомості, які належать 
багатодітним і прийомним сім’ям, 
у яких виховуються троє та більше дітей 

Власники квартир, житлова 
площа яких менша ніж 120 м²

Власники житлового будинку, 
житлова площа яких менша 
ніж 250 м²

Власники об’єктів житлової 
нерухомості, які розміщені в зонах 
відчуження та безумовного 
(обов’язкового) відселення, 
визначених законом 

Власники дитячих будинків 
сімейного типу 

Власники квартир, житлова площа 
яких становить від 120 м² до 240 м², 
– 1% мінімальної заробітної плати 
за 1 м² (11,47 грн за 1 м²)

Власники будинків, житлова площа 
яких становить від 250 м² до 500 м², 
– 1% мінімальної заробітної плати 
за 1 м² (11,47 грн за 1 м²)

Власники квартир, житлова площа 
яких більша ніж 240 м², 
– 2,7% мінімальної заробітної плати 
за 1 м² (30,97 грн за 1 м²)

Власники будинків, житлова площа 
яких більша ніж 500 м², 
– 2,7% мінімальної заробітної плати 
за 1 м² (30,97 грн за 1 м²)

ПОДАТОК ПЛАТЯТЬ

ПОДАТОК НЕ ПЛАТЯТЬ

СТАВКИ   (ПОДАТОК ПЛАТИТЬСЯ РАЗ НА РІК)
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Стражі режиму
Тенденція тижня: «сімейні» 
силовики мобілізували проти 
себе не лише розрізнені 
суспільні протести,  
а й політиків

Московська журналістка Катерина 
Барабаш констатує посилення 
антиамериканізму в Росії, 
вважаючи його віддзеркаленням 
внутрішніх комплексів

Із князів у...
Що спільного між 

президентськими виборами  
в Чехії та проблемами з видачею 

її віз українцям 

Між Сходом і Заходом
Американський експерт Стівен Дж. 
Бленк аналізує, чому Києву потрібно 
позбутися ілюзій щодо можливості гри 
на два боки 
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Джеймс Шерр, один із найкращих 
західних експертів з питань безпеки 
на посткомуністичному терені, 
розмірковує, які відносини з режимом 
Януковича має вибудувати ЄС 

«Бездоганна репутація»
Що заважає Україні вчасно 
виконувати рішення 
Європейського суду  
з прав людини. Репортаж  
з останньої сесії ПАРЄ

Привілеї відповідальності
Французький філософ Венсан Декомб про 
суспільну відповідальність інтелектуалів  
і те, чим вони відрізняються від інтелігенції  

Податок для галочки 
Для чого запровадили податок 
на нерухомість, якщо його 
користь для місцевих бюджетів 
вимірюється лише 75 млн грн  
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Провокація проти 
євроінтеграції
Як позначиться нова хвиля 
політичних репресій на 
європейських перспективах 
України

565246 50

Незламний герой Крут
Історія старшини Армії 

УНР Семена Могили, який 
пожертвував життям, 

обравши свободу

Майже серйозно 
Чого (кого) 
боїться Янукович 

16
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Європа на чужому фронті
Чому готовності до військових 
операцій за кордоном у  
європейців стає менше, 
але попит на інтервентів досі 
високий

Небезпечні береги
Чи переросте 
конфлікт між 

Китаєм та Японією 
за острови у війну

Ігор Лосєв 
про блиск 
та убозтво 
політичної 
філології

44
СпАДоК

поліТИКА

СвіТ

Довга місія 
Чим загрожує Заходу 
захоплення ісламістськими 
угрупованнями територій  
у Північній Африці

На яких трьох 
проблемах варто 

зосередитися Бараку 
Обамі, щоб залишитися 

великим президентом 

Ера радіо
Як радіо змінило світ, 
започаткувавши революцію не 
лише в культурі, а й у світовій 
економіці, комунікаціях, 
медіа та політиці

Чому звучить 
шансон?

Мережеве болото
Як великі медіа-
холдинги вбивають 
креативне 
українське радіо

Світове ательє
Репортаж Алена 
Ґіймоля з Бангладеш, 
яка багато в чому 
нагадує Україну   

26
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В
ідомий своєю схильністю до гігантоманії бра-
зильський художник Едуардо Кобра створив 
56-метрове графіті в Сан-Паулу. В такий спосіб 
митець ушанував пам’ять відомого латиноаме-

риканського архітектора Оскара Німеєра (він, зокрема, 
є одним з архітектурних творців новітньої столиці Бра-
зилії – міста Бразиліа), який помер у грудні 2012-го у віці 
104 роки.   

Фото: Reuters

Графіті замість 
пам’ятника
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П
еребіг подій останнього тижня засвідчив, 
що «сімейні» силовики здатні мобілізу
вати проти себе не лише розрізнені сус
пільні протести (див. стор. 7), а й політи

ків. Брутальні й до того ж сконцентровані в часі 
дії влади спровокували активізацію політич
ного життя, попри сезон відпусток, що триває 
наразі у депутатів. Силовики спромоглися одно
часно зачепити і «Батьківщину», і УДАР, і «Сво
боду» та навіть надіслати «чорні мітки» частині 
депутатів-мажоритарників.

Тиждень  
в історії

  24 січня 1918    25 січня 1919    26 січня 1934  

17 січня податкова спробувала провести об
шуки у громадській приймальні нардепа від ВО 
«Свобода» Михайла Головка. Прокуратура Тер
нопільської області за фактом його «перешко
джання у проведенні слідчих дій» порушила 
кримінальне провадження, а її прес-служба 
анонсувала, що «наступним кроком у розсліду
ванні буде звернення до ВР щодо зняття депутат
ської недоторканності та продовження досудо
вого розслідування у цій справі». Зранку 18 січня 
працівники спецпідрозділів міліції, застосову
ючи грубу фізичну силу, витягли із кімнати для 
побачень у харківській лікарні, де перебувала 
Тимошенко, депутатів від «Батьківщини» Олек
сандру Кужель, Тетяну Слюз та Людмилу Дени
сову. При цьому Слюз заявила про завдання їй 
тілесних ушкоджень. Того самого дня силовики 
спецпідрозділу «Альфа» увірвалися до громад
ської приймальні народного обранця від УДАР 
Ярослава Дубневича. Ввечері 18 січня Генпроку
ратура пред’явила «повідомлення про підозру» у 
справі про вбивство депутата Євгена Щербаня 
Юлії Тимошенко. Наступного дня заступника го
лови фракції ВО «Батьківщина» Григорія Не
мирю допитали в Генпрокуратурі. Захисник екс-
прем’єра Сергій Власенко заявив, що Янукович 
поставив завдання заарештувати його, і поінфор
мував, що проти нього уже порушено кілька кри
мінальних справ, під які нібито готується санк
ція більшості у ВР на притягнення до відпові
дальності (раніше йому перешкодили виїхати за 
кордон).

Першим на очевидні політичні репресії від
реагував УДАР, виступивши з вимогою скли
кання позачергової сесії Верховної Ради, на якій 
має бути розглянута «ситуація з дотриманням 
прав політичних ув’язнених, зокрема Юлії Тимо
шенко і Юрія Луценка, та подана оцінка діям 
правоохоронних органів щодо депутатів від опо
зиції». Потім аналогічну ініціативу висловила 
«Батьківщина», яку підтримала «Свобода». 
Регіо нали формально за скликання позачергової 
сесії, щоби розставити крапки над «і» в ситуації 
стосовно екс-прем’єра. Окремі з них, як-от Воло
димир Олійник, сигналізують про можливість 
дати згоду у парламенті на притягнення до кри
мінальної відповідальності низки опозиційних 
депутатів, «якщо буде достатньо підстав», які, як 
відомо, за нинішніх часів знайти неважко. Зва
жаючи на те, що в цьому списку потенційно пере

  17–23 січня  
Міліція силоміць 
вивела жінок-
депутатів, які 
прийшли до 
лікарні підтримати 
Тимошенко

Стражі режиму

Автор: 
Олесь 

Олексієнко

Британський 
парламент дозволив 
Шотландії провести 
референдум щодо 
незалежності

Генпрокуратура 
висунула звинувачення 
Юлії Тимошенко в 
замовленні вбивства 
Євгена Щербаня

Підписано польсько-
німецький пакт про 
ненапад, що був 
анульований Берліном  
у квітні 1939 року

Центральна Рада оголосила 
IV Універсал –  
про незалежність УНР

На Версальській 
конференції в Парижі 
вирішили створити Лігу 
Націй
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Опубліковано твір англій-
ської письменниці Джейн 
Остін «Гордість і упереджен-
ня» – «прабабусю» 
всіх жіночих романів

Битва між 
військами УНР та 
більшовиками біля 
станції Крути

  27 січня 1973    28 січня 1813    29 січня 1918  
У Парижі укладено 
угоду про припинення 
війни у В’єтнамі 
та виведення 
американських військ

бувають принаймні кілька осіб із різних опози
ційних сил, удар по опозиції може стати своєрід
ною відповіддю режиму на вимоги відставки ке
рівництва силових структур, яке цілковито нале
жить до кола «Сім’ї».

Ситуація, що склалася, свідчить: у «сімейних» 
силовиків поступово зникають гальма, а нещо
давнє різке посилення позицій «Cім’ї» в органах 
виконавчої влади переконало, що вони можуть 
кинути виклик депутатській солідарності щодо їх
ньої недоторканності. Можливо, цього буде до
статньо, щоби сформувати більшість у парламенті 
«проти перебору із силовими інструментами». 
Адже дедалі більше підстав сприймати ситуацію 
як пересторогу і у багатьох людей із провладного 
конгломерату. Наразі до кримінального переслі
дування ще не дійшло, проте спроби переламу
вати через коліно із використанням силових 
структур тут також стають дедалі очевиднішими. 
Приміром, закарпатські ЗМІ повідомили, що до 
Хуста навідалася спеціально створена робоча 
група МВС, яка здійснила виїмку документів 
Хустської ОВК № 72 для вивчення результатів ви
борів по цьому округу, в якому, нагадаємо, переміг 
Павло Балога, що було вступив, а потім нібито 
збирався вийти із фракції ПР у парламенті. Так 
йому можуть сигналізувати про можливу втрату 
мандата народного депутата.

За цих умов чимало залежатиме від позиції де
путатів КПУ і самої ПР. З одного боку, їхніх голосів 
достатньо для того, щоби дозволити притягнення 
до відповідальності будь-якого депутата. А з дру
гого – вони усвідомлюють, що в такий спосіб у ни
нішніх умовах роблять беззахисними у майбут
ньому самих себе. Адже у відповідь за певних обста
вин частина опозиціонерів може так само проголо
сувати за згоду на переслідування будь-якого пред
ставника КПУ чи самовисуванця, звинуваченого у 
тому чи іншому не обов’язково надуманому зло
чині. Позбавлення депутатської недоторканності 
кількох опозиційних депутатів загрожує втратою 
останніх червоних ліній у дедалі безкомпромісні
шій політичній війні. Провал владних ініціатив 
щодо зняття недоторканності з низки представни
ків опозиції, створення ТСК щодо розслідувань зло
вживань правоохоронцями можуть означити ін
ший тренд – посилення спротиву парламенту неза
лежно від партійної належності спробам прези
дента чи окремих груп впливу використовувати си
ловиків для підпорядкування собі країни. 

  30 січня 1933  
Канцлером 
Німеччини став 
Адольф Гітлер

Нове обличчя протесту
В українському протестному русі дедалі чіткіше виокремлюється но
вий тренд – акції солідарності з особами, яких, на думку громад
ськості, засудили незаконно або зі значними порушеннями. Без па
тронату політичних сил громадяни організовують мітинги, участь у 
яких беруть від кількох сотень до кількох тисяч осіб. Найпоказові
шими в цьому сенсі є акції на підтримку родини Павличенків (сина і 
батька засудили за підозрою у вбивстві судді) – протести, організо
вані переважно спільнотами футбольних уболівальників, відбулися в 
більшості українських обласних центрів. Так само в Сумах, де одного 
з активістів покарали за антипрезидентські графіті позбавленням 
волі на один рік, люди вийшли на вулицю, щоб висловити своє обу
рення суворим вироком. У Києві наростає рух на захист учительки 
Ніни Москаленко, яка намагається запобігти рейдерському захо
пленню її земельної ділянки в центрі столиці. Торік мали місце ана
логічні акції на підтримку Віталія Запорожця, засудженого на 14 ро
ків за вбивство міліціонера, який тероризував ціле село, та вимоги 
справедливого суду над миколаївськими ґвалтівниками (справа 
Оксани Макар. – Ред.). На думку експертів, протести проти суддів і 
правоохоронців надалі тільки зростатимуть. «Люди не довіряють су
довій гілці влади. Вони взагалі не довіряють нашим правоохоронним 
органам. Значна частина громадян вважає, що суд Лінча – це єдиний 
спосіб поновити справедливість. І вони мають багато прикладів 
цього, – зазначає соціолог, голова правління фонду «Демократичні 
ініціативи» Ірина Бекешкіна. – Люди помічають, що закон не для 
всіх. Тому стала поширеною позиція, що його треба брати у свої 
руки». На думку соціолога, дедалі більша частина суспільства вва
жає, що судова та правоохоронна системи не стоять на сторожі пра
восуддя, а лише захищають владу від самих громадян. За останніми 
даними соцопитувань, судам, міліції та прокуратурі не довіряє по
над 60% українців, тож протести проти правового свавілля, воче
видь, лише наростатимуть. ф
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Опозиція 
ініціювала 
скликання 
позачергової 
сесії Верховної 
Ради

Барак Обама 
склав присягу 
президента США

Парламентські вибори 
в Ізраїлі. Переміг 
правоцентристський 
блок Біньяміна 
Нетаньягу

Влада Литви 
заморозила 
рахунки 
фігурантів 
«списку 
Маґнітского»
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МІХЕїЛ УКЛЕБА
новий посол
Посла Грузії в Україні 
замінили вперше за 20 
років. На місце Ґріґола 
Катамадзе прийшов 
дипломат, який раніше 
представляв її в Ки-
таї та Болгарії.

ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ
ініціює
Лідер УПЦ КП звер-
нувся до глав поміс-
них церков із прохан-
ням розглянути пи-
тання автокефалії 
Української церк-
ви на майбутньо-
му Вселенському 
соборі.

РЕНАТ КУЗьМІН
виправдовується
Він вважає, що за прав-
ління Ющенка були 
«справжні політичні 
репресії». Хоча тоді 
жоден високопоса-
довець епохи Кучми 
так і не потрапив 
за ґрати. 

Вільне відвідування
Усі засідання нової Ради, що вже встигла провести одну сесію, відбулися майже за 
повного аншлагу. Депутати-опозиціонери намагаються примусити, подеколи навіть 
силою, регіоналів до персонального голосування, а відтак ті хоч-не-хоч змушені 
максимально мобілізуватися на парламентські засідання. Однак до ідеалу парла-
ментаризму поки що далеко – недисципліновані обранці трапляються в кожній 
фракції, а дехто взагалі не вважає за потрібне ходити на засідання, хіба що на уро-
чисте відкриття. Як засвідчило дослідження, проведене ГО «ОПОРА», найдисцип-
лінованіші наразі парламентські новачки – «Свобода» й УДАР, а також комуністи. 
Найменш працьовитими виявилися позафракційні, що, вочевидь, пов’язано зі ще 
незавершеним процесом «тушкування». 

ЮРІЙ ІВАНЮЩЕНКО
(ПР)

друг «Сім’ї»

ПАВЛО БАЛОГА 
 торгується з ПР, 

обіцяє вийти 
з фракц�

ОЛЕКСАНДР ВОЛКОВ
(ПР) баскетболіст 

і «вишибала» 
фракц� 

СЕРГІЙ ТІГІПКО
(ПР)

«внутрішня 
опозиція» в ПР

 АНДРІЙ ТАБАЛОВ
тушка,

 позафракційний 

ЛЕОНІД ЄМЕЦЬ
(«Батьківщина»)

недосвідчений, на засіданнях 
був, але не реєструвався

АРТЕМ ЩЕРБАНЬ
(ПР)   

ІГОР СКОСАР
(«Батьківщина»)

бізнесмен, 
потенційна тушка   

За даними ГО «ОПОРА»
Пропущено засідань з 6-ти, що відбулися ТО
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814 тис. одиниць 
зброї
перебуває на руках в українців. 
Дані легального обліку МВС

27 млрд грн 

витратили українці на ліки  
у 2012 році. Дані Державної 
служби України з лікарських  
засобів

26 тис. дітей 
претендують на усиновлення  
в Україні. Дані офісу уповнова-
женого президента України  
з питань захисту прав дітей

11 млн грн 

компенсацій має сплатити  
Україна позивачам,  
які виграли справи проти неї  
в Євросуді 17 січня 

ФЕЙС-КОНТРОЛь МАЙжЕ СЕРЙОЗНО

ВАЛЕРІя ЛУТКОВСьКА
підігрує владі
На думку омбудсмена, 
відеоспостереження 
за Юлією Тимошен-
ко жодним чином 
не утискає її прав.

ЮЛІя ТиМОШЕНКО
закликає
Екс-прем’єр ініціює ство-
рення єдиної непровлад-
ної партії, бо каток 
ПР «може зупинити 
лише потужна опо-
зиційна сила, яка ма-
тиме беззаперечну 
підтримку суспіль-
ства».

ДОСЛІДжЕННя

Чо
го

 (к
ог

о)
 б

ої
ть

ся
 я

ну
ко

ви
ч VIP-ЕСКОРТ. 

Янукович і «чорна свита»

Так ходить в народ 
Анґела Меркель... 

... а так Франсуа Олланд
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Вільне відвідування
Усі засідання нової Ради, що вже встигла провести одну сесію, відбулися майже за 
повного аншлагу. Депутати-опозиціонери намагаються примусити, подеколи навіть 
силою, регіоналів до персонального голосування, а відтак ті хоч-не-хоч змушені 
максимально мобілізуватися на парламентські засідання. Однак до ідеалу парла-
ментаризму поки що далеко – недисципліновані обранці трапляються в кожній 
фракції, а дехто взагалі не вважає за потрібне ходити на засідання, хіба що на уро-
чисте відкриття. Як засвідчило дослідження, проведене ГО «ОПОРА», найдисцип-
лінованіші наразі парламентські новачки – «Свобода» й УДАР, а також комуністи. 
Найменш працьовитими виявилися позафракційні, що, вочевидь, пов’язано зі ще 
незавершеним процесом «тушкування». 

ЮРІЙ ІВАНЮЩЕНКО
(ПР)

друг «Сім’ї»

ПАВЛО БАЛОГА 
 торгується з ПР, 

обіцяє вийти 
з фракц�

ОЛЕКСАНДР ВОЛКОВ
(ПР) баскетболіст 

і «вишибала» 
фракц� 

СЕРГІЙ ТІГІПКО
(ПР)

«внутрішня 
опозиція» в ПР

 АНДРІЙ ТАБАЛОВ
тушка,

 позафракційний 

ЛЕОНІД ЄМЕЦЬ
(«Батьківщина»)

недосвідчений, на засіданнях 
був, але не реєструвався

АРТЕМ ЩЕРБАНЬ
(ПР)   

ІГОР СКОСАР
(«Батьківщина»)

бізнесмен, 
потенційна тушка   

За даними ГО «ОПОРА»
Пропущено засідань з 6-ти, що відбулися ТО
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МАЙжЕ СЕРЙОЗНО

58,8% українців
проти біометричних паспортів. Дані 
Центру Разумкова і фонду «Демокра-
тичні ініціативи»

40% населення 
України
користується інтернетом – менше 
ніж у Білорусі та Росії. Дані Gallup 
Organisation

КОРОТКО ПРО «АЕРОСВІТ»

Відповідь Коломойського?
Навколо бізнесу олігарха Ігоря Коломойського роз
гортаються події, які дають підстави говорити про 
його ймовірну війну з владою.
22 січня Апеляційний господарський суд Києва 
прийняв скаргу проти процедури банкрутства ком
панії «АероСвіт», розпочату з ініціативи власників 
наприкінці 2012-го. Є інформація, що в такий спо
сіб Коломойський не оптимізує авіаційний бізнес, 
як багато хто вважає, а намагається уникнути пе
редачі своїх активів під контроль «Сім’ї». Скаргу з 
проханням призупинити провадження у справі про 
банкрутство подала Бориспільська об’єднана дер
жавна податкова інспекція Київської області. У разі 
скасування процедури буде знято мораторій на ви

плату зобов’язань підприємства, а податківці змо
жуть проводити в компанії позапланові перевірки. 
Власне, підстави для початку процедури банкрут
ства у власника «АероСвіту» були протягом усього 
минулого року, але зроблено це саме в період но
ворічних свят, коли пасажиропотік зростає в кіль
ка разів. Тож дуже схоже на те, що Коломойський, 
створюючи колапс на внутрішньому ринку авіапе
ревезень, натякає владі: усе це квіточки; якщо ви 
і далі «кошмаритимете» мій бізнес, я завалю бан
ківську систему. ПриватБанк, який також контро
лює згаданий бізнесмен, вважається головним його 
«козирем», бо навіть гіпотетичні проблеми струк
тури можуть не лише призвести до краху фінансо
вої системи, а й мати негативні наслідки для еконо
міки країни. Станом на 1 жовтня 2012 року, за під
рахунками НБУ, в ПриватБанку було зосереджено 
більш ніж 82,5 млрд грн депозитів фізичних осіб, 
або близько чверті всіх вкладів громадян у банків
ській системі. Депозити юридичних осіб у фінуста
нові – 20,64 млрд грн, або 10% усіх по країні. Акти
ви ПриватБанку, за різними оцінками, становлять 
12–15% загального обсягу банківської системи. Тож 
проблеми у ньому неминуче спричинять ланцюго
ву реакцію у ній (достатньо згадати, що банківська 
криза 2008–2009 років розпочалася з активного 
чорного піару проти Промінвестбанку).  
Так чи інакше в інтернеті, зокрема соціальній мере
жі Facebook, стали з’являтися заклики щодо знят
тя грошей із рахунків у ПриватБанку. Щоправда, 
на противагу цьому фінустанова заявила про плани 
щодо розширення мережі терміналів самообслуго
вування майже удвічі – до 12 тис. одиниць, знижен
ня низки комісій для клієнтів і нагадала, що закін
чила 2012 рік із прибутком 1,5 млрд грн. 
Влада ж у грі навколо активів Коломойського на
разі демонструє впевнену позицію, мовляв, усе під 
контролем, що може лише свідчити, що основні бо
йові дії ще попереду.

О
станнім часом президентові дорі
кають за те, що він рідко виходить 
межи люди й уникає публічності. 
Однак у цьому є один безсумнів

ний плюс: кожен невиїзд Януковича – це 
колосальна економія на численному об
слуговуючому персоналі, перекритті 
руху та інших церемоніальних заходах. 
Про безпеку Віктора Федоровича нині 
дбають так, ніби він щось середнє між 
Башаром Асадом і британською короле
вою. Супровід із кільканадцяти бодігар
дів – це тільки те, що помітно неозброє
ним оком, а ще ціла армія бійців невиди
мого фронту, які супроводжують україн
ського президента на дахах, у натовпі під 
виглядом цивільних, по периметру тощо. 
Такі параноїдальні заходи безпеки, 
якими супроводжують усі заходи за 
участю гаранта, наштовхують на думку 
про те, що йому справді загрожує сер
йозна небезпека. Утім, є й інші версії, 
як-от, мовляв, що він сам після кількох 
напівкумедних «атак» яйцем та вінком 
добряче налякався або що то силовики, 
аби виправдати дедалі більші витрати на 
їхні відомства, намагаються переконати 
головнокомандувача в тому, що за кож
ним кущем на нього чатують вороги…  

Відтак усі церемонії за участю першої 
особи держави, навіть святкові, стають 
подібними до жалобних процесій, як-от 
під час покладання квітів у День Собор
ності чи навіть відвідин жіночого монас
тиря, коли президента супроводжував 
почет із суворих чоловіків у чорних кос
тюмах.  

На богослужіння  
під конвоєм 

... а так Франсуа Олланд
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Провокація  
проти євроінтеграції
Дії українських силовиків, схоже, мають на меті  
зірвати підписання Угоди про асоціацію з ЄС,  
однак можуть не дати бажаних результатів

18 
січня генеральний 
прокурор Віктор 
Пшонка на бри
фінгу заявив про за

вершення слідства у черговій 
справі проти Юлії Тимошенко 
– її звинувачують у причет
ності до організації вбивства 

Євгена Щербаня, який був роз
стріляний у Донецькому аеро
порту разом із дружиною та ще 
трьома особами 3 листопада 
1996 року. Хоча справа розслі
дувалася давно, рішення про 
висунення обвинувачення 
стало значною мірою несподі

ванкою. Після заяви генпроку
рора питання здоров’я Юлії 
Володимирівни та умов її 
утримання в інформаційному 
просторі поволі відійшло на 
другий план. Це стосується й 
інциденту з трьома народними 
депутатками, які напередодні 

Автори:  
Олександр 

Крамар, 
Олександр 
Михельсон 
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СЦЕНАРІї ЗРиВУ ПІДПиСАННя 
УГОДи ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС  
У 2011 ТА 2013 РОКАХ СХОжІ

відмовилися покинути примі
щення, де утримують Тимо
шенко, але згодом були бук
вально викинуті звідти за рі
шенням суду. Не кажучи вже 
про факти тиску силовиків на 
депутатів від інших опозицій
них партій (див. стор. 6).

МІжНАРОДНиЙ КОНТЕКСТ
«Правова ескалація проти 
Тимошенко відбулася якраз у 
той час, коли дипломати ЄС 
обговорюють, чи слід пом’як-
шити свою позицію у справі 
щодо екс-прем’єрки й дозво
лити підписати торгову угоду 
<…> Такий неочікуваний крок 
може ще більше ускладнити 
відносини з Європейським Со
юзом та США, зважаючи на те 
що цей рік, на думку аналіти
ків, стане для України вирі
шальним у тому, чи поверне 
одна з найбільших європей
ських націй ближче до ЄС, чи 
піде назад до Росії». Так 19 
січня відреагувала британська 
Financial Times на ситуацію 
дов кола Тимошенко.

Водночас увечері 20 січня 
з’явилась інформація про зу
стріч генпрокурора Віктора 
Пшонки, міністра охорони 
здоров’я Раїси Богатирьової та 
голови Державної пенітенціар
ної служби Олександра Лісіц
кова з акредитованими в Києві 
дипломатами. За повідомлен
ням ГПУ, чиновники поінфор
мували представників 23 ди
пломатичних місій (включа
ючи місії Росії, США та ЄС) про 
вручення Тимошенко повідо
млення про підозру в злочині 
та переконували їх, що при 
цьому дотримано всіх вимог 
законодавства. Міністр Бога
тирьова надала медичні вис-
нов ки, за якими Тимошенко 
може брати участь у слідчих 
діях. Натомість 22 січня го
лови представництв США та 
ЄС в Україні подали до МЗС 
офіційне прохання про зустріч 
із Тимошенко для з’ясування 
ситуації. 

У будь-якому разі не
складно спрогнозувати, що 
відносини із Заходом від нової 
справи Тимошенко не поліп
шаться, питання тільки в тому, 
наскільки вони погіршаться. 
Що спонукало до таких дій 
ГПУ саме тепер, напередодні 
саміту Україна – ЄС, заплано
ваного на 25 лютого в Брюс

селі: нескоординовані дії окре
мих представників влади, як 
про це заявляють деякі україн
ські аналітики, провокація 
ззовні без відома президента 
чи свідома акція самого Яну
ковича, щоб зірвати Угоду про 
асоціацію та зберегти за собою 
можливість і далі балансувати 
між ЄС та Росією, розбудову
ючи авторитарну модель «сі
мейного» володіння в центрі 
Європи?

ХТО ПРиЙМАЄ РІШЕННя
До першої версії схиляється 
частина українських експертів, 
які (зокрема, політолог Воло
димир Фесенко) звертають 
увагу на те, що висунення об
винувачення Тимошенко мало 
на меті відволікти увагу від 
скандалу довкола силового ви
кидання з лікарні опозиційних 
народних депутаток, а також 
нейтралізувати протестну ак
цію її самої проти умов утри
мання, як-от використання ві
деокамер для постійного спо
стереження за нею. Демарші 
екс-прем’єрки та активізація її 
прихильників за цією логікою 
можуть бути пояснені спро
бами ще раз привернути до 
себе увагу напередодні лютне
вого саміту Україна – ЄС та 
очікуваного ухвалення рішень 
європейських структур щодо 
безвізового режиму з Украї
ною й Угоди про асоціацію. 
Така логіка дій могла би бути 
зумовлена побоюванням за
хисників Тимошенко, що під
писання Угоди з режимом 
Януковича позбавить їх мож
ливостей домагатися реаль
ного звільнення ув’язненої. 
Відтак представники ПР уже 
звинуватили опозицію в праг
ненні зірвати саміт Україна – 
ЄС і підписання Угоди про асо
ціацію. Втім, ця версія не пояс
нює брутального застосування 
сили проти депутатів у лікарні 
Тимо шенко в ніч на 18 січня, 
активізації тиску силовиків на 
представників «Батьківщини» 
(зокрема, на Власенка, Не
мирю) та інших опозиційних 
сил, що лише підкреслює ре
пресивний імідж режиму Яну
ковича. 

Тому більше підстав гово
рити про цілеспрямовану ак
цію, інспіровану російськими 
спецслужбами, щоб спровоку
вати чергову хвилю конфрон

тації із Заходом. Власне, в ни
нішній ситуації вона вигідна 
лише Кремлю, оскільки Угода 
про асоціацію і зону вільної 
торгівлі України з ЄС суттєво 
ускладнить реалізацію плану з 
втягування Києва у його нео
імперські проекти. Тим більше 
що спостерігається цікавий 
збіг подій. Після провалу пер
шої «кавалерійської атаки» 
Путіна з метою втягування 
України до Митного союзу на
весні 2011-го з’явилися високі 
шанси підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС восени того са
мого року під час попере
днього двостороннього саміту. 
Але саме арешт Тимошенко в 
серпні (лише за кілька місяців) 
зірвав очікуване підписання. 
Другою спробою Білокам’яної 
дотиснути Януковича до 
вступу в Митний союз став 
грудень 2012-го. Однак після 
того, як візит українського 
президента до Москви так і не 
відбувся, оскільки сторони на
чебто попередньо не домови
лися стосовно деяких нюансів 
такої інтеграції, значно зросли 
шанси прийняття принципо
вого рішення під час лютне
вого саміту Україна – ЄС щодо 
підписання Угоди про асоціа
цію уже в 2013 році. Європей

ські структури в грудні суттєво 
пом’якшили свою позицію, зо
крема вимагаючи лише «про
гресу» у відповідних питан
нях, а не принципового вирі
шення проблеми політв’язнів. 
За таких вимог, щоб зірвати 
підписання документа, по
трібно було лише досягнути 
регресу в проблемних момен
тах. І те, що відбулося впро
довж останнього тижня й може 
відбутися найближчим часом, 
дуже схоже на відпрацювання 
відповідного сценарію. 

Можна припустити, що по
силення політичних репресій є 
наслідком зовнішнього впливу 
на українських силовиків, 
який чинився без відома пре
зидента. Але в такому разі, не
хай і з певним часовим лагом, 
слід очікувати суттєвих кадро
вих висновків щодо людей, які 

Голова комітету ВР 
у закордонних 

справах, регіонал 
Віталій Калюжний 

відповів на занепо-
коєння зовнішньо-
політичного відом-
ства Франції ситуа-
цією довкола Тимо-
шенко за принци-

пом «сам дурень», 
мовляв, «імовірно, 

внутрішні про-
блеми не турбують 

чиновників МЗС 
Франції і дозволя-
ють їм своїми зая-
вами втручатись у 
внутрішні справи 
інших держав»
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підставили Януковича не про
сто за місяць до саміту Україна 
– ЄС, а ще й безпосередньо пе
ред його візитом до Давоса 23–
24 січня. Якщо ж такого не ста
неться, це свідчитиме на ко
ристь третьої версії подій: по
силення тиску на опозиціоне
рів було санкціоноване осо
бисто гарантом. Але в такому 
разі, хоча це й видається аб
сурдним з погляду інтересів 
Януковича, йдеться вже про 
його цілеспрямовані зусилля 
зірвати саміт або принаймні 
підписання Угоди про асоціа
цію між Україною та ЄС. 

СЛУжБА БЕЗ БЕЗПЕКи
Питання полягає в тому, чи з 
власної волі робить такі кроки 
Янукович, чи перебуваючи під 
зовнішнім впливом? З одного 
боку, очевидно, що Віктор Фе
дорович не має, а лише змуше
ний симулювати «євроінтегра
ційні прагнення» з огляду на 
їхню популярність поміж насе
лення та політикуму. З іншого 
– ризики від приєднання до 
Митного союзу він мав би 
сприймати як значно серйоз
ніші для перспектив утри
мання ним влади порівняно з 
можливим підписанням (але 
навряд чи навіть ратифікацією 
найближчим часом) Угоди про 
асоціацію з ЄС. Адже остання, 

за великим рахунком, його ні 
до чого не зобов’язує, і він міг 
би надалі спокійно розбудову
вати «сімейний» бізнес, а якщо 
для цього доведеться приби
рати з дороги конкурентів, то 
«дружній» Європі традиційно 
пояснюватиме, що «все відбу
вається в межах українського 
законодавства, яке, хоч і зі 
складнощами, але все ж посту
пово адаптується до європей
ського». Проте, оскільки Яну
кович обрав (чи змусили об
рати) інший варіант, законо
мірно виникає питання про 
здатність глави держави при
ймати самостійні рішення, а 

відтак і про те, що вони ухва
люються під впливом ззовні. 

Очевидним фактом є наси
ченість владної команди, осо
бливо силових структур та осо
бистого оточення президента, 
людьми, які можуть бути 
пов’язані з російськими спец
службами. Схоже, цим людям 
знову вдалося переконати Яну
ковича, наприклад, підігріва
ючи його страхи і комплекси 

або, можливо, маючи інші ва
желі «переконання». Тим ча
сом у самій Україні спец
служби і далі залишаються 
уламком КГБ, працівники 
якого, як відомо, колишніми 
не бувають. Люстрації досі так 
і не відбулося, чимало людей 
включно з керівництвом СБУ і 
досі вважають, що в Москві 
«наше керівництво». За таких 
обставин про жодну ефективну 
протидію зовнішнім спецопе
раціям вести мову не випадає.

Утім, дотепер цей вплив на 
Януковича був таким, що да
вав змогу стримувати будь-які 
кроки, які могли б якщо не 
унеможливити, то принаймні 
ускладнити реінтеграцію 
України з Росією, але водночас 
він був недостатнім для того, 
щоб втягнути країну до Мит
ного союзу. Відтак режим Яну
ковича і надалі міг би зміцню
ватися, балансувати між РФ і 
ЄС, але робити це так, щоб не 
відмовлятися публічно від єв
ропейської інтеграції, пере
кладаючи відповідальність за 
її відсутність або на Європей
ський Союз, або на опозицію. 
Але, схоже, за останній місяць 
обстановка в українському по
літикумі різко змінилася на 
користь Кремля. 

Інше питання, що чергове 
загострення ситуації довкола 

СПРАВА ЩЕРБАНя

Автор:  
Олександр Михельсон

Висування Юлії Тимошенко обвинувачення 
в замовленні вбивства (в новому Кримі-
нальному процесуальному кодексі це нази-
вається «вручення повідомлення про підо-
зру в злочині») Генеральна прокуратура че-
кала з нетерпінням. Як стало відомо піз-
ніше, спроба була не першою, але досі 
слідча група не мала змоги ознайомити 
ув’язнену опозиціонерку з висновками про 
її нібито причетність до вбивства депутата і 
бізнесмена Євгена Щербаня 3 листопада 
1996 року (на фото). Тож коли 18 січня 2013-
го повідомлення про підозру Тимошенко 
нарешті зачитав начальник Качанівської ко-
лонії Ігор Колпащиков, у Києві до будівлі 
ГПУ на вулиці Різницькій почали терміново 
скликати журналістів.
На думку прокуратури, Тимошенко, котра 
на той час була президентом компанії 
ЄЕСУ, та тодішній прем’єр Павло Лаза-

«Убивча» справа Тимошенко

В УКРАїНІ ДОСІ ВІДСУТНІ 
СПЕЦСЛУжБи,  
ЩО МОГЛи Б ПРОТиДІяТи 
СПЕЦОПЕРАЦІяМ ІЗЗОВНІ
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Тимошенко та опозиції зага
лом може й не зупинити ЄС у 
проведенні саміту в лютому та 
підписанні Угоди про асоціа
цію і ЗВТ уже цього року, але 
надалі її ратифікація може за
тягуватися до виконання ре
жимом Януковича певного пе
реліку вимог або зміни його 
самого (що ймовірніше). У та
кому разі буде шанс позбавити 
українське керівництво мож
ливості виправдати переорієн
тацію на Москву «подвійними 
стандартами» ЄС і водночас 
продемонструвати, що євро
пейські держави та структури 
не йдуть на ратифікацію Угоди 
про асоціацію без важливих 
змін в Україні. Єврокомісар із 
питань розширення та євро
пейської політики сусідства 
Штефан Фюле планує 6–7 лю
того відвідати Київ для підго
товки саміту.

ПЕРСОНІФІКАЦІя ІЗОЛяЦІї?
Попри загострення ситуації 
навколо екс-прем’єрки, Комі
тет у закордонних справах Єв
ропейського парламенту 22 
січня одностайно підтримав 
набрання чинності Угодою 
про внесення змін до Угоди 
між Україною та ЄС про спро
щення оформлення віз, яку 
було підписано в Брюсселі 23 
липня 2012-го. Щоправда, для 

цього документ має ще пройти 
чимало процедур, зокрема го
лосування в Комітеті Євро
парламенту з громадянських 
прав, юстиції і внутрішніх 
справ та на пленарному засі
данні Європарламенту, лише 
після чого Рада ЄС має ухва
лити остаточне рішення. Три
валість імплементації підпи
саної в липні минулого року 
угоди вкотре нагадує, на
скільки довгим буде процес 
ратифікації Угоди про асоціа
цію після її формального під
писання. 

На Заході утвердилася 
думка, що тиск на режим Яну
ковича – справа українського 
суспільства та опозиції, а роль 
зовнішнього світу – лише під
тримувати, але не заміняти їх 
у цій справі. ЄС може демон
струвати стратегічний вибір на 
користь інтеграції з Україною і 
водночас тактичну персо
нальну ізоляцію Януковича та 
одіозних представників його 
режиму на кшталт Рената 
Кузьміна (який уже має про
блеми з в’їздом до США). 
Схоже, цю тезу проілюструє ві
зит Януковича до Давоса, де 
заплановані його зустрічі 
лише з головою Європейського 
парламенту Мартіном Шуль
цем (представником європей
ських партнерів ПР), прем’єр-

міністром Грузії Бідзіною Іва
нішвілі (який останнім часом 
намагається йти стопами Яну
ковича в переслідуванні опо
зиції) та головним виконавчим 
директором компанії Royal 
Dutch Shell, що має намір видо
бувати в Україні нетрадицій
ний газ. 

За такою логікою Угода про 
асоціацію і певне розморо
ження переговірного процесу з 
ЄС стануть кроком на користь 
України як держави, тоді як де
монстративна ізоляція Віктора 
Януковича та частини його 
оточення, що, ймовірно, лише 
посилюватиметься, – поперед

женням про її можливе пере
ростання уже в персональні 
санкції. Тим більше що підпи
сання зазначеного документа і 
комунікація з українськими 
дипломатами та представни
ками бізнесу не зашкодять на
віть їх уведенню. Це можуть 
бути два різні процеси. 

Генеральний секре-
тар Ради Європи 

Турб’єрн Яґланд за-
явив про можливе 
визнання Юлії Тим-

ошенко політич-
ним в’язнем уже на 

наступній сесії 
ПАРЄ

СПРАВА ЩЕРБАНя

ренко мали зі Щербанем бізнесовий кон-
флікт: Лазаренко вимагав, щоб підприєм-
ства Донеччини купували газ у ЄЕСУ тоді, 
як інтерес Щербаня полягав у посиленні 
позицій на газовому ринку компанії «Ін-
дустріальний союз Донбасу». Слідчі за-
певняють, що екс-прем’єр особисто по-
грожувала Щербаню. Зрештою, переко-
нують у Генпрокуратурі, через криміналь-
ного авторитета Олександра Мільченка 
на прізвисько «Матрос» (нині покійного) 
Лазаренко й Тимошенко винайняли 
банду кілерів, котрі до того вже вбили не-
коронованого короля Донбасу Ахатя Бра-
гіна. Наступного дня після того, як нар-
депа з дружиною розстріляли з автомата 
в донецькому аеропорту, убивці отри-
мали від помічника Лазаренка $ 500 тис. 
готівкою. Пізніше на їхні рахунки 
надійш ло ще $2,3 млн – і саме ці гроші 
походили з рахунків фірм, підконтроль-
них Тимошенко. 
На час написання цього матеріалу усе ще 
лишалося загадкою, як слідство збира-
ється довести, що Тимошенко платила 
гроші саме за знищення Щербаня. Адже 
платежі не мали жодного цільового при-

значення. Теоретично тут прокуратура 
може мати двох свідків: росіянина Вадіма 
Болотскіх, котрий стріляв у подружжя 
Щербанів і відбуває за це довічне 
ув’язнення, і праву руку Лазаренка Петра 
Кириченка. Останній свого часу пішов на 
угоду з американською Фемідою у справі 
про відмивання грошей Лазаренком і роз-
крив схему, за якою останній отримував 
відкати від ЄЕСУ. Кириченко отримав за це 
американське громадянство й потрапив 
під дію програми захисту свідків. Однак у 
Києві у нього залишилось майно, зокрема 
квартира, що перебувала під ареш том. У 
серпні 2011 року, як стверджують обізнані 
джерела, українські спецслужби провели 
операцію з отримання від Кириченка свід-
чень шляхом звичайного шантажу: була 
поширена інформація про те, що арешт із 
його нерухомості знято, але коли до Києва 
прилетіла дружина Кириченка, щоб про-
дати цю нерухомість, її затримали за зви-
нуваченням саме в спробі продажу аре-
штованого майна. В листопаді того самого 
року Кириченко дав свідчення телефоном 
і, зокрема, розповів, що гроші за вбивство 
Щербаня надходили Мільченку від Тимо-

шенко. Водночас досі не опубліковано до-
казів того, що екс-прем’єр знала, на що 
підуть ці гроші. 
Цікаво також, що, за словами генпроку-
рора Віктора Пшонки, справу про вбив-
ство Щербаня об’єднано в одне прова-
дження зі справою ЄЕСУ. Щодо останньої 
ніяк не розпочнеться суд, адже засідання 
постійно переносять через неявку обви-
нуваченої, що пояснюється станом її 
здоров’я. 
Як повідомив 18 січня Віктор Пшонка, за 
новим обвинуваченням екс-прем’єру 
може загрожувати довічне ув’язнення, 
хоча конкретний термін встановить суд. 
Слідчі дії з підсудною можуть розпочати 
24 січня. Щоправда, захист і близькі Юлії 
Тимошенко стверджують, що це немож-
ливо з огляду на критичний стан її 
здоров’я. Так, донька Євгенія після поба-
чення з матір’ю в лікарні, де та перебуває 
з квітня минулого року, заявила, що її 
мама схудла до 47 кг, а її температура 
тіла становить 35 градусів. Євгенія Тимо-
шенко оприлюднила відкритий лист із за-
кликом до влади «не вбивати» її матір в 
ув’язненні.

ЄС МІГ Би Й НЕ ВІДМОВЛяТиСя 
ВІД ПІДПиСАННя УГОДи  
ПРО АСОЦІАЦІЮ, А СТАВиТи її 
РАТиФІКАЦІЮ В ЗАЛЕжНІСТь 
ВІД ВиКОНАННя  
ЗОБОВ’яЗАНь
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БІОГРАФІЧНА 
НОТА: 
Джеймс Шерр 
– старший спів-
робітник Росій-
ської та Євразій-
ської програми 
Королівського 
інституту між-
народних від-
носин (Chatham 
House). Експерт 
у питаннях між-
народної без-
пеки України й 
Росії, а також ін-
ших посткому-
ністичних країн. 
Досліджує роз-
ширення ЄС та 
НАТО й енерге-
тичні відносини 
між Києвом, 
Москвою та Єв-
росоюзом.

Джеймс Шерр: 
«Особисті, родинні,  
кланові інтереси для української 
влади завжди були важливішими  
за державні»

Б
ританський політолог 
Джеймс Шерр – один із 
найкращих західних екс
пертів у сфері енергетич

них відносин між Україною, Ро
сією та ЄС, а також у питаннях 
розширення ЄС та НАТО й без
пеки на посткомуністичному 
просторі. Він стверджує, що 
Україні сьогодні доводиться оби
рати не між Росією та Заходом, а 
між національними та клано
вими інтересами.

У. Т.: Режим януковича загнав 
себе в глухий кут у відносинах із 
Заходом, ставши на шлях згор-
тання демократії. які це може 
мати наслідки для держави у 
довгостроковій перспективі?

– Дозвольте відповісти на це 
запитання в контексті. На по
чатку своєї незалежності, під 
час першого терміну прези
дента Кучми, Україна демон
струвала надзвичайні темпи 
розбудови державних інститу
цій, які перевищували споді
вання Заходу. У 1994-му британ
ський прем’єр Джон Мейджор 
назвав її наріжним каменем єв
ропейської безпеки. Київ став 
третім реципієнтом USAID. І Єв
ропа, і США були готові в усьому 
сприяти й допомагати йому, бо, 
здавалося, було заради чого й 
існував результат. Слід розу
міти, ставлення Заходу до Укра
їни лишень відображає те, що 
роблять самі її громадяни. Най
головніше для нас, щоб вона 
серйозно ставилася до своїх обі
цянок, але насамперед – до 
зобов’язань вашої влади перед 
своїми громадяними.

На жаль, час показав: хоч би 
хто керував в Україні, існує 
прірва між заявленими принци
пами, підписаними докумен
тами й дотриманням зобов’я-
зань. Не тільки для багатьох 

експертів усередині держави, а 
й для всіх західних урядів оче
видно, що на це були свої при
чини: особисті, родинні, кланові 
інтереси для влади в Києві за
вжди були важливішими за на
ціональні. Поки так триватиме, 
Захід не може співпрацювати з 
Україною. Досить. Увесь процес 
переговорів про асоціацію зі 
сторони Євросоюзу був проведе
ний із серйозністю. ЄС наполя
гає на певних речах, і я не ду
маю, що його позиція змі
ниться. Тільки-но ми побачимо, 
що українська влада справді го
това виконувати зобов’язання, 
Брюссель підпише договір й пе
редасть його на ратифікацію. 
Але доти цього не зробимо. Ба
чення всередині ЄС (і це також 
позиція Анґели Меркель, озву
чена на зустрічі з Віталієм 
Кличком) таке: якщо ми просто 
погодимося на асоціацію без 
щирих намірів із боку вашої 
влади, Україні це не допоможе, 
навпаки, зашкодить. Це буде 
винагородою за цинізм її керма
ничів. Через це Європа не 
вдасться до жодних кроків, аж 
поки їх не зробить Україна.

У. Т.: як можна оцінити серйоз-
ність намірів нинішніх владців у 
Києві стосовно євроінтеграції? 

– Не думаю, що для прези
дента Януковича та його уряду 
вибір полягає між дотриманням 
зобов’язань, узятих на себе перед 
міжнародною спільнотою, і пе
ретворенням України на демо
кратичну державу чи зближен
ням із Росією. Інтересу в інтегра
ції з РФ немає і в провладного 
бізнесу. Усе це не тому, що укра
їнський бізнес поділяє європей
ські цінності чи вірить у пра
вила, за якими діють у ЄС. Поки 
що великі наближені до влади 
підприємці – частина системи, 
на яку вони впливають. Якщо 
вони інтегруються з Росією, то 
втратять усе й опиняться в за

лежності від однієї сили, яка, 
поза сумнівом, домінуватиме.

Україна впродовж 20 років 
доволі успішно, якщо так можна 
висловитися, залишалася час
тиною ані Росії, ані Євросоюзу. 
Гадають, вона ще може протри
матися. Це не означає, що так 
для країни добре, але це певна 
стабільність, яка працює. Нега
тивні наслідки того, що держава 
не наближається до ЄС, не в ре
інтеграції з Росією, а в закрі
пленні цієї геть не збалансова
ної системи, яка шкодить сус
пільству.

У. Т.: яку роль у цьому контексті 
відіграє енергетична безпека?

– Це питання лежить зовсім 
в іншій площині відносин між 
Україною та ЄС. Досягнено пев
них домовленостей про роз
робку газу з великими компані
ями Chevron та Shell. Україна – 
частина європейської енерге
тичної спільноти, канали кому
нікації сьогодні відкриті, нічого 
не заблоковано. Треба розріз
няти угоду про асоціацію, а та
кож про Зону вільної торгівлі, з 

Спілкувалася 
Наталія Гуменюк
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ЄВРОСОЮЗ НЕ СПРиЙМАТиМЕ 
УКРАїНи СЕРЙОЗНО, ДОКи 
ВОНА НЕ РОБиТиМЕ ЧОГОСь 
НА СВОЮ КОРиСТь САМА

одного боку, та постачання, 
транзит і енергетичну безпеку, 
із другого. Тут у Європи та Укра
їни є чималий взаємний ін
терес. На цьому фронті ніхто не 
скаже: «Доки не випустите Лу
ценка чи Тимошенко, ми блоку
ватимемо всі програми співро
бітництва й сприяння». Умова 
така: якщо Київ хоче більше ін
вестицій, щоб Європейський 
банк реконструкції та розвитку 
й інші інституції допомагали з 
модернізацією, то взаємодія має 
відбуватися відповідно до світо
вих стандартів. Контрактів слід 
дотримувати, прозора й чесна 
регуляторна система, а також 
закони мають діяти, а інвестори 
– бути впевненими. Це все кри
тичне й не пов’язане з рештою. 
Йдеться про ключове питання, 
котрого, як на мене, українська 
сторона до кінця не розуміє. 
Якщо ситуація з Vanco, що тра
пилася за часів Тимошенко, по
вториться з однією із цих вели
ких компаній, Україну залишать 
усі інвестори. Це не буде питан
ням принциповості. Для них 
геть не раціонально вкладати 

сотні мільйонів доларів, і навіть 
більше в бізнес, котрий у най
кращому разі 8–10 років не при
носитиме прибутку, якщо немає 
відчуття безпеки й упевненості 
в тому, що угоди будуть дотри
мані, а дивіденди справедливо 
розподілені. Загалом прогрес 
можливий. Дечого було досяг
нено, але є надто тривожні сиг
нали.

Зацікавленість України в 
розвитку свого величезного 
енергетичного потенціалу не
ймовірна. Але це питання до Ки
єва – чи зможе хоч колись націо
нальний інтерес переважити всі 
корпоративні й кланові. Від 
1995-го західні енергетичні ком
панії презентували українській 
владі проекти, впровадження 
яких у будь-якому випадку при
несло б часткову енергетичну не
залежність від Росії на 5 років і 
повну на 15. Півтора десятиліття 
минуло, а нічого так і не було 
зроблено. За Кучми ці проекти 
відкладали в довгу шухляду, за 
Ющенка, як мені здається, вза
галі не розуміли, про що мова. 
Люди, які нині біля керма, ма
ють свої власні інтереси в цій 
сфері, тому є невеликий прогрес. 
Та чи надовго?

У. Т.: Нарешті Кремль почав бу-
дівництво «Південного потоку» 
в обхід України, котрий багато 
хто вважає загрозою її енерге-
тичній безпеці. які наслідки, на 
вашу думку, це може мати для 
Києва?

– Будівництво «Південного 
потоку» в обхід України поча
лося з церемонії, що була не 
чим іншим, як вихвалянням. 
Насправді просто з’єднали два 
шматки труб. Це сталося саме 
тоді, коли неймовірно зменши
лася потреба Європи в росій

ському газі. Зріс видобуток не
традиційого скрапленого (LNG) 
та шельфового газу в США, Ве
ликій Британії, Канаді. Виникла 
ситуація, коли Америка стала 
великим експортером скрапле
ного газу й вугілля. Отож, навіть 
якщо «Південний потік» добу
дують, це станеться саме тоді, 

коли Європа позбудеться трива
лої залежності від російського 
газу. Завершиться проект чи ні, 
але він, на мій погляд, є для Мо
скви, як і для західних партне
рів, колосальною помилкою. 
Останні також постраждають, 
адже платитимуть більше, ніж 
мали б для забезпечення себе 
енергією, до того ж залежати
муть від зобов’язань, які вияв
ляться геть непотрібними. Між
народна енергетична агенція ді
йшла висновку, що Росія до 
2035 року має замінити 80% 
своїх продуктивних ресурсів, 
аби утримувати позицію, яку за
ймає зараз. Ціна переобладання 
на теперішні гроші – $800 
млрд. У росіян немає таких ре
сурсів. «Південний потік» – за
дорогий. Більшість експертів не 
вірять, що його таки добудують. 
РФ досі не може визначити ро
довища і який саме внутрішній 
трубопровід міг би їх поєднати. 
Мова про неймовірно дорогу і 
складну річ, яка суперечить ро
сійським потребам. А це збіль
шення продуктивних ресурсів, а 
також ефективності.

На завершення додам, що 
РФ за 2008 рік (зараз ситуація 
трішки змінилася на краще) 
спожила енергії більше, ніж Ве
лика Британія, Італія, Японія та 
Індія разом узяті. Найстраш
ніше, що енергоефективність 
України вища хіба наполовину. 
Ви лише уявіть, наскільки гро
тескно нефункціональною і 
шкідливою для неї є вся система 
енергопостачання. Як багато 
власних ресурсів могло б ви
вільнитися, якби ця система 
була дієвою. Запитайте, чому ні
чого не зробили впродовж 20 
років. І ми повернемося до того, 
з чого починали. Нічого не ро
билося, бо в цьому не були заці
кавлені люди біля керма. Вони 
не хочуть утрачати фундамен
тальний ресурс власної особис
тої політичної та економічної 
влади. І саме тому нічого й не 
відбувалося. Україна – яскра
вий, винятковий приклад того, 
якої шкоди державі завдає не
хтування національними інтер
есами заради приватних і кор
поративних. ЄС може хіба вка
зувати на це. Ми не прийдемо й 
не скажемо: «Робіть оце й оце». 
Але Євросоюз не сприйматиме 
України серйозно, доки вона не 
робитиме чогось на свою ко
ристь сама. 
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Н
а межі 2012-2013 року 
Україна постала перед 
двома глибокими, вираз
ними й затяжними кри

зами. По-перше, її економіка в 
такій скруті, що Київ знову про
сить МВФ про фінансовий поря
тунок. По-друге, на міжнародній 
арені він опинився під безжаліс
ним пресингом Москви, яка ви
магає приєднатися до Євразій

ського економічного співтова
риства (ЄврАзЕС) і поступитися 
контролем над внутрішньою га
зотранспортною мережею. Будь-
який із цих двох пунктів означає 
втрату економічної незалежності 
на користь Росії та поховання 
надій на вступ до ЄС як на єдину 
гарантію демократії, незалеж
ності й майбутнього процві
тання України.

Однак, якщо Київ відмови -
ться пристати до ЄврАзЕС чи від
дати контроль над своєю ГТС в 
руки північного сусіда, Білокам’я-
 на розвиватиме далі нещодавно 
запущений проект будівництва 
«Південного пото  ку» і зрештою 
спробує ізолювати українську 
енергетику від Європи.

Між цими кризами є три 
групи зв’язків. По-перше, обидві 

Автор:  
Стівен 
Бленк,  

США

Між Сходом і Заходом
Києву потрібно  
позбутися ілюзій  
щодо можливості  
гри на два боки 
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Квазіпутінська  
система може  

збагатити владну 
верхівку, але веде 

до чергової  
революції або  

до втрати Україною 
суверенітету

ПРО АВТОРА
Стівен Дж. 
Бленк від 
1989-го пра-
цює експертом 
із питань ра-
дянського 
блоку та по-
сткомуністич-
ного світу в Ін-
ституті страте-
гічних дослі-
джень (США), 
провідний спе-
ціаліст у галузі 
глобальної 
енергетичної 
безпеки. Автор 
книжок: «При-
родні союз-
ники? Регіо-
нальна без-
пека в Азії та 
перспективи 
індійсько-
американ-
ського страте-
гічного співро-
бітництва» 
(2005); 
«Російсько-
китайські енер-
гетичні відно-
сини: Влада 
політики» 
(2006).

вони розкривають цілковите фі
аско економічної та диплома
тичної політики режиму Януко
вича, а його крен у бік імітації 
російської корумпованої урядо
вої моделі настільки відвернув 
від Банкової Брюссель і Вашинг
тон, що на Заході впливові полі
тики навіть заводять мову про 
санкції проти українських висо
копосадовців за порушення прав 
людини (див. Тиждень, № 
45/2012).

По-друге, відхід офіційного 
Києва від демократії не лише не 
підштовхнув до більш-менш від
чутного економічного поступу, а 
й ще помітніше послабив дер
жаву, зробивши її уразливішою 
до тиску з боку Кремля у сферах 
енергетики та економіки.

По-третє, ці відмінні, але 
взаємопов’язані кризи підкрес
люють небезпечні ілюзії режиму 
щодо Москви й Вашингтона. 
Уряд Януковича, поза сумнівом, 
вважав: якщо йому вдасться до
мовитися з Росією, то Білокам'яна 
перестане далі тиснути на Київ. 
Натомість Харківські угоди 2010 
року, за якими Україна пролонгу
вала перебування Чорномор
ського флоту РФ у Криму до 
2042-го в обмін на такі ціни газу, 
від яких вона, власне, нічого не 
виграла, лише підтвердили дум-
 ку Кремля, що її влада вкрай 
слабка й недієздатна. Ці угоди 
посилили глибоко вкорінене пе
реконання еліти північного су
сіда, мовляв, Україна не суве
ренна держава і її територія має 
належити Росії.

Уявлення режиму Януко
вича про США, так само помил
кові, приховують у собі не мен-
 шу небезпеку. Він і Ко хибно 
вважають, ніби геополітична 
важливість України переконає 
Вашингтон надавати підтримку 
незалежно від політики, яку 
вона провадить. Крім того, Київ, 
вочевидь, спирається на аргу
мент, що можна знехтувати ри
торикою Сполучених Штатів 
стосовно демократизації, бо це 
нібито лише офіційна позиція, а 
не реальне особисте переко
нання їхніх лідерів (наявність 
таких ілюзій в української «елі-
 ти» засвідчують, зокрема, зво
рушливі листи-звернення за
ступника генерального проку
рора України Рената Кузьміна 
до президента США Барака 
Обами. – Ред.; див. Тиждень, 
№ 50/2012).

Інший аргумент полягає в 
тому, що є розбіжності всередині 
уряду США, на яких Україна 
може зіграти задля збереження 
статус-кво. Тож її владі начебто й 
немає потреби проводити будь-
які реальні реформи: мовляв, 
Вашингтон і Брюссель усе одно 
врятують Київ від російської за
грози, бо він їм потрібен більше, 
ніж вони йому, поодинці чи ра
зом. Адміністрація Януковича 
вирішила підкреслити зв’язок 
Києва з Вашингтоном, зосере-
дившись на розвитку енергетич
ної галузі, про що свідчить не
давній тендер на розвідування й 
розроблення покладів сланце
вого газу, який дістався амери
канській компанії Chevron 
(спільно з Royal Dutch Shell). 
Україна, вочевидь, вважає, що 
США якось проігнорують регрес 
її демократії. Та це аж ніяк не 
відповідає дійсності, й наведе
ний аргумент насправді демон
струє, наскільки глибоко офіцій
ний Київ не розуміє реалій аме
риканської політики.

Режимові Януковича не 
варто виходити із припущення, 
мовляв, Америка зацікавлена в 
тому, щоб Україна не потрапила 
до ведмежих обіймів Росії. На
справді Вашингтон найбільше 
побоюється сценарію, за яким 
Київ скотиться до рівня найгір
ших своїх імпульсів і копіюва
тиме надалі путінську модель 
урядування, а до цього якраз і 
йде. Частий рефрен політики 
США, що вони не бачать і не про
вадять лінії геополітичного су
перництва на пострадянському 
просторі проти РФ, точно схо
плює суть політики Білого дому. 
Основне занепокоєння Вашинг
тона стосовно Києва лежить у 
площині не геополітики (всупе
реч переконанню українсь  ких лі
дерів), а демократизації та лібе
ралізації. Тому запас терплячості 
щодо вибриків команди Януко
вича невблаганно вичерпується, 
й дедалі частіше лунають за
клики запровадити санкції у від
повідь на недемократичну полі
тику. Через це США мало заці
кавлені в Україні (що продемон
струвала американська передви
борна кампанія) чи в зустрічі з її 
президентом. А коли рандеву з 
високопосадовцями Києва таки 
відбуваються, Барак Обама та 
офіційні американські особи не
одмінно порушують питання про 
цілком політичний характер 

ув’язнення Юлії Тимошенко та 
загальну тенденцію віддалення 
від демократії, попри намагання 
Банкової довести, що насправді 
все інакше.

Нездатність України подо
лати патології теперішнього 
економічного й політичного роз
витку може лише законсерву
вати летаргічний стан її відно
син із ЄС та США. Неспромож
ність Києва втілити програму ре
форм прирікає його на еконо
мічну та політичну відсталість і 
недорозвиненість, а також на по
стійне відсування чи ізоляцію 
від Заходу, тобто Європи. Через 
цей провал Україна залишається 
слабкою державою і слабшає на
далі порівняно зі своїми сусі
дами та партнерами. Відповідно 
відсутність поступу в напрямку 
демократії та вільнішого ринку 
й, зокрема, ефективнішої та про
зорішої економіки енергетич
ного сектору постійно трима
тиме її в зоні загрози: під не
впинним тиском Росії та в умо
вах дедалі більшої апатії Заходу 
може бути звужено реальний та 
номінальний суверенітет і пору
шено територіальну цілісність 
України. Тому, хоч як це пара
доксально, велика частка відпо
відальності за стимулювання ба
жаної зміни в політиці США ле
жить на самому Києві, а не на 
Вашингтоні.

За цих умов, якщо Україна 
справді хоче залишитись убез
печеною, суверенною та успіш
ною європейською державою, 
чию територіальну цілісність 
поважають, у неї відсутній ін
ший вибір, окрім інтегруватися 
з Європою, хай і без членства у 
ЄС. Теперішнє маневрування з 
ЄврАзЕС, митним і торговим 
блоком Росії – це безплідна ви
тівка, яка увиразнює не силу, а 
слабкість України. А слабкість 
ця – безпосередній наслідок на
магань уряду Януковича побу
дувати квазіпутінську систему. 
Така система може збагатити 
владну верхівку й забезпечити 
нинішньому президентові ще 
один термін на посаді, але ро
бить країну ще більш немічною 
і веде до ситуації, в якій або від
будеться ще один соціальний 
вибух на кшталт Помаранчевої 
революції 2004 року, або Укра
їна справді втратить незалеж
ність, суверенітет і територі
альну цілісність під тиском ро
сійських погроз. 
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«Бездоганна 
репутація»
Що заважає Україні вчасно 
виконувати рішення Європейського 
суду з прав людини

Ц
ьогорічну січневу сесію 
ПАРЄ важко назвати яс-
кравим політичним дій
ством. Нова українсь  ка 

делегація, всупереч сподіван
ням, сюрпризами не втішила. 
Доповідь Сергія Ківалова «За
безпечення життєздатності 
Страсбурзького суду: струк-
тур    ні проблеми в кра  їнах-
членах» замість очікуваних 
дебатів завершилася cамими 
оплесками.

Провладні та опозиційні 
українські депутати однаково 
віддали перевагу кулуарним 
маневрам, проігнорувавши на
году публічно поставити запи
тання генеральному секрета
реві Ради Європи Турб’єрну 
Яґланду. Одні виголошували 
промови, другі шукали нових 
тактичних союзів.

ПРО ЗМІСТ І ФОРМУ
«Чи не вбачаєте проблеми в 
тому, що саме ви підготували 
доповідь про реформу роботи 
Європейського суду з прав лю
дини, коли за вироком справи 
«Волков проти України» того ж 
таки суду вас названо поруш
ником закону?» – запитав 
Тиждень у регіонала Сергія 
Ківалова в перший день сесії 
ПАРЄ. «Конфлікту інтересів – 
жодного, – спокійно відповів 
«головний підрахуй» країни, 
голова ЦВК у 2004 році. – Моя 
доповідь не стосуватиметься 
України. Щодо Волкова – це 
суто політична справа. Вва
жаю, коментувати її нині немає 
сенсу. Рішення ще не набуло за
конної сили. Коли набуде, тоді 
й поговоримо».

Попри дискусїї в медіа та 
активність представників опо
зиції, напередодні виступу Кі
валов почувався напрочуд 
упевнено. За день до слухань 
довго щось обговорював за ка
вою з екс-головою ПАРЄ Мев
лютом Чавушоглу, своїм коле
гою по фракції «Європейські 
демократи» й стабільним 
партнером ПР у Страсбурзі. 
Не нер вував, не втікав від 
журналістів...

«Йому нічого боятися, – по
яснила Тижню одна зі штатних 
працівниць юридичної служби 
ПАРЄ. – Справді, виникають 
міркування морального плану. 
Але формально: кого нам Укра
їна делегувала, тому й доруча
ємо робити доповіді. То ви уже 
вдома розбирайтеся, хто гідний 
репрезентувати вашу державу 
в міжнародних структурах, а 
хто – ні. Якщо не влаштовує, 
наприклад, Ківалов, його може 
відкликати лише Київ. У Страс
бурга на це повноважень немає, 
бо йдеться про повагу до суве
ренітету країн-учасниць».

Українські опозиціонери, 
попри те, спробували запере
чити правомірність визначан-
 ня Ківаловим напрямів реформ 
Європейського суду з прав лю
дини (ЄСПЛ). «У понеділок від
булося засідання фрак  ції Євро
пейської народної партії, – роз
повів Тижню депутат від «Бать
ківщини» Володимир Ар’єв. – На 
ньому говорили про невідпо
відність особистості доповідача 
темі його виступу. Конфлікт 
інтересів очевидний. Депутати 
дістали документи щодо спра-
 ви «Волков проти України», де 
звільнення судді Верховного 
Суду названо незаконним, а 
Сергія Ківалова – причетним 
до цього порушення».

Утім, під час обговорення 
доповіді останнього в сесійній 
залі аргументи опозиції не взяв 
до уваги жоден іноземний про
мовець. Праві та ліві, опоненти 
й союзники фракції «Європей
ські демократи», до якої тради

ційно входить більшість регіо
налів, тільки й казали, що про 
«слушні пропозиції» та «ґрун
товну роботу». Особистості са
мого доповідача торкнулися 

ПІД ЧАС ОБГОВОРЕННя 
ДОПОВІДІ СЕРГІя КІВАЛОВА  
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З ІНОЗЕМНиХ ПРОМОВЦІВ
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лише двоє: депутат від «Бать
ківщини» Леся Оробець та 
представник «Единой России» 
Алєксєй Алєксандров. Якщо ро
сійський делегат проголосив, 
що «бездоганна репутація пана 
Ківалова стає гарантією якісно 
виконаної праці», то україн
ський депутат натомість ви-
явилася єдиною з учасників де
батів, хто дозволив собі кри
тичні зауваження стосовно про
позицій доповіді та її автора.

«Що робити з державою, 
яка блокує рішення Європей
ського суду? – поставила вона 
риторичне запитання. – Про
відна проблема – коли держава 
просто не хоче виконувати вер
дикти». Пані Оробець нага
дала, що рішення у справі «Іва
нов проти України» було виго
лошено три роки тому, але його 

досі не виконано. У справі Лу
ценка – вісім місяців тому, і теж 
без утілення. «Сергій Ківалов 
особисто впливає на діяльність 
судової системи України», – на
голосила вона.

Уже в інтерв’ю Тижню опо
зиціонерка детальніше роз’я-
снила свої зауваження по суті 
доповіді. «Я стурбована пропо
зицією надати суддям Європей
ського суду право визначати 
пріоритетність справ, – сказала 
вона. – В умовах слабкої демо
кратії це може обернутися тим, 
що справи про політичні пере
слідування – як-от проти Лу
ценка чи Тимошенко – або ні
коли не стануть частиною по
рядку денного суду, або закін
чаться серйозними загрозами 
життю й здоров’ю судді та чле
нів його родини».

За резолюцію на схвалення 
доповіді Ківалова проголосу
вали 10 членів Парламентської 
асамблеї. Один висловився про -
 ти, п’ять утрималися. Формаль-
 но в кожній сесії ПАРЄ мали б 
брати участь понад три сотні 
депутатів від 47 країн-членів. 
Участь у голосуванні не тільки 
стосовно вдосконалень роботи 
Євросуду, а й на рівні принципу 
давно стала функціональною 
проблемою міжнародної орга
нізації.

В обговореннях документів 
щоразу фігурує очевидна мен
шість потенційно зацікавлених 
політиків. Із позиції формаль
ної демократії навіть 16 голосів 
із можливих 318 – також рі
шення. Але яка його справжня 
легітимність? Нехай навіть ре
золюції ПАРЄ не мають меха
нізмів прямої дії і потребують 
подальшого затвердження в 
національних парламентах. Се
сійні обговорення в Страсбурзі 
надто часто залишають після
смак недбалої міжпарламент
ської роботи. Тут теж, мабуть, 
назріла реформа. Бо системна 
дисфункція впадає в око.

Згідно з резолюцією за до
повіддю Ківалова, членам Ради 
Європи запропоновано ефек
тивніше впроваджувати ухвали 
Європейського суду з прав лю
дини. «Або виконуєте Європей
ську конвенцію і втілюєте рі
шення, або виходите зі складу 
організації», – дещо різко ви
словився з трибуни Палацу Єв
ропи генеральний секретар РЄ 
Турб’єрн Яґланд. А в тексті ре
золюції країнам організації ре
комендовано надати швидкий 
план дій, щоб рекомендації 
ЄСПЛ утілювали ефективніше, 
«розглянути можливість ство
рення національного органу, 
відповідального за виконання 
рішень», «внести зміни до зако
нодавства згідно зі стандар
тами прецедентного права Су-
ду», «виправити структурні не
доліки» й «створити публічно 
доступну базу даних судової 
практики».

Розумні слова, слушні за-
уваження... Що тут сказати? Сер
гій Ківалов, безперечно, відпо
відальний за фальсифікацію 
результатів другого туру прези
дентських виборів у 2004 році. 
Але теперішній голова комітету 
Верховної Ради з питань верхо
венства права та судочинства – 

«ЄВРО -
РЕФОРМАТОР». 
Виступаючи 
на сесії ПАРЄ з 
доповіддю про 
реформування 
Європейського 
суду з прав 
людини, 
Сергій Ківалов 
жодним чином 
не згадав 
проблем із 
виконанням 
його рішень  
в Україні
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НА ВІСТРІ. 
Критичний 
виступ 
депутата від 
«Батьківщини» 
Лесі Оробець 
із приводу 
доповіді Сергія 
Ківалова 
перервав 
хвилю оплесків 
у ПАРЄ на 
адресу 
головного 
юриста 
України

ЛІКНЕП ВІД ОПОЗиЦІї
Представники «Батьківщини» та УДАРу, котрі входять до 
оновленої української делегації в Парламентській асамб-
леї Ради Європи, поінформували про ситуацію з Юлією 
Тимошенко комісара РЄ з прав людини Нілса Муйжнієкса. 
Вони розповіли як про необґрунтовані, на їхню думку, 
звинувачення в замовленні вбивства, так і про пору-
шення прав ув’язненої. Заступник голови делегації Сергій 
Соболєв заявив, що їхній погляд буде відображено в що-
річному звіті уповноваженого Муйжнієкса. Опозиційні де-
путати і Євгенія Тимошенко зустрілися також із генсеком 
РЄ Торб’єрном Яґландом, котрому під час рандеву, зо-
крема, розповіли, що після загибелі Щербаня його ак-
тиви перейшли під контроль Віктора Януковича та Ріната 
Ахметова, тож реальних замовників злочину варто шу-
кати серед тодішнього донецького істеблішменту.
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не новачок у справі написання 
текстів, що припадуть до смаку 
певній аудиторії. Треба мовний 
закон у співавторстві з Колесні
ченком? Не проблема. Потрібен 
звіт, який відповідав би фор
мальному стандарту Ради Єв
ропи? Які запитання!

Доповідь про вдоскона
лення роботи Європейського 
суду – це добре. Утім, є одна де
таль: документ лише побіжно 
згадує, але не акцентує про
блему політичної волі, без якої 
що рішення національних су
дів, що страсбурзькі вердикти 
не діятимуть.

Чому в справі незаконного 
досудового позбавлення волі 
Юрія Луценка досі не покарано 
винних? «В Україні немає на це 
можливостей», – якось загадково 
зазначила новий омбудсмен Ва
лерія Лутковська. Цікаво, що нам 
заважає? Хіба не брак політичної 
волі найвищого керівництва кра
їни, про який не став багато гово
рити пан Ківалов?

КУЛУАРНІ БУДНІ
Кожна сесія ПАРЄ – добра на
года здійснити дипломатію 
впливів, аби тільки відповідне 
бажання. Виступи в ході дебатів, 
ініціативи й заяви, прес-кон-
ференції та спілкування із впли
вовими політиками... Колись, за 
попередніх каденцій, очевидним 
чемпіоном у цій справі вида
вався Сергій Головатий. Нині він 
почесний член ПАРЄ, одержав 
диплом, почув піднесені комплі

менти від кількох колишніх та 
нинішнього голови Асамблеї і... 
відійшов у тінь.

«Я повернуся, працюватиму 
далі, щоб реалізувати всі ті зна
ння й навички, яких набув у Раді 
Європи», – пообіцяв Тижню 
найвідоміший вітчизняний екс-
депутат у Страсбурзі. Але коли, 
як і що не конкретизував. Тим 
часом уже на самому вшану
ванні Головатого й кількох ін
ших почесних депутатів ПАРЄ з 
Вірменії та Румунії нові україн
ські представники шукали по
трібних контактів.

Юлія Льовочкіна з ПР не від
ходила від свободівця Олексан
дра Шевченка. «Та мені ж по
трібно узгоджувати свої дії з 
«Батьківщиною», – випадково 
почулася його репліка. – Я тут 
іще не роздивився...» Проте пані 
Льовочкіна з переможною усміш
кою не відступала. Підводила ко
гось знайомити, щось довго або 
розповідала, або розпитувала.

Водночас публічно поста
вити запитання генсекові 
Яґланду не поквапилися пред
ставники ані від української 
влади, ані від опозиції. Про віт-
чизняного екс-прем’єра та не
обхідність реформувати судо
чинство згадав... сам Яґланд за 
незрозумілої відсутності ре
плік від гостей із Києва. «Ми 
знаємо про те, як усі намага
лися відвідати Тимошенко за 
ґратами, – зазначив він із три
буни. – Це добре, але досить 
часто такі візитери вважають, 
що виконали свою місію, коли 
відвідали ув’язнену, – сказав 
він. – Картина в медіа чудова, 
але це, по суті, нічого не змі
нює». На думку Турб’єрна 
Яґланда, «потрібно, щоб була 
постійна робота. І ми її викону
ємо, здійснюючи програму ре
форм усього сектору судової 
системи України».

Сам Яґланд ніколи не про
сився відвідати Юлію Володи
мирівну, зате вже вдруге прий-
має в себе її дочку Євгенію. «Він 
дуже системна людина, – так 
охарактеризував його керівник 
вітчизняного постійного пред
ставництва при Раді Європи 
Микола Точицький. – У цій си
туації, говорячи про Україну, він 
казав, що для системної ре
форми її судочинства у нас є 
план дій до 2014 року, а під 
нього закладено бюджет – це 
€23 млн. Цей кошторис – най
більший із наданих для вдоско
налення в одній країні, що вхо
дить до організації. Системні 
проблеми з’явилися не сьогодні. 
Якщо подивитися на рішення 
судів, то є такі питання, що ся
гають іще 1995 року, коли Укра
їна вступила до Ради Європи. 
Турб’єрн Яґланд справді нама
гається використати можли
вості своєї організації для кон
кретних реформ і проектів».

Ось така сесія. Без смаку й 
кольору, проривів і провалів. 
Українська делегація прожила 
її своїм тихим непомітним жит
тям. Коли голова ПАРЄ Жан-
Клод Міньйон говорив про не
обхідність дати європейську 
перспективу Косову – країні ти
сячі негараздів, які й не снилися 
не аж настільки проблемній 
Україні, – подумалося: для офі
ційного Києва сьогодні мовби 
завмер час. Бачиться, що для 
політичного класу держави у 
цьому й немає нічого дивного. 



Автор:  
Оксана 
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идять в українському парламенті. Прикида
ються українським урядом. Але так спокійно і 
неквапно за кілька років захопили 46-міль
йонну країну, хазяйновито розмонтували дер

жавність як недоладно складене леґо, а тепер зсипа
ють гору безформних кубиків у євразійський сміт
ник. І які ж претензії? Хто на що вчився. Кому за що 
заплачено. Питання, врешті, не до них. А до сус
пільства. Матриця спрацювала безвідмовно. 
Матриця православних суспільств із їхнім приглу
шеним (або й неіснуючим) громадянським почут
тям, провінційною політикою, відсталою економі
кою, циклічною репродукцією тієї самої проблема
тики. І російська модель, і білоруська – один штамп. 
Влада рейдерів – і суспільна прострація. Не бракує 
поодиноких чесних аналітиків. Трохи є і притомних 
політиків. І є так само глухе невдоволення широких 
мас суспільства. Але цього недостатньо для змін.  
І вкотре історія йде по колу. Вкотре ті самі сценарії. 
Вкотре та сама безперспективність. 
У середині 1990-х у контексті денацифікації двоє 
американських вчених – Деніел Ґольдхаґен і Ян 
Ґросс – вивели розмову про нацизм на суттєво ін
ший рівень. У моменті, коли була визнана і засу
джена відповідальність ієрархів, ці історики пору
шили питання про відповідальність самого сус
пільства за злочини тоталітарної системи – сус
пільства, яке знає, але співпрацює з владою, і не
важливо – через те що 
поділяє її ідеї чи просто 
через страх, інертність, 
байдужість. Ідеться про 
так званий злочин на
лежності, про спільну 
кримінальну відпові
дальність. Тож логічно, 
що це суспільство дістає 
згодом заслужене покарання і в той чи інший 
спосіб розплачується навіть за пасивну співп
рацю з ідеологами й архітекторами тоталітар
ної системи. 
Суспільства, які здатні визнати свою вину і пере
жити покарання як заслужений моральний та 
юридичний акт розплати, залишають свої істо
ричні кошмари в минулому і відкривають собі го
ризонт майбутнього. Ті ж, які не здатні на такий 
крок громадянської мужності та свідомості, прире
чені на обертання в колі тих самих проблем. 
Ця макропарадигма суспільної відповідальності в 
межах тоталітарної системи цілком функціо
нальна і в посттоталітарному суспільстві, яке шу
кає – якщо шукає! – шляхів подолання минулого. 
Радянська система була кримінальною, а відтак і 
криміногенною. Тому й досі залишається питання 
без відповіді: чи вона так довго протрималася че
рез свою об’єктивну силу, звівши суспільство нані
вець, чи це саме суспільство, перетворене на ко
лективного Люмпена, стало сприятливим гуму
сом для впровадження та успішної реалізації 
того, мабуть, найстрашнішого експерименту над 
людиною? Виходячи з інволюції України та її сусі
дів за останнє двадцятиліття, актуалізувалася 
саме друга частина запитання. 

Влада рейдерів і суспільна прострація
Тому нині відтермінований підпис президента під 
документами Митного союзу є логічним завершен
ням парадигми. Не поставив сьогодні – поставить 
завтра. Політичне шулерство політиків, тотальна, 
всепроникна корупція, деградація інститутів дер
жави, вигасання громадянського почуття, занепад 
економіки, освіти, медицини – це взаємопов’язані 
процеси, які зароджуються в самому суспільстві й 
лише згодом вивершуються у видимій своїй час
тині – потворними формами політики. Отже, сус
пільство як таке не здатне на жодну дію, на опір, на 
проект майбутнього. Можна і треба диференцію
вати конкретні форми відповідальності. Звичайно, 
інтелектуали мають більшу відповідальність від 
так званих пересічних громадян. Опозиційні полі
тики також безпосередньо відповідальні за стан 
речей у державі. Є дуже окремі постаті, які послі
довно обстоюють альтернативний розвиток дер
жави в європейському напрямі. Однак сублімува
лися ці різнопорядкові відповідальності у всеза
гальній катастрофі. 
Напередодні Помаранчевої революції були вже 
готові проекти інтеграції України в спільний про
стір посттоталітарного безглуздя. Вже на той час 
вічний президент Казахстану вигадав і назву 
спільної монети: євраз. Пам’ятаю реакцію деяких 
інтелектуалів – запатентованих патріотів: та це 
ненадовго, та з цього нічого не вийде, та вони ж 

усе одно не вміють ні
чого зробити всерйоз... 
Тим часом залишився 
не тільки нереалізова
ний, а й спрофанований 
моральний, громадян
ський та інтелектуаль
ний потенціал Пома
ранчевої революції і за

галом опозиційного руху. А євразійська гідра, 
диви, цілком жива і життєздатна, то одну го
лову підніме, то другу, то третю. І, зручно при

мостивши паркерівську – чи яку там ще – ручку у 
своїх кігтях, то одну угоду підписує, то другу, то 
третю. Хвацько так і швидко, бо всі три голови по
вернуті на Кремль, тож різнобою між ними немає. 
Не те що «плюралістична» опозиція! 
Хтось і сьогодні скаже: та нічого, ми ого-го, ми їх у 
парламенті налупимо, та й не здатні вони нічого 
зробити всерйоз. А й не треба. У такому суспіль
стві, як виявляється, можна робити не всерйоз, а 
виходить усе одно всерйоз. Можна імітувати полі
тику, а результати все одно виходять реальні й 
знову ж таки катастрофічні. 
Висновок простий і сумний: суспільство заслужило 
те, що має. Змирившись із рейдерством у всіх фор
мах свого життя, воно дозволило рейдерство дер
жавного рівня. А добровільно віддавши рейдерам 
золоті злитки майбутнього, отримало здачу: в євра
зах. Монета, за яку можна купити лише чергову по
рцію мізерії та безперспективності.
Подолати цю систему без свідомого опору суспіль
ства, без концепційних програм опозиції в усіх сфе
рах життєдіяльності держави неможливо. Але 
поки що не спостерігається ні одне, ні друге. 

ЗМиРиВШиСь ІЗ 
РЕЙДЕРСТВОМ У ВСІХ ФОРМАХ 

СВОГО жиТТя, СУСПІЛьСТВО 
ДОЗВОЛиЛО РЕЙДЕРСТВО 

ДЕРжАВНОГО РІВНя



БУТи ІНТЕЛЕКТУАЛОМ  
І МАТи ПРиВІЛЕї 
ВиСЛОВЛЮВАТиСя 
ПУБЛІЧНО – ОЗНАЧАЄ БРАТи 
НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛьНІСТь 
ПЕРЕД СУСПІЛьСТВОМ

Привілеї відповідальності
Французький філософ Венсан Декомб про суспільну 
відповідальність інтелектуалів і те, чим вони відрізняються  
від інтелігенції  

Спілкувалася 
Ганна Трегуб 

У 
світі вже не перший рік 
ведуться активні дискусії 
стосовно суспільної ролі 
й практичних форм від

повідальності інтелектуалів, які 
в той чи інший спосіб вплива
ють на політичний, культурний 
суспільний клімат країни. Укра
їна тут не є винятком й активно 
долучається до таких обгово
рень, однак і досі не знайдено 
хоча б мінімального консенсусу 
стосовно того, на що конкретно 
інтелектуали мають впливати і 
за які дії від них потрібно вима
гати відповідальності. 

Про французький погляд на 
суспільну роль і відповідаль
ність тамтешніх інтелектуалів 
та ті проблеми, з якими вони 
стикаються, Тиждень спілку
вався з видатним французьким 
філософом Венсаном Деком
бом, який відвідав Україну в 
межах спільного проекту жур
налу «Український тиждень», 
книгарні «Є», Інституту Кенана 
в Україні та Інституту філософії 
НАН України. 

У. Т.: Дискусія про соціальну 
відповідальність інтелектуалів 
має довгу історію і виникла не 
на порожньому місці. якою є ця 
історія у випадку Франції?

– Випадок Франції мені ви
дається особливим, якщо гово
рити про інтелектуалів. Слово 
«інтелектуал» у французькій 
мові спочатку було прикметни
ком, який використовували на 
позначення людини будь-якої 
розумової праці, як-от письмен
ники, науковці тощо, і лише зго
дом воно стало іменником, спе
ціальною назвою певного про
шарку. У Франції доба інтелек
туалів і відповідно їхньої соці
альної відповідальності бере по
чаток від судового процесу над 
капітаном французької армії 
Альфредом Дрейфусом (євреєм, 

звинуваченим у шпіонажі на ко
ристь німецького генштабу, від
бувався у 1894–1906 роках. – 
Ред.), коли багато людей зібра
лися разом, щоб підписати про
тест у формі петиції, наріжним 
каменем якої була дуже по
тужна й експресивна газетна 

стаття «Я звинувачую» пись
менника Еміля Золя. Це не 
означає, що до того часу не трап -
лялося випадків публічних про
тестів або втручань у такі про
цеси з боку письменників або 
філософів, згадати хоча б того 
самого Вольтера в контексті 
французької історії. Новим було 
те, що письменник написав 
статтю на підтримку певної сто
рони під час суду, аби висловити 
протест проти несправедли
вості, й до нього приєдналося 
чимало університетських ви
кладачів, новелістів, літераторів 
та художників, щоб висловити 
спільну політичну позицію щодо 
згаданого судового процесу. До 
того ж не забуваймо, що таке во
левиявлення було успішним. І 
саме це ввело в сучасний слов
ник поняття «інтелектуал». 

У Росії ХІХ століття була ін
телігенція, проте це не одне й 
те саме, що французькі чи євро
пейські інтелектуали. Інтелі
генція – певною мірою поняття 
соціологічної класифікації. Річ 
у тім, що можна бути письмен
ником чи викладачем універ
ситету і не мати відповідаль
ності інтелектуала. Проте ін
коли ситуація вимагає, щоб і 
такі особи робили вибір, вино
сили рішення, що автоматично 

маркує їх як таких, що є відпо
відальними. 

 
У. Т.: Згідно з однією із концеп-
цій люди інтелектуальних 
професій мають подвійну 
функцію: створення і збере-
ження культурних цінностей 
та формування ідеології. Чи 
відповідає такий погляд духу 
нашого часу?

– Ми маємо усвідомити, що 
бути інтелектуалом не означає 
мати якісь особливі політичні 
погляди. У світі є як праві, так і 
ліві інтелектуали, проте їхній 
статус не дає жодному з них спе
цифічних, виняткових прав у 
політиці. Зазвичай вони озвучу
ють свою позицію, а вже самі 
люди вирішують, підтримати їх 
чи ні. До того ж не можна гово
рити, що інтелектуали мають 
одну певну функцію і що ми 
знаємо, як вона поділяється на 
дві частини. Усе залежить від 
контексту, типу суспільства й 
часу, в який живе той чи інший 
інтелектуал. Може бути так, що 
він зберігає й артикулює тра
дицію для своїх співвітчизни
ків, підтримуючи консерватив-
 ну сторону, або креативно ство
рює щось нове. Не варто казати, 
що всюди і за всіх часів цінною є 
лише одна функція. 

Питання про інтелектуалів 
як творців ідеології також дуже 
актуальне в сучасному контек
сті. Попри різношерстість, вони 
мають спільні риси: мобільні-
сть, активні міжнародні зв’язки 
і потребу подорожувати, що дуже 
важливо для розвитку контак
тів між різними державами та 
зовнішнім світом як таким. Ці 
інтеракції відбуваються в кіль
кох напрямах. Зокрема, тут 
ідеться про ідеологію, або ж ін
теграцію ідей із зовнішнього 
світу. Дуже рідко стається так, 
що тут і тепер ми маємо дже
рело походження певної ідеї, 
частіше її запозичують, інтер
претують, лишають на ній свій 
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слід. Так, ідеї частіше запозичу
ють, ніж оригінально створю
ють, проте згаданий механізм 
дає інтелектуалам можливість 
говорити про свою державу сві
тові, тобто про те, що значить 
бути французом чи українцем. 
На цьому необхідно наголосити, 
оскільки в протилежному ви
падку певна країна ризикує 
бути представлена за кордоном 
лише бізнесменами та політи
ками. Останні, безперечно, віді
грають вагому суспільну роль, 
проте не менш важливо для 
країни показати світові, що в неї 
є митці, письменники, інтелек
туали, зрештою. 

Певна кількість інтелектуа
лів має бі  ль  ше інформації, зо
крема цінних спогадів, 
ніж інші. Йдеться про 
істориків, і для них 

важливо нагадувати суспіль
ству про ті речі, про які йому не
бажано було б забувати. Також 
цю пам’ять треба передавати 
представникам інших народів, 
що можливо в міжнародній ін
телектуальній взаємодії

У. Т.: Публічним інтелектуалам 
часто закидають, що вони ста-
ють дедалі публічнішими і все 
менше інтелектуалами. Чи на-
справді нині є така проблема? 

– В останні 20 років серед ін
телектуалів поширилася тенден
ція бути залежними від певної 
організації. Карл Маннгем, ав
тор «Ідеології та утопії» та фахі

вець із питань інтелектуалів,  
у 1920-х означив останніх як 
«людей без прив’язок». Оче
видно, що жити як інтелектуал, 
без прив’язок, доволі важко, 
проте це дає людині інтелекту
альну свобо  ду. Те саме сто
сується й буття під 
керівництвом 
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якогось «мозкового центру», ор
ганізації, в якій інтелектуал не 
піддається чиїйсь прискіпливій 
цензурі, проте сам її порядок 
денний змушує його діяти і ви
словлюватися певним чином. Є 
певна когорта, яка обирає працю 
в тому аналітичному центрі, 
який відповідає їхнім уявлен
ням, а є ті, хто приречений на 
таке буття. Це не дає їм можли
вості заходити на нові території і 
порушувати нові питання. 

Не хочу сказати, що всі до
слідницькі організації є такими, 
як я описав. В історії французь
ких інтелектуалів ми у XVIII 
столітті мали щось таке, що 
британці називали «клубами». 
Йдеться про так звані sociétes de 
pensées, так би мовити, асоціації 
мислителів. До такого інтелек
туального осередку можна було 
приєднатися, якщо певна особа 
погоджувалася з тими позиці
ями, які в ній висловлювалися, і 
була зацікавлена в темах, які 
там обговорювалися. Спільні 
думки та інтереси, клуб – це не 
те, що заважає вільній думці, 
тоді як «мозкові центри» є бю
рократичними структурами з 
власними чіткими програмами. 
Їм потрібно створити певну 
кількість продукту, тобто дру
кованих сторінок. І саме там 
інтелектуали перетворюються 
на функціонерів, бюрократів. 
Той так званий інтелектуаль

ний продукт, який вони виро
бляють, є нічим іншим, як 
імплементацією в життя про
грами, яку вони не створю
вали. У цьому, власне, і поля
гає небезпека. 

У. Т.: Президент Чехії Вацлав 
Гавел у «Відповідальності інте-
лектуала» наголошував на 
тому, що ми повинні навчитися 
розрізняти інтелігенцію та інте-
лектуалів. Від інтелігента, на 
його думку, практично не 
можна вимагати політичної, 
моральної, ідеологічної відпо-
відальності. Інша справа – інте-
лектуал. У чому відмінності 
між інтелектуалами, інтеліген-
тами і представниками так зва-
ного креативного класу? 

– Інтелектуали, повторюю, 
– назва тієї категорії людей, по
трібна нашій мові на позна
чення їхньої спеціалізації, яка 
полягає в роботі з ідеями. Ідея – 
це не просто абстрактна ідеа
лістична річ. Йдеться не лише 
про думки, а й про цінності та 

мотивацію, тобто принципи на
ших дій. Коли в когось є хороша 
ідея, отже, він окреслює певне 
коло проблем, але це не завжди 
передбачає, що та особа знає, 
яким чином їх вирішити. До 
того ж бути письменником-
інтелектуалом, мати привілеї 
жити з написання книжок та 
висловлюватися публічно – 
означає брати на себе відпові
дальність перед суспільством. 
Також якщо він має здібність до 
того, чого не може більшість лю
дей, то мусить це робити, бо це 
його обов’язок, який походить із 
привілеїв, які дало йому сус
пільство. 

Інтелігенція – це геть-
чисто російський концепт, 
який коріниться в соціальній 
структурі суспільства Росій
ської імперії другої половини 
ХІХ століття, коли тих, хто мав 
знання й освіту, банально вмів 
читати, було менше, ніж нео
свічених. Йшлося про аристо
кратів, управлінців та осіб з 
освітою й здібностями, але без 
практичних перспектив щодо 
керування державою та реаль
них змін: революціонерів, те
рористів тощо. 

Щодо «креативного класу», 
то я не впевнений, що він уза
галі існує як такий. Так, є креа
тивні люди, але вони не форму
ють окремого класу. Питання, 
кого туди варто зараховувати? 
Будь-хто, хто створює нове – від 
музики до ІТ-технологій, – на
лежить саме сюди, тому «креа
тивний клас» – категорія досить 
розлога. З нею маємо ті самі 
проблеми, що й з ідеєю соціа
ліста початку ХІХ століття Сен-
Сімона, який вирізняв людей 
потрібних і паразитів.

У. Т.: Інколи бачимо, що інтелек-
туали, тобто ті, хто має ресурси, 
освіту, популярність і можли-
вість діяти й говорити публічно, 
мовчать та ігнорують величезні 
злочини, які подекуди скою-
ються у відкритому і вільному 
суспільстві. який вигляд повин на 
мати соціальна відповідальність 
на практиці для тих інтелектуа-
лів, які слугують злочинним по-
літичним режимам? 

– Доконаним фактом зали
шається те, що частина інтелек
туалів підтримувала різні дик
татури, а інша протистояла їм. 
Ті з них, які виступають на боці 
диктатури, тоталітарного ре

ІНТЕЛІГЕНЦІя –  
ЦЕ ГЕТь-ЧиСТО РОСІЙСьКиЙ 
КОНЦЕПТ, яКиЙ КОРІНиТьСя 
В СОЦІАЛьНІЙ СТРУКТУРІ 
СУСПІЛьСТВА

ВЕНСАН 
ДЕКОМБ: «Ті 
інтелектуали,  
які підтримують 
диктатуру, 
тоталітарний 
режим чи 
політичних 
злочинців, 
мають бути 
дискредитовані  
в інтелекту-
альному 
середовищі»

24|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 4 (272) 25 – 31.01.2013

погляД|

ф
о

т
о

: а
н

д
р

ій
 л

о
м

а
к

ін



жиму чи політичних злочинців, 
мають бути дискредитовані. До 
цього ведуть два кроки. Переду
сім ідеться про практичні на
слідки, які походять з боку ін
ших інтелектуалів і з боку за
кону. Якщо йдеться про зло
чини, як-от засудження безне
винних людей або заклики до 
вбивства, то інтелектуали ма
ють відповідати за це, як і ре
шта громадян. У середовищі ін
телектуалів вони повинні бути 
дискредитовані, тобто визнані 
бі    ль        ше не належними до їхньої 
спільноти, про що треба оголо
шувати публічно, адже такі дії 
руйнують ідеал вільного обміну 
ідеями між вільними людьми. 
Йдеться не про цензуру, а про 
потужну публічну критику ідей 
таких осіб. 

У. Т.: Багато диктаторів і теро-
ристів, як-от лідери італійських 
«Червоних бригад» чи керівник 
Камбоджі Пол Пот, починали 
свою діяльність як інтелекту-
али. якими мають бути відно-
сини між інтелектуалами і по-
літиками?

– Йдеться про дуже важли
вий аспект, оскільки інколи ми 
дуже щасливі з того, що живемо 
в безпечному світі й вільно мо
жемо критикувати погляди ін
ших. Проте дуже багато тоталі
тарних рухів походять саме з ін
телектуальних дебатів. Зга
даймо, що за фашизмом і біль
шовизмом стояли доволі по
тужні інтелектуали. Це має 
вести до серйозної рефлексії, 
чому так відбувається. Я був 
вражений тим, що Пол Пот пе
ребував у Парижі за часів Тре
тьої республіки, яка не була то
талітарним режимом, але саме 
тут він став марксистом, схиль
ним до тоталітаризму. Це має 
підштовхнути нас до ревізії уяв
лень про те, що ті ідеї, які ми 
плекаємо, не завжди можуть 
прислужитися людині з іншої 
культури. Особливо коли йде-
ться про епоху колоніалізму. 
Межі такого типу рефлексії – це 
ідея взаємодії, інтеракції. Тота
літарні режими починаються зі 
спотворення взаємодії й обміну 
між різними культурами. Не за
буваймо, що і Пол Пот, і Мао 
Цзедун запозичили західні ідеї, 
зокрема ідею модернізації та 
розвитку технологій, проте не 
ідею свободи. До чого це при
звело, добре відомо. 

Н
е так давно від інтелектуала очіку
вали величезної суспільної та по
літичної відповідальності. Він го
ворив від імені слабких, пригноб -

лених, викривав беззаконня, солідари
зувався з тими, хто втрачав роботу, бо
ровся проти експлуатації, колоніалізму, 
диктатури, обираючи собі поле змагань 
згідно із власними уявленнями про іс
тину та справедливість. Як казав Жан-
Поль Сартр у своїх славетних японських 
доповідях, інтелектуал – це «той, хто 
втручається в речі, на яких не розумі
ється», не в змозі мовчати про неприпус
тиме – несправедливість, брехню, вар
варство… В епоху Вольтера, Вацлава Га
вела, Еміля Золя чи радянських диси
дентів виникали різноманітні постаті ін
телектуалів, одні з 
яких були заанга
жовані в політич
них чи партійних 
проектах, а другі 
віддавали перевагу 
цінностям без такої 
прив’язки. Сьогодні 
вражає те, що поста -
 ті другого ґатунку 
немовби зникли.
У Франції, що є за 
визначенням країною інтелектуалів, 
останні були жалюгідним видовищем 
компромісу з Ніколя Саркозі, главою 
держави, який ідеологічно наближався 
до правих, тому й життя ідей відбувалося 
чимдалі від їхнього.
Це не означає, що у світі чи в країні не 
стало несправедливості, брехні, корупції, 
жахливого насильства, порушення прав 
людини. Але соціальна відповідальність і 
боротьба зі злом лягають на плечі когось 
іншого, а не інтелектуалів у класичному 
розумінні.
Нині домінує ідея, що великі проблеми 
сучасності є насамперед економічними 
та фінансовими, і щоб вирішити їх, треба 
звертатися до розуму, до компетенції, до 
діячів, які, на відміну від сартрівських ін
телектуалів, втручаються в те, на чому 
знаються: інтелектуал поступився місцем 

експертові, технологу. В Європі велику 
постать інтелектуала, який діє на найви
щому рівні в політиці, уособлював під 
час Оксамитової революції 1989 року 
Вацлав Гавел, від 1990 року президент 
Чехословаччини. Сьогодні такою люди
ною з великої літери є Маріо Монті, ви
датний економіст, що перебував у 2011–
2012 роках на чолі італійського уряду, 
який іменують урядом фахівців-
технократів.
І нарешті, якщо виходити з економічних 
та фінансових питань, спостерігається 
здрібніння інших, наприклад громад
ських, релігійних та культурних інтелек
туалів, які порушують наболілі проблеми 
перед владою. Досить швидко починає 
панувати плутанина, наприклад якщо 
йдеться про культурне й етнічне роз
маїття: чи визнавати його, і до яких меж, 
а також яка соціальна й політична від
повідальність із цього випливає, тож ін

телектуали влашто
вують ідеологічні 
дебати між собою. 
Стають уїдливими, 
нападкуватими, ви
кривають і підозрю
ють, не пропонуючи 
конструктивного ба
чення майбутнього, 
шляхів загальної від
повідальності.
Точкою консенсусу 

впродовж останніх кількох десяти
літь є надзвичайне піднесення в 
усьому світі суспільних та гуманітар

них дисциплін. Це дає розуміння, яке 
цілком узгоджує емпіричні знання з тео
ретичними, філософськими напрацю
ваннями. Вони висвітлюють публічні 
дискусії із солідним знанням справи, ре
презентативно, науково, спираючись на 
реальні дослідження й водночас на за
гальнолюдські цінності. Найкраще в 
цьому – поєднання чіткості й компетент
ності, морально-етичної заангажованості 
й критичності. І саме так формується сус
пільна відповідальність.
ХХ століття було добою класичних інте
лектуалів, ХХІ відзначило їхній історич
ний занепад, входження до гри науков
ців суспільних та гуманітарних дисци
плін. 

Криза класичних 
інтелектуалів

НЕ ТАК ДАВНО  
ВІД ІНТЕЛЕКТУАЛА 

ОЧІКУВАЛи 
ВЕЛиЧЕЗНОї 
СУСПІЛьНОї  

ТА ПОЛІТиЧНОї 
ВІДПОВІДАЛьНОСТІ

Автор:  
Мішель Вівьорка,  

Франція
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Податок для галочки 
Із запровадженням податку на нерухомість місцеві бюджети 
отримають символічні додаткові надходження, а чимало простих 
українців – додаткове податкове навантаження 

я
к і прогнозував Тиждень, 
із запровадженням із 1 
січня 2013 року податку на 
нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, ситуація з 
наповненням місцевих бюджетів 
суттєво не зміниться. За прогно
зами Міндоходів, ефект від по
датку в 2013-му – не більше ніж 
75 млн грн додаткових надхо
джень, або менш як 14 коп. на 

громадянина на місяць. У струк
турі дохідної частини місцевих 
бюджетів це також дуже мало: 
приміром, у скарбницю міста 
Рівного заплановано отримати 
від податку на нерухоме майно 
411,6 тис. грн із 432,562 млн грн 
усіх надходжень, або 0,1%. У про
екті бюджету Києва, попри най
дорожчу в країні нерухомість, до
ходи від податку на нього перед

бачені в сумі 6,46 млн грн із 
12,515 млрд грн усіх надходжень, 
тобто ця частка навіть менша, 
ніж у Рівному (0,05%). Сказати, 
що це мало, – нічого не сказати, 
особливо зважаючи на очіку
вання місцевих громад, які пла
нували отримати до бюджетів 
свого розвитку щонайменше в 
30–40 разів більше – 2–3 млрд 
грн у масштабах країни. 

Представники нинішньої 
влади, які продавлювали Подат
ковий кодекс (а саме в ньому ви
писано цей податок), дуже добре 
подбали про свої особисті інте-
реси та перетворили податок на 
нерухомість на популістську фік
цію, практичний наслідок якої – 
він майже не зачепить інтересів 
власників дорогого житла, як 
обіцяла влада, натомість вда
рить по гаманцях частини ма
леньких українців. База оподат
кування, згідно зі ст. 265 ПК, ви
писана так, що господарі маєтків 
майже цілковито виводяться 
з-під цього податку. Так, за По
датковим кодексом, не платять 
його власники одного дачного 
чи садового будинку. А саме ді
лянки з цільовим призначенням 
для ведення садового й дачного 
господарства і є тими «цар
ськими селами» на околицях 
Києва, обласних і рекреаційних 
центрів, де сконцентровані най
дорожчі об’єкти нерухомості. 
Скажімо, у декларації заступ
ника глави Адміністрації прези
дента України Ірини Акімової, до 
речі, «архітектора» провальної 
реформи швидкої допомоги, 
вказаний садовий (дачний) бу
диночок площею 238 м2, щонай
менше двоповерховий, але він не 
оподатковуватиметься новим 
податком. Крім того, базою опо
даткування є лише житлова 
площа об’єкта житлової нерухо
мості. Це означає, що через ха
барі значна частина насправді 
житлової нерухомості може та
кою офіційно не вважатися. Тим 
більше що Житловий кодекс та 

Власники квартир, житлова площа 
яких більша ніж 120 м²

Власники більше ніж одного 
садового (дачного) будинку 

Власники садових і дачних будинків, 
але не більше ніж одного такого об’єкта 
на одного платника податку 

Власники одного об’єкта житлової 
нерухомості, який належать багатодітним 
і прийомним сім’ям, у яких виховуються 
троє та більше дітей 

Власники гуртожитків

Власники гаражів

Власники комерційної нерухомості 

Власники житлового будинку, житлова 
площа яких більша ніж 250 м²

Власники більше ніж одного об’єкта 
житлової нерухомості, які належать 
багатодітним і прийомним сім’ям, 
у яких виховуються троє та більше дітей 

Власники квартир, житлова 
площа яких менша ніж 120 м²

Власники житлового будинку, 
житлова площа яких менша 
ніж 250 м²

Власники об’єктів житлової 
нерухомості, які розміщені в зонах 
відчуження та безумовного 
(обов’язкового) відселення, 
визначених законом 

Власники дитячих будинків 
сімейного типу 

Власники квартир, житлова площа 
яких становить від 120 м² до 240 м², 
– 1% мінімальної заробітної плати 
за 1 м² (11,47 грн за 1 м²)

Власники будинків, житлова площа 
яких становить від 250 м² до 500 м², 
– 1% мінімальної заробітної плати 
за 1 м² (11,47 грн за 1 м²)

Власники квартир, житлова площа 
яких більша ніж 240 м², 
– 2,7% мінімальної заробітної плати 
за 1 м² (30,97 грн за 1 м²)

Власники будинків, житлова площа 
яких більша ніж 500 м², 
– 2,7% мінімальної заробітної плати 
за 1 м² (30,97 грн за 1 м²)

ПОДАТОК ПЛАТЯТЬ

ПОДАТОК НЕ ПЛАТЯТЬ

СТАВКИ   (ПОДАТОК ПЛАТИТЬСЯ РАЗ НА РІК)
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чинні критерії нормативного визна
чення житлової площі це дозволя
ють. У приватних будинках до не
житлових площ можуть зараховува
тись і площі цокольних поверхів, 
хоча, як правило, вони використову
ються як житлові приміщення. Що
правда, 15 січня Мінфін уже вивісив 
на своєму сайті для обговорення 
проект Закону «Про внесення зміни 
до статті 265 Податкового кодексу 
України щодо податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ді
лянки», згідно з яким пропонується 
обкладативати податком на неру
хоме майно загальну площу, а не 
лише житлову. Цю ініціативу вже 
охрестили бажанням оподаткову
вати балкони і туалети. Насправді 
це той випадок, коли від раціональ
ного рішення до антисоціального – 
один крок. Було б значно розум
ніше, якби Мінфін запропонував 
оподатковувати загальну площу, за 
винятком балконів, туалетів, душо
вих приміщень тощо.

Непродуманими в оподатку
ванні нерухомого майна є і пільги зі 
сплати цього податку. Так, не опо
датковуватиметься житлова площа 
квартир до 120 м2 і будинків до 250 
м2. Причому цей поріг застосову
ється незалежно від регіону і від 
того, міська це чи сільська місце
вість. Чому саме такі площі мають 
становити «неоподатковуваний мі
німум», ніхто ні з уряду, ні з народ
них депутатів наразі не пояснив. 
Тож можна припустити, що маємо 
справу з класичним лобізмом вихо
дячи з власних інтересів і бачення 
«норм» тих, хто писав, а головне 
– голосував у парламенті. Квар
тира зі 120 «квадратів» житлової 
площі – це просторе чотири- або 
п’ятикімнатне помешкання, рин
кова вартість якого в Києві за
лежно від району може становити 
від 1,5 до 10 млн грн чи навіть 
більше, а в обласних центрах – від 
800 тис. грн. Аналогічна ситуація і 
з приватними будинками. Котедж 
житловою площею 250 м2 – це за
звичай дво- або й триповерховий 
будинок, ринкова вартість якого у 
столиці та її на околицях – 1,9–15 
млн грн і більше, в обласних цен
трах – 1–6 млн грн. Наприклад, на од
ному із сайтів будинок під Києвом 
загальною (а не житловою) пло
щею 250 «квадратів» пропонують 
купити за 8 млн грн. Згідно зі ст. 
265 Податкового кодексу він не 
оподатковуватиметься.

Але цинізм розробників не лише 
в лобіюванні приватних інтересів 
під час запровадження цього май

нового податку. Відповідно до ПК 
зменшення бази оподаткування за
стосовується лише до одного 
об’єкта нерухомості. Це породжує 
соціальну несправедливість у став
ленні до платників податків, 
оскільки власник апартаментів, 
скажімо, у Києві площею до 120 м2 
не сплачує його (син прем’єр-
міністра Азарова Олексій має квар
тиру площею 104 м2, а відтак звіль
нений від оподаткування), а пенсіо
нер, який має у власності хрущовку 
метражем 33 м2 і успадкований бу
диночок у селі (який не є дачним 
чи садовим), мусить це робити. 
При тому, що ринкова вартість не
рухомості господаря апартаментів і 
пенсіонера різниться на порядок, а 
то й більше. Квартири, житлова 
площа яких не перевищує 240 м2, 
та житлові будинки до 500 м2 ма
ють максимальну річну ставку по
датку в розмірі 1% мінімальної за
робітної плати за 1 м2 (наразі це 
11,47 грн). Відтак власник елітної 
нерухомості житловою (!) площею 
до 240 м2 сплачуватиме не більше 
ніж 1376 грн на рік, а кількаповер
хового палацу житловою площею 
до 500 м2 – до 2867,5 грн, або $350. 
Натомість маленький українець – 
пенсіонер чи бюджетник, який має 
хрущовку житловою площею 18–
30 м2 і сільський будинок, мусить 
викласти щонайменше 206–344 
грн. Причому незалежно від того, 
де він проживає: у столиці чи об
ласному або районному центрі, де 
рівень доходів і витрат суттєво різ
ниться. При цьому податком на не
рухоме майно не обкладатиметься 
комерційна нерухомість. 

Чому мовчить політична опо
зиція? Адже у ході виборчої кам
панії «Батьківщина», УДАР і «Сво
бода» говорили про оптимізацію 
місцевих бюджетів, про соціальну 
справедливість. Чому опозиція об
межує поле своєї діяльності ви
ключно абстрактними вимогами, 
які часто мало хвилюють вибор
ців, забуваючи про те, що є значно 
очевидніші проблеми, якими вона 
має займатися насамперед. Пода
ток на нерухомість – одна з них. 
До порядку денного опозиції ма
ють увійти і питання зміни «нео
податковуваного мінімуму» неру
хомості, введення коефіцієнтів 
оподаткування (залежно від місця 
розташування і ринкової вартості 
нерухомого майна), оподатку
вання загальної площі будинків-
«палаців» та усунення відверто 
антисоціальних норм, коли за ба
гатих платять бідні. 



Блиск і убозтво  
політичної філології

Р
осійський телеканал НТВ почав транслювати 
громадсько-політичну передачу «Реакція Вас
сермана». На НТВ у цій програмі обговорю
ють нагальні суспільні проблеми сучасної Ро

сії. Солодка парочка ведучих складається з росій
ського націоналіста Єґора Холмоґорова і Анатолія 
Вассермана, який скромно називає себе «еруди
том». Дует Холмоґоров – Вассерман оспівує Росій
ську імперію і Радянський Союз, закликаючи повер
нутися до тих «блаженних» часів. Для Холмоґорова 
Вассерман – своєрідна індульгенція, охоронна гра
мота від будь-яких звинувачень в антисемітизмі, а 
для Вассермана Холмоґоров – живий сертифікат 
для певних російських кіл, що він є своїм, правиль
ним. Ось так удвох вони працюють на інтереси імпе
рії, що відновлюється.
Однак цікаво, що в той самий час, коли російський 
націоналіст (за його ж публічними заявами) Єґор 
Холмоґоров бере собі в союзники і партнери Анато
лія Вассермана, нардеп від ВО «Свобода» вправля
ється у написанні й вимовлянні слова «жид». При
кро, але російські націоналісти в одному випадку 
виявилися розумнішими, ніж наші… Свободівці 
надмірно заглиблюються у філологію всупереч ло
гіці сучасної політики.
Справді, в українській мові, як і в інших слов’янських 
(за винятком російської), слово «жид» ніколи не 
мало образливого значення, будучи слов’янською 
вимовою німецького «юде» – іудей, людина, яка 
сповідує іудаїзм. Львів
ський єврей-вихрест і ви
датний письменник-
фантаст Станіслав Лем 
написав польською мо
вою книж  ку про Голо
кост, назва якої звучала 
як «Філософія жидобойства», себто євреєвбив
ства. Міністр праці в уряді Симона Петлюри Со
ломон Гольдельман, перебуваючи в еміграції, 
написав книжку «Жидівська національна автономія 
в Україні». Не вбачали в цьому слові нічого скан
дального інші керівні діячі УНР єврейського похо
дження: Арнольд Марголін, Моше Зільберфарб, 
Пінхос Красний… Навіть дотепер деякі євреї Захід
ної України сприймають це слово цілком спокійно.
Якщо слова «іудей», «жид» описували конфесійну, 
релігійну належність людини, то слова «євреї», «ге
бреї» – кровне, етнічне, расове походження. 
Отже, суто філологічно жодного антисемітського 
змісту в українській мові слово «жид» не має. Але то 
філологія. А крім неї є ще політика, що вимагає не 
заплющувати очі на факти, а вони такі: абсолютна 
більшість наших єврейських співгромадян і співвіт
чизників навчалися російською мовою, виховані на 
російській культурі і традиціях, де слово «жид» є од
нозначно образливим і принизливим. При цьому у 

багатьох українців викликає обурення те, що їх ні
бито змушують зрікатися в ім’я політкоректності 
норм української мови. Проте за хутором Михайлів
ським завжди знайдеться чимало «фахівців», які 
доведуть, що у словах «хохол» і «малорос» немає ні
чого образливого, вони цілком відповідають нор
мам російської мови і тому українців слід називати 
саме так у «кращих» традиціях Російської імперії. 
Елементарна добропорядність вимагає від нас нази
вати народ так, як він сам того хоче, щоб його нази
вали, і тоді ми матимемо моральне право не пого
джуватися, протестувати проти неналежних назв, 
що накидатимуть.
Видатний борець за створення держави Ізраїль і 
водночас симпатик українського визвольного руху 
Володимир Жаботинський дав добру пораду єв
реям, яка також може бути дуже корисною україн
цям: «Коли йдеться про добросусідські взаємини, 
тоді слід і дуже слід рахуватися з тим, що для до
брого сусіди є неприємною чи незручною така моя 
дія, на яку я маю цілковите моральне право».
Мене давно дивує схильність наших політиків 
легко і без особливих емоцій здавати справді до
леносні речі, як-от мову (закон Ківалова –Колес
ніченка), територіальну цілісність і незалежну ге
ополітику (Харківська капітуляція), не помічати 
справжніх проблем українського суспільства (мо
нополізація книжкового ринку російськими грав
цями, відсутність українського культурного про

стору, свідоме витіснен
 ня з медіа-ринку украї
номовних ЗМІ тощо) і 
водночас демонструвати 
ослячу впертість в абсо
лютно маргінальних пи
таннях. Зараз, коли Укра -

їна балансує над геополітичною прірвою, ми 
сперечатимемося про слова? Як ставитися до 
партії, що бачить перед очима пастку і тупо 

туди лізе?
Різні сили в Україні та поза її межами намагаються 
маргіналізувати і дискредитувати ВО «Свобода», 
представивши його суспільству як примітивних, 
провінційних хлопців, здатних лише закликати до 
вигублення «жидів, ляхів та москалів». Невже це 
не зрозуміло? А ті бавляться філологією, хоча сус
пільство чекає від них насамперед твердої, мудрої 
й ефективної політики, позаяк саме від неї зале
жить доля України, а не від безвідповідальної гри у 
назви… Принциповість треба проявляти там, де 
справді йдеться про принципи. А то у Верховній 
Раді «піаністи» знову почали масово голосувати 
чужими картками, а «Свобода», заклопотана філо
логічними питаннями, чомусь не може довести 
справу наведення конституційного ладу у сесійній 
залі до ладу… 

яК СТАВиТиСя ДО ПАРТІї,  
ЩО БАЧиТь ПЕРЕД ОЧиМА 
ПАСТКУ І ТУПО ТУДи ЛІЗЕ?

Автор:  
Ігор Лосєв
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Довга місія 
Захоплення ісламістськими угрупованнями цілих  
територій у Північній Африці ставить перед Заходом  
новий небезпечний виклик

Н
ині Захід вийшов на но
вий фронт глобальної 
боротьби з ісламським 
тероризмом. Після кри

вавого завершення теракту на 
газопереробний комплекс Bri-
tish Petroleum (BP) в Алжирі 
очільники західних держав по
передили, що новий виток ві
йни з «Аль-Каїдою» та іншими 
угрупованнями ісламських бо
йовиків у Північній Африці мо-
же затягнутися щонайменше 
на десять років.

Після того як тіла вбитих 
заручників повернули з алжир
ської пустелі на батьківщину – 
до Британії, Франції, Сполуче
них Штатів, Японії та інших 
країн, – почалося негайне роз
слідування. Його мета – зрозу
міти, як екстремістам вдалося 
спланувати і здійснити таку 
зухвалу атаку на таке велике 
енергетичне підприємство. За
хідні держави, зокрема, вима
гають від Алжиру пояснень, 
чому місцева влада не прокон
сультувалася з ними перед тим, 
як розпочати спецоперацію 
проти терористів і яких саме 
заходів було вжито для поря
тунку заручників.

Теракт, відповідальність за 
який взяло на себе одне з від
галужень «Аль-Каїди», стався 
лише за тиждень після того, як 
Франція очолила збройну ін
тервенцію в Малі. Алжирські 
терористи в інтернет-
зверненні заявили, що ця ак
ція є прямою відповіддю фран
цузам. Але західні розвіду
вальні служби вважають, що 
теракт планувався заздале
гідь. На їхню думку, це частина 
загального відновлення діяль
ності ісламських бойовиків і 
спроба «Аль-Каїди» (після лік
відації її лідерів в ході повітря
них атак у Пакистані та Ємені) 
завоювати позиції в непід
контрольних жодній владі ра

йонах Сахари. Це дало б теро
ристам можливість завдавати 
нових ударів ближче до серця 
Європи. На думку західних 
розвідслужб, головна мета – 
дестабілізувати і повалити всі 
слабкі уряди Сахелю (регіону 
на південь від Сахари. – Ред.) з 
подальшим переміщенням на 
південь до Нігерії. Ісламісти 
планують захопити владу в цій 
африканській країні і встано
вити закони шаріату не лише 
на мусульманській півночі, а в 
межах усієї держави.

Теракт у Алжирі й попере
дня вдала операція ісламістів із 

захоплення більшості території 
Малі стали ударом для Європи, 
а надто Франції та Британії – 
двох колишніх володарок аф
риканських колоній і європей
ських членів Ради Безпеки 
ООН, чиї військові сили дуже 
активно задіяні в закордонних 
операціях. Новий соціалістич
ний уряд Франції після при
ходу до влади заявляв, що 
більше не схвалюватиме вій
ськових операцій у колишніх 
західноафриканських колоніях 
і має наміри покласти край по
літичному й економічному па

нуванню Франції над величез
ними пустельними районами 
Чорного континенту. 

Втім, Франсуа Олланд поба
чив, що не можна ігнорувати 
провокації ісламістів у північ
ній Малі. Їхня швидка перемога 
(за допомоги войовничо нала
штованих племен туарегів) за
грожувала не лише законно об
раному урядові в Бамако, а й 
усім сусіднім державам. Фран
ція негайно перекинула в Малі 
дві тисячі військових і плану
вала швидко відтіснити по
встанців назад і дати армії Малі 
час перегрупувати сили і відно

вити контроль над територією. 
Але вже зараз скидається на те, 
що військова інтервенція затяг
неться надовго. А в самій Фран
ції дедалі частіше лунають по
передження про те, що це може 
перетворитися на довготривалу 
і дорогу військову авантюру, 
яка, зрештою, налаштує біль
шість місцевого населення 
проти неї самої. 

Британці спочатку пообі
цяли французам лише логіс
тичну і загальну підтримку. 
Але після вбивства шести бри
танських заручників в Алжирі 

Африканські бази 
Територ�, підконтрольні «Аль-Каїді» 
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В операції проти  
ісламістських  

бойовиків  
у Малі (кодова  

назва «Сервал») 
беруть участь  

2,5 тис. 
військовослужбов-

ців Франції,  

3,5 тис. 
осіб із місії 

західноафрикан-
ських країн та  

5 тис. 
власне з малійської 

армії

ВжЕ ЗАРАЗ ЗДАЄТьСя,  
ЩО ВІЙСьКОВА ІНТЕРВЕНЦІя 
ФРАНЦІї У МАЛІ  
ЗАТяГНЕТьСя НАДОВГО

Продо-
вження теми 

на стор. 32

Девід Кемерон змінив тон. За 
його наказом британські під
розділи в повній бойовій го
товності чекають сигналу до 
термінової передислокації до 
Малі. Крім того, Кемерон го
тує плани довготривалих на
вчань і підтримки для афри
канських сил.

Британський прем’єр гово
рить про «нарощування бо
ротьби» з джихадизмом. Він за
явив у парламенті, що терорис
тичні угруповання, котрі здій
снили алжирський теракт, ста
новлять безпосередню загрозу 
для громадян Британії, її ком
паній та інтересів. «Ми повинні 
чітко заявити, що це кровопро
лиття вимагає рішучої відповіді 
сил безпеки». Повторюючи 
слова Джорджа Буша після те
ракту 11 вересня, Кемерон ска
зав, що це глобальна загроза, 
яка вимагає глобальної відпо
віді, і вона вимірюватиметься не 
місяцями, а десятиріччями.

Протягом останніх п’яти ро
ків британська розвідувальна 
служба МІ6 неодноразово попе
реджала про загрозу з боку 
«Аль-Каїди» в Північній Аф
риці. Сигнали небезпеки вже 
давно очевидні. Західні ту
ристи, працівники гуманітар
ної допомоги, дипломати і про
сто люди, які проїжджали че
рез цей регіон, ставали жерт
вами викрадення і заручни
ками, за яких вимагався викуп. 
З 2008 року 25 осіб було вбито.

Колишні ісламістські угру
повання, які близько десяти ро
ків вели кровопролитну війну 
проти алжирського уряду (а 
саме «Салафістська група про
повіді і джихаду» та «Ісламські 
бойові групи»), втекли на пів
день і там об’єднали свої сили. 
Перейменувавшись на «Аль-
Каїду в країнах ісламського Ма
грибу» (АКІМ), вони оголосили 
себе відгалуженням «Аль-
Каїди». Тепер угруповання роз
ширило свої дії на Мавританію і 
Нігер і заробляє гроші контра
бандою тютюну, наркотиків і 
нелегальною імміграцією до Єв
ропи, а також вимаганням ви
купу за захоп лених заручників. 

Арабська весна надала 
АКІМ величезного стимулу. 
Падіння режиму Каддафі в Лі
вії означало, що сотні африкан
ських найманців, які фор
мально воювали на боці лівій
ського режиму, втекли на пів

день і приєдналися до терорис
тичних груп, і до того ж прине
сли з собою зброю з розграбо
ваних арсеналів Каддафі. У них 
були гроші, щоб купувати ще 
більше зброї і потужних поза
шляховиків. Ці бойовики 
об’єдналися з туарегами – ко
човими племенами, які вже 
принаймні сто років воювали з 
французькими колоніалістами, 
а згодом – з арабськими уря
дами Північної Африки. Стара 
влада впала, нова (яка могла б 
узяти їх під контроль) так і не 
з’явилася, а безкрайній «місяч
ний» пейзаж дає чудові можли
вості заховатися без сліду серед 
північноафриканських гір і 
пустель – тож це угруповання 
розрослося і набрало сили. За 
оцінками британської розвідки, 
в АКІМ нараховується десь 
600–1000 «багнетів», чимало з 
яких – молодь, доведена до від
чаю злиднями, корупцією і де
градацією суспільства. 

Першим завданням цього 
нового угруповання було захо
пити територію, яку можна 
було б використовувати як свою 
базу – точно так, як колись 
«Аль-Каїда» вкорінилася в Аф
ганістані після виведення ра
дянських військ. Ісламісти в со
юзі з сепаратистами-туарегами, 
які давно вже марять незалеж
ністю, захопили північну Малі 
після того, як військовий пере
ворот ослабив законний уряд 
держави. Свою мету вони ба
чать у запровадженні законів 
шаріату на цій території. Далі – 
перевороти і повалення закон
них урядів у сусідніх країнах.

У вересні минулого року в 
Лівії салафістська група «Ансар 
аль-Шаріа» організувала вбив
ство американського посла 
Крістофера Стівенса. А на пів
ночі Нігерії три роки тому під 
проводом мусульманських екс
тремістів почалося повстання 
проти центральної влади. Це 
радикальне угруповання, відо-
 ме як «Боко харам» (що при
близно можна перекласти як 
«цивілізація Заходу гріховна»), 
об’єдналося з АКІМ і проводить 
криваву кампанію з убивств ні
герійських посадовців та вибу
хів у федеральних державних 
установах і в християнських 
церквах на півдні Нігерії.

Екстремісти тероризують 
тих, хто чинить їм опір. За ми
нулий рік близько 400 тис. лю

дей покинули північну Малі. 
Багато з них намагалися зна
йти безпечний притулок у Єв
ропі. Бойовики зараз прямо по
грожують своєму старому воро
гові – урядові Алжиру. Напад 
на величезний газопереробний 
комплекс BP у пустелі був не 
лише попередженням про май
бутній зрив постачання енерго
ресурсів Заходу, а ще й сигна
лом, що вони хочуть відновити 
бої з алжирськими військами, 
які фактично розбили їх  в 
щент десять років тому.

Західні держави ставляться 
до цієї загрози серйозно. Але 
вона виникла у важкі для За
ходу часи. Війни в Іраку й Афга
ністані спричинили різке не
прийняття суспільством, і за
хідна громадська думка нала
штована рішуче проти того, 
щоб вв’язуватися в ще одну ві
йну з мусульманськими по
встанцями. Президент Обама 
дав зрозуміти, що його адміні
страція втрачає інтерес до ролі 
всесвітнього поліцейського. То
рік він послав чіткий сигнал 
про те, що США не братимуть 
участі у військовій інтервенції в 
Лівію, а цього року він майже 
не звертає уваги на наростання 

громадянської війни в Сирії. 
Тож мало хто наважиться за
пропонувати нову кампанію 
проти екстремістів у Сахарі, 
безмежні простори якої майже 
неможливо патрулювати, бо 
кордони там фактично не де
марковано.

Натомість складається вра
ження, що Захід підтримува
тиме наявні уряди в цьому регі
оні, хоч би якою незадовільною 
була там ситуація з демокра
тією та правами людини. Але 
без великомасштабної про
грами економічної допомоги, 
ефективнішої державної влади 
і подолання корупції чи виста
чить цього, щоби зупинити на
ступ екстремістів, яким немає 
чого втрачати і які все ще ма
рять новою ісламською імпе
рією, що кинула б виклик віко
вому пануванню європейців та 
їхніх союзників у регіоні? 
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Європа на чужому фронті
Готовності до військових операцій за кордоном у європейців стає менше, 
але ситуація в Малі продемонструвала, що попит на них досі високий

К
оли молоді люди вируша
ють на війну, ті, кому вда
лось уникнути небезпеки, 
опиняються в неласці. В 

Іраку американці називали 
французів боягузливими мав
пами, що знай собі наминають 
сир. У випадку інтервенції в 
Малі політики Парижа обурені 
браком союзників – особливо се
ред європейців – для боротьби 
проти джихадистів.

Лідер французьких опози ціо-
нерів-консерваторів Жан-Фран-
суа Копе був одним із тих, хто 
скаржився: «Наразі наша країна 
сам на сам із ворогом». Кари-
катурист Le Monde Плантю на
малював президента Франсуа 
Олланда в образі Тентена, який 
іде в бій, а Європейський Союз – 
недолугими детективами Дюпо
ном і Дюпонном (Томсоном і 
Томпсоном в англійській версії), 
які, лежачи на дивані, вигукують: 
«Ми з вами!»

Критика надто сувора. Бри
танці, бельгійці, данці, італійці, 
німці й канадці пропонували 
свій авіаційний транспорт; аме
риканці розглядають можли
вість посприяти в розвідці, а та
кож дозаправці літаків у повітрі. 
Французькі можновладці, які 
зазвичай кепкують із Кетрін 
Ештон, верховного представ
ника ЄС із питань спільної зо
внішньої та безпекової політики, 
були задоволені, що 17 січня 
вона скликала надзвичайне засі
дання міністрів закордонних 
справ і готова пришвидшити по
чаток запланованої місії з про
ведення військових навчань у 
Малі.

Та на практиці лише фран
цузи наражають своїх військо
вих на небезпеку, даючи відсіч 
повстанцям. Африканські заго-
 ни, які восени мали очолити 
кампанію визволення північної 
частини Малі, нині кидають на 
операції за принципом «що буде, 
те й буде», але багато хто сумні
вається в їхній готовності. Жо
ден європеєць чи американець 
не заперечує загрози від потен

ційного створення в Сахелі осе
редку в талібанському стилі. Як 
сказала одна високопоставлена у 
сфері безпеки персона (не із 
Франції), цей регіон став «проек
том «Аль-Каїди» з найуспішні
шим темпом розвитку».

Як колишній колоніальний 
володар цієї частини континенту 
і об’єкт погроз джихадистів, Па
риж відчуває небезпеку гостріше 
за інших. Річ у тому, що серед єв
ропейців лише французи й бри
танці мають охоту й необхідні 
ресурси для швидкого реагу
вання на операції за кордоном. 
Франція не збиралася грати 
першу скрипку в цьому кон
флікті. Хіба що сподівалась у 
межах європейської навчальної 
місії відправити невеликий під
розділ досвідчених військових 
на підмогу багатонаціональній 

західноафриканській армії – ви
ключно заради реалізації полі
тичної стратегії під мандатом 
ООН задля просування демокра
тії на Півдні Малі та мирного 
врегулювання з деякими по
встанцями на Півночі. Лише не
сподіваний напад джихадистів 
на південну частину держави 
змусив французів відмовитися 
від стратегії непрямого впливу.

І все ж малійські події – це 
екстрена ситуація, в якій могли 
б бути задіяні збройні загони 
ЄС (угруповання, що склада
ються десь із 1500 солдатів і мо
жуть швидко прийти в бойову 
готовність). Наразі таким під
розділом мало бути «Веймар
ське формування» на чолі з 
Польщею, за участю Франції та 
Німеччини. Однак для поляків, 

які вже повоювали в Афганіс
тані, конфлікт у Малі – абсо
лютно чужа війна. А німці за
вжди неохоче ув’язуються в такі 
справи. Бойові формування 
були створені 2007 року, та ще 
жодного разу їх не випробу
вали на практиці. До них став
ляться вже з меншим ентузіаз
мом. Передбачали, що кожні 
півроку дві нові одиниці мають 
бути в стані готовності, але за 
браком активності тепер іде-
ться лише про одну.

L’Europe de la défence, як 
французи називають Спільну 
політику безпеки і оборони ЄС, 
має сумну історію. Париж поста
вив хрест на ідеї створення євро
пейської армії 1954 року. Залеж
ність Старого світу від США під 
час війни в Югославії в 1990-х 
спонукала європейців поверну
тись до ідеї про посилення вій
ськового потенціалу ЄС за ініціа
тивою Тоні Блера й Жака Ши
рака на саміті в Сен-Мало 1998 
року. Однак цей план суперечив 
інтересам США, що побоюва
лися намагань Парижа підірвати 
позиції НАТО, а зрештою, про
цес загальмувався через франко-
британську гризню навколо ві
йни в Іраку 2003 року. Заспокоїв
шись після повернення Франції 
в керівні структури Північноат
лантичного альянсу в 2009-му, 
американці почали заохочувати 
європейців до посилення вій
ськової ролі ЄС. Одначе торік 
Лондон ветував плани щодо 
створення нових військових під
розділів ЄС. НАТО за ініціати
вою Великої Британії та інших 
країн втрутилось у війну в Лівії, 
вивівши ЄС із гри.

Нині бере гору франко-
британський прагматизм. Па
риж обережно зупинив поки що 
процес розвитку безпекових ін
ституцій, а Лондон мовчки пого
дився з перевагами скромних 
операцій ЄС. Найвизначнішою 
місією була операція «Аталанта» 
– військово-морське патрулю
вання Сомалі для захисту від пі
ратів. Торік було відправлено 
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НиНІ СЕРЕД ЄВРОПЕЙЦІВ 
ЛиШЕ ФРАНЦУЗи Й 
БРиТАНЦІ МАЮТь ОХОТУ  
Й РЕСУРСи ДЛя ШВиДКОГО 
РЕАГУВАННя НА ОПЕРАЦІї  
ЗА КОРДОНОМ
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італійський гелікоптер для роз
стрілу їхньої бази постачання. 
Нині ЄС керує навчальною мі
сією для сомалійських підрозді
лів (в Уганді), фінансує африкан
ські сили інтервенції в Сомалі та 
організовує маневри для сусід
ніх країн, які мають захищати 
власні узбережжя. Це сприяло 
обмеженню діяльності піратів і 
викликало надії на краще май
бутнє в Сомалі. Дещо робиться і 
в Сахелі. Окрім навчань для де
зорганізованої малійської армії, 
Євросоюз допоможе африкан
ським загонам фінансами й 
матеріально-технічним забезпе
ченням. Уже проводять маневри 
для підрозділів у Нігері, а неза
баром ЄС планує допомогти в за
хисті кордонів новій лівійській 
владі.

ПРиЄМНОГО МАЛО,  
ТА ПОДІТиСя НІКУДи?
Може, в Парижі й відчували, що 
зобов’язані прийти на допо
могу самотою, але для завер
шення цієї війни йому знадо
биться допомога ЄС та африкан
ців. Малі продемонструвала, що, 
хоч фран   цузи і британці завжди 
готові вступити в бій першого-
таки дня, вони хочуть, щоб ЄС, 
попри всі свої помилки, допоміг 
забезпечити стабільність через 
сотню днів і далі на майбутнє.

Стратегічне бачення Європи 
змінюється. Поки американці 
заклопотані Тихоокеанським ре
гіоном, європейцям слід зайня
тися безпекою і стабільністю 
власного «сусідства». Однак ре
сурси для цього зменшуються. 
Фінансова криза багатьох зму

сила обмежити оборонні бю
джети, здебільшого нескоорди
нованим чином. Це стосується й 
британських та французьких ко
шторисів.

Навіть за наявності суттєві
ших фінансових ресурсів, біль
шої кількості солдатів і осна
щення, формула успіху у війнах 
за кордоном залишається загад
кою. Ірак, Афганістан і навіть 
Лівію навряд чи можна назва  ти 
тріумфальними прикладами 
західної інтервенції. Дехто з єв
ропейців сподівався, що це при
струнить охочих до іноземних 
пригод. Одначе конфлікт у Малі 
почався несподівано й радше 
був неминучим. Незалежно від 
результату цієї війни, вона не 
буде останньою, що вимагає єв
ропейської інтервенції. 
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яким мене 
пам’ятатиме 
історія?
Якщо Барак Обама хоче залишитися  
в історії великим президентом,  
йому варто зосередитися на трьох 
довгочасних проблемах

21 
січня Барак Обама 
склав присягу на ві
рність американському 
народові після обрання 

на посаду президента США вже 
вдруге. Такої честі удостоювалися 
тільки 16 його попередників. Але 
після повернення до Овального 
кабінету на нього чекає низка 
проблем – від внутрішньополі
тичної боротьби навколо стелі 
держборгу Сполучених Штатів й 
контролю за володінням зброєю 
до кривавих конфліктів у Малі та 
Сирії. Тільки тепер йому краще 
задуматися на перспективу, адже 
втретє президентом він не буде. 
Яким запам’ятає Обаму історія?

Сподіваємося, кращим, ніж 
якби його оцінювали за щойно 
минулими чотирма роками, хоча 
забувати про успіхи першого тер
міну теж не варто. Небагатьом лі
дерам США доводилося ставати 
до роботи за таких несприятли
вих умов: падіння економіки на 
5% щороку, втрати 800 тис. робо
чих місць щомісяця й участі Аме
рики у двох невдалих війнах. 
Президент непогано впорався із 
завданням спрямувати хворого в 
критичному стані на шлях до 
одужання. Його основне досяг
нення у сфері законотворчості – 
реформа системи охорони здо-
ров’я – може допомогти мільйо
нам американців, хоча вердикт 
суду щодо її конституційності ще 
впроваджено не повністю. Все це 
вкупі з непереконливим опонен

том спонукало достатню кіль
кість американців підтримати 
Обаму на виборах у листопаді. 
Але перший термін був аж ніяк 
не таким успішним, аби увінчати 
його лаврами чи застрахувати від 
потенційно катастрофічного дру
гого терміну, здатного знівелю
вати всі попередні досягнення.

Спадок господаря Білого 
дому визначать події. Коли Буш-
молодший 11 вересня 2001 року 
читав разом зі школярами на 
уроці у Флориді слова, виразу «ві
йна проти тероризму» в його лек
сиконі ще не було. На Обаму 
може чекати щось не менш не
сподіване й приголомшливе. Од
нак про Буша іще часто говорять 
як про людину, яка зробила уряд 
найчисленнішим від часів прези
дента Ліндона Джонсона, хоча 
він міг і уникнути такої слави. 
Йому на руку зіграло серйозне 
збільшення обсягу й ефектив
ності допомоги Африці.

Політичний капітал, як і час 
та енергія лідера, – ресурс обме
жений, а перелік питань, у яких 
Обама з користю застосував би 
свої, – чималий. Міграційна ре
форма могла б стати чудовим по
дарунком Америці на пам’ять про 
нього, а створення зони вільної 
торгівлі між ЄС і США було б 
сприянням усьому Заходові. Але, 
на думку The Economist, виділя
ються три дуже важливі про
блеми, які можуть принести зна
чні переваги, якщо їх вирішити, й 

завдати величезної шкоди спадку 
Обами, якщо їх буде проігноро
вано.

СПОЧАТКУ ВПОРяДКУВАТи 
БЮДжЕТ…
Найфундаментальнішим завдан
ням Америки є впорядкування 
державних фінансів. У 2010 році 
адмірал Майк Маллен – на той 
час керівник Об’єднаного комі
тету начальників штабів США – 
не гіперболізував, називаючи 
аме  риканський борг найбільшою 
стратегічною загрозою для кра
їни. Відтоді боргову стелю збіль
шили на $3 трлн, до сумнозвіс
них $16 трлн. До значної міри ви
ною тут рецесія і стимулювання 
економіки для її подолання, але 
до кінця цього десятиліття, коли 
на пенсію вийдуть іще більше 
представників покоління бейбі-
буму, дефіцит держбюджету, схо-
 же, знову безжально зросте. 
Якщо в січні 2017 року Обама пе
редасть своєму наступникові кра
їну, що котиться до банкрутства, 
він може навіть не мріяти зали
шитися на скрижалях історії як 
рятівник економіки.

Проігнорувавши рекоменда
ції спеціального комітету Кон
гресу, який він сам створив, 
Обама ніколи не демонстрував, 
окрім як риторично, серйозності 
намірів урізати соціальні субсидії 
та виплати, тобто пенсії і фінан
сування державних програм охо
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яКЩО ОБАМА  
НЕ ВПОРАЄТьСя ІЗ ТРьОМА 
ПРОБЛЕМАМи – БЮДжЕТУ, 
КиТАЮ ТА БЛиЗьКОГО  
СХОДУ – ВЕРДиКТ ІСТОРІї 
ДЛя НьОГО БУДЕ 
НЕПРиЄМНиМ

© 2013 the 
economist 
Newspaper 
limited. All 
rights reserved

рони здоров’я для бідних та літ
ніх людей, щоб ці статті не розда
вили бюджету, адже населення 
старішатиме, а видатки на меди
цину неконтрольовано зростати
муть. Не наблизившись до ре
формування соціальних виплат, 
під час першого терміну Обама 
додав до них новий і дуже неде
шевий – субсидію на медичне 
страхування для робітників із 
нижчим доходом. Крім того, пре
зидент не запропонував скоро
чень держвидатків у межах до
мовленості 1 січня про заходи, не
обхідні, аби зупинити просу
вання Америки до фіскальної 
прірви, хоча тиснув на республі
канців у Конгресі, аби ті при
йняли підвищення податків для 
багатих.

Сполучені Штати, що не мо
жуть вирішити свої фінансові 
проблеми інакше, ніж через серію 
криз та неефективні відкладан   - 
ня наступних заходів, зрештою 
ро зоряться. Смертельно уражено 
їхню спроможність запропону
вати світові своє лідерство. Чому 
лідери Пекіна, Бразиліа, Боготи 
чи навіть Берліна мають вбачати 
у Вашингтоні приклад? Якщо ни
нішній лідер це виправить, його 
вважатимуть рушієм змін. Якщо 
ні, то майбутні покоління розгля
датимуть «роки Буша – Обами» 
як період, коли два президенти 
докинули дров у вогонь дуже пе
редбачуваної катастрофи.

…А ЗАТиМ ПОЧиНАТи ДІяТи
З огляду на проблеми США, 
Обамі таки доведеться звернути 
більше уваги на «розбудову нації 
вдома», як він любить називати 
процес. Але світ із замкнутою на 
собі Америкою був би значно 
менш передбачуваним і менш 
безпечним. Крім того, багато не
завершених справ залишилося 
від першого терміну. Попри пом
пезні розмови про різні переза
вантаження й нові розуміння, 
Іран залишається критично не
безпечною ядерною державою, 
Росія настроєна вороже, Європі 
дістається мінімум уваги, а ситуа
ція на Близькому Сході напру
жена як і доти. Війни в Іраку й 
Афганістані згорнуто, але пере
могою чи стабільністю й не 
пахне.

Такий набір – забагато для 
будь-кого, але є два напрямки, в 
яких президентові варто до
класти реальних особистих зу
силь, аби його другий термін на 
посаді залишився в історії. Пер
ший – Китай. До січня 2017 року 
тамтешня економіка може обі
гнати американську, тож важли
віших двосторонніх відносин, ніж 
із Пекіном, для Вашингтона не іс
нує. Впродовж першого терміну 
Обамі вдалося уникнути серйоз
них провалів. Тепер виникають 
непорозуміння. Із негативних 
моментів – дратівлива націона
лістично настроєна Піднебесна 
може стати еквівалентом Пруссії 

сто років тому, адже актуалізува
лася перспектива конфлікту між 
Китаєм і Японією, яка є союзни
ком США, через острови Сенкаку 
(див. стор. 36). Але Обама та
кож може перетворити взаємини, 
повні підозр, на значно ефектив
ніші. Уявіть, наприклад, користь 
для довкілля від угоди про запо
бігання змінам клімату між краї
нами «Великої двійки».

Сі Цзіньпінь уже два місяці 
лідер Китаю, а Обама ще не знай
шов нагоди зустрітися з ним (то

рік у Європі новий французький 
президент поспішив улаштувати 
рандеву з канцлеркою Німеч
чини в день інавгурації). Сі керу
ватиме Китаєм до кінця другого 
терміну Обами й шість років по 
його завершенні, тому необхідно 
проводити більше самітів та дво
сторонніх зустрічей на всіх рів
нях. Військова співпраця двох 
країн ослабла – її слід поліпшу
вати. Може, й зайве сподіватися 
на повернення двосторонніх від
носин до рівня особистої симпатії 
між Біллом Клінтоном та Цзян 
Цземінем у 1990-х, але прохо
лодно настроєний Обама має до 
цього прагнути. Йому слід мен-
 ше часу витрачати на гольф, а 
більше – на Чжуннаньхай (назва 
кварталу в Пекіні, де розміщено 
резиденції вищих органів управ
ління КНР. – Ред.).

Останнє питання, за яким 
оцінюватимуть Обаму й у вирі
шення якого він може зробити 
величезний внесок, стосується 
арабського світу. Зловісний і ка
тастрофічний за наслідками спа
док від нинішнього президента 
може обернутися смертю двох 
держав для двох народів у 
ізраїльсько-палестинському кон
флікті. Якщо говорити про Араб
ську весну ширше, то хтозна, чи 
здатен лідер Білого дому її конт-
ролювати, але він може підсо
бити у спрямуванні її так само, як 
президент Буш-старший – у за
кінченні холодної війни. З-під 
контролю вийшла Сирія. Країни 
на кшталт Єгипту й Тунісу мо
жуть опинитися під владою ісла
містів, хоча зараз вони ще демо
кратичні й конче потребують фі
нансової підтримки. Якщо Обама 
залишить проблему міні-Туреч -
чин у минулому, для нього це 
буде неабияким досягненням. 
Він не може дозволити собі мати 
вигляд, настільки байдужий чи 
наляканий ризиком невдачі в та
кому небезпечному регіоні, під 
час другого терміну, як під час 
першого.

Передбачити вердикт історії 
завжди важко, але якщо Обама 
не впорається із трьома про
блемами – бюджету, Китаю та 
Близь  кого Сходу – він точно буде 
неприємним. Кожна із цих про
блем вимагає мужності та рішу
чості, й американському прези
дентові варто починати працю
вати над їх уладнанням уже те
пер. А нам – побажати йому 
удачі. 
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Небезпечні береги
Перспектива конфлікту між Китаєм та Японією стає дедалі 
реальнішою, і наслідки можуть бути трагічні

М
іж Китаєм і Японією 
назріває війна. КНР за
гострює ситуацію у 
водному й повітряному 

просторі поблизу спірних остро
вів, аби оскаржити контроль То
кіо над ними, що триває вже 
кількадесят років. Піднебесна 
супроводжує цю кампанію де
далі войовничішою риторикою. 
Японія, пише щоденна газета 
China Daily, є «справжньою не
безпекою і загрозою для світу». 
Нині сутичка, як стверджує 
Global Times, «дуже ймовірна… 
Нам слід приготуватися до най
гіршого». Пекін, здається, веде 
підготовку до першої за останні 
70 років збройної конфронтації з 
Токіо.

Дві країни, як відомо, мають 
історичні й територіальні проти
річчя, і найсерйозніше з них сто
сується п’яти островів у Східно-
Китайському морі. Ці клаптики 
суходолу нині контролює Япо
нія, котра називає їх Сенкаку, а 
КНР, що на них претендує, – 
Дяо юйтай. Мудрі держави з 
тісно пов’язаними економіками 
мають розібратися зі своїми роз
біжностями. Принаймні перед
бачали, що так буде й у цьому 
випадку.

Однак усе змінилося торік у 
вересні, коли тодішній прем’єр-
міністр Японії Йосігіко Нода на
ціоналізував три острови, які ще 
не належали Японії. Це була не
долуга спроба вберегти їх від рук 
Сінтари Ісігаро – праворади
кального супротивника Китаю, 
який донедавна був губернато
ром Токіо.

Одначе КНР наполягала: це 
змова проти неї для закріплення 
претензій Японії. Тому й почала 
оскаржувати японські амбіції 
щодо виключного контролю над 
водним і повітряним простором 
поблизу островів. Спершу були 
раптові вторгнення патрульних 
суден. Потім, у грудні, над архі
пелагом прокурсував патруль
ний літак; Токіо відправило ви
нищувачі. Цього місяця японські 

та китайські реактивні аеро
плани шугали один за одним по
близу островів. Як пише преса, 
наступного разу Японія планує 
віддати наказ про попереджу
вальні постріли. Китайський ге
нерал заявив, що залпи буде 
сприйнято як сигнал до початку 
«фактичної війни». Поки КНР 
прагнутиме перебрати контроль 
над спірною територією, мир у 
регіоні висітиме на волосинці.

Днями американські уповно
важені особи терміново виру

шили до Токіо, аби застерегти 
новий войовничо настроєний 
уряд Сіндзо Абе. США зобо-
в’язані прийти на допомогу Япо
нії в разі атаки, а втягнутись у 
конфлікт із Піднебесною – це 
вже занадто прикра перспек
тива. Але на тлі неодноразових 
провокацій китайців реакцію 
Країни Вранішнього Сонця мож-
 на зрозуміти. Пан Абе заявив, 
що вже 10 років військовий бю
джет урізають, а у 2013-му фі
нансування оборонного сектору 
зросте. Цього тижня він відвідав 

Південно-Східну Азію для зміц
нення відносин із країнами, що 
також занепокоєні китайською 
експансією.

Мета візиту Сіндзо Абе до су
сіднього регіону була прямолі
нійна. Утім, цілком можливо, 
хай там що робить японський 
уряд, а КНР не задовольнить ні
чого, крім простого передання 
островів. Нещодавно редакція 
China Daily визнала, що Японія 
намагається налагодити відно
сини з Китаєм, але відразу ж за
судила ці спроби як частину «ли
цемірної стратегії». 

Дипломати Піднебесної зви
нувачують Японію в спробах 
ошукати їхню країну, зайняту 
внутрішніми негараздами. Од
нак вони різко вікидають проти
лежну ідею: що провокації Ки
таю – це спроби скористатися з 
японських слабкостей, а саме з 
проблем влади та економічної 
скрути. КНР, здається, не бажає 
розглядати інші перспективи чи 
інтереси. Причини цього шові
нізму не зовсім зрозумілі. Мож
ливо, тамтешній уряд реагує на 
ультранаціоналістичні настрої 
людей, яких дедалі більше в ін
тернеті.

Неможливо ігнорувати схід
ноазійські паралелі столітньої 
давнини. Виправдовуючись іно
земною експансією, войовнича 
Японія хильнула страшного на
пою – суміші націоналізму й 
штучного почування себе жерт
вою та об’єктом чужинської 
агресії. Реалізуючи політику 
морської експансії, Китай послу
говується дуже схожою ритори
кою, в якій зображує потерпілим 
себе. Потенційний збройний 
конфлікт, про який нині гово
рить Пекін, може стати не менш 
трагічним за попередній. Це по
ставить під загрозу не лише Ки
тай, а й мир в усьому регіоні та 
його помітні економічні досяг
нення.

Світ, включно з Америкою, 
зобов’язаний попередити КНР, 
поки не пізно. 

ПІВНІЧНА 
КОРЕЯ

ПІВДЕННА
КОРЕЯ ЯПОНІЯ

Східно-
Китайське море

КИТАЙ

ТАЙВАНЬ

Т И Х И Й
О К Е А Н

Токіо

острови 
Сенкаку/ Дяоютай
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ПОТЕНЦІЙНиЙ ЗБРОЙНиЙ 
КОНФЛІКТ ПОСТАВиТь ПІД 
ЗАГРОЗУ НЕ ЛиШЕ КиТАЙ,  
А Й МиР В УСьОМУ РЕГІОНІ  
ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНІ 
ДОСяГНЕННя
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ж
ерара Депардьє вважають символом 
Франції, і недарма. Прикметно, що у 
фільмі Бернардо Бертолуччі «1900», 
який став класикою, він зіграв разом із 

Робертом Де Ніро. Обидва актори були тоді досить 
молодими, обидва згодом стали справжнім уособ-
ленням свого покоління, обидва реалізували себе 
як символи своїх країн – однаково талановиті, ха
ризматичні, різнопланові, однаково прекрасні в 
комедійних і драматичних ролях. Обидва заворо
жують своєю таємничою усмішкою – теплою, 
грайливою і незабутньою. Обидва здатні передати 
образ без слів – виключно очима й мовою тіла.
Однак обидва виявились досить непростими 
людьми. Якось, переглядаючи на американському 
кабельному телепрограму Джеймса Ліптона – зу
стріч студентів і викладачів із Робертом Де Ніро в 
Новій школі соціальних досліджень (Нью-Йорк), 
– я раптом подумав, як некомфортно й ніяково 
йому під час інтерв’ю. Замість невловимого й не
передбачуваного образу, майстерно створеного 
одним із найвизначніших кіноакторів постбран
довської епохи, я побачив знуджену і стомлену 
людину, якій немов відібрало мову.
Майже те саме стосу
ється й Депардьє, заско
ченого поза межами 
його магічного актор
ського кола. Народна 
мудрість навчає: тим, 
хто ще не вегетаріанці, 
краще не знати техно
логії виготовлення со
сисок, а переконаним 
демократам бажано 
триматись подалі від 
кулуарів демократичних установ. Ця теорія, 
очевидно, поширюється й на нового громадя
нина Росії – мсьє Жерара Депардьє. Справді, 
іноді краще не знати всіх деталей про об’єкт на
шого поклоніння. Нібито невинний епізод буден
ного життя може знищити всі наші сентимен
тальні фантазії про шляхетну душу культурної 
еліти.
Для чого взагалі було Депардьє це нове громадян
ство? Ляпас своїй країні чи радше президентові 
Франсуа Олланду, бо той дивився звисока на сер
диту, сувору та ображену ікону французького 
кіно? Солодка помста урядові, що хотів стягнути 
75-відсотковий податок із працелюбної і талано
витої, а отже, багатої та безтурботної зірки? Прим-
хливість знаменитості, звиклої до спілкування з 
лідером держави, який понад усе прагне вислужи
тися перед уособленням французького духу сво
боди й щедрості – un homme qui rit (людиною, що 
сміється)?
Або ж: це Москва показала політичний середній 
палець Парижеві – давньому суперникові й пред
метові захоплення? Публічне «пошел на…» прези
дентові Франсуа Олланду, який укотре нагадав іс
тину: скрупульозні й педантичні французькі ліві 
завжди набагато більше дратували Кремль і зава

як завоювати Депардьє?
жали йому, ніж прагматичні й готові усе проба
чити праві з їхньою Realpolitik?
Якщо придивитись уважніше, стає очевидним, 
що фарс із громадянством Депардьє – це якась 
вистава для наївної аудиторії. Поза сумнівом, це 
був здобуток для пропагандистської машини 
РФ. Адже найвизначніший французький кіно
актор вирішив прийняти її паспорт і громадян
ство, вихваляючи тамтешню «стару демокра
тію» та сіючи сумніви серед політичної опози
ції. Це не лише тріумф цинічної піар-кампанії 
Владіміра Путіна, а ще й удар, завданий гордості 
Франції, в якої забрали її символ і перетворили на 
карикатуру. Хоч би яким був культурний рівень 
кремлівського лідера, він досить добре розумів, що 
Депардьє зі своїми дурощами став політичним кло
уном в очах російської інтелігенції та колег із РФ.
Однак справжня причина фарсу в іншому. Напру
женість у відносинах між Росією і Францією 
зросла спершу після успішної угоди щодо верто
льотоносців Mistral, а потім після антимонополь
ного натиску Єврокомісії, спрямованого насампе
ред проти російського енергетичного гіганта 
Газпрому – джерела фантастичних прибутків Пу

тіна та його оточення. 
Інакше ВВП ніколи не 
наважився б насміха
тись із країни, яку 
давно вважав ключо
вим учасником полі
тичної осі Москва – 
Берлін – Париж у 
справі протистояння  
присутності США в Єв
ропі. Ця вісь досить до
бре запрацювала на чолі 

із трійкою старих друзів – Путіним, Шреде
ром і Шираком. Тож ляпас Франції, вочевидь, 
був не чим іншим, як відплатою за зміну 

моделі, яку Москва вважала своїм успіхом у гео
політиці.
Згадаймо ідею Карла Поппера щодо теорії змови, 
початки якої він простежив у гомерівській «Ілі
аді». Згідно з ним, сутність змови – у нашому наїв
ному переконанні, ніби це ми розв’язуємо війну 
проти ворога, боремося за визволення країни чи 
мстимося за союзників, але правда в тому, що 
хтось інший – куди могутніший – використовує 
нас як знаряддя для війни, і логіка цього іншого 
неосяжна для нашого розуміння. Саме так трапи
лося в «Іліаді»: конфлікт між двома таборами 
олімпійських богів переростає в руйнівну зваду 
між смертними, а саме греками й троянцями че
рез прекрасну Єлену, дружину спартанського царя 
Менелая, яку викрав Паріс.
Це не означає, що мсьє Депардьє є лише маріонет
кою в могутніх руках якогось таємного змовника-
ляльковика, однак подібність давньогрецької мі
фології та сучасної політики – зовсім не фантазія. 
Бідні актори… Вони лише люди. «Декотрі – ро
зумні, а декотрі – якісь інші», якщо говорити сло
вами пісні чудового рок-гурту Genesis.  

ПУТІН НЕ НАВАжиВСя Б 
НАСМІХАТиСь ІЗ КРАїНи, яКУ 
ДАВНО ВВАжАВ КЛЮЧОВиМ 

УЧАСНиКОМ ОСІ МОСКВА – 
БЕРЛІН – ПАРиж, яКБи НЕ 
ЗМІНА ЦІЄї МОДЕЛІ З БОКУ 

ФРАНЦІї
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Х
то нарікає на те, що телебачення РФ пока
зує всуціль погані новини, Путіна й жалобу 
всієї країни з приводу смерті кримінальних 
авторитетів, той дивиться швидше за все 

неуважно. У будь-якого федерального каналу є 
своя зоряна година, коли обличчя ведучих сяють 
непідробною радістю, а голоси стають дзвінкими, 
як у піонерів на лінійці. Зазвичай це відбувається, 
коли черговий американський школяр розряджає 
обойму в однокласників. Тоді телезірки немовби 
внутрішньо підтягуються, в очах з’являється вог
ник мудрості («Нічого дивовижного, це законо
мірно!»), а в голосі – поблажлива інтонація, як ко
лись у зачинателя антиамериканізму на радян
ському телебаченні Валєнтіна Зоріна («Ну що, 
з’їли? Отож-бо! А ще на нас гоните!»).
Антиамериканські нотки в політиці російської 
влади набули гучності й настирливості піонер
ського горна, коли на трон знову сів Владімір Пу
тін. Повернення вічного президента ознамену
вало відродження ста
рої риторики, що вида
ється молоді, яка не за
стала холодної війни, 
маренням недужого 
Кафки. А тим, хто спо
стерігав залізну завісу 
ще в робочому стані, та
кими звичними ба
чаться радощі держави 
від чергового масового 
вбивства у США, які виливаються на голови 
громадянам через федеральні канали. Порів
няно з часом, коли місце Путіну грів Мєдвє
дєв, інтонація змінилася. Якщо раніше головною 
емоцією було: «Зате в нас такого немає», – то тепер 
в усіх повідомленнях про американські невдачі 
з’явилася нова грань: «Так вам і треба». Останню 
трагедію в Коннектикуті, що забрала життя 18 
школярів, із російських екранів подавали в об
рамленні новин про скруту американської еконо
міки. «А чого ви хотіли, як у них усе навкруги ва
литься?» – немовби запитував ведучий, смакуючи 
інтриги заокеанських банкірів.
Торік у середині грудня Кафка взагалі пересе
лився в Росію, де видав найкраще своє спільне з її 
можновладцями творіння – «закон Діми Яков
лєва», який віднедавна забороняє віддавати хво
рих російських сиріт на усиновлення американ
ським громадянам. Це стало відповіддю на «спи
сок Маґнітского» – влада США тепер має право 
відмовляти у видачі візи російським чиновникам, 
замішаним у скандалі довкола загибелі у в’язниці 
юриста Сєрґєя Маґнітского. Основний аргумент 
тих, що проголосували за «закон Діми Яковлєва»: 
усиновлені діти з РФ у Америці мруть як мухи з 
вини прийомних батьків, а тих навіть не сажають.

Віддзеркалення  
російських комплексів

Тим, хто дивується ірраціональності цього 
кроку, слід мати на увазі: російська політика де
далі більше стає політикою однієї людини, по
волі вбираючи в себе її особливості. Політикою 
образи й помсти. Саме вони визначили роботу 
судової системи, відправивши за ґрати спочатку 
Ходорковского, потім – дівчат із Pussy Riot. Об
раза й зведення порахунків прокралися в Думу, 
де провели успішну роботу з розпарламентарію
вання активного опозиціонера Ґєннадія Ґуд
кова. Тепер настала черга зовнішнього ворога. 
Але якщо в радянські часи холодна війна мала 
пояснення, які, навіть не приймаючи, можна 
було зрозуміти, – насамперед необхідність для 
радянського режиму тримати людей у невіданні 
щодо справжнього стану речей у західних краї
нах, – то нині такого аргументу немає. Можли
вість безперешкодно їздити світом, доступ до 
величезних масивів інформації зводять нані
вець усі спроби влади показати жахіття захід

ного життя.
Нинішній антиамери
канізм у РФ ірраціо
нальний. Він не має 
відношення до США. 
Америка в сучасній ро
сійській пропаганді 
легко може бути взята 
в лапки, а сам цей ан
тиамериканізм – слу
жити умовним симво

лом доморощених комплексів. Сьогоднішні 
антивашингтонські настрої є лише персоні
фікацією множинних російських фобій. Го

ловна з них – національна й державна гординя: 
«Не вказуйте мені, я сам великий!» Цей комп
лекс був характерний для Москви за всіх часів. 
Позиціонуючи себе як Третій Рим, вона завжди 
вимушена була доводити своє право на першість. 
Але воно не доводилось, а заздрість і ревнощі, ба
зовані на почутті приниження, розквітали. Нині 
вони досягли критичної точки: США дедалі 
менше звертають уваги на Росію. Путін, як пра
витель ревнивий і заздрісний, сприймає нехту
вання ним украй хворобливо.
Тому влада в Кремлі вимушена вдаватися до не
збагненних для здорового глузду кроків, щоб, як 
забута коханка, привернути до себе увагу об’єкта, 
а заодно й показати свою крутизну. Зрештою, 
дивне й нелогічне рішення заборонити усинов
лення російських дітей американцями може по
стати в очах усієї світової спільноти не лише як 
владна дурість, а і як екстравагантна спроба про
демонструвати цинізм крутих хлопців. Нехай на 
Заході скажуть: «Дивіться, ці росіяни навіть 
своїх хворих дітей не жаліють – з ними треба 
обережніше, краще їх не ображати».  

ЗА ПУТІНА 
АНТиАМЕРиКАНСьКІ НОТКи  

В ПОЛІТиЦІ РОСІЙСьКОї 
ВЛАДи НАБУЛи ГУЧНОСТІ Й 

НАСТиРЛиВОСТІ 
ПІОНЕРСьКОГО ГОРНА
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Антиамериканське мракобісся в Росії

«Кузькину мать!»
Складається враження, що антизахідна риторика 
й антиамериканська істерія стають ледь не части-
ною російської сучасної традиційної культури і 
світосприйняття. Особливо, якщо зважати на те, 
що коли-не-коли Владімір Путін підживлює їх 
своїми публічними заявами, вдаючись до рито-
рики часів холодної війни на кшталт виступу в 
ядерному центрі в Саратові, мовляв, США «гайки 
будут закручивать? Ну пусть закручивают, они до-
закручиваются, что у них резьба лопнет. Что они с 
Сирией вытворяют, что будет со странами Ма-
гриба? Мы не будем разоружаться в односторон-
нем порядке. Это исключено!».

Антиросійські лабораторії 
Після мітингів на Болотній площі у російському публічному дис-
курсі мусується тема так званої масонської змови супроти Росії. 
Можна почути твердження: «Россию втягивают в готовящуюся 
Третью мировую и в то же время стараются расколоть ее изнутри, 
устроив гражданскую войну». Власне, мітинги опозиції мають 
призвести до дестабілізації ситуації в РФ. На сайті Russia FAQ з 
цього приводу можна прочитати: «Картина тут понятна, спонси-
рует оппозицию Америка, кто конкретно... думаю, что позднее 
эта информация всплывет, но можно предположить. Ведь в Аме-
рике существуют целые институты и лаборатории антироссий-
ского толка, они под предлогами общественной деятельности 
спонсируют якобы общественные организации, выделяют 
денежные гранты». 

Убиваючи газом російських дітей 
Після ухвалення Конгресом США «закону Маґнітского» та російської від-
повіді у вигляді «закону Діми Яковлєва» новою темою, навколо якої 
нагнітається антиамериканська істерія, є «навмисне вбивство амери-
канцями російських дітей». На сторінці інформаційного порталу 
«Фонд «Русский мир» у заголовках майорить, що «американцы при-
думали новую забаву – травить газом русских детей». Найбільш роз-
тиражованим в інтернеті є висловлювання сенаторки РФ Валєнтіни 
Павлєнко на телеканалі «Дождь»: «Нет ни одной больше страны в 
мире, в которой бы с постоянством погибали усыновленные дети, 
дети – граждане России. Дети погибают только в США». 
Після такого не дивує, коли читаєш на ЖЖ, що російські шкільні вчи-
телі вірять у те, що шкільне радіо, яке висить у кожному класі, – це 
«пристрій, за допомогою якого американці стежать за кожним при-
сутнім у приміщенні». З такими повідомленнями у ЗМІ в це не так вже 
й важко повірити.

Отрута для тіла і душі 
У російській пресі й інтернет-просторі не вщухають 
численні дискусії щодо продовження військово-
політичного протистояння між США та Росією, аме-
риканців як «економічних експлуататорів світу», 
їхньої корумпованості та квазідемократичності,  
і всіх інших можливих найгірших людських рис. 
Америку з телеекранів звинувачують практично у 
всіх гріхах і бідах Росії, постійному зазіханні на 
мир, спокій та внутрішній лад РФ. Саме амери-
канці, виявляється, травлять росіян «водкой, демо-
кратией, наркотой, секс-революцией, прививками 
и вирусами». Всі охочі можуть ознайомитися з та-
кою інформацією, зокрема, на сайтах «Темная 
сторона Америки» або у блогах на ЖЖ, вичитати 
про «огидну Америку».

Диво-порошок для  
російського неофашизму
Російська кіно- й телеіндустрія – 
на передовій антиамериканізму. 
Свіжий приклад – телепроект Ан-
дрєя Лошака «Россия. Полное за-
тмение» (2012), у якому  йдеться 
про так званий план Далласа з 
послаблення та знищення Росії, 
що начебто планомірно втілюють 
американці. «Журналістське роз-
слідування» дало світові сенса-
цію: у поширенні агресії серед 
росіян, в тому числі неофашизму, 
винен диво-порошок, який аме-
риканці розпилюють над Росією з 
літаків. Або, приміром, у багатьох 
російських оселях на стінах ви-
сять килими. Насправді це не да-
нина традиціям, а підступна тех-
нологія навіювання. До того ж, 
впливаючи на гени росіян за до-
помогою тієї ж таки горілки, во-
роги РФ хочуть перетворити їх на 
зомбі-мутантів. А у новому доку-
ментальному фільмі «Большая 
американская дырка» Міхаіл Лє-
онтьєв вже традиційно переконує 
у хижій сутності американської 
капіталістичної економіки та її 
неминучому колапсі.
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КЛІЄНТАМи БАНГЛАДЕСьКиХ 
ЗАВОДІВ Є ВЕЛиКІ 
КОМЕРЦІЙНІ МЕРЕжІ, 
ЩО СиНХРОННО ПРОДАЮТь 
ТЕКСТиЛьНУ ПРОДУКЦІЮ  
В РІЗНиХ КРАїНАХ СВІТУ

Світове ательє
Динамічна текстильна індустрія дає змогу Бангладеш успішно 
долати бідність, та умови праці на підприємствах провокують 
дедалі більше соціальних заворушень

Щ
об дешево продавати 
одяг по цілому світу, 
текстильні фірми об
слуговуються на заво

дах у Бангладеш, що зажили 
слави найдешевших постачаль
ників сировини на планеті. За
мовлення допомагають країні 
виборсатися з бідності. Проте 
після пожежі на одному із заво
дів, внаслідок якої загинули 
122 робітники, на підприєм
ствах галузі визрівають бун
тівні настрої.  

СЕКРЕТ ЦІНи
Щоб зрозуміти світ, у якому ми 
живемо, немає кращого спо
собу, ніж добре роздивитися 
сорочку. Звичайну сорочку, 
яких продається безліч у спе
ціалізованих світових мере
жах, таких як H&M, Uniqlo, 
Zara або Gap. Її можна поба
чити на полицях американ
ських або українсь  ких крам
ниць за ціною $20 у місцевому 
еквіваленті. Бавовна надхо
дить з Індії. Пластикові ґу
дзики виготовлені в Китаї. А 
покроєна та зшита вона в Бан
гладеш на одному з 5 тис. заво
дів, що працюють нині в цій 
країні. Яка ж її собівартість 
тут? «Приблизно 5 американ
ських доларів», – каже Ніззан 
Уддін, відповідальний за про
даж текстильної продукції в 
місті Дакка, хаотичній і розки
даній столиці Бангладеш. 

Сидячи біля стіни, прикра
шеної трофеями гри в гольф, у 
бюро з кондиціонером, цей мо
лодий підприємець пояснює, 
що до собівартості входять си
ровина ($2), пошиття ($2), пра
сування, упаковка та контроль 
посередників ($1). Завдяки сво-
 їм непереможним цінам Бан
гладеш перетворилася сьогодні 
на світове ательє з виробництва 
одягу, здатне виготовляти та 

розсилати будь-куди величезні 
партії товару.

Клієнти місцевих заводів – 
великі комерційні мережі – 
синхронно продають у різних 
країнах світу нову продукцію, 
постійно оновлюючи асорти
мент. Переважно орієнтуються 
на молоду клієнтуру, що зна
ється на моді. У той час як ціни 
на морські перевезення нев-
пинно знижуються, Бангладеш 
групує нові й нові рекордні за
мовлення. Країна посідає друге 
місце у світі після Китаю за об
сягами виробництва текстилю з 
обігом капіталу $19 млрд на рік. 
Кожні десяті джинси, куплені у 

світі, пошиті в ній. У 2011-му 
текстильне виробництво зро с-
 ло тут на 30%. За результатами 
досліджень консалтингової ком -
панії McKinsey, обсяги мають 
утричі збільшитися до 2020-го.

Як це можливо? Щоб зрозу
міти, треба відвідати один із 
місцевих заводів. Наприклад, 
TRZ Garments, що розташова
ний у передмісті Дакки за два 
кроки від торговельного цен
тру. Він має чотири поверхи з ви -
робничими площами по 600 м2 
кожен. Усередині – лише ви
робничі лінії зі швейних ма
шин, виставлені тісними ла
вами. Постійно чути гарчання 
вентиляторів і музику з гучно
мовців. Роботу розподілено до 
дріб’язку. Кожен робить лише 
один шов, завжди той самий, і 

потім передає річ наступному 
робітникові. Пройшовши вздовж 
машин, можна побачити, як 
одяг поступово набуває форми.

«Швачка обробляє 60 мо
делей на годину», – пояснює 
виробничий директор – дріб
ний чоловічок із пом’ятим об
личчям, який нас супрово
джує. Щоб виготовити фут
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болку, потрібно 24 машини, а 
штани – 60.

Коли пошиття завершено, 
одяг доправляють контроль
ним службам. Далі його прасу
ють та упаковують у пластикові 
пакети, щоб речі краще подоро
жували в контейнерах. Продук
ція вже отримує остаточну ети
кетку від фірми, яка її замо
вила, з ціною мовою країни, де 
продаватиметься товар. Вона 
вчетверо або шестеро вища за 
ту, яку одержав завод. Напри
клад, зимові футболки з до
вгим рукавом для лижних кос
тюмів, які шиють сьогодні, про
даватимуться в американській 
мережі Remington по $39. Завод 
же реалізує товар клієнтам по 
$12,75 за штуку.

Такі низькі ціни можливі 
через великі обсяги замовлень: 
середня закупівля передбачає 
200 тис. одиниць. Сприяє й 
низька оплата праці. Робітниця 
текстильної галузі (80% на
йманих робітників заводів – 
жінки) починає працювати за 
$40 на місяць. Стільки зароб-
ляє 25-річ  на Шаліма, тендітна 
дівчина в чорній хустці й з дріб
неньким золотим кульчиком у 
носі. Вона працює на лінії од
ного з великих заводів. Її робо
тодавцем є група Padma Polycot-
ton з індустріальної зони Тедж
гаон, заснована в 1995 році. Ме
режа винаймає 5 тис. осіб. Ша
ліма бере участь у пошитті фут
болок. Обробляє 180 моделей 
за годину – це її обов’язкова 
норма. Працює шість днів та 
тиждень з 8-ї ранку до 8-ї ве
чора. За 60 год щотижневої 
праці Шаліма одержує щомі
сяця $54 за основну роботу та 
$66 за додаткові години.

Дівчина приїхала до сто
лиці у 18 років. У рідному бід
ному селі неподалік міста Барі
сал залишила двох сестер і 
брата. Вона думає, що ніколи не 
повернеться до села. «Не маю 
права, бо моя родина залежить 
від мене», – пояснює. Зі своєї 
маленької плати примудря
ється надсилати додому щомі
сяця по $25. 

НиЗи БУНТУЮТьСя
У текстильній індустрії Бан
гладеш працюють 4 млн на
йманих робітників. Вона дала 
змогу вивести країну з жебра
цтва. Так, якщо у 2000 році 
тамтешнього 49% населення 

MAde In BAnGlAdesH. Кожні десяті джинси, 
куплені на планеті, пошито саме в цій країні

ВИРОБНИЧИЙ ЦЕХ. 
На типовому текстильному заводі в 

Бангладеш весь технологічний процес 
чітко відрегульований і розподілений
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перебувало за межею бідності, 
то в 2010-му цей показник зни
зився до 32%. 

Але робітникам важливо 
інше. Вони знають, що отриму
ють за місяць вартість трьох со
рочок, коли за день шиють со
тні. У цехах панує напружена 
атмосфера. Кожен інцидент мо-
же завершитися конфліктом, 
після якого швидко збирають-
 ся протестні демонстрації, а то 
й вибухають жорстокі бунти. 
Остання велика трагедія ста
лася 24 листопада минулого 
року в районі Ашулія, індустрі
альній зоні Дакки. Тоді зайняв-
 ся перший поверх текстильного 
заводу Tazreen Fashion, що винай-
 має 1,7 тис. осіб. Згоріла восьми
поверхова будівля. 122 ро  бітники 
загинули в полум’ї. Як вияви
лося, приміщення не мало за
пасних виходів. Воно було спла
новане лише на три поверхи. 
Власники нелегально додали 
ще п’ять. 

Коли виникла пожежа, охо
рона наказала зачинити двері, 
побоюючись, що готовий одяг 
буде розкрадено. «Заводські 
охо рон  ці дістали лише один на
каз: врятувати товар будь-якою 
ціною. Вони ні про що інше не 
думали. Вони не вміють гаси-
 ти пожежі», – пояснює з гірко
тою Селіма Ахтар, керівник 

місцевого аудиторського бюро 
Impactt Ltd.

Коли наймані працівники 
про все дізналися, люди дали 
волю своєму гніву. Вони па
лили автомобілі, внаслідок 
чого була змушена втрутитися 
поліція. Завод, який, попри 
трагедію і траур, далі працю
вав, добряче пограбували. Тоді 
всі власники в Ашулії закрили 
виробничі ательє, доки вгаму
ються пристрасті.

Відтоді виробництво знову 
налагодилося. Але напружена 
атмосфера занепокоїла великі 
фірми. Всупереч усталеній 
прак  тиці, вони звернулися до 
уряду країни і стали вимагати 
підвищення найнижчої плати в 
текстильній галузі. Колектив

ного листа підписали най
більші закупівельники про
дукції країни H&M, Tesco, 
Carrefour, C&A. 

Під тиском місцевих вироб
ників уряд відмовився піти на 
поступки. Власники заводів 
готового одягу злякалися, що 
їхні замовлення підуть до ін
ших країн: В’єтнаму або Кам
боджі. «Власники текстилю 
тут дуже впливові, – пояснює 
іноземний оглядач, який живе 
у місті Дакка. – Багато хто з 
них володіє газетами та теле
каналами. Напевне, з три де
сятки депутатів є господарями 
текстильних підприємств. У цій 
державі без них нічого не від
бувається».

Текстильна продукція ста
новить 80% експорту країни. 
Вона відіграє ту саму роль, що 
й нафта для Саудівської Аравії 
або Росії. Експортний потік ні
коли не має зупинятися.

Саме так сформувалася вза
ємозалежна світова економіка: 
бангладеські робітники, західні 
споживачі, власники текстиль
них підприємств і великі фірми 
одягу... Таким є глобалізований 
світ. Чи думаємо ми про це, 
коли купуємо нову сорочку? 
Навряд чи. Але якби одяг умів 
розмовляти, то розповів би нам 
таку ось історію. 

У текстильній 
індустрії 

Бангладешу  
працюють  

4 млн 
найманих 
робітників 

ПРОТЕСТ. 
Низька  

заробітна плата 
й нестерпні 

умови праці на 
підприємствах раз 

по раз змушують 
найманих 
робітників 

страйкувати

ВИЖИВАННЯ. 
Одержуючи 

щомісяця 
близько 

$100, Шаліма 
щоразу 

надсилає 
родині чверть 

заробітку
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Панельна дискусія 
«Валютна безпека України»
Журнал «Український тиждень» продовжує серію панельних дискусій за участю політиків 
на актуальні суспільно-економічні теми. 
На черговій зустрічі буде обговорено проблеми валютної безпеки країни. Чому різка 
девальвація національної грошової одиниці в 1998–1999, 2008–2009 роках підривала 
грошову систему, завдавала потужного удару по економіці й середньому класу, призводили 
до падіння рівня життя громадян? Чому держава відчуває постійний дефіцит валюти 
і як ставитись до останніх заходів уряду та Нацбанку, начебто спрямованих 
на дедоларизацію економіки? В чому фундаментальні причини недовіри українців 
до гривні? Чи може бути збережено державний суверенітет України за нестачі твердої 
валюти і зростання зовнішньої заборгованості держави? Як забезпечити валютну безпеку країни?

ГОЛОВНІ ДОПОВІДАЧІ:

Володимир Лановий, 
доктор економічних наук, президент Центру ринкових реформ, міністр економіки (1992)
Тема: «Валютна безпека України»

Любомир Шавалюк, 
економіст, експерт
Тема: «Причини та наслідки валютних криз в Україні»

У ДИСКУСІЇ ВІЗЬМУТЬ УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКИ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ: 

Сергій Терьохін, 
народний депутат (ВО «Батьківщина»)
Андрій Пишний, 
народний депутат (ВО «Батьківщина») 
Наталія Агафонова, 
народний депутат (УДАР) 
Олександр Мирний, 
народний депутат (ВО «Свобода») 
Юрій Левченко, 
керівник аналітичної служби ВО «Свобода»

Попередня реєстрація ЗМІ за тел. 067-588-94-10

24|01|2013
(четвер)

18:30

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3
(ст. м. «Золоті ворота»)

«НЕПІДКУП-
НИЙ ПОЛІ-
ТИК».  
Так себе на-
зиває міністр 
закордонних 
справ Чехії Ка-
рел Шварцен-
берґ, але у 
нього невели-
кі шанси стати 
президентом. 
Згідно з остан-
німи соціоло-
гічними дослі-
дженнями, за 
нього готові 
віддати голоси 
46,3% грома-
дян, тоді як за 
його опонен-
та, представ-
ника соціал-
демократів Мі-
лоша Земана, 
– 53,7%

Із князів у...
У другий тур президентських виборів у 

Чеській Республіці, що відбудеться 25-26 
січня, разом із соціал-демократом Міло
шем Земаном вийшов князь Карел Швар

ценберґ, нинішній очіль   ник МЗС країни. Ло
гічно, що в разі обрання останнього його мене
джерські здіб ності перенесуться з міністерства у 
резиденцію глави держави. Однак зараз чеська 
преса нещадно критикує своє зовнішньополі
тичне відомство. Як-от Lidové noviny за 10 січня в 
статті «Людські права удалині» адвоката Павела 
Чижинського: «Службовці Міністерства закор
донних справ ставляться до іноземних прохачів 
візи ще гірше, ніж [ставиться] до іноземців полі
ція або Міністерство внутрішніх справ… багато 
говорять про приголом
шливі умо  ви (напри
клад, у Ханої та інших 
місцях), у яких іноземці 
чекають на отримання 
чеської візи перед кон
сульствами. Преса на
дала й докази корупції: 
із 10 прохань 5 ішло че
рез одного посередника, і всі їх було задово
лено, а 5 – стандартним шляхом, і всім від
мовлено. Завели інтернет-систему запису 
Visapoint, але вона не працює – для іноземців не
має вільних термінів, щоб подати прохання. Од
нак для суспільства залишається загадкою, що 
системою заволоділи хакери, які за хабар здій
снять реєстрацію».
Видача віз – тільки один із багатьох напрямів ро
боти Міністерства закордонних справ, однак це 
першочергове завдання, бо ж за рівнем його ви
конання решта світу судить про цивілізованість 
держави.
Нещодавно мені надіслав e-mail підприємець з 
України, який відкрив у Чеській Республіці 
фірму й успішно експортує до своєї країни ту
тешні вироби. Чехію любить, тож вирішив від
правити сюди свою 17-річну дочку, щоб навчи
лася мови, а потім стала студенткою одного з міс
цевих університетів. Це рішення стало 
невід’ємною частиною його плану: колись, як він 
гадав, дівчина за допомогою чеської мови продо
вжить справу батьків. Але яким величезним було 
їхнє розчарування, коли консульство відмовило в 
студентській візі! Не могли зрозуміти, чому. 
Адже виконали всі вимоги й заплатили понад €6 
тис. авансу Карловому університету. В поясненні 
службовець відділу імміграційної політики МЗС 
Чехії пише: «Вищеназвана в межах розмови у 
консульському відділенні посольства Чеської 
Республіки в Києві не могла відповісти на запи
тання, які в Празі є види транспорту, скільки ко
штує хліб, яку кількість грошей заплатила за на
вчання і з ким було укладено договір. Із почутого 
випливає, що вищеназвана насправді не має ін

тересу навчатись, а просить візу з інших причин, 
що було б загрозою безпеці Чеської Республіки. 
Із цієї причини в проханні про видачу візи було 
відмовлено».
Наївний український підприємець учинив стан
дартно. Натомість людина, досвідчена у спілку
ванні з консульством, звернулася б до Тамари, 
Наташі чи Насті, які крутяться навколо нього, 
просячи за візу близько €500–750, і сталося б 
диво. Донечка отримала б дозвіл на в’їзд і могла 
б реалізувати підприємницький план тата, тобто 
експортувати вироби з Чехії в Україну, тим са
мим сприяючи процвітанню чеських виробників.
Розмова зі співробітником чеського консульства 
– це взагалі жах. Заборонено супровід неповно

літніх, які просять візу, 
одним із батьків. Водно
час не дозволено мати із 
собою перекладача, ре
альність така, що кон
сульський службовець 
намагається розмов
ляти російською (хоча 
апріорі повинен україн

ською, бо в Україні вона єдина державна), 
яка більше нагадує словацьку. Тому 17-річна 

студентка, яка в школі навчалася українською, 
може каліченої російської стовідсотково не розу
міти. Понад те, їй до підписання надано нотатки 
про розмову чеською, якої вона не знає або яку 
тільки пробує вивчати. Йдеться про запис, на 
який потім спирається співробітник Міністерства 
закордонних справ у своєму рішенні відмовити.
У цій грі на долю молодих людей впливають на
хабство, непрофесіоналізм і, звичайно ж, коруп
ція. Чому в МЗС Чехії настільки живучими є такі 
непов ноцінні явища? Схоже, міністр міністер
ством не керує, бо керувати означає контролю
вати. А контролювати – не припускатися повто
рюваних помилок. Але він у старечій упертості 
використовує свої авторитет і ореол дисидента 
тільки для того, щоб проблеми прикрити, а тим 
часом вони лише погіршуються.
Зрозуміло, що кількість і якість студентів-
іноземців, зокрема в громадських вишах, де на
вчання чеською відбувається безкоштовно, слід 
регулювати. Для цього є компетентні співробіт
ники МВС та МЗС Чехії? Однак хіба не ліпше 
було б дозволити іноземним студентам брати 
участь у конкурсах на здобуття стипендії в чесь
ких університетах, як це роб лять, зрештою, в ін
ших країнах?
Надання віз держави має бути чистим від під
озр щодо корупційних схем. Чи впорається з 
таким завданням Карел Шварценберґ? Якщо 
він стане президентом, з’явиться надія: із при
ходом іншого очільника ситуація в Міністер
стві закордонних справ Чеської Республіки по
ліпшиться. 

КОРУПЦІЙНІ ВІЗОВІ  
СХЕМи РОЗКВІТНУЛи  

ЗА НиНІШНьОГО МІНІСТРА 
ЗАКОРДОННиХ СПРАВ ЧЕХІї

Автор:  
ян Чех,  
Чехія
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Панельна дискусія 
«Валютна безпека України»
Журнал «Український тиждень» продовжує серію панельних дискусій за участю політиків 
на актуальні суспільно-економічні теми. 
На черговій зустрічі буде обговорено проблеми валютної безпеки країни. Чому різка 
девальвація національної грошової одиниці в 1998–1999, 2008–2009 роках підривала 
грошову систему, завдавала потужного удару по економіці й середньому класу, призводили 
до падіння рівня життя громадян? Чому держава відчуває постійний дефіцит валюти 
і як ставитись до останніх заходів уряду та Нацбанку, начебто спрямованих 
на дедоларизацію економіки? В чому фундаментальні причини недовіри українців 
до гривні? Чи може бути збережено державний суверенітет України за нестачі твердої 
валюти і зростання зовнішньої заборгованості держави? Як забезпечити валютну безпеку країни?

ГОЛОВНІ ДОПОВІДАЧІ:

Володимир Лановий, 
доктор економічних наук, президент Центру ринкових реформ, міністр економіки (1992)
Тема: «Валютна безпека України»

Любомир Шавалюк, 
економіст, експерт
Тема: «Причини та наслідки валютних криз в Україні»

У ДИСКУСІЇ ВІЗЬМУТЬ УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКИ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ: 

Сергій Терьохін, 
народний депутат (ВО «Батьківщина»)
Андрій Пишний, 
народний депутат (ВО «Батьківщина») 
Наталія Агафонова, 
народний депутат (УДАР) 
Олександр Мирний, 
народний депутат (ВО «Свобода») 
Юрій Левченко, 
керівник аналітичної служби ВО «Свобода»

Попередня реєстрація ЗМІ за тел. 067-588-94-10

24|01|2013
(четвер)

18:30

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3
(ст. м. «Золоті ворота»)



Мережеве болото
Як великі медіа-холдинги вбивають креативне українське радіо

Щ
е якихось 10 років тому 
українські FM-радіо-
станції вважалися од
ними з лідерів відповід

ного ринку в Східній Європі як 
за рівнем довіри й цікавості слу
хачів до цього виду медіа, так і за 
розмірами рекламних бюджетів. 
1990-ті породили і цілу низку та
лановитих радіодіджеїв, і хвилю 
нової української музики. Однак 
останнє десятиріччя нівелювало 
вдалий початок, адже протягом 
«нульових» вітчизняні радіо-
станції стрімко втрачали як по
пулярність, так і оригінальність. 
Паралельно відбувався процес 
монополізації цієї сфе  ри вели
кими медіа-холдинга  ми, що 
призвело до стандартизації 
ефірного мовлення, суворої сег
ментизації ринку під куплені 
здебільшого в Росії формати та 
фактичної загибелі мережі регі
ональних радіостанцій, у яких 
найчастіше зберігалися локаль
ний колорит і креатив. Україн
ські радіохвилі нині стали всу
ціль мережевими, а тому одно
типними, безликими машинами 
з продажу реклами й до того ж 
майже без українсь кого кон
тенту, особ ливо після ухвалення 
мовного закону Ківалова – Ко
лесніченка. У перспективі ці не
гативні тенденції можуть при
звести до цілковитого погли
нання українського радіоринку 
російським масовими заготов
ками під місцевою вивіскою та 
відходом усієї активної аудиторії 
в інтернет.     

ФОРМАТНА МОНОПОЛІя 
«Найбільша проблема україн
ського радіо – у його лінивих і 
жадібних керівниках, – вважає 
імпресаріо Сергій Бриль, який 
багато років пропрацював ді
джеєм на «Gala radio». «Україн
ське радіо перебуває в стані клі
нічної смерті, – погоджується ді
джей «Просто радіо» Ярослав 
Лодигін. «Нещодавно я розмов
ляв із власником одного з трьох 
найбільших радіохолдингів, – 
ще більше згущує фарби чи не 

найдосвідченіший FM-ведучий 
в Україні Анатолій «Dj Толя» 
Векслярський. – І він дослівно 
сказав: «Музика для мене – це 
лайно, лопата для загрібання 
грошей». І ви хочете, щоб такі 
безчесні в професійному сенсі 
люди думали про щось, окрім 
фінансового боку справи?».

Одним словом, принцип «це 
лише бізнес, нічого особистого» 
нині превалює в українському 
радіопросторі. Якщо всі без ви
нятку представники творчого 
штату FM-станцій не втомлю
ються казати про деградацію по
рівняно із «золотими часами 
креативу» кінця 1990-х, то пра
цівники рекламних відділів 
впевнені, що все йде за планом. 
Тобто, як у пісні гурту «Бум
бокс», «пісеньки пишуть  ся, ба
бло качається». Так, представ
ники організації «Радіокомітет», 
що об’єднує два найбільших ра
діохолдинги України, радісно 
відрапортували про зростання 
ринку радіореклами на 15–20% у 
2012 році. Понад те, Денис Сто
рожук, керуючий директор 
ZenithOpti media Ukraine, заявив, 
що за охопленням радіо майже 
наблизилося до телебачення, та 
й узагалі його слухають 89% 
українців. Але за всіма цими 
бравурними тирадами ховається 
проста істина: українське радіо 
стало повністю фоново-
статичним, і не дивно, що біль
шість людей вмикають його в 
авто, коли їдуть із роботи чи на 
роботу або в офісі. 

«У світі радіо лишається 
дуже впливовим медіа-кана лом, 
який реально слухають, – каже 
Ярослав Лодигін. – Там зро
блено ставку на особистості як 
ведучих, так і гостей. Кожна FM-
станція має свою унікальну 
спрямованість, вузьку нішу. Зро
зуміло, є й такі, що спеціалізу
ються на створенні офісного 
фону. Але ж є й безліч тих, які, 
навпаки, людину будять, епату
ють, змушують чимось цікави
тися, до чогось прагнути, про 
щось думати. Натомість в Укра

їні зроблено ставку на корпора
тивний стандарт, який має ні
чим не дратувати, нічим не від
різнятися, ні до чого не спону
кати, а головне – якнайбільше 
реклами». Утім, остання – це ко
лос на глиняних ногах, адже фа
хівці прогнозують, що за обся
гом реклами у 2013 році радіо 
програє інтернету. Те, що ре
кламні потоки рано чи пізно 
вщухнуть, якщо FM-простір за
лишатиметься в нинішньому ви
гляді, власники і менеджери ра
діохолдингів, схоже, не бажають 
усвідомлювати, вважає радіове
дучий Данило Хомутовський: 
«Вони ніяк не можуть зрозуміти, 
що, беручи на себе ширше коло 
соціальних функцій, радіо може 
заробити на рекламі набагато 
більше. Медіа має бути носієм 
власної позиції, тоді й довіра з 
боку як слухачів, так і рекламо
давців зросте в рази».

За даними компанії TNS, за 
останні роки радіо постійно 
втрачає аудиторію як джерело 
інформації – нині тільки 20% 
українців її отримують із віт-
чизняних FM-хвиль. Тиждень 
провів власне невеличке опиту
вання, яке засвідчило, що зі 100 
респондентів лише 49 за тиж
день просто вмикали радіо, біль
шість як тло. І тільки п’ятеро 
змогли згадати назву бодай од
нієї програми. Фактично в Укра
їні нині майже немає радіостан
цій для середнього класу, що 
якраз і є найплатоспроможні
шою і найважливішою аудито
рією для будь-якого ЗМІ. Про що 
казати, якщо 15% усього FM-
контенту займає російський 
шансон, якого немає ніде у світі, 
окрім СНД. 

«Клікаєш поспіль 25 станцій 
– і вони абсолютно нічим не від
різняються одна від одної, бо в 
ефірі геть нічого не відбува
ється», – нарікає Олег Леженцев, 
людина, що, як він сам каже, ви
росла на радіо. І справді, стан
дартне ранкове шоу на стандарт
ній українській FM-хвилі – це 
постійні заклики до гарного на

Автор: 
Богдан 
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УКРАїНСьКІ РАДІОХВиЛІ 
НиНІ СТАЛи МЕРЕжЕВиМи,  
ОДНОТиПНиМи, 
БЕЗЛиКиМи МАШиНАМи  
З ПРОДАжУ РЕКЛАМи

строю, годинне зачитування 
анекдотів з інтернету під вигля
дом власних жартів, гороскоп, 
погода, «а зараз буде кльова пі
сенька» тощо. Уся робота діджея 
– це відкрити кілька сайтів, із 
яких читається все вказане 
вище. Жодної підготовки до 
ефіру, фірмових фішок, «лайфів» 
– усього того, чим може заціка
вити радіо в сучасному світі над
лишку інформації.

ТРи НА ОДНОГО  
Вітчизняний радіопростір роз
поділений між кількома вели
чезними гравцями: більше 50% 
відповідного ринку припадають 
на «Український Медіа Хол
динг», «ТАВР МЕДІА» і Business 
Radio Group. Саме з їх появою, а 
також великих мережевих гіган
тів, здебільшого російських, «Єв
ропа плюс», «Авторадіо», «Рус
ское радио», «Наше радио» чи
мало експертів і пов’язують по
чаток деградації українського 
радіо. «Нові менеджери мереже
вих радіостанцій зробили ставку 
на максимальну стандартизацію 
ефірного мовлення під формати, 

що вже десь «зайшли», – каже 
Сергій Бриль. – Враховуючи, що 
майже всі ці менеджери з Росії, 
мова йде про тамтешні масові 
радіоформати. І замість живого 
радіомовлення ми дуже швидко 
отримали нудні корпорації. 
Окремо це вдарило по системі 
регіональних радіостанцій – 
природному джерелу радіота
лантів та місцевої інформації 
для жителів регіонів».

«У кожному місті, де нібито є 
представництво певної великої 
радіомережі, насправді сидить 
технік, стоїть ретранслятор і 
жодної реальної живої діяль
ності, – пояснює «регіональну 
кухню» Ярослав Лодигін. – І лю
дей щось не дивує, чому в Хер
соні розповідають про київські 
затори. На столичний «кор
пункт» працює ціла медіа-група, 
яка створює ілюзію шаленої по
пулярності цієї мережі, щоб при
вабити рекламодавців. У місце
вих же радіостанцій і близько 
немає можливості створювати 
такий гамір навколо себе, тому 
поступово склалася думка, що в 
них немає майбутнього і їх ніхто 

взагалі не слухає. Це справді до
рого – вкладати у творчий роз
виток радіостанції, набагато 
простіше просто дати відкат за 
радіохвилю, купити передавач і 
найняти двох симпатичних ді
вчаток, які ходитимуть по місце
вих рекламодавцях». На жаль, 
така перспектива невдовзі чекає 
й на київські великі радіо станції, 
адже, керуючись логікою ниніш
нього керівництва українських 

радіохолдингів, простіше вза
галі замінити живе радіо тран
сляцією великих міжнародних 
мереж, насамперед знову ж таки 
російських, і так само тупо про
давати рекламу, тільки втричі 
дорожче, ніж у регіонах. 

Складається враження, що в 
Україні й досі так багато ра-
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діостанцій лише через те, що є 
велика кількість вільних FM-
частот і їх треба чимось займати, 
бо вони дорого коштують. Усім 
вигідно: державі, бо їй платять 
як офіційно, так і відкати за лі
цензію, холдингам, бо ті частоти 
після цього можна використову
вати у своєму мережевому мар
кетингу. Його схема доволі про
ста: коли на якусь велику мере
жеву радіостанцію приходять 
рекламодавці, то їм кажуть: ви 
можете купити в нас рекламний 
час, умовно кажучи, за $100, але 
якщо доплатите ще $5, тоді ми 
вашу рекламу пустимо на всіх 
радіостанціях, які входять до на
шого холдингу. Найчастіше в 
українських радіогігантах при
бутковою є якась одна в конкрет
ний момент популярна радіос
танція, решта збиткові, які 
тільки й живуть від таких обору
док. І поступово вони перетво
рюються на кімнатку з люди
ною, яка ставить заздалегідь за
готовлені пісні й розповідає про
гноз погоди. Така ситуація три
ває до моменту, допоки мінус 
цих збиткових радіостанцій не 
починає перевищувати стан
дарт, допустимий у межах кон
кретного холдингу. Тоді купу
ється новий формат і все почина
ється по новому колу.  

Загалом формат – це са
кральне слово для сучасного ра
діопростору. «Програмні дирек
тори радіостанцій чітко, навіть 
фанатично, дотримуються при
писів свого формату, – пояснює 
нюанси Ярослав Лодигін. – Уся 
музика маркується, отримує від
повідні «теги», після чого спеці
альна програма все це оформ
лює в готовий музичний плей
ліст, який і надходить до діджея. 
Він, своєю чергою, просто не має 
права під страхом неминучого 
звільнення вносити будь-які 
зміни до нього». Як стверджує 
Анатолій Векслярський, усіх не
згодних, тобто лю   дей, які здатні 
хоч якось дискутувати з керівни
цтвом, швидко звільняють. 

«Справді яскраві особистості 
тепер не хочуть йти працювати 
на українське радіо, –підтвер
джує слова колеги Данило Хому
товський. – Бо тут мало платять, 
бо статус радіодіджея не несе те
пер за собою нічого привілейова
ного і кожен, хто тут працює, 
мріє вискочити в «тєлєк» – це 
верхівка всієї діяльності». Від
носно низький рівень зарплат у 

цій галузі породжує плинність 
кадрів – насамперед це стосу
ється саме креативних праців
ників. Середня зарплата київ
ського ра діодіджея – близько 4 
тис. грн, тому не дивно, чому 
більшість працівників до 30 ро
ків йдуть в інші сфери. На їхнє 
місце натомість приходять мо
лоді, яких треба наново вчити 
всього, але робити це нікому, бо 
старше покоління пішло. Це і є 
достовірна картина майже ціл
ковитої відсутності яскравих 
особистостей на нинішньому 
українському радіо.  

ПЛЮС ШАНСОНІЗАЦІя ВСІЄї 
КРАїНи 
Прикметно, що нинішня влада 
всіляко сприяє монополізації ра
діоринку холдингами, які ро

блять ставку на FM-станції, де 
явно переважає російськомов
ний контент. Це насамперед ви
являється під час роздачі ліцен
зій на вільні частоти для мов
лення в FM-діапазоні. У цьому 
відношенні показовим є остан
ній такий конкурс, який прово
дить Національна рада України 
з питань телебачення і радіомов
лення. З-поміж комерційних ра
діохолдингів найбільше частот 
отримала радіогрупа «Україн
ський Медіа Холдинг» – 12 
(Europa Plus – 5, «Авторадіо» – 3, 
«Ретро FM» – 3, «Наше радио» – 
1). Business Radio Group виборола 
10 частот, причому всі для «Шан
сону». Радіохолдинг «ТАВР МЕ
ДІА» – 4 частоти («Русское ра
дио» – 2, «Хіт FM» – 2). При 
цьому найбільше заявок на кон
курс – 23 – подала Національна 
радіокомпанія України для Пер
шого каналу «Українського ра
діо» – один із небагатьох претен
дентів із левовою часткою украї
номовного контенту і чи не єди
ний мовник із великим обсягом 
інформаційних програм. Однак 
Нацрада виділила НРКУ лише 
одну частоту. Зауважимо, що 
державна радіокомпанія, попри 
великий попит на її продукт (про 
що свідчать торішні рейтинги: у 

IV кварталі 2012-го Перший ка
нал «Українського радіо» посів 
другу позицію серед радіостан
цій), дотепер не має повноцінної 
мережі поширення сигналу. 
Дротове радіо як застаріла тех
нологія поступово занепадає – 
кількість його абонентів за 
останні 10 років знизилася 
більше ніж удесятеро – до менш 
ніж 2 млн. Але при цьому досі 
національне радіо (звісно, з 
об’єктивних причин недоско
нале) не має повноцінного до
ступу до FM-ресурсу, що дало б 
змогу значно розширити його 
насамперед україномовну ауди
торію. І, як виявляється, цьому 
перешкоджає саме влада. Ці
каво, що видачу частот «Шан
сону» в такій кількості лобіював 
безпосередньо голова Нацради 
Володимир Манжасов, причому 
аргументи в нього були «вбивчі». 
Зокрема, він закликав колег го
лосувати за «Шансон», оскільки 
«це вже не той «Шансон», що був 
раніше, а радіо гарного, якісного 
міського романсу». До речі, 
останні дослідження радіо
ринку, які проводить компанія 
Gfk Ukrainе, засвідчили, що за 
охопленням аудиторії в містах із 
населенням понад 50 тис. осіб 
«Шансон» посідає третє місце 
серед радіостанцій, «Русское ра
дио» – друге.

За такої політики, не дивно, 
що контент, тобто власне музика 
українських радіостанцій, нага
дує величезне нафталінове бо
лото. Панівними на вітчизняних 
хвилях є хіти минулих років, 
здебільшого радянські («Шар
манка», «Ностальгія», «Мело
дия», «Київ» тощо), поп-музика, 
переважно російська («Хіт FM», 
«Русское Радио», «Люкс FM», 
«Європа Плюс» тощо), та одіоз
ний шансон на однойменній 
станції. Української музики на 
українському ж радіо практично 
неможливо почути. Тільки за 
2012 рік частка україномовного 
продукту на радіо зменшилася 
ще на 10% (порівняно з 2011-м), а 
частка пісень українською стано
вить лише 3,4%. І річ не тільки в 
сумно звісному законі про мови. 
У приватних розмовах праців
ники майже всіх радіостанцій і 
холдингів були одностайні: їм 
байдуже до долі українського 
продукту. «Навіщо нам потрібен 
український продукт, якщо він 
завжди нижчий за рівнем та 
якістю навіть від російського. Ра

СХОжЕ, ЩО ВЛАСНиКи 
ВЕЛиКиХ РАДІОГРУП 
СВІДОМО ПІДІГРУЮТь 
НиНІШНІМ РУСиФІКАТОРАМ 
УКРАїНСьКОГО ПРОСТОРУ
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діо – це виключно бізнес, і тут 
ніхто не буде й не збирається за
йматися благодійністю», – ано
німно заявила Тижню провід
ний менеджер із продажу радіо
реклам однієї з київських раді
останцій. Так само категорично 
проти української квоти в медіа 
виступають і «продажники» 
трьох найбільших радіохолдин
гів, які не менш категорично від
мовилися відкрито спілкуватися 
на цю тематику. Їхня логіка 
вбивче проста та цинічна: «На
віщо витрачатися на україн
ський продукт, коли є готовий 
російський чи західний, який до 
того ж дуже легко «впарювати», 
бо наш народ досі ведеться на за
кордонне походження або ма
гічну формулу «це з Москви» 
будь-якого продукту, надто ж 
музичного». Усе це наштовхує на 
думку, що власники великих ра
діогруп свідомо підігрують ни
нішнім русифікаторам україн
ського простору.

Є поодинокі випадки на тлі 
загальної ситуації, зокрема ініці
атива «Український четвер», що 
впроваджується вже кілька мі
сяців на «Просто радіо», яке є 
найпопулярнішим українським 

радіо серед інтернет-аудиторії, 
згідно з опитуванням у Facebook. 
«Український четвер» – це 
спроба навчити чогось серйоз
ного не в лоб, не прямо, адже це 
неможливо, – розповідає Ярос
лав Лодигін. – Після прийняття 
закону про мови ми в себе на ра
діо постійно стали порушувати 
тему необхідності переходу на 
українську мову, але робили це 
російською, що породило всере
дині нас когнітивний дисонанс. 
Тож вирішили вибрати один 
день на тиждень, коли не тільки 
в ефірі, а й у житті постійно гово
ритимемо українською та закли
катимемо те саме робити слуха
чів. І потрапили в яблучко – ви
явилося, є безліч людей, які ма
ють потяг до української, проте 
яким заважають перейти на неї 
їхні внутрішні психологічні 
блоки. Слухачі цю ініціативу 
підтримують на всі сто, тому ми 
плануємо зараз зробити цілу се
рію відповідних музичних вечі
рок». 

Такі ініціативи лише під
креслюють «геттоїзацію» укра
їнської мови на вітчизняному ра
діо. Виправити ситуацію могло б 
повернення квоти на віт-

чизняний продукт, вважає відо
мий музичний промоутер Олек
сандр Стасов: «Це єдиний спосіб 
закумулювати гроші на власний 
розвиток». «Тільки тепер, через 
10 років, ми отримали резуль
тати введення української квоти, 
– підсумовує Данило Хомутов
ський. – Тобто достатню кіль
кість хороших україномовних 
спікерів. А результати ниніш
нього закону будуть відчутні на
багато швидше – за три – п’ять 
років, як і будь-яке відігрівання 
назад. Коли було ухвалено закон 
про обов’язковість української 
мови в ефірі, я особисто, як ро
сійськомовна тоді людина, спо
чатку був дуже незадоволений. 
Думав, як же працювати, коли 
українською володів так собі. 
Але тепер розумію, що цей закон 
був дуже потрібний. І слава Богу, 
що він був тоді прийнятий. Тому 
необхідно продовжувати цю по
літику. Тільки за таких умов ми 
реально зможемо конкурувати з 
російськими радіомережами, бо 
тоді не буде можливості від
крити радіостанцію, де україн
ськими будуть лише рекламні 
блоки, а мовитимуть будуть мос
ковські діджеї». 

15%
 усього FM-

контенту займає 
російський шансон
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Чому звучить шансон?

С
то років тому в Австрії було відкрито несві
доме – неконтрольовану нами царину пси
хічних процесів, що містить найзагальніші 
уявлення індивіда про інтенсивне задово

лення, але й не менш інтенсивний страх. Навіть 
із допомогою досвідченого психоаналітика зази
рати в ту прірву власного «я» завжди лячно. 
Фройд був переконаний, що власні фобії та ба
жання варто потроху й обережно навчитися усві
домлювати; француз Лакан наполягав, що жах та 
принаду несвідомого слід прийняти й змиритися 
з неминучістю власної «зіпсутості». Критикова
ний усіма і прогнаний Фройдом його учень Карл 
Ґустав Юнґ вірив, що деякі наші страхи та пожа
дання є колективними, спільними для всіх.
Шансон, отой згусток покладених на триакордну 
музику тривіальних і жалісливих сюжетів про 
криваві злочини та в’язничні поневіряння, є 
прірвою жахів, на межі якої бачить себе все наше 
суспільство. Загроза вилетіти із безпечної мото
циклетної коляски на котромусь із крутих пово
ротів звичного життєвого укладу однаково лякає 
і водія маршрутки, і роботяг-«тєрпіл», і навіть 
прокурорів зі шлейфом несправедливо винесе
них вироків. Одного дня можуть прийти й по мі
ліціонера, що боронить корумповану систему, і 
по скромного інженера, 
що потрапив під її ж 
таки коток випадково. 
Випадковість означає ір
раціональність, довіль
ність вибору, внаслідок 
якого за ґратами опиня
ються і вокзальний 
бомж, і вчорашні міні
стри.
Ні, шансону довкола 
нас не меншатиме за
вдяки досягнутому вже сьогодні добробуту 
чи повторюваній повсякчас мантрі про євро
пейський вибір. Жанр квітнутиме отруйними 
паростками в колективному несвідомому нації, 
доки ми не певні у справедливості судів та за
хисті всього організму внутрішніми органами. 
Важкий спадок страху дістався нам від «найщас
ливішої» з імперій, у котрій кожен міг однієї ночі 
прокинутись японським шпигуном і помарширу
вати на Сандармох чи стати довговічним аре
штантом ГУЛАГу. Таке жахає, і воно ж таки… ва
бить: щоденна затишна рутина може порватися 
на клапті й оголити кістяк зовсім іншої реаль
ності. Тому посполиті поспішають на виставку 
ще вчора живих, а нині розпанаханих для огляду 
тіл, тому «відпочивають» у барах і живуть у 
маршрутках, супроводжувані захриплими піс
нями «про справжнє життя».
Мішель Фуко вважав, що сучасні детективи роз
винулися з покаяльних промов засуджених до 

страти, в яких ті мали описувати свої злочини й 
визнавати справедливість покарання. Шансон – 
це трансльована в радіоефірі страта, на котру 
збігається подивитися юрма невпевнених у за
втрашньому дні. Доки ти сам не в зашморгу, так 
азартно-жаско й так безпечно-захопливо спо
стерігати приниження та агонію іншого. В’язні 
не слухають шансону. Нам краще теж не прихо
дити на страту. Але проблема від цього не 
зникне.
Спільноти, дальші від середньовічних жахіть, 
успішно сублімують загрози свого несвідомого, від
даючись читанню Кінґа чи переглядові чергового 
сиквела «Паранормального». Врешті, вони хоч на 
дрібку вірять, що будуть урятовані як не супераген
том 007, то іншими «людьми в чорному». Масова 
культура азартно експлуатує і несвідомі жахи, й 
свідоме прагнення їх позбутися. Натомість у наших 
краях немає гідних віри оборонців, крім позичених 
«ментів» чи «морських дияволів»: соціум полише
ний зі своїми страхами сам на сам. І все ще вельми 
тоталітарний у своїй свідомості.
Форми поп-індустрії пов’язані: одні радіостанції 
хриплять про антиутопію, в якій людське життя 
й далі вартує мізер, другі – пропонують уто
пійну ностальгію за радянським часом, коли, як 

нас переконують, кри
міналу, сексу, несвідо
мого не існувало. Нам 
пригадують «Байкал» і 
«Дюшес» без ГМО, але 
мовчать про масові 
процеси, в пам’яті про 
які й корениться успіх 
шансону. А ще рятує 
сміх: Вєрка, «Комеді 
Клаб» та задорнови усіх 
мастей і калібрів кли

чуть забути про небезпеку, розчинитись у 
дружному реготі. Це також слухають, якщо 
хто не помітив – постійне шоу шепелявих.

Ми й далі думаємо, що проблема – в окремих пі
сенних жанрах, які експлуатують наше тваринне? 
Нічого особистого – чиста комерція. Попит і про
позиція. Шансон – це дзеркало заднього огляду, 
встановлене в кожній маршрутці. У ньому відби
вається занепокоєне чи й уже отупіле в очіку
ванні завтра обличчя цілої спільноти. Доки ми, 
дізнаючись про новий закон парламенту, зважу
ватимемо, чим це нам зашкодить, доки циркулю
ватимуть довкола чутки та факти про нечисті на 
руку суди й перевертнів у погонах, шансон звуча
тиме. Це не героїчний епос, що обертає «бєспрє
дєльщиків» на опришків, це гнилий нерв сус
пільства, який резонує вслід за хворобою всього 
організму. Чи треба тоді вказувати, що коріння 
нерва у глибині й що лікувати окремий відросток 
безглуздо? 

ОДНІ РАДІОСТАНЦІї 
ХРиПЛяТь ПРО АНТиУТОПІЮ, 

В яКІЙ ЛЮДСьКЕ жиТТя Й 
ДАЛІ ВАРТУЄ МІЗЕР, ДРУГІ – 

ПРОПОНУЮТь УТОПІЙНУ 
НОСТАЛьГІЮ ЗА СОВКОМ

Автор:  
Ростислав 
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Автор:  
Богдан Цюпин

Ера рад  о
Запропонувавши можливість безперешкодного поширення 
інформації в реальному часі, радіо започаткувало революцію не лише 
в культурі, а й у світовій економіці, комунікаціях, медіа та політиці

С
ьогодні про радіо говорять 
як про бідного родича теле
бачення, але майбутнє мо
гутнього колись «ящика» 

опинилося під загрозою з боку 
інтернету й мобільних при
строїв, отож на творіння Мар
коні варто поглянути як на пер
ший електронний засіб масової 
інформації, котрий може навіть 
пережити класичні телеекрани.

ПІОНЕРи «БЕЗДРОТОВОГО 
ТЕЛЕГРАФУ»
На авторство добрих ідей зазви
чай зголошуються відразу 
кілька осіб, тож не дивно, що й 
причетними до винаходу радіо 
називають десятки науковців – 
теоретиків і техніків-енту зіастів. 
Щоправда, один із найвідомі
ших – німецький фізик Гайнріх 
Герц, прізвищем якого назвали 
одиницю виміру частоти радіох
виль, не передбачив важливості 
цього явища. Він перший 1887 
року в експериментальний спо
сіб підтвердив математичні тео
рії Фарадея і Максвелла про 

електромагнітні хвилі. Герц 
сконструював антену, за допомо
гою якої генерував і ловив їх на 
відстані кількох метрів. Але про 
можливе практичне значення 
радіо хвиль талановитий фізик і 
не думав, підсумувавши: «Вони 
не мають жодного застосу
вання... То був лише експери
мент, аби підтвердити, що мае
стро Максвелл мав рацію». Герц 
– видатний дослідник, одначе 
був надто далекий від уявлень 
про добу бездротових техноло
гій, передвісником якої він вия
вився.

У 1892–1893 роках американ
ський учений сербського похо
дження, винахідник електроге
нератора Нікола Тесла першим 
експериментально продемон
стрував передачу та поширення 
радіохвиль, висловивши припу
щення, що це можна викорис
тати для передачі інформації.

Та навіть коли 1901-го італій
ський фізик Ґульєльмо Марконі, 
що згодом отримав перший па
тент на радіо, переслав листа аз
букою Морзе через Атлантичний 
океан, продемонструвавши мож
ливості «бездротового теле

графу», про потенціал застосу
вання новинки здогадувалися 
тільки одиниці. Однак до по
чатку Першої світової війни чи
мало мореплавців дістали те, 
про що попередні покоління 
мандрівників хіба що мріяли, – 
змогу відправляти інформацію 
на суходіл і приймати її звідти, а 
також спілкуватися з іншими 
суднами за допомогою радіопе
редавачів. Перспективи бездро
тового обміну інформацією, які 
давало радіо, сильно спричини
лися до глобалізації.

МОДА НА РАДІО
2 листопада 1920 року радіо-
станція KDKA з Піттсбурга в 
прямому ефірі вперше повідо
мила про результати голосу
вання на президентських вибо
рах у США. Аудиторія тих пер
ших передач, очевидно, була мі
зерна, бо приймачі мали лічені 
ентузіасти, та продемонстровані 
можливості радіо викликали в 
американців такий захват, що 
вже 1922 року у Сполучених 
Штатах постало близько 600 
апаратних комплексів для ефір
ного мовлення.

Тиждень про-
довжує серію 
публікацій 
про техноло-
гічні вина-
ходи, які змі-
нювали істо-
рію людства, 
спричиняю-
чися до циві-
лізаційного 
поступу. 
Цього разу 
розповідь 
про перший 
бездротовий 
засіб поши-
рення інфор-
мації – радіо. 
Про дирижа-
блі читайте у 
№ 24/2012, 
про трамваї – 
в № 27/2012, 
про літаки –  
в № 32/2012, 
про гелікоп-
тери – 
в № 45/2012).
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Нікола Тесла 
(1856–1943) 

Промислове виробництво не 
встигало задовольняти попит на 
приймачі, й умільців заохочу
вали виготовляти примітивні 
радіопристрої власноруч. Між 
1923 і 1930 роками вже 60% аме
риканських домівок мали радіо.

Новіші моделі цих приладів 
із вакуумними лампами й гуч
номовцями вмонтовували у ви
шукані й досить великі кабі
нети з цінних порід дерева, які, 
з огляду на розміри, ставали 
модним елементом умеблю
вання кімнат. Утім, радіо було 
не просто собі новою окрасою 
житла. На відміну від панів
ного в той період ЗМІ – друко
ваної преси, – радіохвилі не 
підлягали звичним обмежен
ням у відстані й часі.

Радіомовлення розвивалося 
майже паралельно і в Європі. 
Але тоді як в американців у цій 
сфері було навіть забагато сво
боди, бо держава до неї спершу 
ніяк не втручалась, і, наприклад, 
розподіл ефірних частот упро
довж кількох років був невпо
рядкований, у Старому світі біль
шість урядів остерігалися без
контрольності.

Коли 1922 року в Британії 
перші виробники радіоапара
тури створили об’єднання British 
Broadcasting Company Ltd., щоб 
пропагувати новий засіб масо
вого інформування, міністри 
стурбувалися. Парламент у Лон
доні вирішив провести розсліду
вання. На одному зі слухань ке
рівник новоствореної компанії 
Джон Рейт погодився, що «раді
омовлення треба вважати служ
бою для суспільства, і воно має 
підлягати чітким стандартам». 

British Broadcasting Company 
1925 року за рекомендацією пар
ламентського комітету було лік
відовано, а натомість 1927-го по
стала фінансована фактичним 
прямим податком British Broad-
casting Corporation, відома нині 
просто як BBC. Фактична моно
полія громадського радіомов
лення у Британії тривала аж до 
1973 року, коли була офіційно за
снована перша комерційна раді
останція в країні.

ШиРОКІ МОжЛиВОСТІ
Запропонувавши перспективу 
безперешкодного поширення й 
безкоштовного отримання ін
формації в реальному часі, радіо 
започаткувало революцію не 
лише в культурі, а й у світовій 
економіці, комунікаціях, медіа 
та політиці.

Без проблем долаючи полі
тичні й географічні кордони, 
радіо сприяло утвердженню 
тісніших зв’язків між різними 
куточками Земної кулі. За
вдяки Ґульєльмо Марконі у 
1907 році було встановлено ре
гулярний радіотелеграфний 
зв’язок між Кліфденом в Ірлан
дії та Глейс-Бей у Ньюфаунд
ленді (Канада), що дав старт 
розвитку постійним комерцій
ним трансатлантичним без
дротовим контактам.

Попри те що навіть у США 
радіомовлення вважали в пер  ші 
його роки суспільно корисною 
діяльністю ентузіастів та при
ватних компаній, уже напри
кінці 1920-х у передачах 
з’явилася перша комерційна ре
клама і радіо створило ще один 
вимір для бізнесу.

У тих країнах, де воно пере
бувало під урядовим контролем, 
його вплив був колосальний. 
Владоможці й політики дістали 
змогу звертатися до своїх наро
дів і навіть до інших країн за по
середництва цієї новинки.

У тоталітарних суспільствах 
винахід Марконі став одним із 
головних рупорів партійної та 
урядової пропаганди, а кон троль 
над радіопростором визначали 
як один із пріоритетних напря
мів гарантування держбезпеки 
від «ворожих ідеологічних впли
вів». Саме тому, наприклад, на
цисти вилучали радіоприймачі в 
населення окупованих терито

рій у роки Другої світової, а ко
муністи систематично боролися 
проти «інформаційних дивер
сій» із боку західних радіостан
цій у часи холодної війни.

Голоси співаків та акторів за
лунали з тісних театрів та кон
цертних зал на цілі країни й кон
тиненти. Біля прий мача вечо
рами збиралися сім’ями, дру  зі 
влаштовували радіовечірки, 
гуртуючись на час трансляції по
пулярних передач. Молодь у 
найвіддаленіших куточках тан
цювала під найновіші й наймод
ніші мелодії, що лунали із при
ймачів. Дедалі більшого поши

Ґульєльмо 
Марконі 
(1874–1937) 

БЕЗ ПРОБЛЕМ ДОЛАЮЧи 
ПОЛІТиЧНІ ТА ГЕОГРАФІЧНІ 
КОРДОНи, РАДІО СПРияЛО 
УТВЕРДжЕННЮ ТІСНІШиХ 
ЗВ’яЗКІВ МІж РІЗНиМи 
КУТОЧКАМи СВІТУ
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рення набували трансляції спор
тивних подій, зокрема футболь
них матчів, завдяки чому гра у 
шкіряний м’яч зажила неймовір
ної популярності.

На ринках праці з’явилися 
незнані доти професії: радіодик
тора, читача новин, працівника 
служб техобслуговування. У 
справі масового поширення ін
формації проблема відстані про
сто зникла. Радіо разом із кіно 
започаткувало новий стиль 
життя: у приймачі широкі вер
стви (не лише вузьке коло пред
ставників привілейованої час
тини суспільства) шукали після 
роботи не лише відпочинку, а й 
розваг та інформації.

РАДяНСьКІ «БРЕХУНЦІ»
Започатковане у 1924–1927 роках 
на станції РВ-4 в Харкові україн
ське радіомовлення не мало ін
шого вибору, як зосереджува
тися на повідомленнях про «пар
тійне та господарське життя» під 
дозволену з більшовицьких ідео
логічних міркувань музику.

До того ж в УРСР воно не мо
гло бути просто українським. 
Навіть 1965-го в радіопрограмах 
тоді вже з Києва республіканські 
матеріали становили тільки 
близько трьох годин мовлення 
на добу. Решта ефіру припадала 
на трансляції з Москви.

Для радянської влади від
разу став проблематичним голо
вний принцип функціонування 
радіо як безперешкодного засобу 
поширення інформації, котрого 
не могли обме жити жодні полі
тичні кордони, а відтак великі 
зусилля було спрямовано на те, 
щоб установити тотальний 

контроль над радіопростором і 
боротися із загрозами впливу 
ззовні.

Тривалий час за комуністич
ного режиму володіти радіо-
приймачами мали право лише 
лояльні до влади посадовці, а по
первах навіть такі власники му
сили реєструвати їх у міліції. 
Зрештою, більшість підрадян
ських українців отримали радіо, 
яке не потребувало справжніх 
приймальних пристроїв і для 
якого фактично зайвиною були 
електромагнітні хвилі. Майже в 
кожне помешкання протягнули 
дріт із причепленим на кінці 
гучномовцем. «Брехунці» навіть 
не передбачали можливості їх 
вмикання чи вимикання. Їхній 
голос можна було хіба що робити 
гучнішим або тихішим.

І все ж таки в 1960–1970-х ро
ках радянським громадянам 
дали змогу купувати справжні 
радіоприймачі, які стали ком
пактнішими й дешевшими за
вдяки транзисторним техноло
гіям. Натомість зусилля й енер
гія (насамперед електрична) 
були спрямовані на те, щоб глу
шити небажані закордонні раді
останції.

«ВОРОжІ ГОЛОСи»
Радіо виявилося волелюбним 
голосом. У Європі, щойно стали 
доступними технічні можли
вості, державну монополію на 
мовлення почали руйнувати 
«піратські» радіостанції, які 
знаходили лазівки в законах, 
щоб досягати до вух слухача. 
Вони були піратськими кораб-
лями в буквальному розумінні 
слова: передавали програми, 

головним чином популярну му
зику, із суден у нейтральних во
дах, щоб не підлягати націо
нальному законодавству.

Але все це було схоже на ігри 
порівняно зі справжньою інфор
маційною війною на радіохви
лях між комуністичними краї

нами й Заходом. Москва робила 
радіопрограми десятками мов, 
пропагуючи своє бачення світу. 
Окреме іномовлення дістало по
вноваження вести навіть «Радіо 
Київ». Водночас не менше зусиль 
Радянський Союз витрачав на 

В СРСР ВЕЛиКІ ЗУСиЛЛя 
СПРяМОВУВАЛи НА ТЕ, ЩОБ 
УСТАНОВиТи ТОТАЛьНиЙ 
КОНТРОЛь НАД 
РАДІОПРОСТОРОМ

Музей радіо та 
електроніки у 
Вашингтоні (США)  
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транслювання в ефір просто 
оглушливого шуму, намагаю
чись утрапити ним на частоту 
небажаної радіостанції. Всес
вітня служба BBC в 1990-х, коли 
комуністичне глушіння було 
припинене, вела радіопередачі з 
Лондона майже півсотнею мов.

Символом тріумфу свободи 
радіо стало те, що в Україні впро
довж кількох років BBC тран
слювала ті самі передавачі, котрі 
були побудовані й десятиліт
тями до того працювали, щоб 
глушити ту ж таки Британську 
телерадіомовну корпорацію.

Водночас у 1990-х поєд
нання почуття виконаного 
обов’язку із браком коштів, а та
кож технологічні зміни позна
чили початок занепаду тради
ційного міжнародного інформа
ційного радіомовлення на ко
ротких хвилях. Упродовж 
останнього десятиліття «Голос 

Америки» відмовився від своїх 
радіопередач українською та ін
шими мовами колишнього 
СРСР на користь продукування 
телепрограм. «Радіо Свобода» 
значно зменшило радіоефір, 
Всесвітня служба BBC, «Ні
мецька хвиля» та ін. вирішили 
зосередити пошуки аудиторії і 
економії грошей в інтернеті.

ГРОМАДСьКЕ РАДІО
На цьому тлі в Україні сталися 
вибух комерційного радіомов
лення та занепад державного, 
яке й досі не здобуло шансу пере
творитися на громадське. Кожне 
велике місто країни нині має де
сятки радіостанцій, які виника
ють і закриваються однаково 
швидко. Однак зміст мовлення 
задовольняє, можливо, лише 
любителів певних категорій му
зики та розваг.

Прихильників високих 
стандартів української куль
тури дратує обмеженість сма
ків музичних редакторів ко
мерційних станцій. Ті, хто шу
кає в радіоефірі інформації, з 
розпачем кажуть, що розмов
ного радіо в Україні практично 
немає за винятком «Радіо Ера 
ФМ», яке залишається фактич
ним монополістом у своїй кате
горії, але, як стверджують екс
перти, ще не досягло повного 
потенціалу.

Державні канали через недо
фінансування та неефективний 
менеджмент маргіналізуються. 
У багатьох містах українського 
національного радіо просто годі 
почути.

Яскравий слід у своїй царині 
залишив проект «Громадського 

радіо», започаткований у лю
тому 2002 року легендарним 
журналістом-редактором Олек
сандром Кривенком. Воно, про
дуктивно розвивалось упродовж 
близько трьох років, але плани 
перейти з фінансування Міжна
родним фондом «Відродження» 
на самоокупність не втілилися з 
простої причини: український 
уряд так і не захотів надати 
«Громадському радіо» дозвіл на 
ефірне мовлення, а отже, надії на 
масового слухача та можливість 
прибутків від реклами були 
змарновані.

РАДІО, ВПЕРЕД!
Радіо люблять критикувати, але 
його й далі слухають. Маркето
логи стверджують, що в Києві 
принаймні 65% дорослих людей 
роблять це щодня. На прикладі 
радіоринку Великої Британії 
можна спробувати вивести за
гальні тенденції. За даними ІІІ 
кварталу 2012 року, 89% жите
лів Сполученого Королівства 
(46,6 млн повнолітніх) були слу
хачами ефіру принаймні один 
раз на тиждень. При цьому циф
ровими платформами (цифрові 
приймачі, телевізори, інтернет) 
користувалися 23,9 млн грома
дян. Але, можливо, найцікаві
шою є статистика, яка показує, 
що 18% дорослого населення 
слухали радіопрограми за допо
могою мобільних телефонів, що 
на 12% більше порівняно з ана
логічним періодом 2011-го. Раді
оприймачі у вигляді коробок з 
антеною стрімко перетворю
ються на музейні експонати, але 
радіо в нашому житті залиша
ється. 

Алєксандр 
Попов 
(1859–1906) 
— російського 
фізика, який 
у 1895-му 
презентував 
свій перший 
у Російській 
імперії 
радіопристрій, 
в СРСР 
вважали 
справжнім 
винахідником 
радіо 
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Незламний 
герой Крут
Історія старшини Армії УНР Семена 
Могили, який пожертвував життям, 
обравши свободу

Автор: 
ярослав Тинченко

2 
січня 1923 року радянські 
прикордонники в містеч-
 ку Судилкові під Ізясла
вом затримали кількох пе

ребіжчиків та контрабандистів 
із Польщі. Переважно це були 
прості малограмотні люди, од
нак двоє порушників кордону 
привернули увагу службовців. 
Один із них – молодий чоловік 
зі стильним пробором та модно 
підстриженими вусами на чи
стому обличчі – відразу справ
ляв враження колишнього офі
цера. Другий, іще хлопчик, був 
типовим гімназистом, який пе
рервав навчання через лихо
ліття війни. Уся група була від
разу відправлена до місцевого 
відділку ГПУ, де підлітка, Івана 
Вишнівського, тут-таки й «роз
кололи». Він зізнався, що є ре
зидентом польської розвідки. 
Той, хто мав вигляд офіцера, 
довго опирався й не говорив зі 
слідчими. Лише 11 січня теж 
сказав, що є українським роз
відником, назвавши своє справ
жнє ім’я та звання: Семен Мо
гила, старшина Армії УНР.

Хоч затримані й відмовля
лися повідомити подробиці 
свого візиту до радянської Укра
їни, керівництво Правобереж
ного округу ГПУ УСРР швидко 
зметикувало, що на кордоні 
спіймали непересічних «шпигу
нів». Відтак було наказано не
гайно відправити під посиле
ною охороною обох арештантів 
до Києва.

Та даремно волинські й ки
ївські чекісти раділи, що їх на
городять за викритих ворогів. 
Як виявилося, керівництво ГПУ 
республіки чекало на резиден

тів мало не з «розпростертими 
обіймами» й було відверто за
смучене спритністю прикор
донників...

ВОяК АРМІї УНР
Семен Андрійович Могила був 
одним із героїв Армії УНР. Під 
час арешту мав тільки 24 роки. 
До 1917-го працював реєстрато
ром у сільському управлінні в 
себе на бáтьківщині – в містечку 
Рівному Єлисаветградського по
віту Херсонської губернії. Що
йно дізнавшись про організацію 
Центральної Ради та появу пер
ших національних військових 
формувань, юнак поїхав до Ки
єва і вступив на навчання до 1-ї 
Української військової школи 
імені Богдана Хмельницького. 
Тут-таки зустрівся зі своїм дру
гом і двоюрідним братом Ми
хайлом Михайликом, із яким 
потім не раз ділив долю й не
долю.

За зразкову поведінку та 
успіхи в навчанні Семен невдо
взі став бунчужним свого курсу. 
А коли наприкінці 1917 року 
школа виступила на оборону 
державного кордону в районі 
станції Доч на Чернігівщині 
проти більшовицьких військ, 
що наступали, Могила вже ко
мандував юнацькою чотою – 
30 завзятими хлопцями.

Михайло Михайлик став ав
тором найповніших мемуарів 
про легендарний бій під стан
цією Крути 29 січня 1918-го. Се
ред інших згадує він і бунчуж
ного Семена Могилу. Той напе
редодні бою очолював розвідку, 
яка паротягом вирушила в на
прямку червоних військ і навіть 
захопила кількох полонених. 
Під час відступу з поля бою під 
Крутами Семен Могила попі
клувався, аби було винесено всіх 
поранених юнаків із його сотні, 
серед них ураженого в ногу Ми
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Тиждень про-
довжує серію 
публікацій 
про визнач-
них військо-
вих діячів 
доби Україн-
ських визволь-
них змагань 
1917–1921 ро-
ків. На відміну 
від політиків, 
вони залиша-
лися до кінця 
відданими 
справі націо-
нального ви-
зволення і 
стійкими до 
всіх поневі-
рянь та нега-
раздів зброй-
ної боротьби. 
Сьогодні роз-
повідь про не-
відомого учас-
ника бою під 
Крутами, 
якого розстрі-
ляло у своїх 
катівнях ГПУ



ЕМБЛЕМА.
Кокарда 
військовослуж-
бовців 
збройних сил 
Центральної 
Ради

ПІД ЧАС ВІДСТУПУ З ПОЛя 
БОЮ ПІД КРУТАМи СЕМЕН 
МОГиЛА ПОПІКЛУВАВСя,  
АБи БУЛО ВиНЕСЕНО ВСІХ 
ПОРАНЕНиХ ЮНАКІВ

трофана Швидуна – згодом та
кож відомого українського стар
шину.

Навесні 1918-го Семена Мо
гилу призначили скарбничим 
військового коменданта міста 
Липовця на Вінниччині. Напри
кінці того самого року він повер
нувся до Рівного на Херсонщині, 
де сформував власну партизан
ську групу, яка активно боролася 
проти радянської влади, вини
щуючи продовольчі загони.

Навесні 1920 року в складі 
куреня Низових запорожців, 
сформованого в містечку Гло
доси Єлисаветградського повіту 
Херсонської губернії, Могила 
влився до лав Армії УНР, яка 
рейдувала під час Першого зи
мового походу. Належачи до 
того підрозділу, в 1920–1921 ро
ках служив у 1-й Запорізькій та 
6-й Січовій дивізіях Армії УНР. 
Від 15 травня 1921-го працював 
у Повстансько-партизанському 
штабі Юрка Тютюнника. Влітку 
був відряджений на Херсон
щину організувати антирадян
ське повстання. Але коли при
був у рідні краї, органам ЧК вда
лося виявити і знищити україн
ське підпілля. Відтак намагався 
сформувати новий партизан
ський загін, а коли цього зро
бити не вдалося, переховувався 
по обійстях глодоських жителів.

У травні 1922 року Семен 
Могила повернувся до Польщі, 
де підготував докладний звіт 
про свою роботу на Півдні Укра
їни для розвідувального відділу 
Генерального штабу Армії УНР. 
Потому резидентові було надано 
відпочинок і він виїхав до Сарн, 
де мешкав Михайло Михайлик. 
Брати радісно зустрілись і домо
вилися, що мешкатимуть разом. 
Але цьому перешкодив новий 
наказ... Могила мав знову виру
шити на радянську Україну. У 
ніч із 27 на 28 жовтня 1922 року 
він спробував перетнути кор
дон, але натрапив на його охо
ронців із радянського боку. В 
перестрілці був поранений у 
ногу й повернувся до Сарн.

ЧК І ТЮТЮННиКІВЦІ
Тим часом у «високих колах» 
української еміграції трапилися 
такі події. Влітку 1921 року по
між головним отаманом Армії 
УНР Симоном Петлюрою та ке
рівником Повстансько-парти-
занського штабу (ППШ) Юрком 
Тютюнником окреслився роз

кол. Одна з головних причин – 
що Генштаб Армії УНР та Пет
люрине військове оточення по
чали підозрювати ППШ в ро
боті на більшовиків. На цю 
думку керівництво УНР наштов
хнув факт, що в окупованій чер
воними Україні почалися масові 
арешти керівників та рядових 
членів підпілля. У Генераль
ному штабі не виключали, що 
значну роль у провалі цього 
руху відіграли зрадники з ото
чення Юрка Тютюнника, пере
вербовані радянськими караль
ними органами.

Головний отаман та його 
підлеглі були досить близькі до 
істини: в оточенні останнього 
тоді справді діяло кілька таєм
них агентів ЧК. Ці люди свого 
часу брали активну участь у ви
звольній війні 1917–1920 років, 
але потім із різних причин по
годилися на співпрацю з біль
шовиками. Серед головних, які 
штовхали до відступництва, 
були родинні обставини. У де
кого на окупованій більшови
ками території залишалися дру
жини, діти, батьки. Інших чер
воні підлещували можливістю 
кар’єри в Країні Рад або гріш-
 ми, що у злиденному емігрант
ському житті також було ваго
мим аргументом.

Остаточно стосунки поміж 
Петлюрою і Тютюнником роз
ладналися по закінченні Дру
гого зимового походу (листопад 
1921 року). Хоча до деяких ак
тивних старшин із Парти зан-
сько-повстанського штабу ще 
зберігалася довіра. Але й вона 
похитнулася наприкінці 1922-го.

У листопаді 1922 року радян
ським каральним органам за
вдяки своїм агентам-пере верт-
ням вдалося ліквідувати Волин
ську повстанську армію – по
тужне партизанське з’єд нання, 
створене на Житомирщині. Фак
тичними його керівниками були 
сотник Панас Петрик та військо
вий лікар Василь Грунтенко. 
Обидва брали участь у Другому 
зимовому поході, після поразки 
якого залишились для партизан
ської боротьби у своєму краї. 
Перший урятувався під час роз
грому Волинської групи Юрка 
Тют юнника під Базаром, а дру
гий уцілів після розбиття По
дільської групи Михайла Палія-
Сидо рянського біля села Авра
тин. Користаючись із масової 
підтримки селян, Петрикові та 

Грунтенку вдалося створити 
кілька партизанських загонів, 
які ще взимку 1921–1922 років 
розпочали нищівну боротьбу з 
більшовиками. Керівництво Во
линської повстанської армії на
діслало представників до Поль-
 щі, аби повідомити про своє іс
нування. Але там серед вояків 
армії УНР провідників ВПА було 
обмовлено... Як грім серед яс
ного неба пролунала заява Ми
хайла Палія-Сидорянського, мов-   
ляв, Василь Грунтенко – зрад
ник, який перекинувся на бік 
більшовиків.

Та партизанські керівники не 
впадали у відчай і продовжували 
боротьбу на власний розсуд. Си
монові Петлюрі та його набли
женим заява одного з найавто
ритетніших тютюнниківців Па-
лія-Сидорянського теж видалася 
дивною. Відтак головний отаман 
наказав потайки від усіх напра
вити до Волинської повстанської 
армії свого представника. Та 
доки тривало з’ясування ситуа
ції, ВПА викрили. Василь Грун
тенко та більшість її бійців були 
зраджені й потрапили до рук во
рога. Щоправда, для більшови
ків і тут трапилася несподіванка. 
Панас Петрик зі своїм начальни

ком штабу Лукою Костюшком 
вступив у двобій із п’ятьма чекіс
тами і, як потім прозвітувало до 
Москви керівництво ГПУ УСРР, 
користаючись зі своєї «фантас
тичної сили», усіх їх розкидав і 
вирвався з пастки. Прибувши до 
своїх бійців, Петрик із Костюш
ком негайно вирушили в бік 
Польщі, а відтак дорогою роз
били виставлений загін. Уже на 
території сусідньої держави Па
нас Петрик подав докладний 
звіт Симонові Петлюрі, який ви
світив нарешті діяльність біль
шовицьких агентів у Повстан-
сько-партизанському штабі.

ОСТАННІЙ РЕЙД  
НА БАТьКІВЩиНУ
Аби розставити всі крапки над 
«і», треба було перевірити вар
тість тютюнниківської агентури, 
яка залишилась у радянській 
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Україні. Насамперед ішлося про 
колишнього сотника Армії УНР 
Дащенка. Учасник Другого зи
мового походу, в середині 1922 
року він легально за радянсь-
кою амністією повернувся до 
УСРР і влаштувався цілком офі
ційно викладачем до Харківської 
школи Червоних старшин. Для 
Генштабу Армії УНР це бачилося 
більш ніж дивним, але для 
Парти  зан  сько-повстанського 
штабу – чомусь цілком законо
мірним.

Забігаючи наперед, ска
жемо, що Дащенко був агентом-
перевертнем, і під псевдонімом 
Орловський працював на чекіс
тів. Але його треба було переві
рити. Отож до Харкова «на зв’я-
зок» із екс-сотником було деле
говано досвідченого вояка й 
партизана Семена Могилу. До
помагати йому польський роз
відувальний відділ Генераль
ного штабу призначив юна  ка 
Івана Вишнівського – уроджен-
 ця міста Полонного, який добре 
орієнтувався на місцевості.

До кордону їх супроводжу
вав Михайло Михайлик. Потім 
брати попрощалися. Назавжди. 
Мине ще кілька годин, і двох 
розвідників затримає радянська 
варта. Цікаво, що заохочення за 
це прикордонники так і не діс
тали, бо, як виявилося згодом, 
зіпсували плани керівництва 
ГПУ УСРР.

Річ у тім, що радянські ка
ральні органи з допомогою Да

щенка налагодили «оперативну 
гру» з Генштабом УНР та роз
відвідділом польського Генш
табу. Керівництво ГПУ УСРР 
знало, що на радянську Україну 
прибуде спецагент. І планувало 
«довести» його до Дащенка, 
«злити» через агента дезінфор
мацію для української та поль
ської розвідок і віГПУстити його 
до Польщі. Арешт Семена Мо
гили прикордонниками зіпсу
вав ГПУ УСРР усю операцію. 
Відтак залишався єдиний шлях 
– спробувати перевербувати за
арештованого резидента. Але, 
за спецповідомленням від 20 

січня 1923 року, Могила був не
придатний до перевербування. 
Ось що повідомляли київські 
чекісти харківському керівни
цтву:

«МОГИЛА в настоящее вре-
 мя содержится под строгой изо
ляцией при ПП ГПУ. Вопрос о 
его использовании разрешен 
нами в отрицательном смысле, 
ввиду того что как субъективная 
оценка МОГИЛЫ, так и объек-
тивные данные не говорят в его 
пользу и не дают никаких га
рантий за честность и искрен
ность его работы в нашу пользу.

Обстановка дела абсолютно 
не требует непосредственного 
участия в нем самого МОГИЛЫ, 
и таковой может быть совер
шенно безболезненно заменен 
нашими секретными сотрудни
ками, как по Киеву, так, тем бо
лее, по Харькову».

Отож київські чекісти ра
дили керівництву підмінити Се
мена Могилу своїм співробітни
ком. І цей план справді міг би 
спрацювати, якби бранець вика
зав відомі йому паролі та явки, 
крім квартири перевертня Да
щенка.

Та Семен виявився міцним 
горішком. У Києві від нього 
більше нічого не дізналися. У 
середині лютого 1923 року спец
конвоєм він був привезений до 
Харкова. З Могилою кілька ра
зів особисто зустрічався заступ
ник голови ГПУ УСРР Всеволод 
Балицький. Намовляв перейти 
на бік радянської влади, обіця
ючи взамін золоті гори. А тим 
часом навіть білизну й постіль 
в’язневі не видав, хоч запевняв 
під час однієї із зустрічей, що 
обов’язково це зробить. Воче
видь, Семен Могила тримався 
непохитно, а тому навіть дріб
них послаблень у режимі від че
кістів не дочекався. Намагалися 
зламати його й за допомогою 
родичів. Як виявилося, рідний 
брат арештанта був комуністом і 
працював у Оренбурзі редакто
ром місцевої газети «Звезда». 
Він написав Семенові листа, де 
радив покаятися перед радян
ською владою і просити в неї 
пробачення. Та на незламного 
старшину Армії УНР це теж не 
подіяло.

24 серпня 1923 року справу 
Семена Могили передали на 
розгляд надзвичайної сесії Хар
ківського губернського суду. 
Остання засудила його до 
страти. Але на цьому історія не 
закінчилася. Старшину чомусь 
не скарали відразу. Ще понад 
півроку він провів у камері 
смертників харківської в’язниці. 
Певно, таки намовляли перейти 
на бік червоних, обіцяли сво
боду. Та вона була б досить 
умовною в тих реаліях. Ані фі
зично, ані духовно така особис
тість не могла жити в Радян
ському Союзі.

Героя Крут Семена Андрійо
вича Могилу розстріляли в Хар
кові у ніч із 22 на 23 березня 
1924 року. 

АНІ ФІЗиЧНО,  
АНІ ДУХОВНО СЕМЕН 
МОГиЛА НЕ МІГ жиТи 
В РАДяНСьКОМУ СОЮЗІ

ЗАХИСНИКИ 
КИЄВА.  
Червоні 
та чорні 
гайдамаки 
разом  
із Симоном 
Петлюрою, 
Микільський 
військовий 
собор 
(березень  
1918 року)
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День Соборності України за логікою мав би 
маніфестувати єдність усього українства 
від Сяну до Дону. Патріотична молодь – є 
така традиція – скріпила береги Дніпра 

людським «ланцюгом», влада поклала квіти, істо
рики написали тексти. Все ніби як завжди. 
Аж ось напередодні свята секретар Донецької 
міськ ради Сергій Богачов, не хухри-мухри, як його 
попередник на цій самій посаді Микола Левченко, 
а доктор економічних наук, професор, завідувач 
відділу інституту в системі НАН України, заступник 
міської організації ПР, «автор ряда научных ста
тей, учебников и политических детективов» і про
чая, вирішив заявити urbi et orbi про своє став
лення до… Василя Стуса. 
Звісно, це смішно. Ніби немає нагальніших справ у 
другої людини в місті-мільйоннику, як писати за
мітки про поета і громадянина, котрий не побоявся 
стати на прю з молохом комуністичного режиму. 
Виявляється, немає. І він пише блог «Василий Стус 
– герой ли Украины?». 
Не було нагоди читати детективи пана Богачова, 
але спеціально переглянув доволі великий список 
авторських колонок. Текстів під назвою «Ефим 
Звягильский – герой ли Украины?» чи «Юрий 
Бойко – герой ли Украины?» не знайшов. А ось про 
Стуса є. 
Цитата – і забудемо навік про Богачова. «По сло
вам жителей Кондратьевки (робітниче селище на 
околиці Горлівки, Василь Стус працював у там
тешній школі – Авт.), 
особой дружбы Стус ни 
с кем не вел, выделял-
 ся среди жителей по
селка тем, что носил 
вышиванку и говорил 
только на украинском 
языке… Он был чужим 
среди нас и не хотел ста
новиться своим». 
Насправді головною 
причиною, чому пост-
комуністичний пітекан
троп зробив в інтернеті наїзд проти Стуса, є те, 
що громадськість Донеччини на початку січня, 
коли поетові виповнилося б 75, провела 
мітинг-реквієм і знову прозвучала ідея створити 
сквер імені поета, а в ньому поставити пам’ятник 
неподалік одного з корпусів Донецького універси
тету, де свого часу навчався студент-філолог Стус. 
Оце й зачепило українофоба Богачова. Бо як пред
ставник міської влади, зокрема ще й керівник бю
джетної комісії міськради, мав би виконувати на
каз донеччан про увічнення пам’яті всесвітньо ві
домого земляка. А не хочеться. Бо як за життя Стус 
не вписувався в соцреалістичний канон, так і тепер 
не вписується у стиль «новых русских» та невилі
ковних совків. 
Звісно, «місто мільйона троянд» (так у СРСР атес
тували Донецьк у туристичних путівниках) давно 
набуло такого високого статусу, що не Стусам же 
давати назви вулиць і проспектів.

Уявіть собі, що ви донеччанин і живете на вулиці 
Косіора, працюєте – на Постишева, ходите в гості 
до батьків та друзів, які мешкають на Кірова, Калі
ніна, Петровського, Уріцкого, Азізбекова, Ульяно
вих, Камо, Шаумяна, Кобозєва чи Звягільського (о 
диво, є і така вулиця!), з коханою домовляєтеся про 
зустріч на площі Лєніна під сінню того ж таки Лє
ніна (до речі, в місті є ще Лєнінскій проспект і 
проспект Ілліча, тому легко загубитись у часі й 
просторі), прогулюєтеся по Артьома, а на кон
церти ходите повз бронзового Іосіфа Кобзона. 
Отак люди й живуть. Реально можна збожево
літи. Це не просто релікти совка. Це маркування 
міського простору, а через нього і душ людей 
пам’яттю про вбивць мільйонів. 
Але Донецьк не був би Донецьком, якби тут не 
знайшлась унікальна вулиця, аналогів якої немає 
по всьому колишньому Радянському Союзу. Ніде 
більше такої немає, а тут є. Вулиця ця має ім’я 
Ульріха. 
Мова про радянського державного діяча, генерал-
полковника юстиції, голову Військової колегії Вер
ховного суду СРСР Василя Васильовича Ульріха. 
Каратель, який тільки за три роки (1936–1938) осо
бисто підписав понад 30 тис. смертних вироків. 
Син «старого більшовика» Владіміра Антонова-
Овсєєнка, розстріляного у 1938-му, залишив спо
гад про Ульріха як «жабу в мундире с водянистыми 
глазами». 
Повторюся, ніде у світі немає вулиці його, треба ро

зуміти, доброї пам’яті. А 
в Донецьку, яким керу
ють богачови, є. 
Хто ж такий «донець -
кий» товариш Ульріх? 
Уродженець Латвії, бать -
 ко – з балтійських нім
ців, мати – російська 
дворянка. Член партії 
Лєніна з 1910 року, таких 
потім називали «ста  ри-
 ми більшовиками». Піс-
 ля заколоту 1917-го ро

бить блискучу кар’єру в органах ВЧК – ОГПУ – 
НКВД. 
Протягом 18 років (1926–1948) був головним 

інструментом сталінського терору проти партійно-
радянських кадрів, командирів і всіх інших вій
ськовослужбовців Робітничо-селянської Червоної 
армії. Саме цій потворі «канібалісімус» Сталін до
ручив засудити на смерть своїх конкурентів та во
рогів, і той виконав завдання на відмінно. 
Найвищим цинізмом комуністичної влади було на
звати вулицю іменем кривавого маніяка, він помер 
1951-го і був із військовими почестями похований 
на престижному кладовищі в Москві. Найвище 
свинство нинішньої донецької влади – залишити 
той спадок, оберігати його й агресивно нападати на 
тих, хто хоче знати справжню історію країни і Дон
басу. Богачов – це Ульріх сьогодні. Ми чужі для 
нього, бо теж одягаємо на свята вишиванку й гово
римо українською.  

яК ЗА жиТТя ВАСиЛь  
СТУС НЕ ВПиСУВАВСя В 

СОЦРЕАЛІСТиЧНиЙ КАНОН, 
ТАК І ТЕПЕР – У СТиЛь 
«НОВыХ РУССКиХ» ТА 

НЕВиЛІКОВНиХ СОВКІВ 
ДОНБАСУ 

Донецький привіт від Сталіна 

Автор: 
Вахтанг 
Кіпіані
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я
кщо ви вже наважилися йти 
дивитися Тарантіно, проведіть 
заздалегідь роботу над помил
ками – своїми та чужими. 

Вмовте себе не шукати глибоких 
сенсів у тарантіновських феєріях 
– і ваші стосунки з Квентіном та 
його творчістю залишаться наза
вжди міцними й чистими. Якщо 
чорношкірий учорашній раб, а 
нині вільний трудящий амери
канського Півдня Джанґо 
(Джеймі Фокс) випускає одну за 
іншою кулі в рабовласників, не 
варто поспішати з висновками, що 
Тарантіно переписує історію. Якщо 
його друг Шульц (Крістофер 
Вальц), чарівний мисливець 
за бандитами, теж кладе 
підряд усіх кривдників 
чорношкірих, це ще не 
значить, що він став про
вісником нової демокра
тичної Америки. То, 
швидше за все, свід
чення того, що Квентін 
Тарантіно – великий лю
битель справедливості.

Ще в «Безславних ви
родках» він намалював 

КВЕНТІН СПРАВЕДЛиВиЙ 
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Нещодавно відбулося вручення наго-
род щорічної премії «ЛітАкцент 
року» літературно-критичного сайта 

litakcent.com. Остаточний вибір Володи-
мира Панченка, Євгена Нахліка, Григорія 
Гусейнова, Тетяни Трофименко, Ярини 
Цимбал та Ірини Шувалової виявився пе-
редбачуваним у хорошому сенсі: вони об-
рали з коротких списків премії книжки, 
яких не можна було не відзначити. Так, 
монографія Віри Агеєвої «Мистецтво рів-
новаги. Максим Рильський на тлі епохи» 
(переможець у номінації «Літературознав-
ство», конкуренти – збірки статей різних 
років Богдана Рубчака й Марії Ревакович) 
– це портрет класика української поезії, де 

ґрунтовний аналіз творчості супроводжує 
розповідь про його життя. Сучасні методи 
інтерпретації тексту в поєднанні з досі не-
відомими широкому загалові деталями бі-
ографії, легкий стиль викладу надають цій 
спробі ревізії застарілого канону прива-
бливості навіть в очах нефахівців.

У номінації «Художня література» зі-
ткнулися збірка «Великий міст» культо-
вого поета Олега Лишеги (на фото) і ро-
мани Юрія Винничука «Танго смерті» (уже 
відзначений кількома іншими нагоро-
дами) та Михайла Слабошпицького «Що 
записано в книгу життя: Михайло Коцю-
бинський та інші». Журі обрало підсум-
кове зібрання віршів Лишеги, де тексти з 
попередніх збірок доповнено непубліко-
ваними й перегруповано в цикли так, щоб 
утворити певну нову логічну цілість.

Утім, існує ще одна літакцентівська 
номінація: антипремія «Золота булька». 
Рішення журі щодо неї є найбільшою що-
річною інтригою. Цією «нагородою» від-
значають книжки, які спричинили зна-
чний ажіотаж, але не виправдали споді-
вань критиків. Щоразу вручення прово-

кує бурхливе обговорення. Торік 
«Бульку» отримала книжка «Лексикон 
інтимних міст» Юрія Андруховича. 
Опісля громадськість затамувала подих: 
кому ж тепер несподівано загилять хук? 
Однак те, що лауреатом став найновіший 
твір Любка Дереша «Голова Якова», не 
здивувало. Справді, масовий роман, пе-
ренасичений термінами та образами 
східної філософії і культів, – не найвда-
ліша книжка письменника, який колись 
мав титул вундеркінда сучасної україн-
ської літератури. Резонанс «Культу» й 
«Поклоніння ящірці» давно стих, а кілька 
виданих після того книжок уже й у нега-
тивному ключі припинили обговорю-
вати. Роман про те, як молодий талано-
витий, але нереалізований композитор 
з-під палиці замовника пише апокаліп-
тичну симфонію до Євро-2012, а пара-
лельно намагається розібратися з кохан-
ками, родичами та хаосом у власній го-
лові, відбиває, вочевидь, творчий процес 
самого автора й бачиться так само на-
швидкуруч зробленим, як музичний твір 
його персонажа.

Акценти розставлено



Споглядати картину 

КВЕНТІН СПРАВЕДЛиВиЙ 
ідеальну картину ганебного 
кінця фашизму. У священному 
вогні, що спалахнув практично 
на вівтарі мистецтва – у кіноте
атрі, корчаться всі кривдники 
людства новітньої ери. Це не 
новий погляд на історію – це 
вільне визнання вільної лю
дини у власних нездійснених 
бажаннях. Саме так у наших 
дитячих мріях відправлялися 
на той світ усі наші кривдники 

– в муках, жахітті, пе
кельному вогні. Таран
тіно весь і завжди та

кий. Він дитя. За всіх 
своїх немислимих талан

тів і вмінь він – дитя-
вундеркінд. Квентіну не по

трібні глибокі смислові 
пласти, його не приваблюють 

мозкові штурми, йому чужі фі
лософські викладки. За всієї 
яскравості фарб його кіно абсо
лютно чорно-біле – у ньому не
має місця півтонам. Десь між 
чорним і білим гніздиться пус
тотлива хлопчача бравада – то 
одним кадром явиться Франко 
Неро, який зіграв колись Джанґо 
в однойменному фільмі Серджо 
Корбуччі, римейком якого, 
власне, і є «Джанґо вільний». 
То раптом реанімується з до
звукових часів знаменитий 

епізод ку-клукс-кланівської 
атаки зі стрічки «Народження 
нації» – у «Джанґо» цей епі
зод став смішною пародією, 
достойною найзубоскальнішої 
комедії. Ми настільки звикли 
шукати явні й приховані сенси 
в кожному творі мистецтва, 
що готові оторопіти від самої 
лише думки, що їх може і не 
бути. А замість них – гіркі 
сльози і дзвінкий сміх, щирі, 
не замусолені нашаруванням 
тяжких заумних розміркову
вань. Тільки загострене по
чуття: «Я тепер знаю, що таке 
добре і що таке погано. Спа
сибі, Квентіне». 
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У Національному ху-
дожньому музеї можна відда-
тися сентиментальності перед 

життєствердними полотнами Ми-
коли Пимоненка. Це перша за пів-
століття масштабна ретроспектива 
українського художника зі світовим 
ім’ям – академіка, передвижника, 
члена Товариства мюнхенських ху-
дожників і Паризького інтернаціо-
нального союзу мистецтв та літера-
тури. Якби не його 150-річчя, не 
знати, коли глядачі мали б нагоду 
свідомо доторкнутися до творчості 
митця. Нарешті єдиний простір 

вмістив близько 
сот ні картин Миколи 
Пимоненка, зібра-
них по всій країні: із 
музеїв у Харкові, 
Львові, Донецьку, 
Запоріжжі, Дніпро-
петровську, Сумах, 
Луганську, Сімферо-
полі, Алупці, а також 
із приватних колек-
цій. Художник жив і 

творив на зламі ХІХ та ХХ століть, 
тож виставка «Мистецтво як радість 
життя» буде цікава здебільшого лю-
бителям класичного живопису. По-
старосвітському реалістичний та 
абсолютно доступний для сприй-
няття, він не порушує жодної буттє-
вої проблеми, не полемізує 
й навіть не іронізує. Проте 
Пимоненкова ідилія не 
примітивна. Вона повертає 
забуте відчуття чистого за-
доволення – споглядати 
картину. 

Порівняно з іншими кінематографами світу фран-
цузьке кіно має найдавнішу і наґрунтовнішу під-
тримку в себе на батьківщині, тому його популярність 

з роками не зменшується. Власне, його феномен 
пов’язаний саме з ідеєю державного протекціонізму, тобто 
захистом і заохоченням власного виробника, мови та на-
ціональних цінностей. Такий підхід не означає обмеження 
іншомовних проектів чи іноземного виробництва фільмів. 
Натомість кожен із них оподатковується: до спеціального 
Фонду підтримки при Національному центрі кінематогра-
фії надходить певний відсоток від проданих квитків, після 
чого ці гроші виділяються на національне кіно. Це дає 
змогу кіно Франції мати міцні позиції не лише у себе 
вдома, а й у всьому світі. І тут вступає в силу інший фено-
мен – специфічність гумору, який став візитівкою тамтеш-
нього кінематографа. Незважаючи на десятки серйозних 
режисерів із філософським підходом, низку стилів і хвиль, 
які дістаються до найгостріших суспільних проблем, саме 
гумор стоїть на чолі світової слави французького кіно. Хто 
не чув про Фернанделя, Луї де Фюнеса та П’єра Рішара? 
Вони є дуже характерними коміками і як ніхто інший ілю-
струють таку особливість французького гумору, як експре-
сивність. Її свого часу розвинули і закріпили режисери-
класики, як-от Жерар Урі, Франсіс Вебер та Едуар Молі-
наро. Тож тепер без метушні на екрані, недоладних героїв 
і шалено швидких комедійно-ситуативних діалогів не об-
ходиться. Ідеальним втіленням дещо неадекватних персо-
нажів сучасних комедій є актори Дені Бун і Бенуа Пуль-
ворд, а такі статечні чоловіки, як Жан Дюжарден, – радше 
виняток із правил. Інша специфіка французького гумору – 
його забарвленість у чорний колір, і тут першу скрипку 
грає легендарний режисер Бертран Бліє зі своїми сюрреа-
лізмом та абсурдизмом. Його головними коміками на до-
вгі роки залишалися Бернар Бліє, Мішель Блан і Жерар Де-
пардьє. Нині певним протиставленням їм є молоді актори 
Жамель Деббуз, Ґад Ельмалех і Ромен Дюріс. 

Звісно, саме гумор і став основою фестивалю «Ве-
чори французького кіно», який традиційно розпочина-
ється в Україні зі столичного кінотеатру «Київ» (24–30 
січня) і в межах якого буде показано п’ять фільмів 2010–
2012 років. Після столиці дійство помандрує до Одеси, 
Дніпропетровська, Харкова, Львова, Донецька, Вінниці, 
Чернівців і Запоріжжя. 

ВАРТО ПОБАЧиТи

«Шурхіт кубиків льоду» 
Черговий чудовий сюрреалізм 
від Бертрана Бліє. До спитого 
письменника (Жан Дюжар-
ден) приходить персоналізо-
ваний рак мозку у вигляді ак-
тора Альбера Дюпонтеля. 

«Велика вечірка» 
Цю психопатичну драму не 
повернеться язик назвати комедією, як це зробили 

його режисери Ґюстав де Керверн і Бе-
нуа Делепін. Бо сміх за-
стряє в горлі, коли спостері-
гаєш за двома дивакува-
тими 40-річними братами, 
життя яких є вибуховою со-
ціальною критикою.    

Гумор як візитівка

Виставка «Мисте-
цтво як радість 

життя. Микола Пи-
моненко» трива-

тиме до 10 березня. 
Національний ху-

дожній музей Укра-
їни (Київ, вул. М. 
Грушевського, 6)



Автор: 
Олександр 

Зінченко Н
е розчув, що сказав мені 
той джентльмен. Але він 
усміхнувся, і я зробив те 
саме у відповідь. Був ра

нок. Парк. Навколо тільки чап лі, 
качки та канадські гуси. Раптом 
із-за рододендронових заростей 
з’явилася леді середнього віку. 
«Morning!» – високо заверещала 
вона, важко потупцювавши повз 
мене. Із несподіванки я підхопив 
цю верескливу інтонацію: 
«Morning!» Звиклі до традицій 
аборигенів, гуси не відреагували 
ані порухом шиї, ані сполоханим 
помахом крила. А я був абсо
лютно заскочений: Лондон – то 
майже 9 млн мешканців, його 
територія – шість Києвів! Я пере
бував посеред одного з найбіль
ших міст світу і зі мною віталися 
абсолютно незнайомі люди, не
мов у карпатському селі.

ЗАЛІЗНЕ ПАВУТиННя
Мої перші враження від британ
ської столиці були двоповерхові 
(фото 2). Ну не люблять англійці 
селитись у висотках. Місто роз
мазане тонким шаром ген-ген 
удалечінь на обох берегах Темзи.  

Загальнонаціональна акрофобія 
зумовила те, що Більший Лон
дон поглинув сотні міст і сіл на
вколо давнього римського Лон
дініума. Мури останнього об
рамлювали одну квадратну 
милю. Тепер площа мегаполіса 
помножилась у 600 разів. Лон
дон «вибухнув» у середині ХІХ 
століття, коли навсібіч від Вест
мінстера й Сіті розсоталися 
нитки залізниць.

Так у цьому залізному паву
тинні опинився Бекенем. Село 
було засноване казна-коли в се
редньовіччі. Біля місцевої 
церкви Св. Георгія досі стоїть 
дерев’яна брама, яку датують 
ХІІІ століттям і вважають за 
найстарішу споруду такого типу 
в Англії. Читається «Бекенем». 
Пишеться «Бекенгем». 22 хв 
міською електричкою від центру 
Лондона. Четверта зона з шести. 
Тут мешкають мої друзі – Євген 
та Марина. І для мене Англія по
чалася саме звідси. Першого-
таки дня я дістав урок: мене 
вчили відрізняти хороший ра
йон від поганого. У доброму 
обов’язково є мережевий універ
сальний магазин – Waitrose або 
Marks&Spenser (останній не

гайно був перейменований 
нами на «Маркс енд Ен

ґельс»). На головній ву
лиці «хайстрит» мають 
бути банки, крамниці 
одягу, агенції з нерухо

мості й кав’ярні. У пога
ному районі – ломбарди, 
секонд-хенди, букмекерські 
контори, дешеві фастфуди й 
тротуари, де повно недопал
ків. Бекенем – хороший ра
йон, недопалків у ньому не 

побачиш. І не тільки їх. 
Наприклад, тут нема зло
чинності.

Утім, кілька разів у цих міс
цях я зауважив дещо: плакат, а 
на ньому сімейка сурикатів. На
пис можна перекласти як «ди
вись навкруги!». А що лисиці й 
білки в Лондоні – майже свійські 
тварини, то й справді починаєш 
дивитися довкола себе з підсві
домим очікуванням побачити 
ще й цих екзотичних представ
ників фауни. Але той плакатик – 
частина міської поліцейської 
програми співпраці із громадою. 
Нижче звірків – два слова: «Су
сідська варта». Тобто агітка за
кликає пильнувати, чи не лізе до 
сусідів хтось підозрілий. У країні, 
де вікна відчиняються назовні 
(щоб комунальним працівникам 
було легше їх мити), вхідні двері 
прозорі, а замки закриваються 
на один оберт, – усі такі профі
лактичні заходи видаються до
сить актуальними. Щоправда, 
плакати такі принаймні в Беке
немі – річ ритуальна. Коли влітку 
2010-го в Лондоні вирували заво
рушення, здавалося, що саме цей 
район опиниться у їхніх вогня
них кліщах. Але обійшлось! 
Адже тут немає злочинності.

МІСЦЕВІ ЗВиЧКи
Іще одна прикмета успішного 
району: садочки перед будин
ками та машини, припарковані 
поруч. Що ліпша частина міста 
то дорожчі автівки й охайніша 
зелень. Місцевих мешканців ве
личають «середнім класом»: це 
банкіри, брокери, юристи та 
«інші поневолювачі трудящого 
люду». Але є і ті, кого на постра
дянських теренах звуть інтелі
генцією. Якось мої друзі привіта
лися із сусідом. «Віолончеліст, 
грає у Ковент-Гардені», – пояс
нили мені згодом. Євген своїх су
сідів трохи недолюблює: цей ра
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яК ДІСТАТиСя
Із вокзалу «Вікторія» кожні півгодини вирушають елек-
трички до станції «Бекенем Джанкшн». Квиток коштува-
тиме приблизно £4,5.

ЩО ПОДиВиТиСя
Келсі-парк та Бекенем-плейс-парк, вікторіанські буди-
ночки середнього класу, найстаріші в Англії дерев’яні 
храмові ворота церкви Св. Георгія.

йон завжди голосує за консерва
торів. «І цього не змінити, такий 
світогляд середовища!» – каже 
приятель.

Англійці в їхній звичній 
життєвій стихії – окрема тема.  
У «Марксі енд Енґельсі» ми сто
яли в черзі до кас. Поруч відкри
лася нова, а ми були просто за 
парою, що розраховувалася. Рап
том ті, хто лишався за нами, 
оминули нас і пішли вперед. Ма
рині не те щоб відібрало мову, 
але вона видавалася дещо здиво
ваною: «Вперше бачу, аби тут 
хтось так поводився! Мабуть, не 
англійці». Зазвичай у таких си
туаціях англієць звернеться до 
людини, що стоїть попереду із 
запитанням: «Ви помітили, від
крилась ота каса?» А якщо рап
том хтось улізе без черги, то всі 
змовчать, але поводитимуться 
так, ніби від нього смердить, аж 
очі дере: відвертатимуться від 
«порушника» й незадоволено 
прицмокуватимуть.

Відомий британський ан
трополог Кейт Фокс у книжці 
«Споглядаючи англійців» 
стверджувала, що її співвітчиз
ник створює чергу навіть один-
однісінький. Якщо континен
тальний європеєць опиниться 
на автобусній зупинці самотою, 
він ходитиме туди-сюди, нато
мість житель Туманного Альбі
ону стоятиме під дорожнім зна
ком, немов королівський гвар
дієць на варті, й «створюватиме 

чергу». Навіть у безладі перепо
вненого пабу вам наллють вашу 
гальбу тільки в тому порядку, 
як ви підійдете до шинквасу, і 
аж ніяк не раніше, ніж попере
дникові! Бо тільки так – спра
ведливо.

Англійці взагалі не бояться 
холоду. Наприклад, на вулиці 
+3°С, а всі (й діти, й дорослі) бі
гають там у трусах та футбол
ках. Спочатку дивитися мото
рошно. Потім звикаєш. Кіль
кість дівчат і жінок у сукнях та з 
голими ногами в морози – поза 
всіляким розумінням. У старих 
будинках – одинарні шибки, 
але опалення господарі вмика
ють лише коли перебувають 
удома. Щоправда, морозостій
кими є не тільки британці, а й 
місцева флора. У грудні в парках 
усе цвіте: примули, магнолії.

ГУСи, БІЛКи ТА ПАПУГи
Келсі-парк (фото 3), у якому зі 
мною стався комунікаційний 
шок, підкинув того ранку ще 
кілька цікавинок антрополо
гічного ґатунку. Один із найпо
ширеніших англійських зви
чаїв – писати застережні 
фрази. На місточку поміж зеле
них насаджень – оголошення: 

«Не годуйте канадських гусей! 
Вони гидять!» Звісно, якщо 
вчитуватись у подробиці, опи
сані дрібнішим шрифтом, розу
мієш доцільність заклику, бо 
йдеться про те, що ці пернаті 
пригнічують популяцію місце
вих видів та ще й страшенно за
бруднюють ставки. Але зда
леку, коли видно тільки пер

Міжнародні теле-
фонні розмови  

 з Великої Британії               
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0,39/хв, 
вхідний –

$0,00/хв
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ший, найбільший рядок, оголо
шення дещо дивує. Однак по
руч на стовпчику висить іще 
одне зі стрілочками праворуч і 
ліворуч. Перше: DOGS. Друге: 
NO DOGS. І ніби все зрозуміло. 
А попри те, викликає посмішку.

На лавочках тут інші та
блички – меморіальні: людина 
помирає і на пам’ять про неї в 
улюбленому куточку парку 
ставлять лавочку.

Білки тут сірої масті й на
хабні неймовірно. Коли бачать 
дитину з печивом, вдаються до 
бандитизму: один стрибок – і 
маля починає верещати, а пе
чиво розлітається навсібіч (що і 
треба пухнастим грабіжникам). 
Сюжет для Гічкока. Але всі білки 
країни є власністю Її Велич
ності, перебувають під охороною 
закону, і тому забули будь-який 
острах. Бездомних собак у Лон
доні немає. Цю екологічну нішу 
займають лисиці. Одна мешкає в 
садочку моїх друзів. Іще одна 
прикмета Бекенема – папуги. 
Якщо зранку вони дуже галасу
ють, то добре: день буде ясним! 
Зелені рожеводзьобі папуги 
створили в Лондоні та околицях 
популяцію в кількадесят тисяч 
і... витіснили горобців.

І Келсі-парк, і сусідній 
Бекенем-плейс-парк – то колишні 
маєтки заможних англійців. До
сить заглибитися на кількасот ме
трів – і знову засумніваєшся, чи ти 
все ще в місті? Бекенем-плейс-
парком сьогодні користується 
гольф-клуб. Причому публічний: 
ти можеш прийти сюди зі своїми 
ключками і грати абсолютно без
коштовно. Трава тутешніх газонів 
стала для мене ще одним випро
буванням: вона мала вигляд ки
лима. Я не повірив очам і нахи
лився: на дотик це теж було як ви
твір ткацтва!  І тієї ж таки миті по
чув голосний вигук іздалеку: «Get 
out!» («Забирайся!»). Я навіть не 
образився, настільки це звучало 
не по-англійськи! «Він про тебе 
попіклувався, – пояснив мені Єв
ген, – ця країна схиблена на 
здоров’ї та безпеці! Той працівник 
гольф-клубу просто хотів тебе за
стерегти: а раптом ти м’ячиком по 
голові дістанеш!»

Таким є життя в нетуристич
ному Лондоні: із церковними 
брамами часів Едуарда Довгоно
гого, пабами ХVII століття, вікто
ріанськими парками й прапором 
Св. Георгія, що неодмінно майо
рітиме над усім тим (фото 1). 

1
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28 січня – 1 лютого
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):
30 січня – ювілей поетичної сер� «Зона Овідія». Спільно з видавництвом 
«Зелений пес».
31 січня, 18:00 – презентація книжки Сашка Ушкалова «Жесть». Спільно 
з видавництвом «КСД».
1 лютого, 18:00 – вечір, присвячений творчості видатного чеського 
композитора, есеїста, письменника Іллі Гурніка. Українські переклади 
читає Оксана Забужко. Спільно з Чеським центром у Києві.

|| Львів (просп. Свободи, 7):
28 січня, 18:00 – презентація книжки Надійки Гербіш «Теплі істор� до 
шоколаду». Спільно з видавництвом «Брайт Стар Паблішинг».
29 січня, 18:00 – лекція соціолога Оксани Кісь на тему «Чи потрібна 
Україні � жіноча історія?».
30 січня, 18:00 – «Кіно на мапі с(п)трав»: дискусія про місце різного 
кіно в нашому житті й еволюцію способів його «вживання».

31 січня, 18:00 – «Сектор критики»: літературознавчі обговорення за 
участю Андрія Дрозди, Ігоря Котика, Віктора Неборака.
1 лютого, 18:00 – презентація книжки Андрія Кокотюхи «Червоний». 
Спільно з видавництвом «КСД».

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
31 січня, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки Андрія Кіся «Сльоза і 
камінь. Проходи старими цвинтарями Галичини». Спільно з мистецькою 
агенцією «Піраміда».

|| Харків (вул. Сумська, 3):
30 січня, 19:00 – дискусія «Етика утилітаризму». Модератор Андрій 
Хімчук. Робоча мова – англійська.
1 лютого, 18:00 – презентація книжки Сашка Ушкалова «Жесть». Спільно 
з видавництвом «КСД».
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Й ПАДІННя

Ганна Трегуб

Найдискусійніші матеріали № 3/2013

«Подайте на проїдання!»  
Любомир Шавалюк аналізує шанси уряду 
на отримання нового кредиту від МВФ 

Українка: Можливо, Наталі Королевській 
потрібно також задуматися над цим питан-
ням, перш ніж підвищувати заробітні пла-
ти своїм міністрам. Адже міністри та депута-
ти Верховної ради не бідні люди. Практич-
но у кожного із них є свій власний бізнес, 
який зареєстрований на членів родини. То 
де ж те ПОКРАЩЕННЯ і для кого воно вза-
галі? В якій країні світу ще таке є, як в Укра-
їні? Люди ледве зводять кінці з кінцями на 
заробітну плату в 1000 грн, а їм 40 тис. грн 

мало? Потрібно навести порядок із заро-
бітною платою у Верховній раді, тоді і не 
буде боліти голова перед приїздом МВФ. 
Про який прогрес в Україні можна говори-
ти взагалі? Витрати на утримання чиновни-
ків ЗМЕНШИТИ.

Олександр: А Ахметов на продажу електро-
енергії заробив мільйони, хоч не побуду-
вав ні одної електростанції. А Янукович все 
будує собі маєтки , та й сини його в момент 
стали мільярдерами, і продовжити цей пе-
релік ще можна, а моя країна жебракує. 
Мабуть, я поганий її син.

«Служу отєчєству!».  
Андрій Скумін відзначає тенденцію:  
до влади масово залучають людей із ро-
сійським минулим 
Дядя Толя: Ну мы должны понять одно – 
страны Украина нет. Это не страна, в ко-
торой все в руках олигархов. И народ, ар-
мия, милиция, наука, медицина, ЖКХ ждут 
подачки от наших миллиардеров. А если 
и получат, то низшие чины все разворуют. 
Вся страна поделена. Сейчас еще примут 
закон о упрощении перевода валюты за 
границу и все. Вывезут с Украины все. На-
род кинут на дерибан. 

Олесь: Ні в якій іншій державі таке не мог-
ло б пройти. А ми й далі будемо терпіти 
таке?!!! Цікаво, коли ж ефемерна Україна 
стане справжньою незалежною Україною 
без кравасісєй-бандюків?

Опитування сайта Тиждень.ua 
Звинувачення Юлії Тимошенко у вбивстві 
Євгена Щербаня – це: 
1. Спроба дискредитувати Тимошенко 
перед виборцями – 2,79%
2. Спроба дискредитувати Тимошенко 
перед Заходом – 14,42%
3. Агонія режиму – 31,63%
4. Розкриття резонансного злочину – 5,12%
5. Намагання влади ув’язнити 
Тимошенко довічно – 46,05%

Опитування триває з 21 січня

Джордано Бруно, спале
ний інквізицією, вважав, що 
існує нескінченний Всесвіт у 
нескінченному просторі, ство
рений божественною могут
ністю з незлічених світів. Знан -
 ня не зникають, але, невико
ристані в момент їх явлення 
людській спільноті, сповіль
нюють поступ людства і змі
нюють напрям його розвитку. 
З карти України щезли де
сятки академічних і приклад
них наукових установ. Вчені 
та спеціалісти – хто де – біль
шість за кордоном (і там ціну
ють їхні знання), інші тут – 
канули у безвість (їхні знання 
нікому не потрібні). Важко 
сприйняти ницість і жадіб
ність тимчасових правителів, 
які своїми руками заради мит
тєвої вигоди знищують май
бутнє власного народу, неда
лекоглядно втрачаючи знач-
 но більше. 

Жила собі країна Малі 
майже 20 років без воєн і пе
реворотів, що для цього регі
ону є справжнім рекордом. 
Французькі компанії спокійно 
експлуатували корисні копа
лини, ВВП зростало на більше 
ніж 10% щороку, місцевий об
слуговуючий персонал наби
вав кишені – нормальний 
нео   колоніалізм. Аж тут США 
захотілося включити цю кра
їну в свою орбіту – до влади 
прийшов нібито ліберал, який 
першим ділом вигнав із Малі 
французів. Зрозуміло, тепер 
Іноземний легіон надолужує 
втрачене. Аборигенам зали
шається ж і надалі спостері
гати, як вирішують свої 
справи сильні світу цього. Так 
буває завжди, коли країна не 
доросла до рівня суб’єкта, а є 
лише об’єктом політики. Пи
тання: чи далеко ми пішли від 
рівня Малі? 

Одне з найкращих відчут
тів у житті – це коли зменшу
ється рівень фізичного напру
ження або спадає висока тем
пература. Подекуди це різке 
дімінуендо після великого на
вантаження потрібне не лише 
тілу, а й душі. Хтось для цього 
пірнає з аквалангом, а хтось 
лізе взимку, вночі, у засніжені 
гори. Сходження ґрунтівкою 
під кутом 30 градусів чимось 
нагадує обряд посвячення. 
Спочатку йде вирубка, і до
рогу хоч трохи видно. Далі – 
кошлатий і густий смереко
вий ліс. І лише потім почина
ється плай, де по коліно про
валюєшся в сніг. Немає нічого 
красивішого, ніж засніжена 
вершина гори, яку заливає 
променями повного місяця, за 
10 хвилин до бурану. Того бу
рану, потрапляння в який ро
бить тебе на 10 хвилин стар
шим. 
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ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

Передплатний індекс 68098

Український випуск

Нік Клеґґ Метаморфози Британ Нґозі Оконджо-Івеала 
Африка піднімається Нассім Талеб Чотири правила фінансів 
Маріо Монті Італія і Європа Ребекка Гармс ЄС та Україна 
після виборів Андреас Ґросс Олігархія чи демократія?
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