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Затором по Автодору

20 
лютого близько 30 людей організували автомобільний флеш-
моб, протестуючи таким чином проти жахливого стану україн-
ських доріг та бездіяльності відповідальних за це чиновників. 
Кілька десятків автівок раптом зупинилися на вулиці Грушев-

ського біля будівлі Кабінету Міністрів. Водії почали змінювати колеса, копир-
сатися в двигунах і взагалі всіма можливими способами лагодити машини 
просто на проїжджій частині. Дуже швидко виник величезний затор. За дея-
кий час на місце подій прибули працівники ДАІ, які стали з’ясовувати при-
чину масової поломки та вимагати відігнати автівки на узбіччя. Однак це 
було неможливо, бо всі тротуари на центральній вулиці зайняті щільно при-
паркованими авто, тож затор усе більшав. У відповідь даішники склали 
кілька протоколів про порушення. Протестувальники наполягали на тому, 
що їхні машини зламалися через поганий стан асфальтового покриття. 
Флешмоб тривав близько 40 хв, після чого автомобілісти роз’їхалися. Він 
став продовженням акції під назвою «Я ненавиджу Укравтодор», яка відбу-
лася 18 лютого під будинком цього відомства. Тоді близько 50 власників авті-
вок поклали під двері офісу шляховиків уламки своїх машин, звертаючи 
увагу на катастрофічний стан українських доріг.

ФОТО: УКРАїНсьКе ФОТО
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Т
ак чи так блокування Верхо
вної Ради опозиційними си
лами з вимогою виключно 
персонального голосування 

депутатами добігає кінця. До 
УДАРу, який від 5 лютого утри
мував трибуну в очікуванні її си
лового розблокування долучи
лися й представники інших опо
зиційних сил – «Батьківщини» 
та «Свободи». Понад те, лідер 
«об’єднаних» Арсеній Яценюк 
вирішив перейти в наступ і у від
повідь на погрожування пред
ставників ПР достроковими ви
борами за повністю мажоритар
ною системою заявив, що «Бать
ківщина» також виступатиме за 
перевибори до Ради, однак уже за 
цілковито пропорційною систе
мою із відкритими списками, а 
водночас і вибори президента, 
щоб вийти з політичної кризи за 
зразком 1994 року. Слова Яце
нюка можна розглядати як блеф, 

  21 лютого 1842    22 лютого 1988    23 лютого 1944  

  7–13 лютого  
Теракт на південному заході 
Пакистану. 84 особи загинули, 
250 поранені. Жертвами 
стали мусульмани-шиїти, що 
становлять релігійну меншість 
у країні 

Автори: 
Мілан Лєліч, 
Олександр 
Михельсон

У другий тур президентських 
виборів на Кіпрі вийшли 
комуніст і демократ. 
Останній набрав майже удвічі 
більше голосів, аніж його 
опонент 

На Челябінськ 
(Росія) посипався 
метеоритний 
дощ. Зруйновані 
будівлі, сотні 
поранених 

Розпочалась радянська 
депортація чеченського 
народу: на схід вивезено 
близько 500 тис. осіб

Американець Джон 
Ґрінау запатентував 
швейну машинку

спалахнув конфлікт 
між вірменами й 
азербайджанцями в 
Нагірному Карабасі

адже в «Батьківщині» навряд 
чи готові до чергової фінансово 
дуже затратної виборчої кампа
нії, особливо коли йдеться про 
депутатів-мажоритарників. Та й 
шансів змінити виборчий закон 
під себе не більше, ніж у регіо
налів. Так само очевидним є і 
той факт, що головний адресат 
радикальних заяв Яценюка – 
опозиційний виборець, адже 
досі телекартинка показувала 
винятково депутатів УДАРу, ко
трі блокують трибуну.

Однак факт залишається 
фактом: стиль поведінки опози
ції останнім часом свідчив про 
цілковите перебрання нею ініці
ативи у парламенті у свої руки, а 
також утрату Банковою контр
олю над ситуацією у Верховній 
Раді. Тепер опозиція змушує 
Партію регіонів позадкувати і в 
питанні дострокових виборів. 
Після того як регіонали пу

блічно погрожували ними, їхня 
неготовність таки довести ситуа
цію до електоральних перегонів 
лише вкотре засвідчила, що у 
влади немає впевненості не те, 
що в поліпшенні свого резуль
тату, а навіть у його повторенні. 
Власне, сам факт перевиборів че
рез утрату владою контролю над 
парламентом став би сигналом 
політикуму й суспільству, що по
літичний процес, який від часу 
обрання Януковича президентом 
постійно вів його до посилення 
влади, наразі починає рухатись у 
протилежний бік. І в кінцевому 
підсумку може завершитися усу
ненням нинішнього режиму. У 
такій ситуації навіть зі змішаною 
системою виборів, але за умови 
узгодженого походу опозиціоне
рів на мажоритарних округах, 
вони могли б здобути більшість у 
майбутньому парламенті. І обго
ворення можливих екстремаль

Тиждень  
в історії

Гра на 
витривалість
Спроби ПР залякати опозицію 
достроковими виборами  
чи відповідальністю за зрив 
євроінтеграції наразі не дали бажаного 
результату, тож найближчим часом 
можна чекати на ескалацію 
протистояння 
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У Києві створено 
Південно-Західне 
відділення Російського 
географічного 
товариства

Засланий на острів 
ельба Наполеон 
I Бонапарт утік 
до Франції, щоб 
відновити свою владу

  24 лютого 1918    25 лютого 1873    26 лютого 1815  
Проголошено 
незалежність  
естонії

  27 лютого 1932  
Джеймс Чедвік відкрив 
нейтрон
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Чернігівський 
апеляційний суд 
відхилив скаргу Юрія 
Луценка, у якій той 
вимагав звільнення за 
станом здоров’я 

Президентські 
вибори у Вірменії. 
Переміг чинний 
президент Серж 
Сарґсян

Уряд вирішив 
«відпустити» ціни на 
харчі. Мінекономіки 
пропонує лібералізувати 
ринок основних харчових 
продуктів 

«Беркут» жорстоко 
розігнав активістів,  
які захищають  
Гостинний двір (Київ).  
Затримували навіть 
народних депутатів 

вибори – зовсім не палають ба
жанням махати кулаками під три
буною. Намагаючись здобути 
лояльність народних обранців, 
топ-регіонали, за інформацією 
Тижня, пообіцяли прислухову
ватись до їхніх прохань і звернень, 
які мають збирати керівники 
семи неформальних груп у фрак
ції ПР, і передавати «нагору».

У будь-якому разі регіонали, 
які тривалий час наполягали на 
тому, що не дозволять говорити з 
ними мовою ультиматумів, 
пішли на переговори з опози
цією, в результаті яких було під
готовлено «розблокувальний за
конопроект». Він передбачає такі 
зміни до Регламенту ВР: картки 
депутатів, які не зареєструвалися 
перед початком засідання, має 
бути заблоковано, а їх самих від
сторонено від роботи на кілька 
засідань, те саме стосується й нар
депів, які голосуватимуть за від
сутніх колег. Відновлення роботи 
Ради, за інформацією Тижня, 
мало б відбуватися за таким сце
нарієм: урочисте відкриття сесії, 
голосування щодо внесення «роз
блокувального законопроекту» 
до порядку денного у спосіб під
няття рук, перерва для розгляду 
його в комітеті (що гіпотетично 
може зайняти не більше кілька
надцяти хвилин), голосування за
конопроекту в першому читанні 
та в цілому, теж підняттям рук. 
Того самого дня законопроект 
підписують спікер Володимир 
Рибак і президент Віктор Януко
вич, наступного дня його друку
ють у «Голосі України», і він на
буває чинності – відтак парла
мент починає повноцінну роботу.

Проте ввечері 20 лютого Ар
сеній Яценюк на спільній прес-
конференції опозиційних лідерів 
повідомив, що «станом на 14:00 
фактично був погоджений текст 

них варіантів переламування ре
зультату на користь влади в цих 
умовах може мати неоднозначні 
наслідки. Адже в такій ситуації 
масштабні фальсифікації під час 
можливих дочасних парламент
ських виборів можуть спровоку
вати суспільну мобілізацію, на 
яку дотепер очікували не раніше 
президентських 2015 року. Нато
мість часу для підготовки у 
«Cім’ї» буде значно менше.

У цьому контексті показовою 
є пасивність рядових регіоналів. 
Бажання верхівки ПР оперативно 
зібрати в парламенті усі наявні 
«багнети», спочатку для силового 
розблокування трибуни, а потім – 
як козир у торгах з опозицією, на
штовхнулося на нерозуміння й 
подекуди відверте ігнорування з 
боку синьо-білої «піхоти». Подей
кують, лідер фракції Олександр 
Єфремов довго скликав своїх де
путатів чи то на обговорення так
тики штурму трибуни, чи то без
посередньо для проведення та
кого штурму, але достатньої кіль
кості бійців просто не назбира
лось. Причина в тому, як ствер
джують джерела в ПР, що від пе
реговорів із нардепами майже са
моусунувся майстер домовленос
тей і переконувань секретар 
РНБО Андрій Клюєв, віддавши 
цю роль «сімейному» Сергію Ар
бузову. Але останнього чимало 
рядових регіоналів усерйоз не 
сприймають. Частина депутатів 
під різними приводами не 
з’являлися на зустріч – і більшість 
із них становили мажоритарники. 
Далебі, регіонали потрапили в 
пастку, котру самі ж собі наста
вили змішаною системою виборів 
(до речі, Тиждень прогнозував 
це ще навесні минулого року, 
див. № 21/2012). Тепер мажо
ритарники – в більшості своїй біз
несмени, котрі самі оплатили свої 

змін до регламенту між владою 
та опозицією, але станом на 17:00 
ПР відмовилась його підтриму
вати». Серед причин зміни пози
ції він назвав прибуття в Раду Ан
дрія Клюєва, який розпочав «ін
триги, спрямовані на розкол опо
зиційного табору». Переговори 
зайшли в глухий кут: уперше 
після початку політичної кризи 
лідери фракцій не узгодили на
віть часу та місця наступної зу
стрічі. Ймовірна причина: в ПР 
вирішили, що тепер уже вони за

гнали опозицію в глухий кут. 
Саме 20 лютого парламентський 
Комітет з питань євроінтеграції 
схвалив проект заяви Верховної 
Ради «Про реалізацію євроінте
граційних прагнень України та 
укладення Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС», на чому так 
довго наполягала опозиція. Оче
видно, що за логікою вона має 
бути ухвалена до початку саміту, 
який відбудеться уже в понеділок 
25-го. Отже, регіонали розрахову
ють, що опозиціонери або зму
шені будуть розблокувати Раду 
для голосування за цю заяву, або 
візьмуть на себе відповідальність 
за її неухвалення.

Так чи інакше здача позицій 
у питанні про персональне голо
сування вкотре продемонструє 
безпорадність опозиції у протидії 
наступові режиму Януковича, а 
відтак може мати катастрофічні 
наслідки для її майбутнього.  

РеГІОНАЛи, ЯКІ 
НАПОЛЯГАЛи,  
щО Не ДОЗВОЛЯТь 
ГОВОРиТи З НиМи МОВОЮ 
УЛьТиМАТУМІВ, ТАКи ПІшЛи 
НА ПеРеГОВОРи 
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БОйКО БОРІсОВ
визнає помилки
Прем’єр Болгарії оголо-
сив про відставку уря-
ду через побиття полі-
цією мітингувальників, 
які протестували про-
ти підвищення цін на 
електрику та опа-
лення.

ВІТАЛІй ЗАХАРЧеНКО
виправдовується
Керівник МВС вважає дії 
правоохоронців у Гостин-
ному дворі, де застосу-
вали силу не лише про-
ти звичайних грома-
дян, а й проти народ-
них депутатів, право-
мірними, бо «міліцію 
бити не можна».

ВАДиМ КОЛесНІЧеНКО
виправдав довіру
Владімір Путін нагородив 
автора мовного зако-
ну медаллю Пушкіна 
за «большой вклад в 
сохранение и попу-
ляризацию русского 
языка и культуры за 
рубежом».

На 11%
зменшився приплив іноземних 
інвестицій в Україну у 2012 році 
– до $6 млрд. При цьому 89,5% 
«інвестицій» – гроші з кіпрських 
офшорів. Дані Держстату 

На 3,2%
зменшилося промвиробництво 
за перший місяць 2013 року по-
рівняно із січнем 2012-го. Дані 
Держстату  

$4,3 млрд
переказали заробітчани в Укра-
їну 2012 року. Це значно менше 
від показника 2011-го, який ста-
новив $7 млрд

Понад 40% 
українських безробітних 

є молодими людьми віком до 35 
років. Дані Державного центру 
зайнятості

Фейс-КОНТРОЛь МАйже сеРйОЗНО

ВІТАЛІй КОРОТиЧ
викрив цензуру
Російський журналіст, 
екс-головред журна-
лу «Огонёк» розпо-
вів, що його цикл 
інтерв̀ ю з Януко-
вичем припинив-
ся після запитання 
про Юлію Тимо-
шенко.

ЛеОНІД КУЧМА
під прицілом
Заступник генпрокуро-
ра Ренат Кузьмін зая-
вив, що має достатньо 
доказів причетнос-
ті екс-президента до 
вбивства Георгія Гон-
гадзе.

ВБиВЧА сТАТисТиКА

Одна річ – вирушати раз на рік у пока
зушний похід на ринок і бачити там 
дешеві капусту й картоплю, інша –їз
дити щодня київськими вулицями, 

хай навіть і центральними, хай навіть на пред
ставницькому авто. Микола Азаров, як і міль
йони співвітчизників, вочевидь відчув на собі 
«пакращення» українських автошляхів і, як 
належить чиновнику такого рангу, швидко 
знайшов винних. Прем’єр не був оригіналь
ний у висновках і вкотре звинуватив «папє
рєдніків», які, мовляв, у напрямку ремонту й 
будівництва шляхів не зробили й однієї деся
тої з того, що вдалося його урядові за три роки. 
Допоміг Миколі Яновичу в пошуку крайніх 
іще й інший фахівець – Віктор Янукович-
молодший. Син президента, відомий своєю 
компетентністю у високих технологіях і кіне
матографі, пристрасний підкорювач бездо
ріжжя, знайшов не менш оригінальне пояс
нення: «Дороги зійшли разом зі снігом», – 
тому що в Україні змінився клімат, перетво
рився на різко континентальний. На відміну 
від свого старшого товариша Миколи Азарова, 
який повторює одні й ті самі мантри вже три 
роки поспіль, Янукович-молодший – у тренді: 
звинувачувати в усьому зміни клімату – дуже 
модно, а головне, таке пояснення ні до чого не 
зобов’язує.  

Влада      ями
Безпорадність Укравтодору найкраще ілюструють цифри, якими оперує відомство: 
загальна площа ям на українських шляхах сягає 1,4 млн м². Усе, що може зробити 
чиновництво, – сісти в цю вирву і бідкатися, що немає грошей. Хоча ще півроку то-
му влада переможно звітувала про «покращення» українських доріг до Євро-2012, на 
яке витратили $3 млрд. Утім, багатосніжна зима викрила всю «халтуру» ремонту і 
будівництва вітчизняних автошляхів, зокрема й тих, які готували до футбольного 
чемпіонату. Завдання, яке нині постало перед можновладцями, з розряду «місія не-
можлива», адже капітальний ремонт 90% доріг до 1 травня (саме такі цифри і тер-
міни називають чиновники) – аврал, гроші на який для бюджету просто непосильні.
За даними Укравтодору, Міністерства інфраструктури, КМДА 

 і 
Загальна протяжність українських шляхів

Потребують капітального ремонту

Відповідають світовим стандартам
(оцінка Укравтодору)

170 тис. км

153 тис. км

2,5 тис. км 23

113

Кількість діючих асфальтових заводів

Необхідна кількість працюючих 
асфальтових заводів

Загальна 
площа 
ям 
на 
дорогах

1,4 
тис. км²

1 км

Вартість будівництва 
одного кілометра 
чотирисмугової траси$5 млн

Витрачено 
на будівництво 
доріг у межах 
підготовки 
до Євро-2012 

$3 млрд

КИЇВ
Сума, необхідна для 
ремонту доріг у Києві

20,1 
млрд грн

Річний бюджет 
Києва становить 18 млрд грн

ДВІ БІДи: 
КЛІМАТ  
І «ПАПєРєДНІКІ»  
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МАйже сеРйОЗНО

60 млрд грн 
недоотримає цього року українська 
освіта. Обрахунки екс-міністра освіти 
Станіслава Ніколаєнка

151 колишній депутат

претендує на матеріальну допомо-
гу від держави. Дані Регламентного 
комітету ВР

КОРОТКО ПРО «ЗАЧисТКУ» ЗМІ

УНІАН в облозі
Ситуація в інформагенції, де після публікації скан
дальних заказух триває протистояння між колек
тивом і менеджментом, далека від розв’язки. На 
ініційовану профспілкою зустріч прийшло керів
ництво, зокрема й Олександр Ткаченко, очільник 
холдингу «1+1 медіа» (до якого належить УНІАН). 
Деталі переговорів не розголошено. Неофіційні 
джерела стверджують, що інвестор (у даному ви
падку – Ігор Коломойський) висунув працівникам 
ультиматум: «оговтатися» впродовж 30 діб, інакше 
УНІАН просто закриють. Менеджмент холдингу й 
агенції зберігає мовчанку. Тим часом солідарність 
із «бунтівним» колективом висловлюють медійні 
асоціації світу. Так, зокрема, президент Міжнарод
ної федерації журналістів IFJ Джим Бумела 
зазначив:«Ми стурбовані тим, що прес-агентство, 
якому раніше довіряли професіонали й громад
ськість, стає інструментом політиків». 

Кадрові телепортації
Зі зміною власника «Інтера» не забарилися й ка
дрові ротації на «головному телеканалі країни», 
який, схоже, тепер припинить грати в опозицій
ність. Крісло голови дісталося там Єгорові Бенкен
дорфу (його вважають людиною, наближеною до 
глави АП Сергія Льовочкіна), який досі очолював 
НТКУ і «Перший національний». Керівником 
служби новин став російський журналіст Євґєній Кі
сєльов, який уже кілька років співпрацює з каналом. 
Є версія, що він трудитиметься під наглядом політ
технолога з тієї ж таки РФ Іґоря Шувалова, останній 
також є радником Сергія Льовочкіна. Конфігурація 
влади на телеканалі свідчить про те, що голова АП 
має намір міцно тримати руку на «першій кнопці». 
Не обійшлось і без змін у контенті: «Інтер» швидко 
відмовився від ток-шоу Ганни Безулик «Справедли
вість» (програма не мала великої популярності се
ред глядачів і запам’яталася тим, що представники 
ПР її здебільшого ігнорували). Натомість услід за 
Бенкендорфом із «Першого національного» пере
кочував на канал Савік Шустер зі своєю одноймен
ною програмою.

Головний канал джинси
У гендиректорське крісло НТКУ, щоправда, в ролі 
в. о., посадовили Олексія Пантелеймонова, який 
був заступником Єгора Бенкендорфа. У послуж
ному списку нового керівника – розробка концеп
ції та організація випуску телепрограм для висвіт
лення діяльності президента й Кабміну («Уряд на 
зв’язку з громадянами», «Слово регіонам»), чи
мало паркетних марафонів а-ля «День Перемоги» 
чи «День хрещення Русі», а також проект «Пряма 
розмова з країною», присвячений річниці інавгу
рації Януковича. Теоретично пана Пантелеймо
нова мав би засмутити факт переходу Савіка Шус
тера на «Інтер» – найрейтинговіша передача, зре
штою. Та не рейтингом єдиним. За даними «Теле
критики», лише за 21–26 січня на «Першому наці
ональному» вийшло 30 сюжетів із ознаками за
мовності, простіше кажучи, джинси. 
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Автори: 
Олександр 
Михельсон, 
Мілан Лєліч, 

Андрій 
Коваленко

Привиди 1990-х
Перебіг судового процесу над Тимошенко  
у справі Щербаня засвідчив, що в разі потреби  
влада готова довести вину будь-кого у будь-чому  
в «найкращих» традиціях совкового правосуддя

Ч
ерговий судовий процес 
над Юлією Тимошенко, 
цього разу у справі про 
вбивство Євгена Щербаня 

(див. «Дійові особи»), схоже, 
стане ще одним кроком до дис
кредитації судової та правоохо
ронної системи у межах «сімей
ної» моделі держави Віктора 
Януковича. Спостереження за 
перебігом судових засідань, 
ознайомлення з аргументами 
Генпрокуратури, поведінка осіб, 
що виступають на процесі як 
свідки, плутаність та іноді взає
мосуперечливість й абсурдність 
їхніх свідчень на тлі категорич
ності тверджень державного об
винувачення (що все доводить 
озвучену заздалегідь керівни
цтвом ГПУ і держави провину 
Тимошенко в організації вбив
ства) наочно ілюструють, що це 
показове дійство буквально під
ганяється під заздалегідь визна
чений результат. 

На повну потужність вико
ристано можливості нового 
Кримінально-процесуального 
кодексу, який дозволяє свід
чення з посиланням на третіх 
осіб, якими у справі Щербаня 
виступають або небіжчики, 
або причетні до злочину емі
гранти. Складається вра
ження, що стаття про «третіх 
осіб» узагалі була створена для 
того, щоб засудити Тимошенко 
до довічного ув’язнення. При 
цьому свідки погано прихову
ють свою залежність від право
охоронних органів, на користь 
версії яких і свідчать. У деяких 
із них дивна поведінка, яка 
може наштовхувати на думку 
про страх «очної ставки» з об
винувачуваною. Так, після того 
як Юлія Володимирівна поба
жала взяти участь у засіданні, 
де мало бути заслухано свід
чення Володимира Щербаня, 
який у 1990-х очолював Доне
цьку облдержадміністрацію 

(див. «Дійові особи»), той 
раптово «захворів». 

МеРТВІ БДжОЛи Не 
ГУДУТь?
Першим відбувся допит свідка 
Ігоря Мар’їнкова (див. «Дійові 
особи»), який не приховував, 
що відразу ж має намір поки
нути межі Україні «у справах 
бізнесу». Щоправда, його спо
гади виявилися схожими на 
імпровізацію актора провінцій
ного аматорського театру. 
Майже 17 років він ані пари з 
вуст не випускав про причет
ність до цього злочину Тимо
шенко. А ось тепер «згадав усе», 
хоча ці спогади аж ніяк не три
маються купи. У своїх виступах 
він назвав із десяток осіб, чиї 
слова 16–17-річної давності да
ють йому підстави говорити про 
провину екс-прем’єрки. Біль
шість із них нині мертві або зни
кли безвісти. Пікантності ситуа
ції додає те, що Мар’їнков уже 
свідчив у цій справі 2003 року, 
коли й засудили вцілілих членів 
банди Кушніра, яка організу
вала вбивство Щербаня, але тоді 
він про Тимошенко не згадував. 

Зараз він по-різному пояс
нює, чому мовчав. 13 лютого за
явив, що свідчив про співучасть 
екс-прем’єрки ще 2002-го, але 
його показання «загальмувала» 
прокуратура. «Може, це тому, 
що дехто пив чай із президен
том», – зіронізував Мар’їнков. 
Дивне свідчення: легенда про 
«чай» із Кучмою, завдяки якому 
Тимошенко нібито пережила 
опалу свого патрона Лазаренка, 
стосується 1999 року. А в 2002-
му проти неї було порушено 
кілька кримінальних справ, 
сама вона ледве вийшла з-під 
арешту (проти судді, який її 
звільнив, негайно порушили 
справу), під вартою залишалося 
чимало близьких їй людей. 14 
лютого 2013-го Мар’їнков нато

мість натякне, що побоювався 
свідчити проти Тимошенко. 

Він не називає точної дати, 
коли бачив «миле спілкування» 
покійних Мільченка та Кушніра 
(див. «Дійові особи»), через 
яких нібито виконувалося за
мовлення на вбивство Щербаня, 
з Тимошенко. «Пізня осінь» – 
ось і все. За бажання слідство 
могло б пошукати й інших свід
ків тієї розмови, зокрема поміж 
працівників готелю. Але тоді 
доведеться пояснювати, чому 
протягом двох днів допиту 
Мар’їнков свідчить то про те, що 
вся компанія спілкувалася «на 
третьому поверсі біля ресто
рану», то про те, що це було 
«біля ліфта», то про те, що всі 
йшли по вестибюлю повз ре
сепшн. Таку забудькуватість че
рез понад півтора десятиліття 
можна зрозуміти, якби не те, що 
в інших випадках Мар’їнков ви
являє неабияку пам’ять. 

Так, на запитання захисни
ків Тимошенко, у що вона була 
вдягнена того дня, Мар’їнков 
без сумніву засвідчив: «Сумка в 
Тимошенко була «Шанель». 
Ні… сумка була «Гуччі», а пахла 
вона «Шанель». Вдягнена у 
«Луї Віттон». Дивна спостереж
ливість. Особливо коли зва
жити на той факт, що перша лі
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НА ПОВНУ ПОТУжНІсТь 
ВиКОРисТАНО МОжЛиВОсТІ 
НОВОГО КПК, ЯКий 
ДОЗВОЛЯє сВІДЧеННЯ З 
ПОсиЛАННЯМ НА ТРеТІХ ОсІБ

нія одягу «Луї Віттон», марки, 
яку Тимошенко справді полю
бляла під час свого першого 
прем’єрства, вийшла у світ 
лише через два роки після опи
саних свідком подій. Сама 
Юлія Володимирівна в серед
ині 1990-х носила мішкуваті 
чорні піджаки, про що красно
мовно свідчать фото тих років. 
Утім, ще дивнішою є матема
тика. За два допити в суді сві
док назвав три різні суми, ні
бито сплачені Тимошенко/Ла
заренком за вбивство Щербаня: 
$3 млн, $1,8 млн і $2 млн. На 
запитання захисника Тимо
шенко Олександра Плахотнюка 
Мар’їнков відповів: «Это около 
трех миллионов – и 1,8, и 2».

Зрештою, інколи свідок, 
схоже, взагалі не розумів, про 
що йдеться. Так, 13 лютого про
курор Олег Пушкар заявив, що 
на Мар’їнкова чинив тиск депу
тат від опозиції Костянтин Бон
дарєв. Начебто нардеп навіду
вався до свідка й «дуже наполе
гливо намагався з’ясувати, які 
показання той даватиме». З 
цього приводу, каже прокурор, 
останній навіть написав заяву. 
Але сам Мар’їнков у суді, в залі 
засідання, заявив, що тиску на 
нього не було, а в останні два 
роки йому ніхто не погрожував.  

Попри очевидні проколи в 
доказовій базі, державне обви
нувачення все ж стоїть на сво
єму. «Адвокати намагалися тис
нути на свідка шляхом дублю
вання своїх одних і тих самих за
питань, на які той уже відповів», 
– пояснив після засідання плу
тані показання свідків прокурор 
Олег Пушкар. «Це не змінює си
туації, адже він розповів, звідки 
йому відомо про події, які мали 
місце в 1996 році, яку роль у них 
відігравала підозрювана, чітко 
вказав на Тимошенко як на 
особу, відповідальну за оплату 
організації замовного вбивства 
Щербаня», – додав він. 

ЗАМІННиК КиРиЧеНКА
Свого часе заступник генпроку
рора Ренат Кузьмін публічно 
обурювався перешкодами, які 
чинили йому американські чи
новники в розслідуванні справи 
Щербаня, а саме в отриманні 
свідчень від партнера Павла Ла
заренка в 1990-х Петра Кири
ченка (див. Тиждень, № 
50/2012). Для судового засі
дання йому знайшли заміну – 
Сергія Зайцева, який має з Ки
риченком родинний зв’язок че
рез свою дружину. Той розповів 
про святкування її дня наро
дження в одному з міст Калі

форнії, на яке був запрошений і 
Кириченко, котрий, «перебува
ючи у стані сильного алкоголь
ного сп’яніння», почав хизува
тися, як багато він свого часу 
зробив для Лазаренка, згадавши 
й про справу Щербаня. Кири
ченко нібито розповів Зайцеву, 
що саме він зумів «красиво орга
нізувати» те вбивство, і в цьому 
контексті була згадана якась 
«лошиця», яку він зміг «роз
вести на трьошку». Загалом же 
свідчення Зайцева зводилися до 
того, що з двох розмов із нетве
резим Кириченком (який, за 
словами самого ж Зайцева, з 
кінця 1980-х до середини 1990-х 
«сидів» на ін’єкційних наркоти
ках і підсадив на них усю свою 
родину) він зробив висновок, що 

саме Тимошенко заплатила 
якусь суму за вбивство Щер
баня. 

Перша атака адвокатів екс-
прем’єрки на свідка – питання 
про те, хто, коли, кому переда
вав гроші за вбивство Щербаня 
й скільки саме. Як уточняв Зай
цев, Кириченко спочатку казав 
йому, що «вони заплатили» (во
чевидь, малися на увазі Кири
ченко з Лазаренком), потім роз
повідав, що це все ж таки «ло
шиця» дала згадану вище 
«трьошку», походження «ще од
ного ляма» він ніяк не міг пояс
нити. Одним словом, Зайцев по
вністю «поплив» і почав нер
вово смикати свій годинник. 
Далі адвокати переключилися 
на персону Кириченка та його 
наркотичну залежність. Щодо 
«стану сильного алкогольного 
сп’яніння», у якому той начебто 
й говорив одкровення про 
«трьошку», свідок зрозумів, що 
бовкнув зайве, і переконував, 
що тоді вони на двох із Киричен
ком випили лише одну пляшку 
вина. 

Захисник Тимошенко поці
кавився, звідки свідок знає, що 
«трьошка» (і «ще один лям») 
були перераховані саме на вбив
ство Щербаня: «У платіжці було 
вказано «за вбивство Євгена 

«сПАсиБО  
ЗА сЛУжБУ!»

Родіон КіРєєв, 
суддя, який виніс 
вирок Юлії Тимо-
шенко в «газовій» 
справі, дістав по-
саду в. о. заступ-

ника голови Печер-
ського суду в Києві, 
що вважається най-
хлібнішим в Україні

ТеТяна ШиРоян, 
суддя, яка розгля-
датиме касацію на 

вирок Юрієві Лу-
ценку, отримала 

від держави квар-
тиру вартістю 
800 млн грн
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Щербаня»? «Так, було вказано 
саме так у платіжці», – з остан
ніх моральних сил іронізував 
свідок. Спочатку адвокати вирі
шили з’ясувати, чи проходить 
Зайцев за якимись іншими кри
мінальними справами. Той від
мовлявся говорити, аж поки не 
отримав прямого наказу від 
судді, тож мусив розповісти, що 
в 2003–2004 роках був свідком у 
справі про вбивство бізнесмена 
Єсікова, а вона не закрита й досі. 
Висновок, який зробив із його 
слів один із захисників Сергій 
Власенко, напрошувався сам: в 
Україні свідки дуже легко мо
жуть змінити свій статус на під
озрюваних, тому Зайцев апріорі 
є залежним від прокуратури. 
Власенко поставив свідкові 
контрольне запитання: «Із ким 
ви прибули на це засідання?». 
«Степан Богданович привіз», – 
понуро пробубнів Зайцев. «А хто 
це такий?» – додав Власенко. 
«Степан Богданович Божило», – 
тихо назвав той повне ім’я слід
чого Генпрокуратури, який веде 
справу Щербаня... 

Загалом за підсумком допи
тів перших двох свідків сторона 
захисту явно мала переконливі
ший вигляд – аргументи на ко
ристь вини Тимошенко звучать 
із вуст осіб із сумнівною репута

цією, які при цьому ще й посила
ються лише на слова колишніх 
кримінальників та наркоманів. 
Але головна тенденція цілком 
очевидна: попри всю абсурд
ність судових засідань, принай
мні перших, Тимошенко поки 
що не має жодного шансу на ви
правдальний вирок. 

Допит третього свідка у 
справі про вбивство Євгена 
Щербаня, що мав відбутися 19 
лютого, перенесли. Йдеться про 
Володимира Щербаня (не родич 
загиблого), який у 1996 році 
працював головою Донецької 
облдержадміністрації. Як зая
вила суддя, свідок особисто по
просив перенести судове засі
дання через проблеми зі 
здоров’ям. Тож тепер його допи
туватимуть 4 березня. Але в ЗМІ 
потрапили матеріали допиту 
Щербаня під час слідства. Вихо
дячи з опублікованих копій, 
розповідь Володимира Щер
баня нічим принципово не від
різняється від розповідей ра
ніше допитаних Мар’їнкова та 
Зайцева. Як і вони, Щербань по
силається тільки на свої здогади 
та слова небіжчиків (у цьому ви
падку самого загиблого). Зо
крема, підтверджує, що Павло 
Лазаренко всіляко намагався 
протиснути на газовий ринок 

Донеччини компанію ЄЕСУ, а 
Тимошенко, як президент кор
порації, регулярно відвідувала 
Донбас. І наголошує, що Лаза
ренко особисто погрожував 
зняти його з посади і «похо
вати». Водночас він каже, що з 
Тимошенко не спілкувався. Що 
ж до Євгена Щербаня, то той, за 
словами Володимира Щербаня, 
зустрічався з Юлією Володими
рівною, яка йому нібито погро
жувала. Але свідок у жодному 
місці не стверджує, що то були 
погрози вбивством, хоч і напо
лягає, що загиблий передчував 
замах на своє життя. Як і попе
редні свідки, Володимир вказує 
на Лазаренка як на замовника 
вбивства Євгена Щербаня та ди
ректора корпорації ІСД Олек
сандра Момота, але про співу
часть у цій справі Тимошенко 
говорить лише припущеннями. 
Водночас переконує, що сказане 
ним можуть підтвердити його 
колишній помічник Володимир 
Омельченко та екс-співвласник 
ІСД Віталій Гайдук. Чи вже до
питані ці люди, невідомо. 

Що маємо з наразі оприлюд
нених даних, які фігурують у 
справі Тимошенко стосовно 
вбивства Щербаня? По-перше, 
очевидною є розкрутка прокура
турою лише однієї з кількох 

євген щербань. 
С п і в з а с н о в н и к 
«Індустріального 
Союзу Донбасу» 
та Ліберальної 
партії України. 
Радник прем’єр-
міністра Євгена 
Марчука (бере-
зень 1995-го – 

травень 1996-го). Керівник корпорації 
«Атон». Застрелений на льотному полі 
аеропорту Донецька 3 жовтня 1996 року 
(загинули ще три особи, включаючи 
дружину Щербаня). Одразу після його 
загибелі правоохоронні органи розпо-
чали серію перевірок на корпорації 
«Атон», в результаті ї ї діяльність було за-
блоковано.

Руслан щербань. 
Син Євгена Щер-
баня. У 1996-му 
став свідком убив-
ства батьків після 
приземлення чар-
теру в Донецьку. В 
суді над убивцями 
2003 року наполя-
гав, що замовни-

ком злочину був Павло Лазаренко. Пізніше 
сказав, що слідство викрило не всіх органі-
заторів. Але імен не назвав. У квітні 2012-го 
вперше заявив, що до замовлення вбивства 
також причетна Юлія Тимошенко, стверджу-
ючи, що передав прокуратурі докумен-
тальні докази її причетності, але надалі 
жодних таких документів надати пресі не 
зміг. Дотепер цього не зробило і слідство.

Павло Лазаренко. 
У 1996-1997 – 
п р е м’є р - м і н і с т р 
України. За даними 
слідства, вимагав 
від українських під-
приємств закупову-
вати газ виключно в 
ЄЕСУ, натомість кор-
порація переказу-

вала на офшорні рахунки підконтрольних 
Лазаренкові компаній до 50% виручки. 
Після того як на Донбасі місцеві бізнесмени 
та голова Донецької облдержадміністрації 
Володимир Щербань створили корпорацію 
ІСД, яка, зокрема, постачала на підприєм-
ства паливо, котре купувала в Росії компа-
нія «Республіка» Ігоря Бакая, Лазаренко ні-
бито замовив убивства творців ІСД, включа-

ДІйОВІ ОсОБи
Хто є хто в справі щербаня і чим ці люди  
займалися в 1996 році, коли було скоєно вбивство
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озвучених у медійно-експертних 
і правових колах версій. Окрім 
знищення конкурента, який на
чебто стояв на заваді поста
чанню газу «Єдиними енерге
тичними системами України» (а 
отже, Павлом Лазаренком та 
Юлією Тимошенко) підприєм
ствам Донбасу, є чимало відмін
них «кілерських сценаріїв» з ін
шими ймовірними фігурантами 
– від нинішнього донецького 
владно-олігархічного «партак
тиву» до тісного оточення то
дішнього президента Леоніда 
Кучми чи навіть кримінально-
«злодійських» верхів Росії в 
спілці з тамтешніми спецслуж
бами.

По-друге, практично вся 
доказова база вочевидь звужу
ється до свідчень осіб, яких на
вряд чи можна вважати неза
ангажованими. Звісно, це ли
шень припущення, не підтвер
джене документально. Утім, 
воно має всі підстави бути тим 
конституційним сумнівом 
(укупі з відсутністю відповід
них згадок про Юлію Тимо
шенко в луганському суді над 
виконавцями вбивства у 2003 
році), який слід трактувати на 
користь підозрюваної. І брати 
його до уваги повинен не лише 
суд, а й органи слідства, обви

нувачення, насамперед проку
ратура.

Наразі знаковою є недавня 
реакція одіозного майора 
Мельниченка на слова, сказані 
Леонідом Кучмою в Давосі: 
мовляв, за часів його прези
дентства про причетність Юлії 
Тимошенко до вбивства Щер
баня жодним чином не йшлося. 
Відомий «лицар плаща й кин
джала» відразу ж поспішив за
явити, що він не раз чув зі свого 
прикалабку, як із вуст Кучми 
зривалося щось на кшталт: 

«Лазаренко… Тимошенко… 
Щербань». Отже, бачиться ймо
вірним варіант, за котрого як 
іще один «свідок» буде задія
ний прокуратурою і сам Мель
ниченко (він теж висить «на 
гачку» порушеної проти нього 
кримінальної справи за на
чебто несанкціоноване прослу
ховування й запис розмов пре
зидента Кучми).

Не можна виключати й ін
шого «фантастичного» (лишень 
не в наших умовах) сценарію, 
коли відповідні фрагменти 
«раптом» з’являться й на самих 
Мельниченкових плівках, а Кон
ституційний Суд прийме, ска
жімо, кардинально протилежне 
попередньому рішення. Напри
клад, таке, що легітимізує «та
ємні записи» як виконані з ме
тою запобігання злочину і в ін
тересах національної безпеки та 
всього суспільства. Тоді леген
дарні плівки так само можуть 
бути використані в судовому 
розгляді як «доказ» щодо на
чебто причетності Тимошенко 
до вбивства Щербаня.

Окрім цього, здається, 
пред’явити як матеріальні до
кази прокуратурі поки що ні
чого. Власне, ще є «платіжки», 
надані сином Євгена Щербаня 
Русланом ГПУ навесні 2012-го 
(доти він 16 років загадково мов
чав). Можливо, переказ однієї 
офшорної структури на рахунок 
іншої, на думку прокуратури, й 
підтверджує перерахування ко
штів організаторові банди кіле
рів. Утім, у призначенні платежу 
повинно тоді бути: «За вико
нання вбивства Євгена Щер
баня». Інакше це може бути ор
динарна бізнесова транзакція, 

ПОПРи ВсЮ АБсУРДНІсТь 
сУДОВиХ ЗАсІДАНь, 
ТиМОшеНКО ПОКи щО Не 
МАє жОДНОГО шАНсУ НА 
ВиПРАВДАЛьНий ВиРОК
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ючи Євгена Щербаня та Олександра Мо-
мота. 1999-го його затримали в США та за-
судили за відмивання грошей. Вийшов на 
волю 1 листопада 2012 року. 

Петро Кириченко. 
Відкривав за кор-
доном рахунки і 
створював під-
ставні фірми для 
виведення коштів, 
отриманих в Україні 
підконтрольним Ла-
заренкові бізнесом. 
Після відставки Ла-
заренка виїхав до 

США, а коли того заарештували в цій країні, 
пішов на співпрацю з американським слід-
ством. Восени 2011 року дружина Кириченка 
Ізабелла була затримана в Україні й три мі-
сяці провела в СІЗО. За цей час її чоловік дав 
показання українським слідчим про те, що за 
наказом Лазаренка передавав гроші вбив-
цям Євгена Щербаня через посередника 
Мільченка на прізвисько Матрос. Після цього 
дружину Кириченка випустили з-під варти, з 
його майна в Україні зняли арешт, накладе-
ний ще наприкінці 1990-х, а суд закрив пору-
шену проти нього тоді ж справу за пособни-
цтво Лазаренкові. 

Олександр Міль-
ченко (Матрос). 
1986 року дістав 12 
років в’язниці, але в 
1995-му повернувся 
до Дніпропетров-
ська і швидко став 
кримінальним авто-
ритетом. Як ствер-
джує слідство, саме 
він став посередни-

ком в організації вбивства Щербаня і отри-
мав від Кириченка готівкою частину оплати. 
22 листопада 1997-го Мільченко намагався 
виїхати з країни, але раптово помер на кор-
доні. У травні 2012-го тіло ексгумували для 
проведення експертизи на предмет отру-
єння, але її результати досі не оголошено.

Юлія Тимошенко. 
На час убивства Єв-
гена Щербаня – 
президент корпора-
ції «Єдині енерге-
тичні системи Укра-
їни» (ЄЕСУ). За вер-
сією Генпрокура-
тури, Лазаренко за-
мовив убивство Єв-
гена Щербаня, 

оскільки з боку останнього була «загроза» 
життю Тимошенко. На газовий ринок Доне-
цької області корпорація зайти так і не змо-
гла. 18 січня 2013 року Тимошенко висунули 
офіційне звинувачення в замовленні вбив-
ства Щербаня.

євген Кушнір. У 
1993 році емігрував 
до Ізраїлю. Повер-
нувшись, створив 
угруповання разом 
із Анатолієм Рябі-
ним та Магомедом 
Алієвим. Пізніше до 
банди приєднався 
професійний кілер 
із Росії Вадим Бо-

лотскіх (зараз відбуває довічне ув’язнення за 
вбивство Євгена Щербаня). У другій половині 
1990-х угруповання Кушніра організувало і 
скоїло гучне вбивство президента футболь-
ного клубу «Шахтар» Ахатя Брагіна (Аліка 
Грека). Також членів банди звинувачено в 
убивствах Євгена Щербаня та голови Нац-
банку Вадима Гетьмана (1998 рік). У березні 
1998-го Кушніра поранили з автомата із за-
сідки. Після п’яти тижнів у медчастині СІЗО 
Кушнір загадково помер від «алергічної ре-
акції» на медпрепарати.
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або, в гіршому разі, хабар за 
якісь інші «добрі послуги», геть 
не пов’язані з організацією вбив
ства. Отож, власне, а чи існував 
«сам хлопчик»?

Хоча в американських свід
ченнях Лазаренкового екс-
помічника Петра Кириченка на
чебто йдеться про розрахунок 
чорним «налом». Тож чим 
можна підтвердити факт такої 
сплати, окрім взяття правоохо
ронцями на місці особи з міче
ними купюрами? Як відомо, про 
таку спецоперацію ніде наразі 
не повідомляли... Безумовно, ні 
в кого не виникне жодних запи
тань, якщо прокуратура надасть 
у суді весь комплекс ретельно 
обґрунтованих і неспростовних 
доказів. Втім, уже зараз сус
пільна легітимність нової «сен
саційної» справи проти Тимо
шенко бачиться нікчемною і 
провальною заздалегідь. Але, 
вочевидь, не для суду.

«Щербаньгейт» вельми ри
зикує стати в очах незаангажо
ваної громадськості (як в Укра
їні, так і за кордоном) справою 
заздалегідь і свідомо сфабрико
ваною «орлами Януковича» 
принаймні ще й із таких при
чин: по-перше, через неможли
вість проводити процесуальні 

дії з головним замовником (за 
версією прокуратури) Павлом 
Лазаренком (котрий перебуває в 
США, куди доступ «зіц-
прокуратору» Ренатові Кузьміну 
нині заблоковано); а по-друге, з 
огляду на факт, що всі безпосе
редні виконавці перебувають «в 
іншому світі». Тож самі лишень 
свідчення інших осіб апріорі ви
даються другорядними, а отже, 
далебі недостатніми для визна
ння винуватості пані Тимо
шенко в замовленні вбивства. 
Скажімо, живий і засуджений до 
довічного ув’язнення за вбив
ство Георгія Гонгадзе екс-
генерал Олексій Пукач назвав у 
заключному судовому слові за
мовниками вбивства Леоніда 
Кучму й Володимира Литвина. 
Чим тоді це не доказ, якщо вихо
дити з прокурорської логіки в 
нинішньому «Щербаньгейті»?

Вочевидь, у суспільстві не іс
нує жодних сумнівів стосовно 
того, що українська система кри
мінальної юстиції незрушно 
тримається на двох китах – лже
читанні закону та неприрод
ному й вибірковому викорис
танні лжесвідчень як доказів. 
Сам закон свідомо сформульова
ний правлячою «системою» у 
вигляді «відкритих текстів», су

цільно складених із розмитих 
понять і трактувань, із поліварі
антного тлумачення яких не 
скористається хіба що крис
тально чесний комісар Катані 
(котрий, як відомо, в українській 
прокуратурі не працює). А сама 
методика обвинувачень винят
ково на основі «свідчень» геть 
недалеко відійшла від сумноз
вісної сталінської, тотально за
стосовуваної для зачистки ра
дянського суспільства від 
«троцькістів», «націоналістів» 
та інших «японських шпигунів».

Уся «скромна привабливість» 
національної «карної справедли
вості» майже стовідсотково коре
люється з означенням сталін
ської кримінальної юстиції, ко
тре, зокрема, вивів у ґрунтовній 
монографії «Soviet Criminal 
Justice under Stalin» канадський 
професор історії з Університету 
Торонто Пітер Соломон: «Біль
шовики, виходячи з марксист
ського аналізу, трактували право 
винятково як інструмент у руках 
влади, а не як «річ у собі». Крім 
того, вони ставили питання в 
тому контексті, щоб закон слу
жив пролетарській державі, а 
отже, було широко застосоване 
нігілістичне ставлення до право
вих форм і процедур». 

Вадім Болотскіх. 
Громадянин Росії, 
уродженець Сибіру, 
професійний кілер. 
3 жовтня 1996 року 
особисто застрелив 
із пістолета ТТ Єв-
гена Щербаня та 
його дружину, в той 
час як його напар-
ник Геннадій Занге-

ліді відкрив неприцільний вогонь з автома-
тичної зброї. Від куль Зангеліді (нині покій-
ного) загинули двоє працівників аеропорту, 
сам Болотскіх був поранений у плече. У 
2003 році засуджений Луганським облас-
ним судом до довічного ув’язнення, про 
його можливі свідчення про Тимошенко як 
імовірну замовницю вбивства Щербаня на-
разі невідомо.  

Ігор Мар’їнков. Сві-
док у справі Щер-
баня, виступав у 
суді 13 та 14 лютого 
2013 року. В серед-
ині 1990-х – бізнес-
мен, особисто зна-
йомий із Мільчен-
ком, Кушніром і ке-
рівниками банди 

Кушніра. У суді сказав, що мав зі злочин-
цями добрі стосунки. За даними журна-
лістки Тетяни Чорновіл, вів спільний бізнес із 
Юрієм Вандіним, Юрієм Землянським та 
Петром Шатковським, нині генералами 
правоохоронних органів, кожен із яких у 
різний час обіймав посаду заступника го-
лови СБУ. За даними джерел Тижня, на час 
убивства Євгена Щербаня був «стукачем» у 
банді Кушніра. Коли злочинці викрили його, 
правоохоронці, щоб зберегти життя агента, 
інсценували затримання та судовий вирок 
за незаконне перевезення зброї, але на-
справді Мар’їнков у місця позбавлення волі 
так і не потрапив.

сергій Зайцев. Сві-
док у справі Щер-
баня, виступав 
після Мар’їнкова. 
Покійна дружина 
Зайцева Світлана 
Новаковська була 
сестрою дружини 
Петра Кириченка. З 
1991 по 1995 рік 
працював директо-

ром дніпропетровської компанії «Агро-
промзбут», засновниками якої в рівних 
частках були він із дружиною і Петро Кири-
ченко з дружиною. За даними прокуратури, 

ця компанія стала першим джерелом над-
прибутків Павла Лазаренка, який був її фак-
тичним власником. 

Володимир щер-
бань. У 1994–1996 
роках був головою 
Донецької облради, 
у 1995–1996-му – го-
ловою Донецької 
облдержадміністра-
ції. Мав дружні сто-
сунки з Євгеном 
Щербанем (одно-
фамілець), очолю-

вав створену ним Ліберальну партію. 2002-
го обрався до парламенту за списком «На-
шої України», але перейшов до пропрези-
дентської більшості й був призначений голо-
вою Сумської держобладміністрації. Після 
Помаранчевої революції втік до США через 
кримінальну справу про посадові зловжи-
вання та незаконний розгін мирних зібрань. 
2006-го депортований до України. В аеро-

порту Щербаня затримали, 
але незабаром він вийшов 

на волю під поруку трьох 
народних депутатів від 

Партії регіонів.
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трічка новин сама по собі буває красномов
ніша за будь-які насильницькі узагаль
нення. Новина перша: черговий україн
ський суд визнав невинним у скоєнні ДТП 

із летальним наслідком чергового мажора, як 
завжди, доказів забракло. Новина друга: інший 
український суд залишив у силі рішення щодо 
виселення вчительки з її власного будиночка в 
центрі Києва, де вона проживає від народження, 
вочевидь, простим учителькам не місце в еліт
ному кварталі на Печерську (хто не в темі – 
хтось із «крутих» вирішив відібрати в неї зе
мельну ділянку площею 20 соток на Печерських 
пагорбах, яку оцінюють щонайменше у $3 млн). 
Новина третя: ще один український суд після 
піврічного зволікання відмовив колишньому 
міністрові внутрішніх справ у звільненні за ста
ном здоров’я. А ще, розповідали, хтось укладав 
парі, що Луценка неодмінно відпустять – погано 
вони вивчили «наш найгуманніший». І таких 
повідомлень, тільки менш гучних, сотні.
Звісно, не в суворості як такій річ. З інформації 
останніх місяців вимальовується чітка картина: 
судді успішно адаптувалися до того, що вони самі 
називають «моральним тиском», – статей у пресі, 
сюжетів на телебаченні, публічних заходів про
тесту, депутатських звернень. От і чудово, з мо
раллю можна не рахува
тися. Зі здоровим глуз
дом, до речі, також. Не 
треба бути фаховим 
юристом, щоби вжахну
тися кількості нестико
вок, логічних супереч
ностей, перекручувань, 
не кажучи вже про гра
матичні помилки в тих 
ухвалах, які стають над
банням громадськості. 
А громадськість насправді реагує лише на 
сенсації, коли йдеться або про зірок опозиції, 
або про щось особливо кричуще, зрозуміле, 
наочне. За кадром залишається величезний масив 
рішень, що стосуються «малих цих» – простих 
українців, за яких нікому заступитися. Нікому, 
крім хіба що Європейського суду з прав людини, 
але він теж не гумовий.
На етапі так званої розбудови держави (слово
сполучення з такої вже, здається, сивої давнини) 
в судову систему України було закладено чимало 
розумних засад, але не було враховано кілька ло
кальних особливостей, які перетворили її з ін
струменту забезпечення рівноваги в суспільстві 
на механізм обслуговування себе самої. Торгівлю 
потрібними ухвалами було поставлено на потік, 
функції адвоката часто-густо зводилися до до
мовляння про ціну питання й передачі винаго
роди. Не скрізь і не завжди, але така практика 
перестала бути винятковою, а коли порушення 

вже не є винятком, саме воно визначає щоденну 
реальність. Донедавна були запобіжники: страх 
покарання, якісь мінімальні вимоги збереження 
обличчя. З початком так званої судової реформи 
сталися принципові зміни: взяття під контроль 
адміністрацією ключових посад у вищих судових 
органах зробило всю «третю владу» згори до 
низу слухняним інструментом режиму. Рішення, 
які продукують суди, дають уявлення про ви
моги, які висуває перед ними влада. Йдеться не 
лише про гучні політичні процеси загальнонаціо
нального значення, а й про обслуговування влад
них органів нижчого рангу та місцевих еліт, які 
вбудувалися у «вертикаль». Вочевидь, укладено 
мовчазну угоду: ви забезпечуєте нам беззасте
режну підтримку, ми за це не заважаємо вам за
робляти. А як же справедливість? Справедли
вість – це те, що вигідно владі. Питання є?
Українці дозволили себе відкинути рівно на 
1600 років назад, коли Блаженний Августин у 
трактаті «De Civitate Dei» поставив питання руба: 
«За відсутності справедливості (варіант пере
кладу: «правосуддя», бо в латині це синоніми) 
що є держава, як не зграя розбійників, так само, 
як зграї розбійників є держави в мініатюрі». 
Тобто ми повертаємося в часи раннього феода
лізму, де неситий князь відверто оголошує: «Се 

моє, а то моє же». Така 
відвертість, як і будь-
яка відвертість, еконо
мить час і зусилля, по
збавляє зайвих ілюзій, 
проте конкретніше, ніж 
будь-коли, порушує пи
тання легітимності чин
ної влади. Середньовіч
ний князь-розбійник 
підтверджував своє пра
 во на грабунок: а) шля

хетним походженням; б) складними проце
дурами доведення сакральності своєї влади. 
Без таких переконливих процедур уся кон

струкція держави приречена на хитання.
Що, власне, й відбувається зараз в Україні. Що
правда, були тут спроби довести дворянське ко
ріння Януковича, але ж маси сприймають це на 
рівні «Вечірнього кварталу». Не переконує. Що 
в такому разі залишається? «Беркут»? Але ж і 
там служать хлопці, які не можуть не замислю
ватися, чи варто ризикувати здоров’ям заради 
власників золотих унітазів. Приміром, на купку 
інтелігентів у Гостинному дворі їх можна ки
нути без проблем, а як щодо масових завору
шень? Припустімо на хвилиночку, що народний 
депутат Москаль згустив фарби стосовно статис
тики зростання злочинності. А ми що, не ба
чимо облич навколо себе? Не чуємо голосу на
товпу? Прислухайтеся! Я чую: «Самосуд!..», 
«Самосуд!..» 
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ТРУБАдури
Замість довести процес відмови від тотальної залежності від 
російського газу до завершення, режим Януковича, схоже, готовий 
віддати Кремлю газотранспортну систему в обмін  
на частку в RosUkrEnergo-2

З
аяви представників укра
їнського уряду про «злам 
домінування Газпрому в 
Україні» справляють вра

ження нічим не підкріпленої 
бравади. Доки із сусідньої 
Польщі, наразі не менш залеж
ної від постачання російського 
газу, ніж Україна, надходить ін
формація про намір інвесту
вати €1,1 млрд в будівництво 
відгалужень LNG-терміналу на 
Балтійському узбережжі, який 
почне працювати вже наступ
ного року, українські можно
владці дають дедалі більше 
підстав вважати, що свідомо 
гальмують розпочаті проекти 
диверсифікації постачання 
газу. Причому найімовірнішим 
сценарієм останнім часом зда

ється згода на створення СП із 
Газпромом для управління 
українською газотранспортною 
системою в обмін на можли
вість транспортувати росій
ською трубою теоретично де
шевший газ із Туркменистану 
або інших країн Центральної 
Азії. Про що, зокрема, свідчить 
PR-атака в українських ЗМІ ло
бістів саме такого рішення. По
казово, що навіть російський 
опозиціонер Боріс Нємцов приї
хав в Україну, щоби переконати, 
що ГТС слід віддати Росії, бо 
інакше вона згниє.

Росія вже неодноразово да
вала зрозуміти, що для неї 
принциповими поступками з 
боку української сторони в об

мін на зниження ціни на газ є: 
по-перше, відмова України від 
виконання покладених на неї 
зобов’язань у рамках Енерге
тичного співтовариства з ЄС 
щодо Третього енергопакету; 
по-друге, передача в управління 
Газпрому української ГТС (при
чому, судячи з останніх заяв ро
сійського посла Міхаіла Зура
бова, принципово, щоб це відбу
лося без залучення як учасника 
ЄС); по-третє, відмова від ім
порту газу із альтернативних 
джерел, оскільки це знижує об
сяги реалізації російського па
лива в Україні.

Протягом останнього місяця 
українські високопосадовці, від 
президента Януковича до міні
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стра енергетики Едуарда Ста
вицького, також дали зрозуміти, 
що Київ так чи інакше готовий 
до виконання всіх трьох вимог. 
Віктор Янукович розкритикував 
європейське Енергетичне співто
вариство за відсутність під
тримки у конфлікті із Газпро
мом. На що звідти відразу ж від
повіли: ніхто і не звертався по 
допомогу. Більше того, директор 
секретаріату цієї організації 
Янеш Копач у листі до Януко
вича поскаржився, що Україна 
досі навіть не запросила їх до 
участі в переговорах із росій
ським газовим монополістом. 
Але, здається, тому й не запро
сили, а наразі звинувачують, 
щоб мати підставу для відмови 
від виконання зобов’язань, взя
тих під час вступу до співтовари
ства. Микола Азаров знайшов 
потенційне виправдання для 
того, аби спустити на гальма бу
дівництво LNG-терміналу «Пів
денний». Мовляв, «Туреччина 
не дуже охоче розглядає можли
вість проходження танкерів зі 
скрапленим газом через свої 
протоки». Втім, із реакції керів
ника Державного агентства з ін
вестицій та управління націо
нальними проектами Владис
лава Каськіва та, найголовніше, 
українського посла в Туреччині 
стало зрозуміло, що проблема в 
небажанні домовлятися йде не 
так із боку Анкари, як україн
ського уряду. Міністр енерге
тики Едуард Ставицький фак
тично підтвердив готовність від
мовитися від закупівель газу де
інде, якщо лише Москва запро
понує Києву прийнятну ціну, 
мовляв, «тривають переговори 
щодо зниження ціни. Від цього 
залежатиме об’єм. Тому що ми 
паралельно ведемо перемовини 
щодо диверсифікації». 

сІМейНА РУе?
На цьому тлі у ЗМІ потрапила ін
формація про можливість досяг
нення домовленостей про ство
рення російсько-українського 
СП з управління вітчизняною 
ГТС в обмін на знижку на росій
ський газ або дозвіл на його 
транспортування із Центральної 
Азії. А візит Януковича до Турк
менистану саме в цей час і підпи
сання там документа про співп
рацю може бути певним підтвер
дженням наявності цієї теми у 
переговорах із РФ. Меморандум, 
підписаний в Ашхабаді Нафто

газом і Туркменгазом, передба
чає відновлення поставок газу в 
Україну та країни Європи.

Азаров уже доручив урядов
цям взятися за розробку доку
ментів для втілення напрацю
вань Януковича з Туркмениста
ном. Ця робота не матиме жод
ного сенсу без домовленостей із 
Росією. Цілком очевидно, що 
такі рухи не можуть розгляда
тися як інструмент тиску на 
Газпром, як це могло бути у ви
падку з LNG-терміналом. Єди
ним альтернативним коридо
ром постачання туркменського 
газу міг би стати лише маршрут 
по дну Каспійського моря, через 
Азербайджан, Грузію та далі 
Чорним морем або трубопрово
дом по його дну до України. Але 
в умовах, коли чинний уряд не 
може довести до логічного за
вершення навіть значно менш 
масштабний проект з будівни
цтва терміналу із прийому газу, 
такий глобальний проект мало
ймовірний.

Отже, йдеться про налашто
ваність домовлятися з Росією 
про ефемерний «обмін транзит
ними потужностями», однак 
вкрай нерівноправний: Україна 
муситиме фактично здати свою 
ГТС спільному підприємству за 
участі Газпрому, але без участі 
ЄС, натомість Росія надасть 
Україні право доправляти сво
їми газогонами паливо із Цен
тральної Азії. Найімовірніше, 
Україну в такому випадку пред
ставлятиме якась реінкарнація 
RosUkrEnergo, але цілком імо

вірно, що частка Дмитро Фір
таша, без якого подібні схеми 
донедавна не обходилися, в ній 
буде значно нижчою, а мож
ливо, й узагалі відсутньою, а на
томість ключовим буде інтерес 
«Сім'ї». 

Але українському загалу, на
певно, буде презентовано «гені
альну взаємовигідну схему коо
перації», якою режим Януко
вича «виведе Україну із кабали» 
газових угод 2009 року, «вря
тує» від багатомільярдних 
штрафів за недобір газу. Нато
мість за дужками залишаться 

такі «дрібнички», як корупцій
ний інтерес можновладців у 
кожному імпортованому кубо
метрі газу, посилення і цементу
вання газової залежності Укра
їни від Газпрому, відмова від лі
бералізації та переходу до євро
пейських конкурентних стан
дартів на ринку енергоносіїв, а 
відтак і ускладнення інтеграції 
країни до ЄС в цілому, нарешті, 
консервування енергонеефек
тивності української економіки. 
Хоча саме від цих «дрібничок» 
залежатимуть перспективи 
України як суверенної держави і 
можливості модернізації її еко
номіки. Особливо, якщо взяти 
до уваги, що все відбувати
меться за умов, коли реальна 
вигода від зниження цін на ім
портований із Росії газ в обмін 
на ГТС буде вкрай скоромину
щою та малозначущою в кон
тексті актуальних трендів на єв
ропейському та світовому рин
ках газу – глобальне зниження 
цін на неї на тлі сланцевої рево
люції.

БЛеФ «ПІВДеННиМ 
ПОТОКОМ»
Залякування з боку Росії щодо 
відмови від української ГТС – це 
блеф, а от тиск України у вигляді 
скорочення обсягів закупівель 
російського газу на тлі падіння 
частки Газпрому на європей
ському ринку, де він за цим по
казником от-от поступиться 
Норвегії, є реальною загрозою 
для російського монополіста. От 
лише необхідно виявляти послі
довність у доведенні розпочатого 
до логічного завершення. Тран
зит російського газу українською 
ГТС у 2012 році скоротився на 
19,1% (до 84,2 млрд м3), але його 
закупівлі Україною – на 24,5% 
(до 32,9 млрд м3), а наступного 
року можуть бути скорочені ще 
принаймні на 5–6 млрд м3. 
Проте навіть скорочення обсягів 
транзиту українською трубою у 
2012-му пов’язане насамперед зі 
значним зменшенням обсягів 
російських поставок до ЄС (на 13 
млрд м3, або на 10%), а не їхнім 
перекиданням, у великих обся
гах, на альтернативні маршрути. 

На півночі Німеччини, куди 
прокладений «Північний по
тік», наразі немає попиту, необ
хідного для його завантаження 
навіть на половину, а українська 
ГТС використовується для тран
спортування палива переважно 

МОжЛиВий «ОБМІН 
ТРАНЗиТНиМи 
ПОТУжНОсТЯМи» З РФ БУДе 
НеРІВНОПРАВНиМ
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до Південної Німеччини, 
Південно-Східної та Південної 
Європи. У зв'язку з цим Газпром 
робить ставку на різноманітні 
перемички, як от газопровід 
GAZELLE у Чехії, який з'єднав 
німецький газопровід OPAL 
(відведення «Північного по
току») і газогін MEGAL, яким 
російський газ через Україну й 
Австрію транспортується до 
Південної Німеччини й Франції. 
Це своєрідний сурогатний за
мінник «Південного потоку», 
оскільки останній є надто доро
гим задоволенням. Нещодавно 
стало відомо, що вартість про
екту разом із підвідними трубо
проводами по території самої 
Росії оцінюється в $37–38 млрд 
(лише комплекс робіт щодо роз
ширення ГТС Росії для подачі 
до нього додаткових обсягів 
газу, за оцінками фахівців, ко
штуватиме щонайменше $17 
млрд). Це при потенційній мак
симальній пропускній спро
можності усіх гілок «Південного 
потоку» у 63 млрд м3 (для порів
няння – це щонайменше вдвічі 
менше наявних потужностей 
української ГТС). 

Однак навіть реалізація на 
повну потужність двох газого
нів – «Південного» та «Північ
ного» – не дасть Росії можли
вості повністю відмовитися від 
використання української ГТС. 
Внаслідок побудови нових доро
гих газопроводів собівартість 
транзиту російського палива до 
ЄС різко зросте. А собівартість 
постачання російського газу ма
тиме дедалі більше значення, 
адже часи невпинного і випе
реджувального зростання цін 
на блакитне паливо і попиту на 
нього на світовому ринку мина
ють. Європейські споживачі, які 
з урахуванням ціни транспор
тування і так платять за росій
ське паливо зараз значно менше 
від України, активно вимагають 
подальшого зниження цін. Не
щодавно французька GDF Suez, 
австрійська Econgas, а також ні
мецькі Wingas і Wintershall 
Erdgas Handelshaus (WIEH) на
діслали Газпрому повідомлення 
з вимогами чергового перегляду 
цін на газ у бік зниження з 2013 
року.

сВІТОВА ГАЗОВА 
РеВОЛЮЦІЯ
По-перше, цьому сприяє слан
цева революція, яка призвела до 

відмови від імпорту, а найближ
чим часом – переходу до екс
порту скрапленого газу Сполу
ченими Штатами. До неї незаба
ром може додатися ще й метан
гідратна революція. Наприкінці 
січня поточного року Мінеконо
міки, торгівлі та промисловості 
найбільшого світового імпор
тера газу – Японії – оголосило 
про початок дослідного видо
бутку газу із морських метангі
дратів. Вчені запевняють, що 
вдосконалення технології та ни
нішні високі ціни на паливо 
здатні зробити цю, у минулому 
нерентабельну справу, ефектив
ною і в промислових масштабах 
уже за п’ять років. У перспективі 
запасів метангідратів буде до
сить, аби країна могла повністю 
відмовитися від імпорту па
лива, а можливо, й перейти до 
його експорту у сусідні країни 
Далекого Сходу, на ринок яких 
мав намір здійснити експансію 
Газпром.

По-друге, нарощування екс
порту традиційного газу як че
рез LNG-термінали з Африки чи 
Катару, так і трубопроводами із 
Норвегії і, найважливіше, з ра
ніше підвладних Росії постра
дянських країн. Те, що україн
ське керівництво засвідчує без
порадність у використанні від
повідних можливостей, не зава
жає користуватися ними іншим, 
зокрема й одним із найбільших 
споживачів російського газу. 
Приміром, Італія, другий за об
сягом його імпорту в ЄС (17 млрд 
м3 проти 34 млрд м3 у Німеч
чини у 2012 році), уклала угоду 
з Грецією й Албанією про будів
ництво Трансадріатичного га
зогону (англомовна абревіатура 
ТАР), розрахованого на тран
спортування 10 млрд м3 каспій
ського газу (із можливим роз
ширенням до 20 млрд м3). На
разі йдеться про паливо із азер
байджанського Шах-Деніз-2, 
однак у перспективі це цілком 
може бути і паливо інших кас
пійських держав. Навіть 10 млрд 
м3 – це більше половини ниніш
нього обсягу імпорту росій
ського газу до Італії. Одним із 
основних акціонерів консорці
уму став головний конкурент 
Газпрому на європейському 
ринку – норвезька компанія 
Statoil (42,5% акцій), яка наразі 
витісняє російське паливо саме 
за рахунок більш гнучкого ціно
утворення. 

Норвегія, найближчий кон
курент Росії на європейському 
ринку газу, за умов високих цін 
на російське паливо і безкомпро
місної поведінки Газпрому має 
дедалі більше можливостей у бо
ротьбі за споживачів. Лише у 
2012 році, за даними Eurostat, 
норвежці розширили свою при
сутність на європейському ринку 
на 16% (до 107,6 млрд м3, майже 
зрівнявшись із РФ). Натомість 
Газпром торік поставив у Європу 
(без Туреччини) близько 112 
млрд м3, а отже, всього за кілька 
останніх років втратив можли
вість реалізувати на дорогих 
ринках ЄС та України щонай
менше 25 млрд м3 газу. Як наслі
док, російський монополіст у 
структурі продажів збільшує 
частки газу, що продається на 
значно менш привабливих рин
ках – в РФ та Білорусі, а відтак 

суттєво погіршуються фінансові 
показники компанії. Зокрема, 
2012-го прибуток Газпрому зни
зився на 15%.

У будь-якому разі всі по
ступки з боку Росії для режиму 
Януковича не будуть довго
строковими. В самій РФ діє 
програма, відповідно до якої 
внутрішні ціни на газ щороку 
мають підвищуватися до рівня 
світових. Раніше передбача
лося, що це може відбутися уже 
2015–2016 року, однак навіть 
якщо це станеться на кілька ро
ків пізніше, принципово це ні
чого не змінює. Тож, зрозуміло, 
що навіть за умови створення 
російсько-українського СП із 
управління ГТС ціни на газ для 
України не будуть нижчими, 
аніж для російських спожива
чів. А відтак уже за два – чо
тири роки будь-які цінові по
ступки і знижки можуть бути, 
якщо не повністю нівельовані, 
то принаймні мінімізовані, 
причому зростання цін для 
України відбуватиметься на тлі 
прямо протилежної глобальної 
тенденції – стрімкого падіння 
цін на блакитне паливо. 

У 2012 році, за да-
ними Eurostat, нор-
вежці розширили 
свою присутність 

на європейському 
ринку на  

16% 
(до 107,6 млрд м3, 

майже зрівнявшись 
із РФ). натомість 
Газпром торік по-
ставив у європу 
(без Туреччини) 

близько 112 млрд 
м3, а отже, всього 
за кілька останніх 
років втратив мож-
ливість реалізувати 
на дорогих ринках 
єС та України що-

найменше  
25 млрд м3 газу

ВиГОДА ВІД ЗНижКи  
НА РОсІйсьКий ГАЗ БУДе 
КОРОТКОсТРОКОВОЮ  
ТА  МАЛОЗНАЧУщОЮ  
У КОНТеКсТІ ГЛОБАЛьНОГО 
ЗНижеННЯ ЦІН
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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 присвячено Україні.  

«Український тиждень» уже третій рік поспіль спільно із The Economi	 

видає проект «Світ у …», другий рік поспіль наш журнал дістає 

ексклюзивне право в Україні на друк цього спецпроекту.  Змістову 

частину «Світ у 2013» 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 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.

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

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 грн 
...
▪ за 12 міс. – 540 грн

«Світ у 2013» – 40 грн

Телефон редакц�: (044) 351-13-00

Передплатний індекс «Український тиждень» 99319

*

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

Український випуск
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Колоси на глиняних ногах
Українські олігархічні конгломерати нав’язують країні власні 
правила гри, але водночас у межах нинішньої моделі в будь-який 
момент можуть обвалитися, спровокувавши непередбачувані 
наслідки для економіки та країни загалом 

Н
ещодавні події довкола 
«АероСвіту» та поши
рення інформації в ЗМІ 
про можливі проблеми в 

ПриватБанку вкотре привер
нули увагу до залежності укра
їнської економіки від кількох 
олігархічних груп. З одного 
боку, фактична монополізація 
низки ринків кількома струк
турами суттєво позначається 
на споживачах, що виявляється 
в низькій якості товарів та по
слуг, їхній високій ціні, зволі
канні з модернізацією та підтя
гуванням цих галузей до євро
пейських стандартів. Очевидно, 
що олігархічна економіка ство
рює проблеми українцям уже 
тепер. З іншого – війни за пере
діл власності між різними олі
гархічними групами можуть 
призвести до дестабілізації ці
лих секторів, врешті, станов
лять загрозу для економіч
ної та навіть політичної 
стабільності в країні 
загалом. Таким чи
ном, проблеми олі
гархів ризикують 
швидко перетвори
тися на проблеми 
більшості українців. 
Така ненормальна і 
надмірна залежність 
долі країни та мільйо
нів її мешканців від того, 
що відбувається з кількома 
родинами, підштовхує до ви
сновку, що усунення олігархіч
ної моделі є першочерговим зав -
данням, без вирішення якого 
неможливий успішний, а голов-
 не, стабільний і стійкий розви
ток України та її економіки. 

ПРАВО сиЛьНиХ
Антимонопольний комітет за
раховує до монополізованих 
лише 7,2% українських ринків. 
Заступник голови АМКУ Рафа
ель Кузьмін свого часу оголо
сив, що серед близьких до 
влади олігархів монополістів 

немає. Найбільші ринкові грав-
 ці в офіційних заявах відмежо
вуються від такого почесного 
звання, приписуючи собі част-
 ки в 35%. Саме з перевищенням 
цього критичного показника 
компанія визнається домінан
том. Решта власності ховається 
за пов’язаними особами та оф
шорними структурами або вза
галі не рахується, бо ж реєстру 
монополістів в Україні досі не

має. Проте гра у хованки не змі
нює реального становища – 
ринки перебувають під впли
вом постійної концентрації в 
руках олігархів, ставлячи під 
загрозу інтереси як громадян, 
так і економіки країни (див. 
«Країна для небагатьох»).

За даними Держстату, номі
нальний ВВП країни за 2012 рік 
становив 1,4 трлн грн, або $175 
млрд. Для порівняння: активи 
лише першої десятки україн
ських олігархів оцінюються в 
$33 млрд. Статки самого Ріната 
Ахметова, за даними відкритих 
джерел, становлять $15,3 млрд. 
Основні активи місцевої олігар
хії зосереджені у стратегічних 

Автор: 
Марія 

Заславська

Блокування 
виходу на внутрішній 

ринок іноземних 
авіакомпаній, зокрема 

й лоу-кост. Заниження якості 
послуг та безпідставне 

завищення цін 
на авіаквитки 

Завищені тарифи 
на банківські послуги, 

маніпуляц� з кредитними ставками, 
за допомогою яких клієнтів фактично 

підсаджують на кредитну голку. Випадки 
нав’язування послуг (зокрема, в деяких 

регіонах у відделеннях банку приймають 
комунальні платежі лише у власників 

платіжних карток ПриватБанку). Низька 
якість послуг.  Боротьба за банківські 
активи групи чи фінансові проблеми 

банку можуть спровокувати 
банківську паніку, яка загрожує 

колапсом усього ринку   

Авіаперевезення
(«АероСвіт», 

«Дніпроавіа», 
«Донбасаеро»)

Медіа
(група 

компаній «1+1», 
«УНІАН» 

тощо)

Банківські 
послуги

(ПриватБанк) 

Можливість
маніпулювати 
громадською 

думкою

Понад

60%
внуртішнього ринку 

(до банкрутства 
«АероСвіту») 

Телевізійне 
покриття –  

95%
Понад 

25% 
постійної глядацької 

аудитор�

13% 
активів усієї 
української 

банківської системи, 

25% 
депозитів 

населення, 

30% 
ринку платіжних 

карток, найбільша 
мережа відділень 
і банкоматів серед 
приватних банків

Ігор 
Коломойський, 
Геннадій 
Боголюбов 

Група 
«Приват»
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Гальмування 
модернізац� сектору, 

завищення цін та падіння 
якості послуг, обмеження 

доступу нових гравців на ринок. 
Загроза продажу стратегічних 

для національної безпеки 
об’єктів російським 

структурам у разі проблем 
із «Сім’єю»

Гальмування 
модернізац� сектору, 

а відтак втрата 
конкурентоспроможності 

українського металу 
на міжнародних ринках, ставка 

на отримання доходів від монополь-
ного становища на ринку та екстенсивне 

розширення шляхом поглинання 
нових активів. Нав’язування 

монопольних цін на сировину 
іншим учасникам ринку 

з метою їх витіснення 

Видобуток 
енергетичної сировини 
(насамперед вугілля), 

виробництво 
електроенерг�,

   постачання та продаж 
споживачам.

 Монополія на експорт 
електроенерг�

Більше ніж 

50% 
ринку 

залізорудної 
сировини

46% 
коксівного 

вугілля.
Понад 

40% 
ринку 

металопродукц� 

Телевізійне покриття –

95,6% 
Понад 

32% 
глядацької аудитор� 

віком 35–54 роки

Видобуток 
залізної руди, 
виробництво 

коксівного 
вугілля 

та металопродукц�

Можливість 
маніпулювати 
громадською 

думкою

Медіа
(ТРК «Україна», 

газета 
«Сегодня» 

тощо)

ДТЕК
«Мет-

інвест»

Медіа 
Група 

Україна

Понад 

50% 
видобутку 

вугілля. 
Близько 

2/3 
виробництва 

електроенерг� 
на ТЕС. 

100% 
експорту 

електроенерг�

Рінат 
Ахметов

Структура, через яку 
здійснюється контроль

Ринок

Частка на ринку (оцінка)

Наслідки високої 
концентрац� власності   

секторах економіки. І процес їх 
концентрації не зупиняється. 
Наприклад, Дмитро Фірташ ак
тивно скуповує облгази, зміцню
ючи імперію у галузі газопоста
чання. Схожої стратегії, але з об
ленерго дотримується Ахметов.

Домінуючі гравці, що озбро     -
єні адміністративним ресурсом, 
поступово «з’їдаючи» конкурен
тів, позбавлені головної риси 
прогресивного бізнесу – схиль
ності до розвитку та вдоскона
лення. Приміром, серед осно
вних покупців українсь кої мета
лопродукції – країни Близького 
та Далекого Сходу, зокрема Ки
тай. Проте в останні роки він за
ймався активним протекціоніз
мом, стимулюючи вдоскона
лення технологій внут  рішньої 
металургії та підвищення її 
якості. Тоді як конкурентоспро
можність українсь  кого металу 
знижується, у тому числі й через 
стриману модернізацію вироб

ництва. Якщо порівняти витрати 
олігархів на бюрократію, хабарі, 
проплачені мітинги тощо з мож
ливими корисними інвестиці
ями, які допомогли б підвищити 
виробничу ефективність вітчиз
няних заводів, то висновок не
втішний: їм дешевше вкладати в 
політику, ніж у модернізацію. 

Домінування на низці товар
них ринків (окремих продоволь
чих товарів, нафтопродуктів 
тощо) тих чи тих гравців у новіт
ній історії України не раз ста
вало інструментом розхиту
вання політичної ситуації, коли 
олігархи розглядали діяльність 
уряду як невигідну для себе. На
приклад, ознаки картельної 
змови мали цукрова й бензинова 
кризи у 2005 році, коли ціни (на 
цукор і бензин) за два-три тижні 
піднімалися на 30−50%.

Посідаючи монопольні по
зиції на ринку та маючи мож
ливість впливати на ухвалення 

державних рішень, олігархи 
блокують запровадження ви
щих стандартів якості, як-от 
було у випадку з планованим 
переходом на пальне стандарту 
Євро-4 та Євро-5 у середині ми
нулого року, – наразі цей крок 
відкладено на невизначену пер
спективу. Виграли від цього 
НАК «Нафтогаз України» і 
група «Приват», яка контролює 
велику частку нафтопереробки, 
тоді як автовласники й підпри
ємства мають купувати або до
роге імпортне пальне, або віт-
чизняне, але сумнівної якості. 

На ринку курятини наслід  ки 
монополізму позначаються на
самперед на кінцевих цінах і ви
тісненні дрібних гравців. Юрій 
Косюк, власник холдингу «Ми
ронівський хлібопродукт», 
контролює близько 35% вітчиз
няного ринку м’яса птиці. Його 
основним конкурентом є Євген 
Сігал («Агромарс», ТМ «Гаври
лівські курчата»), нардеп від 
Пар   тії регіонів. «Курячі магна-
 ти» всіма можливими спосо
бами прагнуть домінувати в за
значеному сегменті, витіснивши 
незалежних гравців, зокрема й 
за допомогою державного регла
ментування різноманітних стан
дартів «під себе». Однак, що ці
каво, збільшується частка ім
портної курятини. За даними 
Української аграрної асоціації, у 
січні – листопаді 2012-го зафік
совано її зростання до 15% про  ти 
8% за аналогічний період 2011-
го. Вона виробляється пере

важно в США та Бразилії. 
При цьому з цінами від

бувається справжня 
фантасмагорія: бра

зильське м’ясо птиці 
навіть з урахуван
ням витрат на його 
доставку з іншої 
півкулі планети 
коштує на рівні ві
тчизняного (!).

Ще один при
клад впливу моно

полій – ціни на роу
мінг, які лишаються 

для українських абонен
тів стабільно високими по

рівняно з ЄС, де так званий мак
симальний євротариф на рівні 
29 євроцентів, але фактично в 
більшості країн становить 13 
центів (1,3 грн/хв). Наші співвіт
чизники сплачують у рази біль-
 ше. Але серед най  яскравіших 
прикладів сумісного лобізму 
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операторів мобільного зв’я зку – 
гальмування запровадження ці
лої низки прийнятих у розвине
них країнах практик, які мали б 
стимулювати конкуренцію. Так, 
можливість зміни абонентом 
оператора зі збереженням теле
фонного номера було закріплено 
в телекомунікаційному законо
давстві ще 2009 року. Але цей 
сервіс досі недоступний україн
цям, вочевидь, через гальму
вання процесів самими ж опера
торами. 

Користуючись наявними ва -
желями на фінансовому ринку, 
ПриватБанк теж примудряється 
час від часу виділитися. Зо
крема, 2011-го громадяни, які 
мають іпотечні кредити та по -
вин  ні одержати податкову зни -
ж  ку, з подивом довідалися, що 
довідка про наявність і розмір 
боргу в ПриватБанку коштує 
приблизно 500 грн. 

У 2011 році компанія Дми
тра Фірташа, що є монополіс
том у виробництві добрив, по
чала завищувати ціни на амі
ачну селітру, скориставшись 
відсутністю вибору в се
лян. 

ПІД ЗАВАЛАМи
Від долі великих 
бізнес-ім перій зале
жить доля мільйо
нів громадян та 
економіки держави 
загалом. Наразі на 
компаніях олігархів 
зав’язані валютні 
надходження в кра
їну, збут вітчизняних 
товарів на закордонних 
ринках, ціноутворення, 
розвиток низки містоутворю
ючих підпри єм  ств та галузей у 
регіонах тощо. Основ- 
   ною рисою більшості україн
ських власників є тота  льна кон
центрація управління бізнес-
проце са ми. А рівень зосеред
ження активів уже сягнув такого 
масш  табу, що їх змі  на мо  же су
проводжуватися зупинкою 
виробництв, руйнацією ці
лих товарно-фінансо вих 
ланцюжків тощо. Ризико
вана ситуація, у яку мо  же 
потрапити та чи інша моно
полія, рикошетом відіб’ється 
на добробуті країни. Напри
клад, як засвідчують останні 
події, коли представник «Сім’ї» 
захоче зайти у стратегічний ак
тив, що належить комусь із олі

гархів, під загрозою опиниться 
цілий сектор, а в перспективі й 
стабільність національної ва
люти, робочі місця. 

Під час захоплення підпри
ємств є два основні сценарії 
входження у капітал нового 
власника. Перерозподіл прав 
власності над стратегічними 
об’єктами в найкращому разі 
відбувається без суттєвого 
опору попереднього господаря, 
який не має можливості або ба
жання чинити спротив. Кри
тичнішим сценарієм є спротив 
із наслідками, коли він бо
реться за свої активи, примі
ром, за допомогою процедури 
банкрутства підприємства з не
виплатою зарплат, зупинкою 
виробництва. 

Ситуація з банкрутством 
«АероСвіту», розпочатим напри
кінці 2012 року, через яке тисячі 
українців не змогли потрапити 
з-за кордону на батьківщину і 
навпаки, засвідчила, наскільки 
небезпечними можуть бути роз

Завищення цін. 
Можливий продаж активів 

оптом російським структурам, зокрема 
близьким до Газпрому, який давно виявляє 
інтерес до постачання блакитного палива 

безпосередньо споживачам, може 
загрожувати національній безпеці країни 
внаслідок установлення енергетичного, 

а відтак і політичного контролю над 
нею зовні. 

Відповідний ризик зростає з огляду 
на можливість поглиблення 

конфлікту із «Сім’єю» 

Нехтування 
проблемою модернізац  

підприємств в умовах високих цін 
на енергонос , втрата 

конкурентоспроможності на міжнарод-
них ринках та прагнення компенсувати 

це встановленням завищених цін 
на внутрішньому ринку. Загроза 

переходу активів до рук постачаль-
ників блакитного палива, 

зокрема близьких 
до Газпрому

Від 
блокуючих 

до контрольних 
пакетів у місцевих 
газорозподільних 

компаніях (міських 
та облгазах)

Телевізійне 
покриття – 

95%

100% 
виробництва 

аміачної селітри 

Медіа
(телеканали 

«Інтер», 
К1, К2, 

НТН тощо)

Постачання 
газу 

споживачам

Виробництво 
добрив 

Дмитро 
Фірташ GDF 

Media 
limited

Можливість
маніпулювати 
громадською 

думкою

Group DF 

Структура, через яку 
здійснюється контроль

Ринок

Частка на ринку (оцінка)

Наслідки високої 
концентрац  власності   

Нав’язування 
невигідних правил 

гри постачальникам 
сировини, обмеження 
конкуренц� на ринку, 

завищення 
цін 

35% 
ринку 

соняшникової 
ол�

«Кернел
Груп»

Виробництво 
соняшникової 

ол�

Андрій 
Веревський

ндрій 
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бірки щодо активів того чи ін
шого олігарха, на котрі накинув 
оком інший. Тисячі громадян 
опинилися в майже безвихідній 
ситуації, а невчасне реагування 
призвело до паніки поміж паса
жирів. Тож передусім від пере
розподілу олігархічної власності 
страждають пересічні грома
дяни та працівники, яким не ви
плачують зарплати.

Однак є приклади, коли ві
йна за активи негативно позна
чалася на цілій галузі. Навесні 
2008 року боротьба за активи 
Володимира Матвієнка фактич  - 
но пришвидшила банківсь  ку 
кризу. На той час його Про -
мінвестбанк входив до гру  пи 
найбільших фінустанов за кла
сифікацією НБУ, кошти фізич
них осіб на рахунках становили 
понад 11,9 млрд грн. У жовтні 
2008-го, після проведеної про  ти 
банку кампанії чорного піару, 
він зазнав фінансових трудно

щів. Майже одночасно з почат
ком кризи ліквідності на фінан -
совому ринку регулятор увів до 
Промінвестбанку тимчасову ад
міністрацію. А далі спостеріга
лася ланцюгова реакція: про
блеми в інших банківських уста
новах, мораторій на видачу депо
зитів тощо. Пізніше Промінвест
банк було продано російському 
«Внешэко ном  банку». 

Елементарне відчуття стра  ху 
олігархів втратити бізнес відби
ває в них будь-яке бажання роз
вивати активи, більшість яких 
дісталися їм ще під час першого 
перерозподілу власності, напри
кінці 1990-х. Вони не мають упев
неності в тому, чи збережуть свою 
власність в Україні через 2–3 
роки, не кажучи вже про 10–20. В 
умо  вах політичної нестабільності 
в державі сформувався правля
чий клас, що живе за принципом 
«хапай та втікай». Тож гро  ші не 
вкладаються в стратегічні про
екти, через що консервується 
економіка пер шого-третього 
укладу з низьким рівнем конку
рентоспроможності. Олігархи ін
вестують передусім у галузі, в 
яких можна швидко отримати 
дохід: сировинні рин  ки, фінансо

Телевізійне 
покриття –

95% 
Більше ніж 

30% 
глядацької 
аудитор� 

віком 18–54 роки 

Віктор 
Пінчук

StarLight
Media

Медіа
(телеканали 

СТБ, ICTV, 
«Новий канал» 

тощо)

Можливість
маніпулювати 
громадською 

думкою

Завищення 
цін, руйнівні 

соціально-економічні 
наслідки закриття великих 

підприємств у низці регіонів 
та екологічні проблеми 
в місцях концентрац� 

виробництва

51% 
промислового 
виробництва 

яєць, 

87% 
яєчних продуктів

Авангард

Виробництво 
яєць та продуктів 

їх переробки

Олег 
Бахматюк 



вий та торговельний сектори, 
сферу послуг тощо. 

Історія з «АероСвітом» за
свідчила, що спроби «Сім’ї» чи 
наближених осіб зайти як влас
ники чи співвласники до будь-
якої з великих фінансово-
промислових груп або просто 
тиск на них цілком можуть пара
лізувати одну чи навіть кіль  ка 
галузей економіки. Задля обо
рони активів їхні власники вда
ються до прямого шантажу, не
хай навіть від цього потерпати
муть споживачі чи робоча сила. 
Контроль над істотною часткою 
того чи іншого ринку дає змогу 
його паралізувати.

Тож ситуація, подібна до бан
крутства «АероСвіту», може по
вторитися на будь-якому ринку, 
який контролюють олігархічні 
структури. Наприк лад, олігархи 
з метою нібито самозахисту ціл
ком можуть вдатися до дестабі
лізації, приміром, контрольова
ного ними енергетичного 
ринку. І це матиме набагато 
катастрофічніші на
слідки, ніж тимчасовий 
колапс на авіалініях. 
Група «Приват» контро
лює значну частину 
ринку роздрібної тор
гівлі нафтопродуктами. 
Структури Дмитра Фір
таша – газопостачання на 
значній частині території 
країни. ДТЕК Ріната Ахметова 
наразі забезпечує генерацію по
над третини всієї електроенергії 
і більше ніж половини видо
бутку вугілля в Україні. Хаос у 
кожній з цих критично важли
вих для нормальної життєдіяль
ності держави сферах може мати 
надзвичайно важкі наслідки.

Дестабілізація металургій
ного бізнесу Ахметова чи хіміч
ного Фірташа може призвести до 
різкого падіння обсягів експорту 
та надходження валюти в кра
їну, що здатне спричинити різку 
девальвацію гривні (валютна 
криза 2008 ро  ку є підтверджен
ням цього). Так само очевидний 
колапс фінансового сектору в 
разі серйозних проблем у При
ватБанку, на активи якого при
падає 13% усієї банківської сис
теми.  

Та один із найбільших ри-
зиків полягає в можливому пе
реході за певної політичної 
кон’юн  ктури стратегічних об’єк -
тів, що нині контролюються олі
гархами, у руки російських 

Завищення цін, 
що призводить 

до втрати конкурентоспромож-
ності вітчизняного виробництва 

та нарощування імпорту. 
Екологічні проблеми 
в місцях концентрац� 

виробництва

Понад 

50% 
промислового 
виробництва 

курячого м’яса 

Миронівський 
хлібопродукт 

(МХП)

Виробництво 
курятини

Юрій 
Косюк 
Юрій

структур. Адже остан
нім часом саме вони 
зазвичай перехоплю
ють у менш успішних 
українських колег ве

ликі активи: «Інду
стріальний Союз Дон

басу» Сергія Тарути та 
Віталія Гайдука, Промін

вестбанк тощо. Основні при
чини – переважання поміж іно
земного саме російського капі
талу – ментальний і геополітич
ний чинник: інвестори із Заходу 
не можуть призвичаїтися до 
умов ведення бізнесу по-
українськи. Тож очевидно, що, 
відчувши загрозу поразки в між
видовій боротьбі, наші олігархи 

можуть у будь-який момент про
дати свої активи лише росій
ським структурам, які мають на
вички і вплив для збереження і 
захисту їх у пострадянських 
українських реаліях.

Однак продаж олігархами, 
які нині мають монопольні пози

ції в низці стратегічних галузей 
української економіки, своїх ак
тивів росіянам не лише означа
тиме втрату економічного суве
ренітету, а й створить переду
мови для їх використання як 
плацдарму з метою підпорядку
вання їхніми ж структурами ре
шти привабливих українських 
об’єктів, посилення політичного 
впливу Кремля на офіційний 
Київ. Наприклад, доступ до газо
розподільних активів, а відтак 
можливість безпосередньо по
стачати блакитне паливо спожи
вачам цікавить Газпром не 
менше, а можливо, й більше, ніж 
транзитна труба. Для України це 
означатиме цементування газо
вої залежності й різ  ке збіль
шення кількості важелів полі
тичного шантажу. Таку можли
вість Москві може забезпечити 
купівля насамперед активів 
Дмитра Фірташа. Перехід до ро
сійських структур активів групи 
«Приват» на ринку нафтопро
дуктів означатиме його посту
пову монополізацію ними з мож
ливістю не лише отримання 
надприбутків, а й політичного 
шантажу. Не меншу загрозу на
ціональній безпеці становитиме 
і перехід російським компаніям 
ДТЕК Ріната Ахметова, що фак
тично означатиме купівлю укра
їнської електроенергетики та ву
гільної галузі оптом, а це чи не 
останні джерела енергії, за 
якими наша країна наразі не має 
тотальної залежності від поста
чання з РФ.

Мінімізувати такі ризики 
цілком можливо. Зокрема, для 
цього потрібно, щоб нарешті 
запрацювали антимонопольне 
законодавство і профільне ві
домство. У розвинених держа
вах монополістів щонайменше 
штрафують, це обмежує їхні 
плани щодо захоплення рин
ків, спонукає інвестувати в ін
новаційні технології, венчурні 
проекти. Подолання впливу 
компаній-домінантів можливе 
через лібералізацію ринку, ре
альний контроль над ціноут
воренням, поліпшення бізнес-
клімату, поділ монополістів 
чи входження в капітал домі
нантів іноземних інвесторів 
(див. № 3/2013). У будь-якому 
разі необхідною передумовою 
переходу до динамічного та 
стабільного розвитку еконо
міки є подрібнення олігархіч
них конгломератів. 

Структура, через яку 
здійснюється контроль

Ринок

Частка на ринку (оцінка)

Наслідки високої 
концентрац� власності   

ЗА ТОГО Чи ІНшОГО 
сЦеНАРІЮ МОНОПОЛІї 
КОЛОМОйсьКОГО, 
АХМеТОВА, ФІРТАшА 
МОжУТь ЗАГРОжУВАТи 
НАЦІОНАЛьНІй БеЗПеЦІ
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Буткевич

Чемпіонат олігархів
Засилля грошей фінансових магнатів в українському футболі 
призвело до його системної кризи. Поглибити її може спільний 
чемпіонат із Росією, до якого не проти долучитися власники 
вітчизняних клубів

Н
апередодні нового сезону 
майже половина україн
ських клубів футбольної 
Прем’єр-ліги опинилася 

під загрозою зникнення. В умовах 
фінансової кризи й дедалі біль
шого тиску загальновідомого 
владно-сімейного угруповання 
олігархам стає важче утримувати 
повністю збиткові, дотаційні 
іграшки, якими на практиці і є пе
реважна більшість вітчизняних 
ФК. До внутрішніх проблем до
дався й зовнішній чинник: між
народні спортивні органи вимага
ють дотримання принципів фі
нансового «фейр-плей» – тобто 
витрачати клуб має рівно стільки, 
скільки офіційно заробив. Якщо 
ідею втілять на практиці, це стане 
катастрофою для всіх без винятку 
українських команд, які фізично 
не зможуть жити «по-білому». 
Адже в гонитві за перемогами 
олігархи звикли вкидати сотні 
«лівих» мільйонів доларів у 
окремо взяті клуби-гранди, тоді 
як реальний стан українського 
футболу не дає змоги на ньому за
робляти взагалі. Отож не дивно, 
що господарі провідної клубної 
четвірки, яка фактично й пере
творила вітчизняний футбол на 
забавку олігархів, – київського 
«Динамо», донецького «Шах
таря», дніпропетровського «Дні
пра» та харківського «Металіста» 
– почали обговорювати перспек
тиву створення спільного чемпіо
нату країн СНД – фактично 
об’єднаної з Росією першості, за 
аналогією з Континентальною хо
кейною лігою. Мотивують вони 
необхідність інтеграції можли
вістю різко збільшити глядацьку 
аудиторію, а отже, й прибутки. 
Український футбол ризикує роз
чинитися в російському.

ПОЗА ГРОЮ
«Мене лякає нинішній стан 
українського футболу, – конста
тує Артем Франков, головний ре
дактор журналу «Футбол». – На

віть не знаю, чи варто це звалю
вати на світову кризу, а чи в нас 
криза управління, але, здається, 
ми догралися з цими жартами, 
коли мало не від двох осіб зале
жить увесь вітчизняний фут
бол». Мова про найбільших спон
сорів цього виду спорту в Україні 
– Ігоря Коломойського та Ріната 
Ахметова.

Нинішні фінансові проблеми 
українських клубів прямо 
пов’язані із конфліктом між вла
дою та Ігорем Коломойським. 
Наслідок – чергова оптимізація 
його активів, точніше пасивів, у 
вигляді ФК, якими він та його 
партнери в той чи той спосіб опі
кувалися донедавна. Офіційно 
він є власником дніпропетров
ського «Дніпра» та головним 
спонсором київського «Динамо», 
а неофіційно має стосунок до ці
лої низки клубів, у яких нині за 
дивним збігом обставин і вини
кли фінансові проблеми. Це ки
ївський «Арсенал», «Кривбас» із 
Кривого Рогу та «Волинь» із 
Луцька. «Арсеналом» на паперах 

донедавна володів одіозний Ва
дим Рабинович, «Волинню» опі
кувався Ігор Палиця, а в «Крив
басом» – Олександр Лівшиць. Усі 
вони давні бізнес-партнери Ко
ломойського. Отже, якщо в Коло
мойського й справді виникли 
серйозні проблеми з владою, це 
може негативно позначитися 
мало не на половині команд 
Прем’єр-ліги, навіть включно з 
такими мастодонтами, як «Дні
про» та «Динамо».

Перший клуб із тих, хто в 
міжсезоння викинув білий пра
пор, – київський «Арсенал». Зда
ється, Вадимові Рабиновичу, 
який на позір удавав із себе го
ловного власника та спонсора 
ФК, набридло гратись у комер
ційний футбол. Він тривалий час 
намагався переконати спортивну 
спільноту (здається, у витратах 
на футбольний піар «Арсенал» 
за короткий час мало не перевер
шив київське «Динамо» та доне
цький «Шахтар»), що в україн
ських умовах цілком можливо 
створити популярний, а головне 
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прибутковий (!) клуб у Києві не 
під назвою «Динамо». І це за 
найменшої глядацької під
тримки «Арсеналу» на домашніх 
матчах – близько тисячі вболі
вальників на одній грі. Та найго
ловніше в історії ФК з Рабинови
чем – йому і К°, вочевидь, не схо
тілося далі чекати на виділення 
столичної землі під стадіон у Ки
єві, яку можна використати, при
наймні частково, не за основним 
призначенням. Як результат – у 

міжсезоння півкоманди розбі
глося іншими клубами, борги пе
ред гравцями тягнуться ще від 
вересня. «Арсенал» урятував ін
ший новоявлений олігарх – нар
деп від Партії регіонів Олександр 
Онищенко, за сумісництвом пре
зидент Федерації кінного спорту 
України. Рабинович начебто про
дав йому своїх підопічних за $20 
млн. Хоча поінформовані люди 
стверджують, що ФК йому діс
тався задарма, і це більше схоже 
на правду, оскільки будь-яких 
цінних активів у клубу не було. 
Зрештою, найдорожчою в цій 
оборудці може бути хіба що обі
цянка влади таки надати під 
«Арсенал» Онищенка – тобто 
свого – земельну ділянку на 
кілька столичних гектарів.

За інформацією Тижня, 
проблеми з фінансами виникли 
ще у двох клубів, до яких причет
ний Коломойський, – у «Крив
басу» та «Волині», хоча й там, і 
там уперто це заперечують.

Але не все гаразд і в ФК із так 
званого пулу Ахметова, до якого 

донедавна зараховували, окрім, 
зрозуміло, донецького «Шах
таря» його фарм-клуб із Маріу
поля «Іллічівець» (президент Во
лодимир Бойко, який свого часу 
продав власнику СКМ місцевий 
Металургійний комбінат імені 
Ілліча, а в доважок і «заводську» 
команду), луганську «Зорю» 
(офіційно її спонсорує народний 
депутат від Партії регіонів Євге
ній Гєллєр), запорізький «Мета
лург» (одним із меценатів клубу 
називають сина фактичного 
власника авіазаводу «Мотор Січ» 
В’ячеслава Богуслаєва, нардепа 
від Партії регіонів). Подейкують, 
що через конфлікт Ахметова з 
Богуслаєвим у запорізького «Ме
талурга» виникли проблеми з 
грішми. Та й узагалі в навколо
спортивному середовищі то
чаться розмови про наміри олі
гарха позбутися футбольного ба
ласту – він начебто припинить 
підтримувати будь-які команди, 
окрім «Шахтаря», через надто 
великий навіть для нього фінан
совий тягар їх утримання. Криза 
– вона і для Ахметова криза.

Очевидніші господарські 
проблеми має сімферопольська 
«Таврія», яку пов’язують зі ще од
ним олігархом – Дмитром Фірта
шем: йому, схоже, набридло ви
кидати на команду мільйони до
ларів, не отримуючи бодай сим
волічних дивідендів, що, як по
казує попередній досвід його біз
несової та навколополітичної ді
яльності, є принциповим для 
нього. 

Інший клуб із непевним май
бутнім – полтавська «Ворскла», 
яку донедавна фінансово підтри
мував іще один український маг
нат – Костянтин Жеваго (компа
нія Ferrexpo). Його тривалий час 
вважали основним спонсором 
БЮТ, у попередній Верховній 
Раді він входив до фракції цієї 
політсили, та з появою біля 
керма регіоналів, на його бізнес 
зачастили податкові перевірки. 
Він хоч і потрапив до нової ВР як 
мажоритарник, а відтак знову 
дістав депутатську недоторкан
ність, однак зараз більшість часу 
проводить у Лондоні. За ниніш
ньої політичної кон’юнктури 
йому вочевидь не до футболу, 
тож полтавська «Ворскла» ак
тивно розпродує основних грав
ців.

А от Олександр Ярослав
ський був змушений узагалі про
дати свою улюблену іграшку – 

харківський «Металіст», у який 
за сім років вклав щонайменше 
$400 млн, після того як відкрито 
поконфліктував із нинішніми 
господарями Харківщини – міс
цевими високопосадовцями Кер
несом і Добкіним. Клуб підібрав 
такий собі 27-річний Сергій Кур
ченко, котрий, як з’ясувалося, 
контролює дуже впливову в регі
оні, але донедавна невідому на
фтогазову групу, про яку ніхто не 
хоче говорити. Утім, багато хто 
трактує його як близького друга 
Олександра Януковича, тож одні 
називають Курченко новоявле
ним олігархом, інші – «смотря
щим» за бізнесом.

У будь-якому разі останнє 
міжсезоння в українському фут
болі засвідчило, що його очікує 
період великої нестабільності, 
який може вилитись у повне пе
реформатування. І все через олі
гархічні гроші, котрим за ниніш
ніх умов не так і затишно «відми
ватись» у футбольних активах, 
як це було дотепер. Тож не ви
ключено, що вже за рік в Україн
ській прем’єр-лізі (УПЛ) із 16 ко
манд залишиться 10–12.

БОЛОТЯНе ПРОїДАННЯ
Офіційні річні бюджети в «серед
няків» Української прем’єр-ліги 
київського «Арсеналу» чи криво
різького «Кривбасу» донедавна 
становили по $30 млн, у «Во
лині» – $20 млн. У провідних 
клубів УПЛ – лише офіційно 
$50–70 млн. Середня зарплата 
футболіста вищої ліги нині – 
близько $30 тис. за місяць, тобто 
майже вдвічі більша, ніж у поль
ському чи угорському чемпіона
тах. І це тоді, як у наших сусідів 
значно вищий рівень життя. А от 
в українській першій-другій лізі 
гравці отримують $2–3 тис. Як 
може бути така різниця? Все 
дуже просто. Перша ліга є відо
браженням реального рівня 
українського футболу, а ось вища 
– Прем’єр-ліга – місцем «ігор 
олігархів», де й суми, й резуль
тати матчів свідчать швидше про 
обсяг капіталів та політичний 
вплив їх власників, ніж про ре
альну спортивну боротьбу.

Найбільша проблема цього 
виду спорту в Україні – що вже за 
20 років жодного якісного його 
розвитку так і не відбулося: не 
вважати ж таким широко рекла
мовані колись уроки футболу в 
школах тощо. Власне, низькі ре
зультати національної збірної, 

Утримання ФК пер-
шої ліги коштує 

приблизно 

$3–5 млн
 за рік, тоді як ви-

щої – не  
менш ніж 

$20 млн
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Саме тому в українському 
футболі, як і в суспільстві, існу
ють лише дуже багаті та дуже 
бідні – середнього класу як та
кого немає. Через це, напри
клад, перемога донецького 
«Шахтаря» в Кубку УЄФА-2009, 
здобута здебільшого силами ле
гіонерів, свідчить хіба що про 
гарно поставлений менеджмент 
у клубі, насамперед за рахунок 
іноземних фахівців, та дуже ве
лику кількість грошей у його 
власника, але аж ніяк не про ви
сокий рівень виду спорту в кра
їні загалом.

Нонсенс, але більшість влас
ників команд першої ліги не мрі
ють про вихід до Прем’єр-ліги 
лише тому, що в них немає на це 
грошей. Адже утримання ФК 
першої ліги коштує приблизно 

«Шахтар» (Донецьк)«Дніпро» (Дніпропетровськ)

«Зоря» (Луганськ)«Динамо» (Київ)

«Волинь» (Луцьк)

«Кривбас» (Кривий Ріг) 

«Іллічівець» (Маріуполь)

«Металург» (Запоріжжя)

«Чорноморець» (Одеса)  

ПУЛ АХМЕТОВАПУЛ КОЛОМОЙСКЬОГО

Євгеній Гєллєр – тривалий час працював 
комерційними директором в структурах Ріната 
Ахметова, був президентом футзального клубу 
«Шахтар»

Ігор Суркіс – молодший брат 
футбольного функціонера Григорія 

Суркіса. Найбільшим спонсором  клубу 
є Приват Банк Ігоря Коломойського 

Василь Столяр – голова федерац� 
футболу Волині, депутат Волинської 

обласної ради. Через бізнес-структури 
його куратора Ігоря Палиці клуб 

пов’язують з Ігорем Коломойським

Олександр Лівшиць – криворізький олі-
гарх, бізнес-інтереси якого збут руди. 

Через низку бізнес-структур, пов'язаний 
з Ігорем Коломойським

Володимир Бойко – почесний президент 
Меткомбінату ім. Ілліча, який є титульним 
спонсором «заводської» команди, і вже кілька 
років належить Рінату Ахметову 

Олександр Богуслаєв-молодший – син 
нардепа від ПР та основного акціонера ВАТ 
«Мотор - Січ». Подейкують, що через 
конфлікт з Рінатом Ахметовим, якому 
належить блокуючий пакет акцій клубу, 
перебуває  в бігах у Швейцар�.

Леонід Клімов – одеський олігарх донецького 
походження. Через свою бізнес-групу 
«Примор’я» пов’язаний з Рінатом Ахметовим.

Рінат Ахметов Ігор Коломойський

До продажу клубу депутату від Парт� 
регіонів Олександру Онищенко 
(основна сфера  інтересів – газ) 
«Арсенал» входив до неформального 
пулу клубів Коломойського

Олег Бабаєв – екс-нардеп від БЮТ, міський 
голова Кременчука, голова правління ВАТ 
«Кременчукм'ясо», людина мільярдера 
Костянтина Жеваго, основний актив якого – 
компанія Ferrexpo – донедавна був 
головними спонсором клубу 

Нестор Шуфрич – народний депутат від Парт� 
регіонів, закарпатський бізнесмен (сфера 
інтересів – нафта і газ)

Харківський бізнесмен Сергій Курченко 
(сфера інтересів – газ ), друг старшого 
сина Віктора Януковича Олександра

Сергій Тарута – голова ради директорів 
«Індустріального союзу Донбасу», який, утім, 
вже не є основним акціонером    компан�

«Арсенал» (Київ) «Ворскла» (Полтава) «Говерла» (Ужгород)

«Металіст» (Харків) «Металург» (Донецьк) 

Сергій Куніцин – нардеп від УДАРу, кримський 
політик. Основним спонсором клубу  донедавна 
були структури  олігарха Дмитра Фірташа

«Таврія» (Сімферополь) 

ФУТБОЛ 
НА ДВОХ?

«Карпати» (Львів)
Петро Димінський – львівський бізнес-

мен дніпропетровського походження, що 
основні статки зробив на продажу нафти. 

Через спільні бізнесові проекти його   
пов'язують з Ігорем Коломойським

З 16 команд Прем’єр-ліги 10
конртолюються двома найбільшими 

українськими олігархами

Формальний власник або президент

як, зрештою, і якість самої гри в 
останні п’ять-сім років, – зайве 
цьому підтвердження.

Є ініціатива кількох олігар
хів, які по-своєму люблять фут
бол і готові вкладати у власні ді
тища фантастичні для бідної 
країни суми, але до певного мо
менту, що нині, здається, й на
став. Фактично саме нинішні 
власники українських клубів 
підняли до дуже високого навіть 
для багатих європейських країн 
рівня зарплати футболістів, бю
джети клубів тощо. Господарі 
ТОП-4 – брати Суркіси, Ахметов, 
Коломойський – улаштували в 
останні п’ять-сім років шалену 
футбольно-фінансову боротьбу. 
На певному етапі це дало свої 
плоди у вигляді поодиноких 
успіхів окремих клубів у єврокуб
ках, але не стосується всієї фут
больної системи, яка перебуває в 
занедбаному стані.

$3–5 млн за рік, тоді як вищої – 
не менш ніж $20 млн. Так само і 
в УПЛ є цілий пул команд, які не 
мріють про єврокубки, бо участь 
у них значно збільшить бюджет 
клубу, а ставлять собі за мету 
просто не вилетіти з Прем’єр-
ліги. Така «болотяна система» 
призводить до того, що спортив
ний принцип в українських чем
піонатах цілком вихолощується. 
Водночас вітчизняні клуби так і 
не навчилися заробляти на фут
больному шоу, як це роблять на 
Заході: десь не вистачає грошей, 
десь професійних менеджерів, 
але найголовніше, що цього не 
прагнуть олігархи – власники 
клубів, для яких це не першочер
гова мета. Основне – перемогти 
будь-що і якнайшвидше. Не 
дивно, що за такого «бізнес-
проекту» для більшості україн
ських футбольних менеджерів 
головною метою є «просто збити 
побільше бабла» із власника. 

на перехідному 
етапі УєФа пропо-
нує, щоб ФК мали 

не більш ніж 

€45 млн
 збитків, акумульо-

ваних упродовж 
трьох років
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Наприклад, купити за кілька 
мільйонів доларів легіонера, ре
альна ціна якого на трансфер
ному ринку кілька сотень, зате 
отримати такий самий відкат. 
Корупційна складова нині про
цвітає навіть на найнижчому 
рівні – влаштувати дитину до 
футбольної школи, які поство
рювали майже при кожному 
клубі Прем’єр-ліги, зараз можна 
лише за хабар. Відсутність «но
вих Шевченків» в українському 
футболі – прямий наслідок такої 
системи.

FAIR PLAY vs сНД
Вочевидь, така система влашто
вує багатьох, хто обертається на
вколо українського футболу, і він 
скнів би й надалі у своєму болоті, 
якби міжнародні спортивні ор
гани не взялися до боротьби за 
фінансовий «фейр-плей». Вона 
розпочалася через наплив охо
чих із капіталами темного похо
дження прикупити собі футболь
ний клуб, мовляв, шалені міль
йони можуть узагалі вбити сенс 
самої гри. 

Головний сенс нових вимог: 
клуби мають бути беззбитко
вими й витрачати стільки, 
скільки заробляють, водночас 
прямі дотації від власника дохо
дами не визнано. На перехідному 
етапі УЄФА пропонує, щоб ФК 
мали не більш ніж €45 млн збит
ків, акумульованих упродовж 
трьох років. «І обманути не ви
йде – як-от зробити певний 
спонсорський проект, через ко
трий і завести потрібні кошти, – 
пояснює ініціативи УЄФА віце-
президент донецького «Шах
таря» Сергій Палкін. – Пред
ставники УЄФА приїдуть до кра
їни, оцінять реальну вартість 
того чи того контракту на на
шому ринку і скажуть: «На
справді цей напис на футболці 
коштує $2 млн, а решту $55 млн 
(які закладені в бюджеті клубу. 
– Ред.) можете (власник. – Ред.) 
забрати собі».

Зрозуміло, що запрова
дження такого контролю за бю
джетами клубів є смертним ви
роком для ТОП-4 нашого фут
болу, які в українських умовах є 
повністю дотаційними – тобто 
збитковими. Адже у світі ФК за
робляють не тільки на спонсор
ських контрактах та подачках 
власників, а насамперед на про
дажах квитків, сезонних абоне
ментів, атрибутики й сувенірної 

продукції, а найголовніше – 
прав на телетрансляцію своїх 
матчів. Усе це неможливе у су
часній Україні, де більшість убо
лівальників не дозволить собі 
квитки навіть за 10 грн, про що 
свідчать порожні трибуни на 
більшості матчів Прем’єр-ліги, 
де немає нормальних уболіваль
ницьких традицій, а телеба
чення так само дотаційне.

Тож не дивно, що власники 
клубів із ТОП-4 всерйоз задума
лися над новою комфортною 
для них системою, але вже в 
умовах фінансового «фейр-
плей». І, здається, знайшли ви
хід – у спільному чемпіонаті 
СНД, чи то пак – із Росією. Тим 
більше що для північно-східних 
сусідів ця проблема не менш ак
туальна, плюс геополітичні тен
денції до експансії в Україну. 
Особливо з огляду на головних 
лобістів питання: а таким іще 
від кінця минулого року є го

лова Газпрому Алєксєй Міллєр, 
компанія якого – основний 
спонсор одного з «найщедрі
ших» пострадянських клубів, 
петербурзького «Зеніту». Вису
нута ідея про спільний чемпіо
нат одразу знайшла прихильни
ків серед власників майже всіх 
найбільших російських та укра
їнських клубів, які звикли ви
трачати шалені «ліві» суми й 
сподіваються, що об’єднаний 
турнір привабить більше гляда
чів, а отже, й спонсорських та 
телевізійних грошей. Українські 
олігархічні ТОП-клуби сподіва
ються в новій першості зали
шити свої витрати щонайменше 
на нинішньому рівні, адже це 
дасть їм змогу одержувати при
бутки, до того ж легальні.

18 лютого в офісі Газпрому 
відбулося чергове засідання 
оргкомітету «Об’єднаного чем
піонату з футболу», на яке, що
правда, офіційно жоден україн
ський клуб своїх представників 
не відрядив, був там хіба що чи
новник другої руки із Прем’єр-
ліги. Однак це не завадило ди

ректорові майбутнього турніру, 
екс-тренеру київського «Ди
намо» Валерієві Газзаєву, гово
рити так, ніби все вже вирішено. 
За його словами, планують, що 
вперше спільний чемпіонат від
будеться в сезоні 2014–2015-го, в 
ньому візьмуть участь вісімнад
цять команд – по дев’ять най
сильніших від обох країн за під
сумками національних першо
стей 2013–2014 років. На його 
думку, «ця ліга буде однією з 
найсильніших у Європі», а керу
ватиме нею наглядова рада на 
чолі зі співголовами від Росії та 
України. Бюджет турніру має 
становити захмарну суму в $1 
млрд, чималу частину якої нада
ватиме Газпром у вигляді спон
сорських грошей.

«Я позитивно ставлюся до 
створення першості СНД, – ко
ментує Сергій Палкін. – Уявімо 
собі цілком реальне становище, 
коли промине п’ять-шість років, і 
УЄФА висуне новий критерій – 
повної беззбитковості всіх ФК. 
Виникає запитання: звідки укра
їнські, російські, та й узагалі всі 
клуби з пост радянського про
стору знайдуть джерела доходів, 
щоб відповідати таким вимогам? 
Єдиний спосіб вижити в цій си
туації – зробити дуже сильний 
чемпіонат, який заробляв би сер
йозні гроші й дав змогу грати в 
європейських турнірах».

Щоправда, пан Палкін ди
пломатично оминає питання 
про те, яке місце в цьому омрія
ному суперчемпіонаті діста
неться простим клубам, без до
ступу до олігархічних рахунків у 
кіпрських офшорах. І яким чи
ном у тій-таки Польщі, де ФК не 
хапають із неба зірок, а їхні влас
ники не мають нафто- газових 
чи металургійних доларів, на
віть в аматорських лігах стаді
они забиті вщерть, а команди 
успішно заробляють собі на роз
виток. Чи як у так само колись 
посткомуністичних Хорватії чи 
Сербії, де місцеві клуби не мо
жуть боротися з європейським 
грандами на рівних, попри те, 
побудували цілком легальний і 
прибутковий бізнес на вихованні 
й продажі молодих футболістів 
до багатих європейських команд. 
А головне – тамтешні збірні ста
більно показують високі резуль
тати, що є найкращим свідчен
ням якраз високого рівня націо
нального футболу, а не кількох 
олігархічних клубів. 

У ПРеМ’єР-ЛІЗІ РеЗУЛьТАТи 
МАТЧІВ сВІДЧАТь шВиДше 
ПРО ОБсЯГ КАПІТАЛІВ ТА 
ПОЛІТиЧНий ВПЛиВ  
ВЛАсНиКІВ КЛУБІВ, НІж ПРО  
сПОРТиВНУ БОРОТьБУ

Тренер харків-
ського «Металіста» 

Мирон Маркевич 
переконаний, що 

спільний чемпіонат 
з Росією на пари-

тетних засадах не-
можливий, і вза-
галі може вбити 
український фут-
бол, у якому не 

крутяться нафто- й 
газодолари
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Фальшиві валютні війни
Чому світ мав би вітати зухвалу валютну політику Японії та Америки

У 
Москві 15–16 лютого зу
стрілися представники 
найбільших держав світу. 
Їхнім завданням було від

вернути війну, але не ту, що з 
бомбами та кулями, а валютну. 
Міністри фінансів і директори 
центральних банків пережива
ють, що їхні колеги з країн Вели
кої двадцятки девальвують свою 
валюту, щоб підтримати експорт 
і зміцнити власну економіку за 
рахунок сусідів. 

Країни, що розвиваються (на 
чолі з Бразилією), спочатку зви
нувачували Сполучені Штати в 
розпалюванні валютної війни 
2010 року, коли Федеральний 
резерв масово скуповував обліга
ції за «свіжонадруковані» гроші. 
«Кіль  кісне пом’якшення» (quan-
ti    tative easing, QE) призвело до 
того, що в пошуках більших при
бутків інвестори заполонили 
ринки цих країн, унаслідок чого 
в останніх піднялися обмінні 
курси валют. А тепер звинува

чення спрямовані проти Японії. 
Новий прем’єр-міністр Сіндзо 
Абе пообіцяв привабливі сти
мули для відновлення зростання 
економіки і подолання дефляції. 
Зокрема, він закликав посла
бити єну для підтримки екс
порту; відповідно вона впала на 
16% щодо долара і на 19% щодо 
євро з кінця вересня (коли стало 
зрозуміло, що Абе прийде до 
влади).

Проте ці нарікання не мають 
під собою підстав. Замість того 
щоб засуджувати дії Америки і 
Японії, решті світу варто було б 
їх похвалити. А єврозона зро
била б добре, якби вчинила за їх
нім прикладом.

ПеРеКУВАТи МеЧІ НА 
ДРУКАРсьКІ сТАНКи
З войовничої риторики випли
ває, що Америка і Японія прямо 
стримують власні валюти для 
підтримки експорту й обме
ження імпорту. Це означало б 
гру з нульовим підсумком, яка 
виродилася б у протекціонізм та 
обвал торгівлі. Але обидві країни 
роблять не це. Коли центро
банки знизять свої короткотер
мінові відсоткові ставки майже 
до нуля, вичерпавши таким чи
ном звичні для себе методи ва
лютної політики, тоді вони звер
нуться до нетрадиційних на зра
зок «кількісного пом’якшення» 
або переконуватимуть, що зрос

татиме інфляція. Обидві дії ма
ють знизити реальні (з поправ
кою на інфляцію) відсоткові 
ставки. Можливо, це вже відбу
вається в Японії. 

Головна мета такої політики – 
стимулювання внутрішніх ви
датків та інвестицій. Побічний 
результат – те, що нижчий ре
альний курс зазвичай також 

ослаблює і валюту, а це, своєю 
чергою, призводить до змен
шення імпорту. Але якщо тій по
літиці вдається відновити вну
трішній попит, то це гарантує 
зростання імпорту.

Агресивна грошово-кредит-
 на експансія у великій країні, що 
потерпає від слабкого попиту і 
стримування інфляції, для ре
шти світу корисна, а не шкід
лива. Міжнародний валютний 
фонд дійшов висновку, що пер
ший раунд грошово-кредитного 
послаблення в США сприяв під
вищенню продуктивності торго
вих партнерів Америки на 0,3%. 
Долар справді дещо втратив по
зиції, але це мотивувало Японію 
розпочати енергійну боротьбу з 
дефляцією. Одночасна підтрим-
 ка валютної системи по обидва 
боки Тихого океану стала справ
жнім еліксиром для довіри ін
весторів у світових масштабах. 

Урядовці Європи, які бо
яться, щоб експорт їхніх країн не 
потрапив між двох вогнів, підно
сять дивні ідеї, наприклад, «руч
ного управління» курсом євро. 
Натомість єврозоні слід пере
стати скиглити й наслідувати 
приклад Японії: Європейський 
центробанк повинен послаби- 
ти кредитно-грошову політику. 
Якщо буде потрібно, то через 
«кількісне пом’якшення». Це 
водночас стримало б зростання 
євро і допомогло б подолати ре
цесію на периферії єврозони.

Для країн, що розвиваються, 
такий варіант може бути недо
ступним, приміром, для Брази
лії, де інфляція все ще залиша
ється проблемою. 

Якби раптом атака Японії 
на єну вийшла за межі рито
рики й вилилася в справжню 
інтервенцію на ринки з метою 
зменшення її вартості, тоді ре
шта світу мала б усі підстави 
для осуду. Доки цього не тра
пилося, іншим країнам не 
варто сіяти безпідставну па
ніку з приводу «валютної ві
йни». Міністрам фінансів і 
центробанкам слід воювати зі 
стагнацією в економіці, а не 
одне з одним. 
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Продовольчі ланцюги
М’ясний скандал, що спалахнув у ЄС, викриває темні сторони 
мережі міжнародного постачання харчових продуктів

П
о всій Європі супермар
кети прибирають із по
лиць бургери, заморожені 
лазаньї та м’ясні продукти, 

а мільйони споживачів обурені й 
схвильовані нещодавнім харчо
вим скандалом. Аналізи пока
зали, що чимало виробів, марко
ваних як яловичина, насправді 
містять велику кількість конини. 
Міністри сільського господарства 
країн-членів ЄС зустрілись на 

надзвичайному засіданні, спожи
вачі масово бойкотують супер
маркети, а державні інспектори 
здійснюють рейди на ферми та 
м’ясопереробні заводи. Що ж ді
ється в харчовій промисловості?

На щастя, європейським спо
живачам не загрожує отруєння. 
Конина – цілком безпечний про
дукт. Колись її активно спожи
вали, особливо у таких країнах, 
як Франція, де це м’ясо вважали 

делікатесом. Чимало європей
ських м’ясників навіть спеціалізу
валися на конині. У нинішньому 
скандалі йдеться радше про під
робку, щоправда, міжнародного 
масштабу. У ході розслідувань 
було виявлено цілу мережу ферм, 
скотобоєнь і м’ясоторгівців по 
всьому континенту, які форму
ють довгий ланцюг постачання, 
що його використовували для 
масштабного обдурювання євро
пейських покупців. На якомусь 
етапі в цьому ланцюзі, як тепер 
відомо, нечисті на руку посеред
ники продають дешеву конину, 
котру маркують як набагато до
рожче м’ясо – яловичину. Ви
нних наразі не знайдено. Однак 
уже очевидно, що виробництво 
м’яса, як і інші великі галузі хар
чової промисловості, стало комп
лексною міжнародною справою 
– не надто прозорою, погано ре
гульованою. Шансів запровадити 
для неї узгоджені стандарти й 
чесне маркування досить мало. 
На запитання: «Чи знаєте ви, що 
їсте і звідки ці продукти?» – біль
шість споживачів тепер відпо
вість однозначно: «Ні».

Скандал розпочався в Північ
ній Ірландії у вересні, коли 
контролери гігієни та безпеки до
вкілля виявили заморожену фа
совану яловичину, нібито імпор
товану з Польщі, з фальшивими 
етикетками. За два місяці служба 
харчової безпеки Республіки Ір
ландія провела аналізи ДНК про
дуктів із яловичини, що продава
лися в країні. З’ясувалося, що 10 
із 28 гамбургерів із біфштексом 
містили конину. Результати до
сліджень були опубліковані в 
січні, а через кілька днів одна ве
лика харчова компанія призупи
нила виробництво на своєму до
чірньому підприємстві в Ірландії. 
Того самого дня близько 10 млн 
бургерів були вилучені з продажу 
у багатьох супермаркетах Великої 
Британії. 7 лютого шведська між
народна харчова компанія Findus 
прибрала всі лазаньї з яловичи
ною з полиць британських супер
маркетів після того, як аналізи 

Автор:  
Майкл Бініон, 

Велика 
Британія

КОНІ НЕ ВИННІ? 
Співробітники 
управління із 
захисту прав 

споживачів та 
контролю за якістю 
харчових продуктів 

тестують м’ясо на 
наявність у ньому 

конини  
(Брауншвейг, 

Німеччина)
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У січні

10 млн
 бургерів були ви-
лучені з продажу 

супермаркетах ве-
ликої Британії

10 млн
 бургерів були ви-

лучені з продажу у 
багатьох супермар-
кетах великої Бри-

танії

ЗБиТКи сУПеРМАРКеТІВ  
У ЗВ’ЯЗКУ З ВиЛУЧеННЯМ 
М’ЯсНОГО – ДРІБНиЧКА 
ПОРІВНЯНО З УТРАТАМи, 
ЯКиХ ВОНи ЗАЗНАЮТь, 
ЯКщО ЛЮДи ПеРесТАНУТь 
ДОВІРЯТи їХНІМ ПРОДУКТАМ

показали, що деякі її продукти 
містили майже 100% конини. На
ступного дня були заборонені ви
готовлені у Франції спагеті й ла
заньї, після того як з’ясувалося, 
що на виробництві використову
вали м’ясо з румунських скотобо
єнь, яке постачала нідерландська 
фірма. 13 лютого скандал поши
рився й на Німеччину, де також 
зняли з продажу лазаньї та чиз
бургери.

Уся Європа була обурена. Ви
сокопосадовці ЄС зробили супер
ечливий висновок, що Велика 
Британія не може заборонити 
ввезення м’ясних продуктів із-за 
кордону, адже не виявлено жод
них проблем із безпекою. Але 
споживачі розлютилися. Міні
стри країн Євросоюзу зустрілись 
у його столиці, щоб обговорити 
кризу. Брюссель наказав усім 27 
членам ЄС провести аналізи 
ДНК, аби перевірити, чи містять 
продукти з яловичини конину.

Споживачів обурили два мо
менти. По-перше, можлива наяв
ність у конині ветеринарного 
препарату фенілбутазону, відо
мого як «б’ют», – забороненого в 
харчопромі. По-друге, ймовірно, 
старих коней, вирощених як ска
кунів, забивають у набагато стар
шому віці, ніж більшість призна
чених на забій тварин.

Можновладці різко відреагу
вали на звинувачення в недбаль
стві й переклали вину на харчові 
компанії. Румунія заявила, що їй 
нічого приховувати і що не варто 
звинувачувати тамтешніх легаль
них м’ясників, які займаються ко
ниною. Ферми у Великій Брита
нії, які офіційно спеціалізуються 
на цьому м’ясі, також заявили, 
що не дозволяють змішувати 
його з яловичиною. Однак різ
ниця в ціні досить відчутна: 1 т 
конини продається за €800, а 
яловичини – щонайменше за 
€3,5 тис. Десь хтось незаконно 
робить великі гроші на цій роз
біжності.

Щвейцарія, Норвегія, Шве
ція, Кіпр і Люксембург також 
причетні до скандалу. Як пояс
нив один із коментаторів BBC: 
«Шведська компанія Findus ко
ристується послугами французь
кої Comigel для виробництва го
тових страв. Для своєї фабрики в 
Люксембурзі вона отримує м’ясо 
від іще однієї французької фірми 
– Spanghero. Та своєю чергою 
вдається до посередництва аген
ції на Кіпрі, яка звертається до 

представника в Нідерландах, 
щоб отримати м’ясо зі скотобійні 
в Румунії». Людям, які звикли ку
пувати яловичину чи баранину в 
місцевого фермера, важко собі 
уявити такий складний ланцюг 
постачання, що охоплює всю Єв
ропу.

Ця ситуація пов’язана з де
далі більшим попитом на м’ясо, 
який створюють багаті споживачі 
Заходу. Та водночас вони не хо
чуть платити більше за свою їжу. 
Міжнародні мережі супермарке
тів займають дедалі ширшу нішу 
на ринку харчових продуктів, і 
втримувати низькі ціни їм дає 
змогу постачання з найрізнома
нітніших джерел, що стало ре
альністю завдяки транспорту з 
рефрижераторами й ефективним 
системам збуту. Три покоління 
тому більшість покупців отриму
вали продукти, особливо м’ясо, 
на найближчих фермах. Покупці 
знали фермерів і були свідомі 
того, які харчі лежать на полицях 
місцевих магазинів. Крім того, 
люди вживали різноманітні види 
м’ясного – печінку, шлунки, 
нирки, мозок, язик і навіть 
кишки. Тепер усе інакше. Попит 
є лише на «найкращі» шматки – 
першокласний стейк або ребра. 
Здебільшого нинішні європей
ські споживачі вже не їдять ко
нини, козиного чи ще якогось ін
шого м’яса, окрім яловичини, ба
ранини, свинини, оленини, куря
тини, індичатини й качатини. Це 
означає, що велика частина м’яса 
корови, так би мовити, пропадає. 
Тож тепер скотобійні обчищають 
інші частини тварин до наймен
шого шматочка, перемелюють це 
м’ясо і продають для виробни
цтва ковбас, лазаній, бургерів та 
будь-яких інших продуктів, у 
яких неможливо визначити, що 
за м’ясо всередині й звідки похо
дить. Завдяки цьому воно коштує 
дешево, а відповідна промисло
вість приносить прибуток.

Харчова паніка – не перший 
інцидент. У деяких країнах під
робки їжі викликали не лише 
скандали, а й смертельні на
слідки. В Іспанії 1981 року більш 
ніж 600 осіб загинуло і ще чи
мало були паралізовані внаслідок 
вживання оливкової олії, в яку 
підмішували машинне мастило. 
В Австрії 1985 року було вияв
лено, що вино однієї з найпопу
лярніших марок містить діети
ленгліколь – антифриз для авто
мобілів. А в КНР п’ять років тому 

широкого розголосу набула спра-
 ва з дитячим харчуванням з до
мішками меламіну, від якого по
страждали 300 тис. малюків, 52 
тис. із яких були госпіталізовані. 
Кількох китайських високопоса
довців за цю підробку стратили. 
Регулярно випливають на по
верхню справи про використання 
технічного спирту для нелегаль
ного виробництва алкогольних 
напоїв, що нерідко мають тра
гічні наслідки – люди сліпнуть 
або дістають хвороби печінки.

Є дві причини харчових за
гроз. Перша: недбальство й не
спроможність відокремити шкід
ливі хімічні сполуки в ході пере
робки та зберігання продук   - 
тів – нині ця проблема набула по
мітного поширення. Друга при
чина: незаконні оборудки для де
шевшого виробництва, напри
клад із додаванням заборонених 
речовин у корм для тварин або 
ін’єкції з водою, що їх вводять за
битим тваринам для збільшення 
маси м’яса.

Чимало людей, побоюючись 
промислових харчових продук
тів, стали з підозрою ставитись до 
готової їжі і дедалі частіше звер
таються до місцевої та органічної, 
яку купують на ринках. Унаслі
док скандалу з кониною в Європі, 
як свідчить опитування, майже 

половина споживачів Великої 
Британії, збираються бойкоту
вати причетні до нього супермар
кети. Натомість громадяни по
вертаються до традиційних 
м’ясників – у деяких сімейних 
м’ясних крамничках продажі 
зросли на 30%.

Супермаркети стривожені 
зіпсутою репутацією. Вони не
гайно почали офіційно просити 
вибачення за інцидент. Однак 
їхні збитки у зв’язку з вилучен
ням м’ясного – дрібничка порів
няно з тими втратами, яких 
вони зазнають, якщо люди пе
рестануть довіряти їхнім про
дуктам.  

7 лютого шведська 
міжнародна хар-

чова компанія 
Findus прибрала всі 
лазаньї з яловичи-
ною з полиць бри-

танських супер-
маркетів 

після того, як ана-
лізи показали, що 
деякі ї ї продукти 
містили майже 

100%
конини 
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«ВІЧНИЙ» 
ОБРАЗ ІТАЛІї. 
Повернення 
Сільвіо 
Берлусконі 
у велику 
політику не 
віщує нічого 
доброго для 
італійської 
економіки 

Х
тось приходить сюди з 
кількома пляшками вина, 
хтось – із бутлем оливко
вої олії власного виробни

цтва, інші несуть предмети анти
кваріату із сімейної колекції. 
Невеликий ресторан L’è Maiala у 
Фло  ренції, назва якого місцевим 
діалектом означає «Тяжкі часи» – 
єдиний в Італії, який пропонує 
своїм клієнтам послугу оплати 
бартером. 

Характерний для пострадян
ського простору в 1990-х спосіб 
розрахунку ввійшов у моду в Іта
лії як реакція на кризу, від якої 
потерпає країна. Її державний 
борг сягає 125% ВВП, а еконо
мічне зростання, яке й перед ре
цесією було недалеке від нуля, 
скотилося до від’ємних показни
ків. Реформи, запроваджені тех
нічним урядом Маріо Монті 
впродовж трохи більш ніж річ
ного його перебування біля 
керма, заспокоїли світові ринки, 
однак простих італійців змусили 
тугіше затягнути паски. Тож не 
дивно, що сáме питання кризи й 
виходу з неї – в центрі парла
ментської передвиборної кампа
нії. За нею уважно стежать у Єв
ропі та світі, бо ж від дій нового 
італійського кабінету залежать 
перспективи світової економіки, 
стверджує Алессандро К’ярамон-
 те, експерт Італійського центру 
виборчих студій. «Наша еконо
міка в сім-вісім разів більша за 
грецьку, тому, як прийнято ка
зати, Італія надто велика, щоб 
зазнати краху. Якщо так тра
питься, це може призвести до 
ефекту доміно не лише в Європі. 
До цих виборів прикуто таку ве
лику увагу через побоювання, чи 
не запанує після них у країні без
владдя або чи не стануть на чолі 
уряду ті політичні сили, які з по
гляду світових ринків уже проде

монстрували свою нездатність 
контролювати фінан  сову ситуа
цію в країні».

ЧеТВеРТе ПРишесТЯ 
БеРЛУсКОНІ?
Експерт має на увазі Сільвіо Бер
лусконі та його правоцентрист
ську коаліцію «Народ свободи». 
Упродовж трьох каденцій свого 
кабінету той запам’ятався насам
перед епатажними витівками та 
жартами на межі фолу, проте аж 
ніяк не реформами. Сексуаль
ний скандал, відомий на весь 
світ під назвою «бунга-бунга», 
здавалося, завдав вирішального 
удару по репутації «Бурлесконі», 
як його прозвали в Італії. Напри

кінці 2011 року він був змушений 
подати у відставку, і видавалося, 
що його політична кар’єра на 
цьому завершена – екс-прем’єр 
запевняв, що на вибори-2013 не 
йтиме. Втім, за два місяці до них 
раптово передумав. Під час кам
панії Сільвіо щедро роздавав обі
цянки, одна з яких – повернути 
людям запроваджений Монті 
податок на нерухомість – викли
кала хвилю сатиричних відгуків 
у соцмережах, користувачі яких 
імпровізували на тему того, що 
ще він поверне виборцям (від 
«італійських колоній у Східній 
Африці» до «еластичності 
шкіри»). Втім, значна частина 
електорату купилася на обі

Автор: 
Ольга Токарюк, 

Італія

Італійська рулетка
Парламентські вибори, які відбудуться на Апеннінах 24–25 лютого, 
називають найважливішими за останні 20 років. Від їх результатів 
залежить не лише дальший розвиток країни, а й доля єврозони
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РОЗГАДКУ ФеНОМеНА 
«НеВМиРУщОГО 
БеРЛУсКОНІ» сЛІД шУКАТи 
Не Лише В йОГО ХАРиЗМІ  
ТА ФІНАНсОВиХ І МеДІйНиХ 
РесУРсАХ, А ще й В УМІННІ 
ЗЛОВиТи НАсТРОї 
ГРОМАДЯН

цянки: рейтинг Берлусконі пі
шов угору й за два тижні до пе
регонів (термін, після якого в 
Італії заборонено публікувати 
результати опитувань) набли
жався до 30%.

Розгадку феномена «невми
рущого Берлусконі» слід шукати 
не лише в його харизмі та фінан
сових і медійних ресурсах. За 
словами експерта К’ярамонте, 
він як ніхто інший угадує настрої 
громадян. Леонардо Візані, спів
робітник компанії, яка організо
вує масові заходи, голосував за 
Берлусконі на попередніх вибо
рах і знову планує це зробити: 
«Він репрезентує типову італій
ську ментальність і спосіб мис
лення: «Так, існують правила й 
закони, але не переймайся, їх 
можна обійти». Монті спробував 
змінити сприймання Італії за 
кордоном, показавши образ кра
їни, який подобається інозем
цям. Але це не те, чим вона на
справді є, поки що не те. Берлус
коні – той, хто найкраще пред
ставляє Італію з її суперечнос
тями, багатою Північчю й бід
ним Півднем, бізнесом та ма
фією, і варто це визнати».

ІсПиТ ДЛЯ ПРОФесОРА
Повернення Берлусконі до влади 
політолог К’ярамонте називає 
катастрофічним, але не таким 
уже й фантастичним сценарієм. 
Екс-прем’єр суттєво скоротив 
відставання від лівоцентрист
ської коаліції, в упевненій пере
мозі якої ще кілька тижнів тому 
ніхто не сумнівався. Це, а також 
шалена популярність нового 
Руху 5 зірок перетворюють іта
лійські вибори на рулетку, спрог
нозувати результат якої складно. 
Зараз підтримка лівих колива
ється на рівні 35%, хоча якби за
мість 62-річного представника 
старої номенклатури П’єр луїджи 
Берсані на чолі в них був пред
ставник нового покоління – ха
ризматичний 38-річний мер 
Флоренції Маттео Ренці, – вони 
легко здобули б необхідні для аб
солютної більшості в парламенті 
голоси, каже К’ярамонте. А так, 
швидше за все лівим доведеться 
домовлятися про коаліцію із цен
тристами Маріо Монті, отримані 
політсилою якого мандати, схо-
 же, стануть вирішальними.

На самого Професора (так 
називають Маріо Монті. – Ред.) 
чекає серйозне випробовування, 
адже це його перша участь у ви

борах. За рік урядування він 
справді змінив імідж Італії і по
ліпшив ставлення до країни за 
кордоном. Утім, кредит довіри 
італійців самому очільникові ка
бінету, чия популярність сягала 
піку відразу після приходу до 
влади, швидко вичерпався. Нові 
податки, пенсійна реформа, 
спроби лібералізувати ринок 
праці – внаслідок непопулярних 
заходів у боротьбі з кризою рей
тинг Монті напередодні виборів 
заледве перевищує 10%.

Чимало італійців вважають 
його «агентом» Німеччини та 
міжнародних банків, інтереси 
яких він начебто відстоює актив
ніше, ніж національні. Закида
ють йому також надмірну «еліт
ність» і відірваність від народу: в 
списку його центристської коалі
ції опинилися такі багатії, як пре
зидент Ferrari Лука ді Монтедзе
моло. У прем’єрське крісло після 
виборів Професор навряд чи по
вернеться, однак цілком може 
стати міністром економіки.

ГОЛОсисТий «ЦВІРКУН»
Мікроавтобус, мегафон і запаль ні 
промови на переповнених май
данах італійських міст: невід’ємні 
складові виборчої кампанії ко
міка Беппе Ґрілло, лідера най
більшої несподіванки цих пере
гонів, Руху 5 зірок. Сила, котра не 
зараховує себе ні до правих, ні до 
лівих і вперше бере участь у ви
борах, за прогнозами, може здо
бути близько 20% голосів. Се
крет шаленого успіху «цвірку
нів» (саме так перекладається 
«ґріл  ло») – в тому, що вони гра
ють на розчаруванні громадян у 
політиках, котрі керували Іта
лією впродовж останніх 20 років, 
і закликають «змести їх поганим 
віником».

Руху 5 зірок вдалося залу
чити на свій бік молодь тому, що 
він першим в Італії широко ви

користовував інтернет для веден-
 ня кампанії, мобілізуючи при  біч-
ників через блоги й соціальні ме
режі (безкоштовний доступ до 
«павутиння» для всіх – один із 
пунктів його передвиборної про
грами). Політолог К’ярамонте 
вба  чає в русі Ґрілло продовжен-
 ня європейської тенденції до 
зростання популістських партій. 
Якщо «цвіркунам» вдасться пе
ретягнути на свій бік виборців, 
які поки не визначилася (а таких 
близько 27%), то вони зможуть 

змінити розстановку сил у парла
менті. Європейських лідерів не
покоять стабільність нового іта
лійського уря    ду та євроскептичні 
погляди Ґрілло, котрий пропо
нує провести в Італії референдум 
щодо виходу з єврозони.

Хоч би хто прийшов до влади 
в Італії, безсумнівно одне: но
вому урядові буде непереливки. 
«Нині перебування біля керма 
вельми в ціні, й незалежно від 
того, хто керуватиме, уряд при
речений бути непопулярним. Си
туація складна, рецесія і стагна
ція тривають, ресурсів бракує, а 
отже, потрібні нові жертви. Це 
означає безробіття і зниження 
рівня добробуту щó неминуче ви
кликає невдоволення, а отже, 
опозицію до тих, хто в очах гро
мадськості відповідальний за ці 
біди», – підсумовує політолог 
К’ярамонте. 

державний 
борг італії 

сягнув 

125% 
ввП

За даними Італійського 
центру досліджень 

громадської думки (ISPO)

Електоральні симпат� на Апеннінах
(станом на 8 лютого – останній день, коли 

італійський закон дозволяє публікувати результати 
передвиборних досліджень)

34,9%
29,8%

16,4%
12,5%

27,4%

Лівоцентристська коаліція 
(лідер – П’єр Луїджі Берсані)

Правоцентристська коаліція «Народ свободи» 
(лідер – Сільвіо Берлусконі)

Рух  5 зірок
(лідер – Беппе Ґрілло)

Центристська коаліція 
(лідер – Маріо Монті)

Невизначені 
та проти всіх
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Автор: 
Януш 

Бугайські, 
сшА 

Нова команда Обами 
Зовнішньополітична програма президента США на другу каденцію 
обіцяє чимало несподіванок 

Н
а другому терміні амери
канські президенти за
звичай стають більш 
гнучкими і менш стрима

ними у зовнішній політиці. Ба
рак Обама вже не має перейма
тися майбутньою виборчою 
кампанією, натомість може зо
середитись на ініціативах, що 
забезпечать тривалий і позитив
ний ефект. Очевидно, Обама вже 
застосовує свіжий політичний 
підхід, адже, попри активну 
опозицію в Конгресі, нещодавно 
призначив нові кадри на посади 
у сфері національної безпеки.

сУПеРеЧКи щОДО 
КАНДиДАТІВ
У своїй другій адміністрації 
Обама відразу ж здійснив кілька 
важливих кадрових ротацій у 
команді, що займається націо
нальною безпекою. Новопризна
чені держсекретар і міністр обо
рони опинилися в центрі уваги з 
огляду на їхню роль у форму
ванні зовнішньої політики. 
Будь-які урядові кадрові зміни 
має схвалювати Сенат США, 
тому процес призначення може 
бути напруженим і виснажли
вим. У той час як кандидатура 
на посаду держсекретаря була 
ухвалена доволі швидко, пре
тенденти Обами на посади міні
стра оборони і директора Цен
трального розвідувального 
управління (ЦРУ) викликали 
чимало суперечок.

Високопоставлені сенатори 
хотіли блокувати призначення 
Чака Гейґела на посаду міністра 
оборони і Джона Бреннана – на 
посаду очільника ЦРУ. Ухва
лення Бреннана на зміну ко
лишньому голові ЦРУ, генералу 
Девіду Петреусу, супроводжува
лося розмовами про антитеро
ристичну політику Білого дому. 
Джон Бреннан – ветеран 
служби розвідки, колишній го
ловний радник Обами з питань 
боротьби з тероризмом, який 
брав безпосередню участь в опе

рації ліквідації Осами бен Ла
дена. У Сенаті його критику
вали за підтримку жорстких ме
тодів допиту, які застосовува
лись проти підозрюваних теро
ристів у часи адміністрації 
Джорджа Буша.

Крім того, триває розгляд 
справи щодо операцій зі зни
щення підозрюваних терорис
тів, які Білий дім Обами пере
важно приховував від громад
ськості. Зокрема, йдеться про те, 
щоб влада підтвердила інфор
мацію про створення ЦРУ та Ко
мандуванням сил спеціальних 

операцій США таємної бази без
пілотних літальних апаратів у 
Саудівській Аравії. 

Обама відмовився розкрити 
подробиці одного з найсупере-
чливіших аспектів програми ви
користання безпілотників – зни
щення американських громадян 
за кордоном, яких звинувачують 
у терористичних змовах. Попри 
розголос у пресі та постійну кри
тику республіканців, більшість 
конгресменів погоджуються з 
адміністрацією чинного глави 
США, що програма викорис
тання безпілотників – ефектив
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ЧОГО ЧЕКАТИ, МІСТЕРЕ ПРЕЗИДЕНТЕ? 
Ядерні загрози та регіональні 
кризи будуть пріоритетами роботи 
новоспеченого держсекретаря США 
Джона Керрі



ний спосіб боротьби з «Аль-
Каїдою» й організовуваними 
нею масштабними атаками 
проти Штатів. Обама рішуче на
лаштований продовжувати цю 
політику замість того, щоб від
правляти проти терористів вій
ськові підрозділи, ризикуючи 
життями сотень американців.

Хоч він і намагається розши
рити склад своєї адміністрації, 
призначаючи поміркованих рес
публіканців на кшталт Чака Гей
ґела, кандидатуру президента на 
посаду міністра оборони не під
тримали представники обох пар
тій. Гейґела атакують на різних 
фронтах. Зокрема, проізраїльські 
угруповання критикують його 
позицію щодо Ірану, «Хезболли» 
і ХАМАСу. Сенатори-респуб лі-
кан ці цитують заяви Гейґела 
щодо готовності вести діалог із 
Тегераном, а також «Хезбол
лою». Мовляв, він може зволі
кати з військовим вторгненням у 
разі, якщо Іран наблизиться до 
створення ядерної зброї.

Напевне, найбільш нагаль
ним питанням, що муситиме роз
глянути новий міністр оборони, 
буде бюджет Пентагону. Нині час 
для фінансових обмежень та урі
зання бюджету, тож Гейґел зая
вив, що бюджет військового ві
домства занадто роздутий. Він 
критикує чисельний склад аме
риканської армії, а також вважає, 
що міністерству оборони слід за
тягнути паски. Це означає, що він 
вступає у безпосередню конф
ронтацію з консервативними рес
публіканцями, на думку яких 
зменшення військового фінансу
вання поставить під загрозу наці
ональну безпеку.

Хоч Гейґел був проти роз
гортання військ в Іраку за адмі
ністрації Буша і критикував 
втручання США в Афганістан, 
його не можна назвати пацифіс
том. Він ветеран війни у 
В’єтнамі, отримав два «Пур
пурні серця» – найпрестижнішу 
військову нагороду за відвагу. 
Призначення Гейґела, попри 
тривалий опір республікан
ських законодавців, потягне за 
собою гучні протести в уряді 
проти військових втручань за 
кордоном. Якщо в очах біль
шості демократів він поси
литься, то республіканців це 
лише відштовхне від адміні
страції Обами, а отже, спричи
нить ще глибшу поляризацію в 
американській політиці.

ПОПеРеДУ сеРйОЗНІ 
ВиКЛиКи
Кандидатура сенатора Джона 
Керрі на зміну держсекретаря 
Гілларі Клінтон дістала здебіль
шого схвальну реакцію. Керрі 
очолював Комітет Сенату з між
народних відносин, він став 
єдиним претендентом на по
саду держсекретаря після 
зняття кандидатури посла Сью
зан Райс. Йшлося про занепоко
єння конгресменів її заявами 
після загибелі у вересні того 
року американських диплома
тів у Бенгазі (Лівія) внаслідок 
теракту. Керрі буде відповідаль
ним за вироблення і реалізацію 
масштабної зовнішньополітич
ної програми президента. Він 
матиме справу з ескалацією 
конфліктів у кількох країнах, а 
також із численними нещодав
німи кризами, які також при
зведуть до політичних супере
чок у Вашингтоні. У перші дні 
після призначення Керрі на по
рядку денному постали дві на
гальні проблеми: ядерні за
грози з боку Північної Кореї й 
Ірану.

Пхеньян нещодавно провів 
масштабні випробування атом
ної бомби, нехтуючи загальним 
міжнародним протестом. Ре
жим Кім Чен Ина прагне проде
монструвати, що не піддасться 
зовнішньому тискові і домага
ється статусу провідної держави, 
нарощуючи ядерний потенціал, 
на рівні з Китаєм та Індією. 

Подібна ситуація склалася і 
з ядерними амбіціями Ірану. 
Після призначення Керрі віце-
президент Джо Байден заявив 
про можливість проведення без
посередніх переговорів із Теге
раном. Обама утримувався від 
такого діалогу під час першого 
президентського терміну, щоби 
його не сприймали як слабкого 
лідера перед лицем диктатор
ських режимів. Керрі, вочевидь, 
матиме більшу свободу дій у від
носинах із різними антиамери
канськими режимами, перед 
ним стоїть серйозне випробу
вання на дипломатичні зді
бності.

Новоспечений держсекретар 
також матиме справу з наростан
ням конфліктів у Сирії та Північ
ній Африці: він має попрацю
вати над ефективними міжна
родними інструментами для їх
нього врегулювання. Для дипло
матії Керрі є серйозні виклики, 

адже союзники США по-різному 
ставляться до допомоги повстан
ським рухам, тимчасом чимало 
нинішніх загроз вимагають не 
міжнародних військових коалі
цій, а більш комплексного полі
тичного маневрування.

Керрі також муситиме зва
жати на той факт, що Вашинг
тон не може розраховувати на 
своїх союзників у можливих вій
ськових протистояннях. 

Ядерні загрози і регіональні 
кризи будуть пріоритетами ро
боти Керрі. Але новий держав
ний секретар також не може 
спускати очей з Китаю, адже 
той стає більш впливовим як 
світова держава, створюючи за
грозу для інтересів США. Росія 
Владіміра Путіна також сія
тиме проблеми для Вашинг
тона, адже намагається сфор
мувати новий російський блок 
навколо своїх широких кордо
нів. З огляду на згортання полі
тики «перезавантаження» між 
США та Росією знову на по
верхні опиняться суперечки 
навколо планованого розмі
щення в Європі системи проти
ракетної оборони НАТО. Будів
ництво імперії та намагання 
Путіна продемонструвати, що 
Росія протистоятиме амери
канському впливові, також мо
жуть спричинити нові зі

ткнення з Вашингтоном у Схід
ній Європі, на Кавказі й у Цен
тральній Азії.

На тлі цих світових викликів 
Керрі усвідомлює, що США по
трібно буде терміново вирішити 
свої серйозні фінансові про
блеми, якщо країна хоче зали
шитись стабільною світовою си
лою. Адже, якщо Америка стане 
економічно занепалою країною, 
що не вступає у військові проти
стояння, це може стати поштов
хом до багатьох регіональних 
криз, яким Вашингтон нині на
магається запобігти або які 
прагне вирішити. 

сшА ПОТРІБНО БУДе 
ТеРМІНОВО ВиРІшиТи сВОї 
сеРйОЗНІ ФІНАНсОВІ 
ПРОБЛеМи, ЯКщО КРАїНА 
ХОЧе ЗАЛишиТись 
сТАБІЛьНОЮ сВІТОВОЮ 
сиЛОЮ
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НеДОФеДеРАЦІЯ 
Регіональні реформи Путіна перетворили Росію на уніфіковану, 
забюрократизовану й корумповану неоімперію

Т
орік 12 грудня у своєму по
сланні Федеральним збо
рам Владімір Путін наго
лосив на потребі зміню

вати регіональну політику. За 
словами господаря Кремля, в 
Росії спостерігається значний 
дисбаланс розвитку регіонів, зу
мовлений однобоким сировин
ним характером економіки. Із 83 
суб’єктів РФ 10 отримують 
більше ніж половину всіх дохо
дів держави.

Виходом із цієї ситуації мало 
б стати зміцнення економічної 
бази територій з одночасною 
зміною логіки міжбюджетних 
відносин. Одначе для виконання 
таких завдань Путін пропонує 
лише перевести на муніципаль
ний рівень основну частину фіс
кальних платежів від малого 
бізнесу. А ще він вважає, що міс
цеві бюджети суттєво збагатить 
запровадження від 2014 року 
податків на нерухомість. Утім, з 
огляду на сировинний характер 
господарського комплексу Росії 
ці заходи навряд чи дуже змі
нять становище територіальних 
одиниць. Адже питання надр 
залишається цілком у федераль
ній компетенції.

Щодо національних суб’єктів 
РФ та їхньої автономії, то тут 
жодних змін у бік лібералізації 
не передбачено. Навпаки, ВВП 
наголошував на неабиякій за
грозі державній цілісності з 
боку сепаратизму й етнічного 
націоналізму.

сАТРАПІї ІМеНІ ПУТІНА
Якщо за часів Боріса Єльцина 
регіони дістали стільки сувере
нітету, скільки могли, то з 
прихо  дом до влади у 2000-му 
його наступника становище 
кардиналь  но змінилося. За
мість попередньої політики де
централізації та всевладдя об
раних губернаторів у Росії по
чала вибудовуватися модель 
централізованої федерації. Спо

чатку в травні 2000-го з’явився 
наказ глави держави «Про по
вноважного представника пре
зидента у федеральному 
окрузі», згідно з яким РФ поді
лили на сім округів, межі яких 
збігалися з військовими. За 
основу територіальних реформ 
було взято не історико-культур-
 ні чи економічні чинники, як в 
усьому цивілізованому світі, а 
мілітарно-політичні, за анало
гією до сатрапій Перської дер
жави Ахеменідів. Більшість 
пов новажних представників 

Путіна (повпредів) були генера
лами силових структур – осно
вного знаряддя його боротьби 
проти прихованої опозиції гу
бернаторів централізатор
ському курсові Кремля. Саме 
вони координували діяльність 
силовиків у федеральних окру
гах, виклика  ли до себе «на ки
лим» незгодних керівників ре
гіонів, насилали на них орди ін
станцій із перевірками у ви
падку відходу від курсу центру 
чи «неправильних» результатів 
виборів.

Автор:  
Віктор шатров
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Однак цього Путіну вида
лось замало. Серйозною пробле
мою в проведенні будь-якої цен
тралізації та побудови авторита
ризму є пошук внутрішніх чи зо
внішніх ворогів для консоліда
ції суспільства. Отож-бо недру
гами були обрані терористи й се
паратисти. Розпад СРСР та дві 
чеченські війни стали чудовим 
підґрунтям для нової ідеології. 
З’являлася ненависть до всього, 
що могло потенційно становити 
виклик єдності Росії. Загрозою 
неофіційно було визнано націо
нальні суб’єкти РФ, де-факто 
національно-терито ріа  льні ав
тономії корінних неросійських 
народів.

У Кремлі вдалися до ліквіда
ції тих суб’єктів. Це виявилось у 
проведенні так званої політики 
укрупнення. У 2003–2008 роках 
припинили існування Комі-Пер-
 м’я  цький, Евенкійський, Тай
мирський, Усть-Ординський Бу
рятський та Агінський Бурятсь-
кий автономні округи (див. 
«Парад об’єднань» у РФ). 
Фактич  но це було знищення 
національно-територіальних 
автономій міноритарних етно
сів, унаслідок чо го кількість 
суб’єктів РФ зменшилася від 89 
до 83.

Офіційно доцільність прове
дення цих об’єднань обґрунтували 
потребою скорочення бюрокра
тичного апарату й ліквідації дота
ційних суб’єктів за рахунок їхнього 
«приклеюван  ня» до заможніших 
сусідніх. Та фактично через укруп
нення лави чиновників тільки по
більшали, а федеральний центр 
переклав фінансування дотацій
них адміністративно-територі-
альних одиниць на регіональний 
рівень, роблячи їх іще біднішими 
й периферійнішими.

Паралельно з політикою 
укрупнення Путін і далі тримав 
курс на централізацію управ
ління суб’єктами РФ. Зокрема, 
використав трагедію в Беслані 1 
вересня 2004 року для ліквідації 
виборів губернаторів, кандида
тури яких почали затверджувати 
за поданням президента місцеві 
парламенти. Так само відтепер 
призначали, а не обирали членів 
Верхньої палати парламенту РФ 
– Ради Федерації.

ПОЛІГОНи «КеРОВАНОї 
ДеМОКРАТІї»
Час правління Путіна можна на
звати справжньою експансією 

центру проти регіональної само
стійності. Цей процес супрово
джувався надзвичайним при
множенням лав федеральних 
чиновників. Якщо в СРСР на
передодні розпаду налічува
лося 400 тис. держслужбовців, 
то в РФ часів Путіна їхня кіль
кість зросла до 2 млн осіб. 
Якщо за радянського періоду 
гаслом було «кадри вирішують 
усе», то в сучасній Росії популяр
нішим є афоризм «чиновники 
вирішили, і все».

Чисельне зростання бюро
кратії в Росії спричинило вели
чезний розмах корупції. За оцін
ками Світового банку, її скла
дова становить 48% валового 
внутрішнього продукту РФ. Цей 
показник претендує на місце в 
Книзі рекордів Ґіннесса.  

Усі згадані централізаторські 
заходи в регіонах проводили в 
2003–2008 роках по висхідній. 
Однак обрання президентом 
Дмітрія Мєдвєдєва та розгор
тання світової економічної кризи 
призвели до перерви у тій прак
тиці. Зокрема, це проявилось у 
припиненні політики укруп
нення. З кожним наступним 
об’єднанням центр наражався на 
дедалі більший опір місцевих 
еліт. Влада не пішла на повну пе
ребудову держави за територі
альним принципом замість 
національно-територіального.

Однак новоутворені суб’єкти 
РФ стали справжнім полігоном 
для випробовування методів 
«керованої демократії». Запо
біжним заходом проти губерна
торської опозиції було звіль
нення за подачею Путіна очіль
ника Коряцького автономного 
округу Владіміра Лоґінова, який 
виступав проти об’єднання з 
Камчатською областю. Це стало 
прецедентом усунення главою 
держави обраного народом лі
дера регіону від влади. Як наслі
док – більшість губернаторів, 
побоюючись повторити його 
долю, не виступила публічно 
проти централізаторських захо
дів Кремля.

Створення Забайкальського 
краю, своєю чергою, призвело 
до ліквідації справжньої внут-
рішньої офшорної зони – Агін
ського Бурятського автономного 
округу, де було створено пільгові 
умови для реєстрації підпри
ємств, що зумовило багатора
зове зростання надходжень до 
місцевого бюджету. Після ук-

руп нень такими «гаванями» за
лишилися тільки Москва й 
Санкт-Петербург.

У ході об’єднань уперше 
після 1991 року проводили аб
солютно безальтернативні ре
ферендуми, на яких підраху
нок голосів відбувався на ко
ристь провладного рішення. 
Опозицію не допускали до 
ЗМІ, забороняли мітинги, від
мовляли в реєстрації ініціа
тивних груп проти плебісци
тів. Крім того, мав місце неа
биякий тиск на простих вибор
ців. На чиновників, які висту
пали проти референдуму, на
цьковували масу інстанцій із 
перевірками, проти них пору
шували кримінальні справи. 
Опозиціонерів переслідували 
силові структури. Непокірних 
журналістів та редакторів 
звільняли з роботи. Здивувала 
й нечувано висока явка грома
дян на референдумах (до 80–

90%), зумовлена як адміністра
тивним пресингом, особливо 
супроти працівників бюджет
ної сфери, так і безконтроль
ністю в проведенні самих захо
дів волевиявлення, адже опо
зиціонерів до підрахун  ку голо
сів не допускали. Цей досвід 
було використано під час ін
ших електоральних кампаній, 
зокрема й нещодавніх, коли 
явка в деяких регіонах сяг
нула 140% (!).

Ліквідація автономних окру
гів супроводжувалася значним 
посиленням русифікації місце
вого населення. Напередодні 
об’єднань обіцяли не допустити 
таких процесів, однак насправді 
відбулося значне пришвидшен-
 ня темпів асиміляції корінних 
малочисельних народів Півночі, 
комі-перм’яків та бурятів. Їхні 
мови почали буквально вими
рати на очах. Це підтверджують і 
дані всеросійського перепису на
селення 2010 року, коли їх порів
нювати з цифрами 2002-го (див. 
«Етноцид»). Місцеві громадські 
діячі називали цей процес не 

За оцінками Світо-
вого банку, коруп-

ційна складова  
становить  

48% 
ввП  
Росії

ЧАс ПРАВЛІННЯ ПУТІНА 
МОжНА НАЗВАТи 
сПРАВжНьОЮ еКсПАНсІєЮ 
ФеДеРАЛьНОГО ЦеНТРУ 
ПРОТи РеГІОНАЛьНОї 
сАМОсТІйНОсТІ сУБ’єКТІВ РФ

якщо в СРСР напе-
редодні розпаду 

налічувалося 

400 тис.
 держслужбовців, 

то в РФ часів Путіна 
їхня кількість 

зросла до 

2 млн
 осіб
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інакше як етноцидом або куль
турним геноцидом. Росія повер
нулася до імперської політики 
щодо нацменшин.

Загалом згадані перетво
рення були стрижнем антидемо
кратичної централізації Владі
міра Путіна. Вона повністю су
перечила світовим тенденціям до 
впровадження європейської мо
делі регіонального управлін  ня, 
що базується на принципі субси
діарності, згідно з яким завдання 
слід вирішувати на найнижчому 
або найбільш віддаленому від 
центру рівні. Ідея субсидіарності, 
споріднена з децентралізатор
ською, стала частиною права ЄС 
як один із основ  них механізмів 
стримування централізації.

РесУРси ДЛЯ МеТРОПОЛІї
Якщо за Єльцина розподіл коштів 
між центральним та регіональ
ними бюджетами був приблизно 
50% на 50%, то із приходом до 
влади Путіна з’явилася пропорція 
30% на 70% на кори  сть федераль
ного центру. Водночас на рівень 
автономій та областей перекинули 
фінансуван  ня такої витратної ре
форми, як монетизація пільг. Уна
слідок цього диспропорції в розви
тку регіонів РФ значно увиразни
лися. Фактично за Путіна відроди
лась імперська система управ
ління територіями держави. Су
часна Росія – це неоімперія, де 
суб’єкти Федерації перетворено на 
внутрішні колонії, які є лише ре
сурсними придатками метрополії.

Регіональні рефор  ми Путіна 
призвели до перетворення Росії 
на надцентралізовану, забюро
кратизовану й корумповану не
оімперію, яка опинилася між 
зовнішньою ізоляцією та соці
альним вибухом.

Певна лібералізація регіо
нальної стратегії суттєво не змі
нює пригнобленого напівколо
ніального становища суб’єктів 
Федерації. Усі ці тенденції свід
чать про глибоку внутрішньо
політичну кри  зу в путінській 
Росії, не остан    ньою чергою зу
мовлену нераціональною регіо
нальною політикою, шкідливі 
наслідки якої част  ково почало 
визнавати кремлівське керівни
цтво. 
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«Парад об’єднань» у РФ (2003–2008)

Суб’єкти, що утворилися після 
укрупнення

Пермський край
1 Пермська область
1а Комі-Перм’яцький округ

2 Красноярський край
2а Евенкійський автономний округ
2b Таймирський автономний округ

Камчатський край
3 Камчатська область
3а Коряцький автономний  округ 

4 Іркутська область
4а Усть-Ординський Бурятський 
автономний округ

5 Забайкальський край
5а Агінський Бурятський автономний округ

Суб’єкти, об’єднання яких 
обговорюють

6 Архангельська область
6а Ненецький автономний округ 

7 Хабаровський край 
7а Єврейська автономна область 

8 Магаданська область 
8а Чукотський автономний округ

Байкальський край 
9 Іркутська область 
9а Республіка Бурятія 
9b Забайкальський край

Тюменський край
10 Тюменська область 
10а Ханти-Мансійський автономний округ
10b Ямало-Ненецький автономний округ
 

Інші суб'єкти РФ

11 Новосибірська область 
11a Омська область
11b Томська область
 
12 Кемеровська область 
12а Алтайський край 
12b Республіка Алтай 

13 Санкт-Петербург + 
    Ленінградська область = 
    Ленінградська область

14 Москва + 
     Московська область =
     Московська область 

15 Ярославська область 
15а Костромська область
 
16 Новгородська область
16а Псковська область 

17 Краснодарський край 
17а Республіка Адигея
 
18 Республіка Інгушетія 
18а Чеченська Республіка  

З 83 
суб’єктів РФ  

10 
отримують більше 
ніж половину всіх 
доходів держави

Етноцид
Частка  деяких корінних етносів 
у населенні автономних округів, %

       1989 2002         2010

Агінський 
Бурят-
ський

Комі-
Перм’яць-

кий

Усть-
Ордин-
ський

Коряць-
кий

Евенкій-
ський

Таймирський 
(Долгано-

Ненецький)

54
,9

6
2,

5
6

,8

6
0

,2
 

59
,0

 
3,

2

36
,3

 
39

,6
 

3,
3

16
,5

26
,7

2,
3

14
,0

21
,5

0
,2

13
,2

21
,5

0
,3
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У 
справі Депардьє є щось трагічне: її герой, 
здається, не володів ситуацією. Те, що поча
лося як провокація, швидко стає глухим ку
том, і це непокоїть шанувальників геніаль

ного актора (так, геніального, якщо сумніваєтеся, 
перегляньте, наприклад, «Останнє метро», шедевр 
Франсуа Трюффо). Ще в той момент, коли Депардьє 
оголосив про свій намір оселитися в бельгійському 
селищі Нешен, він зводив будинок у Трувілі (Нор
мандія) і ще один у російському селі неподалік Мо
скви, а також, кажуть, ще й дачу в Мордовії. Ніби 
сам не знав, де житиме. Ніби тікав сам від себе. 
Його симпатії до диктаторів демонструють якесь 
трагічне збочення. Клоун, провокатор, який більше 
не контролює своїх провокацій, який став маріо
неткою диктаторів. 
Крім історії страждань і спокус цей своєрідний се
ріал викликає безліч рефлексій. Почнемо з по
даткової ситуації, яка є відправною точкою. 
Жерар Депардьє – це не перша зірка спорту чи 
мистецького світу, хто 
оселяється за кордоном, 
щоб платити менше по
датків. Джонні Голлідей, 
друг Ніколя Саркозі, Ян
нік Ноа, Емманюель 
Беар, які підтримували 
лівих, зараз перебралися 
до Швейцарії. Чим від
різняється від них Де
пардьє, то насамперед 
тим, що інші робили це 
значно тихіше. 
Але та помилка (чи провокація) є дрібницею порів
няно з помилкою уряду Франції, який протягом ба
гатьох днів нацьковував своїх міністрів, включа
ючи прем’єра Жана-Марка Ейро, на нещасного 
Жеже: «жалюгідний», «особиста поразка». То була 
невиправдана несамовитість, не гідна уряду, яка 
перевищувала фанфаронство актора. Чи не вони 
присоромили наступних кандидатів на податкову 
еміграцію, яких стає дедалі більше? Французькі по
датки на високі доходи є в середньому такими, як і 
в інших країн, а податок на спадщину є незрів
нянно обтяжливішим, ніж будь-де, як, наприклад, 
відомий ISF (impôt sur la fortune), податок на спа
док, який плюсується до всіх інших податків на 
спадщину. Це, можливо, абсурдний податок. Він 
неприємний, складний, його важко збагнути. 
Франція мала б відмовитись від нього, зробити 
його таким, як у сусідів. Але чи повинна демокра
тична країна узгоджувати свою податкову полі

тику з іншими? Наприклад, чи зобов’язані всі євро
пейські держави поновити низький податок на 
прибуток, як у Польщі? Податкова гармонізація Єв
ропи необхідна й корисна, але чи варто відмовля
тися від національного суверенітету? Добре, щоб 
було добре в себе вдома, чи не так, друже Жераре? 
Наскільки різною була спочатку реакція на справу 
Депардьє, настільки одностайним було засу
дження, коли дійшло до епізоду з російським пас
портом. Французи не мають жодних ілюзій щодо 
режиму Владіміра Путіна. Попри дипломатичні 
традиції та народну «французько-російську 
дружбу», всі тверезо оцінюють російський режим, 
який вдається до репресій опозиції, корупції, геге
моністського тиску на сусідні країни. Депардьє ве
ликою мірою втратив свою популярність після зу
стрічі з російським президентом. 

Але ця справа оживила ще один бік французької 
реальності, а саме її потяг до самоочорнення 
(франц. autodénigrement, англ. self-bashing): не 

лише фіскальна система 
є поганою, вся країна 
прогнила, і їй скоро кі
нець. Здається, десь там 
життя краще, там краще 
приймають і підтриму
ють підприємців, люди 
приємніші, еліти не такі 
закриті, культура креа
тивніша тощо. Ті, хто має 
такі погляди, підтриму
ють Депардьє і заявля
ють, що чинитимуть за 

його прикладом. Країна Мольєра й Расіна, перша, 
яку бажали б відвідати туристи всього світу, країна 
Людовіка ХІV та революції за права людини більше 
сама себе не любить. Це новина? Ні, «Франція бешке
тує», як кажуть у бістро. Ця нація завжди чимось не
задоволена, її ідеали весь час зраджують, її надії за
вжди зневажені (французи є чемпіонами з програ
шів у фіналі). Але національна депресія є агресив
ною: Франція і далі ідентифікує себе зі своїм славним 
минулим – вона є країною політики, модерною на
цією, країною прав людини, країною гумору й га
лантності, але більшість французів вважають, що 
їхня історія закінчилася, не кажучи вже про тих, хто 
переконаний, ніби її й не було. Ми переживаємо кі
нець історії, понад те, робимо це дуже погано. Зви
чайно, краще бути незадоволеним, аніж спати. Не
любов французів до власної країни може бути озна
кою позитивного зростання, а може бути й деструк
тивною ненавистю до себе. 

Автор:  
Філіпп де 

Лара, 
Франція 

НеЛЮБОВ ФРАНЦУЗІВ  
ДО ВЛАсНОї КРАїНи МОже 

БУТи ОЗНАКОЮ 
ПОЗиТиВНОГО ЗРОсТАННЯ, 

А МОже БУТи й 
ДесТРУКТиВНОЮ 

НеНАВисТЮ ДО сеБе

 Про що  
   свідчить справа
          Депардьє 
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Поль Тібо: 
«Сучасна проблема ЄС – це його організація та невідкритість до 
зовнішнього світу. Об’єднана Європа сьогодні дуже зайнята сама собою»

О
б’єднана Європа є одним 
з унікальних геополітич
них і соціальних проектів 
сучасності. Нинішні еко

номічні реалії накладають чіт
кий відбиток на життя ЄС, а від
так останній постає перед ви
пробуванням на міцність. В умо
вах кризи глобальних структур 
та впо  вільнення економіки з’я-
вляється новий виклик: задля 
єдності Європа має знайти спіль-
 ні цілі та проекти, навколо яких 
мають об’єднатися її різні нації.

Жителям континенту ще й 
досі важко відкинути поділ на 
Європу Західну й так звану іншу, 
тобто Східну, оцінити вагомість 
її культурного та політичного до
свіду, подолати ментальні роз
біжності з «іншими» європей
цями. Про те, як сприймається 
сучасна Україна у Франції і що 

потрібно зробити для онов
лення європейського проекту, 
Тиждень спілкувався з відо
мим французьким філософом 
Полем Тібо.

У. Т.: У своїй книжці «європа 
для націй» ви критикуєте єв-
ропу як процес, який вбачає цін-
ність у собі самому й лише із со-
бою самим співвідноситься. Чи 
справді нині можна говорити 
про євроспільноту як статичний, 
закритий проект?

– Нині я не бачу того, щоб 
розвиток ЄС і Європи був дина
мічним процесом. Сучасна про
блема Євросоюзу – це його орга
нізація та невідкритість до зов-
нішнього світу. Об’єднана Єв
ропа сьогодні дуже зайнята со
бою. Нею керують дедалі більш 
забюрократизовані структури, 

які надто легко змінюють одна 
іншу. Рішення на найвищому 
рівні, які визначають життя цієї 
системи, буває ухвалено за лічені 
години, до того ж похапцем, без 
належного осмислення. Однак у 
нас немає жодного уявлення про 
те, що ми хочемо робити назо
вні, на світовій арені. Напри
клад, Євросоюзові бракує спіль
ної узгодженої політики щодо 
Африки. Європейців не видно 
поза кордонами їхнього світу, 
тобто ЄС, і звідси – найбільше 
прецедентів для критики. Так 
відбувається через поширену 
думку: що подібніші між собою 
уявлення та цінності європейців, 
то краще для них. Але це зовсім 
не так. Створення об’єднаної Єв
ропи не мало на меті зробити всі 
європейські народи схожими. 
Спілка не означає уподібнення.

спілкувалася: 
Ганна Трегуб

42|укРаЇнськиЙ тиЖдЕнь|№ 8 (276) 21 – 27.02.2013

світ|погляД



БІОГРАФІЧНА 
НОТА:
Поль Тібо – 
французький 
філософ і соці-
альний теоре-
тик. Колега ре-
форматора 
персоналізму 
Жана-Марі До-
менака. У 1977–
1989 роках був 
директором од-
ного з найвпли-
вовіших інте-
лектуальних 
журналів своєї 
країни – Esprit. 
У 1970-х на його 
шпальтах за-
провадив тер-
мін «інша Єв-
ропа» стосовно 
центральної та 
східної частин 
континенту, 
який став кла-
сичним для су-
часних політич-
них наук та со-
ціології.

ПОТРІБНО ЗНАйТи НОВе 
БАЧеННЯ єВРОПи, В ЯКОМУ 
ВАГОМІшУ РОЛь БУДе 
ВІДВеДеНО НАЦІЯМ, АНІж 
БЮРОКРАТІї

Існування ЄС нині ставить 
низку складних питань, бо нині 
політика скорочень, фіскальне 
навантаження необхідні для вре
гулювання економічної кризи, 
проте в більшості європейських 
країн це примножує лави безро
бітних. На жаль, ефективного 
вирішення проблеми поки що не 
знайдено. ЄС став для європей
ців звичкою, а не проектом, що 
наповнює ентузіазмом. Нам по
трібно знайти нове бачення Єв
ропи, в якому вагомішу роль 
буде відведено націям, аніж бю
рократії, яка встановлює еконо
мічні правила.

Уряд ЄС є фактично дипло
матичним. Керівництво, мініс
терства й технократи ухвалюють 
рішення без консультації з гро
мадянами країн Союзу. Поміж 
його управлінців спрацьовує не
писане правило: в усьому пого
джуватися, коли йдеться про ви
рішення загальних проблем. 
Бути незгодними вони не мо
жуть – і цим самим паралізують 
дії одне одного.

Та навіть у такій ситуації го
лоси виборців, тобто простих єв
ропейців, важливі. Саме вони 
вирішують, яка мета є спільною. 
Новий Євросоюз – це об’єднання 
різних країн континенту нав-
коло конкретних спільних цілей 
та проектів, а не об’єднання за
ради цілковитого урівняння без 
жодних ознак відмінності.

У. Т.: На тлі економічно-
політичної кризи в єс багато екс-
пертів говорять про його можли-
вий розпад. Які кроки має бути 
здійснено, аби цього не сталося? 
що політичні мислителі сучас-
ності можуть запропонувати для 
вдосконалення системи 
об’єднаної європи?

– Як на мене, є чітка паралель 
між кризою сучасного західного 
суспільства та кризою християн
ства. Останнє є змістовим ядром 
Європи. Ще одна проблема: 
люди не ставлять проблемних 
питань. Відсутність критичності 
до себе – це найгірше, що нині 
спіткало європейців та створену 
ними соціополітичну структуру. 
Щодо політичних мислителів, то 
тут не варто особливо сподіва
тися на новаторство. Наприклад, 
я не маю якогось особливого ба
чення майбутнього ЄС. Ситуація, 
котру констатую, є, так би мо
вити, пласкою. Нічого нового не 
відбувається, і не факт, що Єв

ропа не житиме й надалі в такому 
підвішеному, але тихому стані. 
Власне, її сучасні мислителі – це 
ті, хто не дає звичайним громадя
нам забути, що потрібно мис
лити. Певним чином те, яким 
буде ЄС, залежить від поглядів 
самих європейців стосовно того, 
чим є людина, культура, нація, 
сім’я та освіта, тобто засадничі 
для Заходу феномени.

У. Т.: У філософській та соціоло-
гічній думці ви відомі як автор 
концепції «іншої європи», що 
встигла стати класичною. Якими 
є визначальні риси цієї частини 
континентального простору?

– Концепт «іншої Європи» – 
це ідея культурного, духовного, 
політичного досвіду східних єв
ропейців, яким повинні користу
ватися на Заході. Це певний сти
мул поважати їх, бо вони не є чи
мось меншовартісним чи друго
рядним. Інше питання – кор
дони тієї Європи, про яку гово
римо. Коли мова про тих-таки 
чехів, зокрема Мілана Кундеру, 
то вони гадають, що Європа за
кінчується на межі західного 
християнства. Через це Польща, 
Угорщина, Чехія та Словаччина 
однозначно до неї належать. Але 
чи так це насправді?

«Родинна Європа» – назва 
книжки польського есеїста Чес
лава Мілоша та однієї зі статей, 
опублікованих у журналі Esprit. 
Обидві побачили світ практично 
водночас 1959 року. Для фран
цузьких інтелектуалів це був сво
єрідний сигнал, що існування со
ціалістичного табору добігає 
кінця. Але залишалась і так 
звана друга Європа, такий собі 
геополітичний евфемізм на по
значення комуністичних країн 
по інший бік залізної завіси. 

Якщо говорити про Україну, 
то на той час вона не становила 
інтелектуального виклику для 
французької творчої спільноти. 
Ми не лише не думали про неї як 
про внутрішню проблему, а й не 
мали чого сказати з приводу 
українського питання. Глобаль
нішою проблемою був поділ 
країн та їхнє право на самовиз
начення у Східній Європі.

У. Т.: Індивідуальне або групове 
маркування відомого простору 
називають ментальною карто-
графією. Яка вона, історія піз-
нання східної європи й України 
для ваших співвітчизників?

– Конкретного образу України 
в уяві сучасних французів наразі 
не існує. Більшість людей у Фран
ції все ще думають, ніби ця країна 
– «десь в СРСР». Найзнакові
шими історичними подіями, що з 
нею пов’язані, є Друга світова ві
йна та доба сталінізму. В нас досі 
не до кінця відчувають реальну 
різницю між українцями й росія
нами; є лише один момент, у 
якому вбачають відмінність, – це 
події Помаранчевої революції 
2004 року разом із персоналією 
пані Тимошенко. Окрім того, 

Україна не має в очах більшості 
французів жодного іміджу. Це 
своєрідна сіра зона, про яку чули, 
що вона розділена, і достеменно 
невідомо, які її масштаби: багато 
моїх співвітчизників думають, не
мовби Львів розташований у 
Польщі, а Крим – теж не в Укра
їні. Ми не маємо чіткого бачення 
української географії та культури, 
їх досі не ідентифіковано.

Я не впевнений, що у сприй
манні більшості французів Укра
їна належить до Східної Європи. 
Східна Європа – це для нас 
Польща, Чехія, Словаччина, Бол
гарія, Румунія, Угорщина. Укра
їна, як видається, досі насправді 
ментально не відмежована від 
СРСР. Східна Європа несе в собі 
дух боротьби за свободу й неза
лежність, згадаймо бодай ту саму 
«Солідарність» у Польщі, події 
1956-го в Угорщині, Празьку весну 
1968 року. Із погляду більшості 
французів, у інших частинах Схід
ної Європи нічого схожого не від
бувалося. А для згаданих країн 
цей відтинок історії скінчився по
зитивно, бо вони вже долучилися 
до ЄС. І в цьому плані Східної Єв
ропи як чогось окремого більше 
не існує.

Нині питання вступу України 
до Євросоюзу вельми проблема
тичне, не останньою чергою через 
російський тиск. Хоча я не певен, 
що це найважливіше, бо ж ЄС пе
реживає кризові часи, маючи 
низку проблем, пов’яза них із но
вими членами, які додалися з 
останнім розширенням на схід.  

№ 8 (276) 21 – 27.02.2013|укРаЇнськиЙ тиЖдЕнь|43

погляД|світ



ЗГАЯНІ 
МОЖЛИВОСТІ. 
Усвідомлення 
необхідності 
розбудови 
власної 
регулярної 
армії до 
лідерів 
Українських 
визвольних 
змагань 
прийшло 
надто пізно, 
на що вже не 
було ні часу, 
ні зусиль, ні 
можливостей  

Автор:  
Андрій 
Руккас

Військо й незалежність
Чому країнам Балтії вдалося захистити свою державність у 1917–
1920 роках, тоді як Україна програла збройну боротьбу

с
вого часу Лєнін написав, що 
«лише та революція чогось 
варта, яка вміє себе захис
тити». Хоч би як ми стави

лися до автора цих слів, але у 
слушності їм не відмовиш. До
свідчений революціонер-практик 
знав, що говорить. На жаль, Укра
їнська революція 1917–1921 років 
оборонити себе не змогла. У чому 
ж полягають причини її поразки? 
Серед усіх негативних чинників та 

явищ одне з найважливіших міс-
 ць посідає непродумана, згубна 
політика очільників тодішньої 
України у військових питаннях.

ГАсЛА ЗАМІсТь ЗБРОї
В українському військовому русі 
від самого початку переважали 
прихильники самостійницьких 
поглядів. Одначе керівники 
Україн  ської центральної ради 
(УЦР) та лідери найвпливовіших 
українських партій (соціал-демо-
кратів, соці  алістів-революціоне-
рів, соціалістів-федералістів) 
стояли на автономістських пози
ціях, а тому не приділяли належ
ної уваги творенню власних 
збройних сил. Український вій
ськовий рух вони розглядали як 
один із козирів у боротьбі з цен

тральною російською владою 
для досягнення своїх поміркова
них вимог. Саме тут ховається 
коріння антимілітаристського 
курсу соціалістичних лідерів 
УЦР, які фактично відмовилися 
від творення оре. Заступник го
лови Центральної Ради Володи
мир Винниченко писав: «Не 
своєї армії нам, соціал-демо кра-
там і всім щирим демократам, 
треба, а знищення всяких по

стійних армій» (див. Тиж-
день, № 3/2013).

Ці утопічні погляди віддзер
калились у IV Універсалі, яким 
було проголошено незалежність 
УНР. «Розпустити армію зовсім, а 
потім замість постійної армії за
вести народну міліцію, щоб вій
сько наше служило охороні робо
чого народу, а не бажанням па
нуючих верств», – сказано в до
кументі, автором якого був 
той-таки Винниченко. Цими за
кликами українському військо
вому рухові було завдано небез
печного удару, його позбавили 
самої мети боротьби, до якої він 
прямував, – побудови регулярної 
національної армії.

Сама собою міліційна органі
зація збройних сил, на яку орієн

тувалися лідери УЦР, не була аж 
такою шкідливою (сьогодні за 
цим принципом, скажімо, побу
довано армію Швейцарії), але за
порукою успішного втілення тієї 
моделі є патріотизм населення, 
готового виступити на захист 
своєї держави. Однак у цій сфері 
діячі УЦР виявилися не на ви
соті, продемонструвавши полі
тичну незрілість і недалекогляд
ність. Вони пливли за течією, не 

встигали за швидкими змінами 
ситуації, не керували народними 
масами, а діяли під їхнім впли
вом. Але така інертність, при
крита гарною фразеологією і 
театральною позою, в полеміці 
з консервативним російським 
Тимчасовим урядом забезпечу
вала діячам УЦР певні дивіде-
нди. Їм вірили, на їхньому боці 
були симпатії українського насе
лення. Та коли владу в Петро
граді захопили більшовики, все 
змінилось, адже через свою полі
тичну наївність і нерішучість 
українські лідери програли чер
воним вирішальний двобій за 
свідомість вояків.

Не гвинтівками й гарматами, 
а вміло побудованою на попу
лістських гаслах пропагандою 

Гетьман Павло Скоропадський під час 
огляду Сірожупанної дивізії, що прибула 

з Австро-Угорщини (серпень 1918 року)

 ф
о

т
о

 З
і З

б
ір

н
и

К
а

 «
З

а
 д

е
р

ж
а

в
н

іс
т

ь
»

44|укРаЇнськиЙ тиЖдЕнь|№ 8 (276) 21 – 27.02.2013

спадок|визвольні рухи



сОЦІАЛІсТиЧНиМи 
ЗАКЛиКАМи УКРАїНсьКий 
ВІйсьКОВий РУХ 
ПОЗБАВиЛи МеТи, ДО ЯКОї 
ВІН ПРЯМУВАВ, – ПОБУДОВи 
РеГУЛЯРНОї НАЦІОНАЛьНОї 
АРМІї

більшовицькі агітатори вирвали 
з-під ідейного впливу помірко
ваних українських партій більшу 
частину солдатів українізованих 
частин. Втомлені війною, вони 
прагнули мерщій повернутися 
додому, аби ділити поміщицьку 
землю. У цій ситуації, за сло
вами Винниченка, діячі УЦР із 
сумом спостерігали, як на їхніх 
очах «полки імені різних гетьма
нів, які так свідомо, так струнко, 
так рішуче вступали в столицю 
України для оборони й захисту 
її, які так веселили всі націо
нальні серця своєю національ
ною свідомістю, щирістю, жовто-
блакитними прапорами й укра
їнськими піснями, які так гучно 
кричали «славу» українській 
владі, ці полки через якусь пару 
тижнів дивним способом спо

чатку губили своє завзяття, по
тім упадали в апатію, в «нейтра
літет» до більшовиків, а потім… 
повертали разом з тими більшо
виками свої українські багнети 
проти нас».

Чисельність вірних УЦР час
тин швидко танула. Якщо на
прикінці осені 1917 року на під
контрольній їй території таких 
було близько 300 тис. вояків, то 
вже у січні 1918-го на захист Ки
єва проти 30-тисячного черво
ного угруповання піднялося 
лише 2 тис. бійців. Більшість цих 
сил воювала з ворогом у самому 
місті, придушуючи повстання на 
заводі «Арсенал», а для оборони 
східних підступів до столиці в 
бій було кинуто останній ре
зерв – патріотичну молодь.

Червоні війська мали не 
тільки кількісну, а і якісну пере
вагу. Особливо це стосується їх 
організаційного будівництва, 
якого досягали грішми, терором, 
агітацією. Власне, й сама більшо
вицька партія мала характер воє
нізованої організації із суворим 
централізмом та дисципліною. 
Крім того, українській стороні 
бракувало мобілізаційних ре
сурсів для поповнення армій
ських лав. Її головний резерв, се
лянство, уже був використаний у 
ході Першої світової війни як фі
зично, так і морально. «Свіжий» 
у військовому плані промисло
вий пролетаріат, який під час 
вій ни був звільнений від армій
ської служби, УЦР на свій бік за
лучити не змогла. Русифіковане 
робітництво вороже ставилося 

до української справи й радо 
йшло до більшовиків.

ЗАХОПЛеННЯ 
«РеГУЛЯРНІсТЮ»
Таким чином, війська Цен
тральної Ради не стримали во
рога, але й більшовики пану
вали недовго. Їх витіснили 
німці з австрійцями, які при
йшли в Україну після Брест
ського миру. Повернувшись до 
Києва, УЦР не мала того авто
ритету й підтримки, тож уна
слідок безкровного перевороту 
наприкінці квітня 1918 року її 
було розігнано. Новим лідером 
України став обраний гетьма
ном генерал Павло Скоропад
ський. Кадровий військовий, 
він не мав соціалістичних ілю

зій щодо міліційного опол
чення й почав творення регу
лярної армії. Передусім дове
лося долати опір німців, які го
ворили гетьману: «Навіщо вам 

армія? Ми тут, нічого поганого 
вашому урядові усередині кра
їни не дозволимо, а щодо своїх 
північних кордонів можете 

бути цілком спокійні: ми не до
пустимо більшовиків. Створіть 
собі невеликий загін із 2 тис. 
людей для підтримання по
рядку в Києві та для охорони 
вас особисто». Зрештою, Ско
ропадський переконав німців, і 
ті погодилися з формуванням 
восьми корпусів. Чисельність 
армії досягла 60 тис., а навесні 
1919-го мала бути доведена до 
300 тис. вояків.

Однак помилкою нової влади 
стало захоплення «регуляр
ністю». Люди, які відповідали за 
армійське будівництво, мислили 
застарілими категоріями, не ро
зуміли складнощів революцій
ного часу. До організації війська 
вони підійшли методично, по
чавши з розбудови адміністра

2-га стрілецька 
дивізія 
«Запорозька 
Січ» Дієвої 
армії УНР під 
командуванням 
отамана  
Юхима Божка 
(1919 рік) 
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тивних структур. А своїм голов-
ним завданням вважали роз
робку, в найменших деталях, 
штатних розкладів для різнома
нітних військових частин і під
рахунок коштів на їхнє утри
мання. Такі методи абсолютно 
не підходили для тодішніх умов. 
Як наслідок – не вистачило часу, 
коштів та енергії на організацію 
війська.

Іншою проблемою, з якою 
зіт кнулися творці гетьманських 
збройних сил, був брак суспіль
ної лояльності як у цивільному, 
так і у військовому середовищі. 
Майже весь командний склад 
походив із колишньої царської 
армії. Більшість офіцерів не сим
патизувала українській ідеї, роз
глядаючи службу як спосіб пере
жити важкі часи. Водночас  
широкі маси населення не мали 
розвинутого почуття національ
ної самосвідомості й легко під
падали під впливи соціалістич
ної та комуністичної пропа
ганди. Гасла про земельну  
реформу й націоналізацію про
мисловості досягли результату. 
Більшість населення не підтри
мувала консервативного геть
манського режиму, що спирався 
на німецьких і австрійських оку
пантів. Тому опозиція без особ-
ливих зусиль восени 1918-го під
няла повстання. Для позбавле
ного допомоги Центральних 
держав Скоропадського це озна
чало кінець його правління.

МесНиКи ЗА НАРОДНІ 
КРиВДи
Під час повстання більшість 
гетьманської армії перейшла 
на бік Директорії УНР. Разом із 
загонами бунтівних отаманів 

після мобілізації на Лівобе
режжі на початку 1919 року 
війська останньої налічували 
близько 100 тис. бійців. Однак, 
народжені у вирі народного 
опору, збройні сили не вияви
лись боєздатними й організова
ними. У них зростала анархія, 
падала дисципліна, гору взяли 
всілякі отамани, які, проводячи 
власну політику, не виконували 
наказів командування. За влуч
ним висловом професора Тараса 
Гунчака, армія була «радше мес
ником за народні кривди, а не 
будівничим нового життя».

Для приведення її до ладу 
потрібні були одностайна полі
тична воля лідерів і тверда дер
жавна влада. А саме цього браку
вало. Українські партії розколю
валися на конкуруючі фракції, 
вчорашні союзники та одно
думці ставали запеклими воро
гами, урядові кабінети змінюва
лися з калейдоскопічною швид
кістю, держава не могла визна
читись ані із внутрішнім, ані із 
зовнішнім курсом. Кожен полі
тик бачив себе єдиним рятівни
ком України. У свої інтриги вони 
активно втягували військо, що 
призвело до його подальшої де
градації. Армійське команду
вання проводило постійну ре
структуризацію військових час
тин, що теж не сприяло їхній бо
єздатності. На тлі політичних 
чвар та внутрішнього розкла
дання армії більшовики захо
пили Лівобережжя, вдруге всту
пили до Києва, зайняли більшу 
частину Правобережжя; із за
ходу підійшли поляки; на півдні 
висадилися війська Антанти. 
Україна опинилась у ворожому 
кільці, до того ж без союзників.

Улітку 1919-го ситуація по
кращала. Влада зосередилася в 
руках голови Директорії Симона 
Петлюри. Його політичні опо
ненти зневірились у подальшій 
боротьбі і, як писав Ісак Мазепа, 
«втратили голову та кинули поле 
бою», виїхавши за кордон. В ар
мії вдалося приборкати отаман
ську сваволю, придушити кілька 
державних заколотів, навести 
лад і дисципліну, за чим мали на
глядати спеціальні інспектори з 
широкими повноваженнями – 
аналог більшовицьких коміса
рів. Зросла чисельність війська: 
до 35 тис. наддніпрянських воя
ків приєдналися 50 тис. галичан. 
Із цими силами Армія УНР по
чала в серпні 1919-го успішний 
похід на Київ і Одесу.

Здавалося, воєнне щастя по
вертається. Але замість більшо
виків з’явився новий ворог – бі
логвардійці генерала Дєнікіна, 
котрий не визнавав самого 
факту існування України як дер
жави, прагнучи відродити «єді
ную і нєдєлімую». Почався но
вий конфлікт, українці зазнали 
поразки. І перемогли їх не білі 
генерали, а плямистий тиф, епі
демія якого викошувала армій
ські лави. У цій війні уряд УНР 
утратив контрольовані ним те
рени, а вцілілі військові частини, 
опинившись на Волині в ото
ченні білогвардійців, більшови
ків та поляків, перейшли до пар
тизанської боротьби. Фактично 
наприкінці 1919-го український 
уряд вибув із політичної бо
ротьби як самостійний гравець. 
Подальший успіх залежав від 
наявності сильного союзника.

У квітні 1920-го на нього пе
ретворилася Польща, з якою 

ВЛАСНЕ 
ВІЙСьКО – 
ЗАПОРУКА 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ. 
Цю тезу добре 
розуміли 
політичні 
еліти у трьох 
балтійських 
країнах 

Естонське вище військове 
командування (1920 рік)

Політична зрілість і 
прагматизм дер-
жавних лідерів, 

згуртованість і па-
тріотичне підне-
сення населення 

дали змогу литов-
цям, латишам та 

естонцям сформу-
вати боєздатні на-

ціональні армії, 
привернути до 
своєї боротьби 

увагу провідних єв-
ропейських країн
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було укладено угоду про спільні 
дії проти більшовиків. Однак, 
усупереч обіцянкам, поляки так 
і не дозволили українцям роз
горнути власну армію, чисель
ність якої коливалась у межах 
10–20 тис. осіб. У жовтні того  
самого року, підписавши сепа
ратне перемир’я з більшови
ками, Варшава відмовилась від 
союзництва з українцями, що 
дало урядові УНР змогу про
вести на Поділлі мобілізацію і 
збільшити чисельність війська 
до 40 тис. Утім, було запізно: на
ступного місяця червоні завдали 
українській армії остаточної по
разки. Її залишки інтернували 
поляки. Збройна боротьба регу
лярних частин завершилася.

БАЛТІйсьКий ПРАГМАТиЗМ
Українці, як і багато інших на
родів колишньої Російської ім
перії, не змогли відстояти свою 
незалежність. Державність ви
бороли тільки поляки, фіни, ли
товці, латиші та естонці. Найпо
вчальнішим для нас є досвід 
балтійців, які опинилися тоді в 
майже ідентичній з українцями 
ситуації. Всі вони тривалий час 
були бездержавними народами, 
під час Першої світової війни їх
ніх інтересів не враховували 
провідні держави – учасниці 
конфлікту, а стрімке націо
нальне піднесення почалося 
лише після повалення царизму 
в Росії. Їхні політичні керманичі 
так само спершу виступали за 
автономію і не поспішали про
голошувати незалежність: ли
товці зробили це 16-го, естонці 
– 24 лютого, а латиші – 18 лис
топада 1918 року. Всім трьом 
країнам довелося пережити ні

мецьку окупацію і прихід черво
них, які своїм терором швидко 
відвернули від себе людей.

Водночас балтійські націо
нальні лідери запропонували 
чітку програму вирішення полі
тичних і соціально-економічних 
проблем демократичним чином, 
без соціалістичних утопій та ра
дикалізму. Це позитивно позна
чилося на всіх сферах держав
ного будівництва, зокрема на 
розбудові власних збройних сил: 
було запроваджено загальний 
військовий обов’язок, успішно 
проведено мобілізацію. Ефек
тивним стимулом стало рішення 
естонського уряду про безкош-
товне наділення землею всіх ге
роїв війни за свободу, поранених 
вояків та членів сімей загиблих 
бійців. Заходи швидко дали ре
зультат. На початку січня  
1919 року в естонській армії було 
менш ніж 5 тис. вояків, напри
кінці місяця – вже 23 тис., а у 
травні – 80 тис.; чисельність лат
війської армії наприкінці 1919-го 
досягла 76 тис., а литовської –  
60 тис. осіб. У боях за незалеж
ність полягло приблизно 5 тис. 
естонських, 4,5 тис. литовських і 
3 тис. латвійських солдатів та 
офіцерів. Для трьох чисельно не
великих народів це значні цифри.

Важливим чинником пере
моги було сприяння демокра
тичним урядам країн Балтії 
ззовні. Під час поділу сфер ін
тересів у колишній Російській 
імперії Литва, Латвія та Естонія 
опинились у зоні впливу Великої 
Британії, яка спрямувала свою 
політику не тільки на пова
лення більшовиків, а й на по
слаблення Росії у спосіб відо
кремлення від неї «національ

них окраїн» (Україна була у 
сфері впливу Франції, інтереси 
якої виявилися протилежними 
– відродити «єдіную і нєдєлі
мую» Росію). Лондон допомагав 
балтійським урядам зброєю, бо
єприпасами, кредитами на заку
півлю військового майна; бри
танські кораблі підтримували з 
моря дії естонської та латвійської 
армій, у складі яких працювали 
інструктори зі Сполученого Ко
ролівства, зокрема майбутній 
переможець німців у битві під 
Ель-Аламейном фельдмаршал 
Гарольд Александер. На допо
могу естонцям прибули кілька 
тисяч фінських, шведських і дан
ських добровольців. Тимчасо
вими союзниками балтійців у 
боротьбі з більшовиками були 
польські та німецькі війська. Що
правда, після перемоги над спіль
ним ворогом почалася боротьба 
естонців та латишів проти німців, 
які хотіли створити в регіоні 
власну маріонеткову державу, а в 
жовтні 1920 року стався поль  сь-
ко-литовський конфлікт.

Політична зрілість і прагма
тизм державних лідерів, згурто
ваність і патріотичне піднесення 
населення дали змогу литовцям, 
латишам та естонцям сформу
вати боєздатні національні ар
мії, привернути до своєї бо
ротьби увагу провідних європей
ських країн, добитися від них 
значної допомоги. Як наслідок – 
республіки Балтії захистили 
свою незалежність і досягли 
міжнародного визнання, тоді як 
Україна через короткозорість 
своїх політиків та низку інших 
факторів утратила суверенітет і 
була окупована іноземними дер
жавами. 

Перша річниця святкування 
естонської самостійності  

у Таллінні (24 лютого  
1919 року)

Латвійські 
війська у Ризі 

(1919 рік) 

«Брати, 
поспішайте 
вступати до 
національної 
армії»

Естонська 
мобілізаційна 
листівка (1918 
рік)
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Українець,  
який урятував 
Варшаву
Бойовий шлях творця  
«чуда під Замостям» генерала 
Марка Безручка

Г
енерал-хорунжий Армії УНР 
Марко Безручко всі свої ві
йни провів у штабах. Мож
ливо, тому його зірка як пол

ководця засвітилася вже під саму 
завісу визвольної боротьби. Па
радоксально, але досягнення ге
нерала мали чи не більше зна
чення, ніж діяння його товари
шів по зброї, оскільки вирішили 
долю не тільки України, а й сусід
ньої Польщі, а можливо, і всієї 
Європи. 

У 1920 році Симон Петлюра 
зробив останню відчайдушну 
спробу порятунку Української 
Народної Республіки. Після під
писання українсько-польського 
договору у Варшаві, більше зна
ного як пакт Пілсудського – Пет
люри, союзні армії двох держав 
вирушили на Наддніпрянщину 
проти більшовиків. У об’єднаних 
збройних силах в українців було 
тільки три дивізії, до яких приєд
налися учасники Першого зимо
вого походу під командуванням 
генерала Михайла Омеляновича-
Павленка. Спільними зусиллями 
польські та українські війська 7 
травня 1920-го здобули Київ і від
кинули більшовиків за Дніпро, 
але дуже швидко військове щастя 
повернулося спиною: рівно за мі
сяць, 6 червня 1920 року, союз

ники полишили Київ і почали 
відступати. У липні більшовицькі 
армії прорвалися до Львова і роз
горнули наступ на Варшаву. Над 
незалежністю Польщі нависла 
загроза. 

Нависла вона й над усією Єв
ропою. За Польщею лежала Ні
меччина – розорена війною та ін
фляцією, принижена Версаль
ським договором, держава була 
легкою мішенню для агресії 
ззовні під доволі привабливими 
для нижчих прошарків насе
лення гаслами. Якби «червоним 
коням» вдалося доскакати до бе
регів Рейну, знесиленій війною і 
розрухою Європі довелося б мати 
справу з тоталітарною диктату

рою в самому своєму серці ще на 
початку 1920-х. Те, що відбува
лося в Польщі, Угорщині, Чехо-
словаччині, Східній Німеччині 
після Другої світової, сталося б на 
20 років раніше, тільки ще жор
стокіше і ще з більшим розмахом. 

На щастя, цього не сталося. 
«Чудо над Віслою» надовго зупи
нило агресію. Згадуючи про події 
серпня – вересня 1920-го, часом 
забувають, що великі перемоги 
часто складаються з невеликих 
ударів. Одним із таких був той, 
якого завдала Першій кінній ар
мії під командуванням Сємьона 
Будьонного 6-та Січова стріле ць-
 ка дивізія під командуванням 
тоді ще полковника Марка Без

Тиждень продовжує серію публікацій про визна-
чних українських військових діячів доби Визволь-
них змагань 1917–1921 років. На відміну від політи-
ків вони залишалися до кінця відданими справі на-
ціонального визволення, стійкими до всіх поневі-
рянь і негараздів збройної боротьби. Сьогодні – роз-
повідь про генерала Марка Безручка, героїчного 
командира оборони Замостя у 1920 році, який уря-
тував Варшаву від натиску червоних у польсько-
радянській війні.

Автор:  
Олеся Ісаюк 
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Відзнака 
6-ї Січової 
стрілецької 
дивізії армії 
УНР (З колекції 
Олександра 
Мельника)

ВАРшАВА ЗАВДЯЧУє сВОїМ 
ПОРЯТУНКОМ Не ТІЛьКи 
ЮЗеФОВІ ПІЛсУДсьКОМУ,  
А й сТІйКОсТІ УКРАїНсьКиХ 
ВОЯКІВ ТА ВІйсьКОВОМУ 
ВМІННЮ їХНьОГО 
КОМАНДиРА МАРКА 
БеЗРУЧКА

ручка. Варша  ва завдячує своїм 
порятунком не тільки Юзефові 
Пілсудському, а й стійкості укра
їнських вояків та військовому 
вмінню їхнього командира. 

ВЧиТеЛь, ЯКий сТАВ 
ВІйсьКОВиМ 
Майбутній рятівник Польщі на
родився в містечку Великий Ток
мак у Таврії. Здобувши початкову 
освіту, навчався у вчительській 
семінарії в Переяславі. Після 
чого вирішив змінити професію 
вчителя на кар’єру військового, 
вступивши до Одеського піхот
ного юнкерського училища, яке 
закінчив 1908 року. Далі Марка 
Безручка у званні підпоручика 
направляють у 106-й Уфимський 
полк, дислокований у Вільні (су
часний Вільнюс). 

Попри службу, перед Пер
шою світовою підпоручик Без
ручко повертається до освіти й у 
1914-му закінчує Миколаївську 
піхотну академію, після чого зно-
 ву потрапляє до 106-го Уфим
ського полку, з яким і вирушає на 
війну. На фронті був поранений і 
контужений, з початку 1915 року 
перейшов на штабну роботу – 20 
січня його призначають офіце
ром для доручень шта  бу 3-го ар
мійського корпусу. З лип  ня 1916-
го Марко Безручко на посаді 
старшого ад’ютанта штабу 42-го 
армійського корпу  су, а з 30 
серпня 1917-го – штаб-старшина 
для доручень штабу 30-го армій
ського корпусу. 

Втім, останнє звання було 
радше формальністю – на той час 
російська імператорська армія 
перестала існувати як єдине ціле, 
а в частинах, де були присутні 
українці, стрімко розпочалася 
українізація. З-поміж однорідних 
раніше частин виокремлювалися 
підрозділи із самих українців, які 
формували власні частини. Часто 
це був тільки початок процесу, 
який закінчувався маршем до 
Києва і складанням присяги на 
вірність Центральній Раді. 

Марко Безручко розпочав 
свою службу Україні як помічник 
начальника персонального від
ділу Головного управління Гене
рального штабу УНР, пізніше – 
Армії Української Держави (геть
манату). З грудня 1918-го він стає 
начальником персонального від
ділу Генштабу УНР, з березня на
ступного року – начальником 
штабу Окремої запорізької бри
гади ім. С. Петлюри Дієвої армії 

УНР, а з червня 1919-го перебуває 
на тій самій посаді в Корпусі Сі
чових стрільців під командуван
ням Євгена Коновальця. 

Марко Безручко не став ле
гендою для своїх вояків, як, на
приклад, Петро Болбочан чи 
Всеволод Петрів, передусім 
тому, що, на відміну від 
останніх, служив пере
важно в штабах і був, так 
би мовити, у тіні. Такою 
є доля всіх штабістів – 
вони та їхня праця не
помітні, їх мало хто зау
важує, але саме від них 
залежать успішність про
ведення військових операцій 
і водночас життя та смерть 
товаришів-фронтовиків. Додат
ковим наслідком цього є те, що 
про штабістів нечасто почуєш у 
споминах сучасників. Постать ге
нерала Безручка не стала винят
ком – дуже мало відомо про його 
роль у подіях 1917–1919 років – 
про нього за цей період майже 
немає згадок. Було б так і з 1920-
м, якби не той факт, що під саму 
«завісу» подій визвольної бо
ротьби доля дала йому можли
вість виступити «справжнім» 
полководцем, та й то в одній із 
переломних битв історії, наслідки 
якої визначили долю не тільки 
України, а й, можливо, всієї Єв
ропи.

«НА ВОРОГА ПІДеМ 
УРАГАНОМ…»
1920 року Симон Петлюра зробив 
останню спробу відвоювати неза
лежність України. Було зрозу
міло, що самотня і знекровлена 
Дієва армія УНР не здолає хоч і 
кепсько організовану, але чис
ленну й непогано озброєну за ра
хунок трофеїв Червону армію. 
Крім того, довелося б пройти че
рез сільську місцевість, мешканці 
якої часто-густо в той час були 
схильні визнавати тільки одну 
владу – власну. Такі «села-
державки» допускали на свою те
риторію тільки ті війська, до яких 
мали політичні симпатії, а ті мо
гли в них мінятися чи не щодня. 
До того ж у Криму і далі відбива
лися від більшовицької армії за
лишки білогвардійців. 

За таких умов потрібно було 
шукати союзника. І він знай
шовся в обличчі сусідньої Поль-
 щі. За умовами Варшавського до
говору, укладеного між Пілсуд
ським і Петлюрою 26 квітня 1920 
року, польська сторона зобов’я-

зувалася надати українській армії 
воєнну допомогу. Не задарма – 
навзамін УНР зрікалася будь-
яких прав на територію Західної 
України. Наслідком цього пакту 
став спільний українсько-польсь-
кий похід на окуповану більшо

виками Центральну та Східну 
Україну, що розпочався вже 
наприкінці квітня. 

Марко Безручко на той 
час, як і багато хто з його 
побратимів, уже опинився 
в таборах для інтернова
них після переходу під час 

Зимового походу кордону з 
Польщею у грудні 1919-го. 

Умови перебування тут були 
кепськими: вояки Армії УНР 
жили в бараках, харчувалися 
тим, що виділяли їм інтенданти, 
одягалися в те, що принесли на 
собі з боїв. Права носити зброю в 
них, ясна річ, не було. 

Ситуація для Марка Безручка 
кардинально змінилася в січні 
1920 року. Саме тоді він, викону
ючи завдання Головного ота
мана, розпочав формування 6-ї 
Січової дивізії Дієвої армії УНР, 
командиром якої 8 лютого його 
призначили офіційно. Уся диві
зія була сформована з інтернова
них українських вояків і розпо

чала свій бойовий шлях напри
кінці квітня разом із союзниць
кою польською армією. Дорогою 
до українських частин приєдну
валися добровольці. 7 травня 
1920-го вояки Марка Безручка 
зайняли Київ. Однак ненадовго – 
через місяць союзні армії зали
шили його й почали відступ. Від
ступали вперто, знаючи, що на
ступний шанс відвоювати власну 
державність випаде нескоро, чер
воні з великими труднощами ви
бивали українські частини з усіх 
природних рубежів – річок Ру
сави, Мурафи, Лозової. 

Попри впертий опір, на по
чатку липня 1920-го червоні про
рвалися в районі Проскурова (су
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часний Хмельницький – Ред.) і 
фронт покотився далі на Захід. 
На його південному крилі укра
їнці змогли частково стримати 
ворога на Поділлі. Тим часом на 
півночі будьонівці через Рівне 
прорвалися до Львова, а основні 
сили Червоної армії оперували 
на околицях Варша  ви. Падіння 
польської столиці було цілком ре
альною перспективою.

Полковник Марко Безручко, 
з липня 1920 року командувач 
Середньої групи, разом зі своїми 
підлеглими та невеликою групою 
польських військ опинився у 
фортеці Замостя. Тут вони і взя  ли 
на себе удар Першої кінної армії 
Будьонного. Остання не встигла 
на варшавський розгром армій 
Тухачєвского і після невдалої 
спроби здобути Львів рушила 
північніше, у напрямку Замостя, 
розраховуючи обійти сили про
тивника й вирвати ініціативу з 
його рук. Але 29 серпня наштовх-
нулася на оборону Замостської 
фортеці. Цього дня підлеглим 
Безручка довелося відбивати 
атаки спішених кіннотників. На
ступного полковнику не стало 
легше – будьонівці повели наступ 
зусібіч, маючи намір взяти захис
ників у кільце. Із заходу вони 
прорвали дротяні огорожі та, 
якби не зусилля сотні українців, 
увірвалися б у містечко. 1 вересня 
кіннота Будьонного відступила 
разом із рештою червоних військ, 
яких відкинули на схід від Вар
шави творці «чуда над Віслою». 

Полковник Безручко своїми 
діями остаточно поховав плани 
більшовицького командування 
взяти в кільце польські армії та 
прорватися на захід у Німеч
чину. Хоча основні сили під ко
мандуванням Тухачєвского були 
розгромлені на Віслі, червоний 
звір був сильний кількісно, та й 
зброї йому не бракувало навіть 
після шести років безперервної 
війни. Заодно Безручко зламав 
один стереотип, поширений у 
військових колах: чомусь вважа
ється, що зі штабістів виходять 
кепські польові командири, мов
ляв, тому що люблять тишу і без 
карти кроку не ступлять. Хоча 
робота штабного офіцера й 
справді дуже відрізняється від 
усталеного образу військового, 
це не означає, що штабіст не 
може командувати військами. 
Може, і часом просто блискуче, 
що й довів на власному прикладі 
Марко Безручко.

Після відбиття ворожої атаки 
на Замостя 6-та січова дивізія 
пішла в контрнаступ. За вересень 
– жовтень 1920 року українська 
та польська армії відвоювали По
ділля і вийшли на Наддніпрян
щину. Але тут генерала (до зван-
 ня генерал-хорунжого Марко 
Безручко був підвищений після 
героїчної оборони – Ред.) очіку
вав несподіваний удар. Без кон
сультації із союзниками польська 
сторона несподівано підписала 
сепаратне перемир’я з більшови
ками. Українська армія залиши
лася сам на сам. Наслідки були 
очікуваними: у листопаді 1920-го 
її війська знову переходили на 
схід за Збруч. Цього разу вже вос
таннє. І той перехід видавався 
вже трагічним апофеозом усього 
попереднього: на переправі во
яки УНР кидали зброю в річку, 
бувало, пошкоджували гвинтівки 
і кулемети, щоб уже ніхто не мав 
із них користі... 

НА ЧУжиНІ
Невідомо, що вчинив зі своєю 
зброєю Безручко. Але він був не з 
тих, хто втрачає надію. В емігра
ції генерал продовжував активну 
діяльність. З травня по серпень 
1921 року – військовий міністр в 
уряді УНР. Згодом пішов у від

ставку з цієї посади на знак про
тесту проти урядової політики. 
Втім, у 1927-му повернувся до ак
тивної діяльності за фахом, 
ставши членом таємного 29-осо
бового Генерального штабу вій
ськового міністра УНР в екзилі 
генерала Володимира Саль
ського. Водночас він вів активну 
громадську та наукову діяльність, 
був головою Українського клубу, 
у 1931–1935 роках очолював 
Українське воєнно-історичне то
вариство у Варшаві, редагував і 
видавав військово-історичний 
мемуарний збірник «За Дер
жаву», написав книжку «Україн
ські січові стрільці на службі 
Батьківщині».   

Окрім громадської діяль
ності треба було на щось жити. 
Генералові пощастило працю
вати за фахом у польському вій
ськовому картографічному ін
ституті у Варшаві. Тут, у місті, 
яке він урятував своєю відвагою, 
минули останні 20 років його 
життя. Особливо важкими були 
останні роки – з 1939-го Вар
шава опинилася під німецькою 
окупацією і виявилася одним з 
тих міст, де нацистський режим 
був особливо жахливим. Повсяк
денною реальністю стали то
тальне зубожіння, брак найнеоб
хіднішого, зокрема їжі, терор 
окупантів. Навіть у цих умовах 
українці продовжували власну 

працю – після смерті військо
вого міністра уряду УНР в екзилі 
цю посаду обійняв Марко Без
ручко, перебуваючи на ній аж до 
своєї смерті 10 лютого 1944-го.  

На ній генералові не довелося 
послати в бій уже жодної армії чи 
навіть бійця, хоча в той час у Єв
ропі лютувала найжорстокіша за 
всю її історію війна. Могила 
Марка Безручка, на щастя, не зго
ріла в полум’ї одного з боїв тієї ві
йни – Варшавського повстання, 
яке розпочалося за півроку після 
його смерті. Вона досі серед інших 
могил у православній частині 
цвинтаря «Воля» у Варшаві. 

Червоні війська

Польські війська
Район оперування 6-ї Cічової 
стрілецької дивіз� Арм� УНР 

Схема оборони Замостя 29–31 серпня 1920 року 

Львів 

Жовква

Белз 

Стоянів 

Рава-Руська 

Любачів 

Томашів 
Сокаль

Володимир-
ВолинськийГрубешів Замостя 

Красностав 

Любомль
Холм 

Група 
генерала
Юзефа 
Галлера

1-ша кінна армія

3-тя польська
арм

ія 

14-та        

радянська арм
ія 

12-та

радянська

арм
ія 

7-ма

польська

дивізія 

6-та польська арм
ія

10-та
польська
дивізія

  2-га
польська
дивізія 

р. Вепр

сносно

р. Буг

ГеНеРАЛ БеЗРУЧКО сВОїМи 
ДІЯМи ОсТАТОЧНО ПОХОВАВ 
ПЛАНи БІЛьшОВиЦьКОГО 
КОМАНДУВАННЯ ВЗЯТи 
В КІЛьЦе ПОЛьсьКІ АРМІї  
ТА ПРОРВАТисЯ НА ЗАХІД  
У НІМеЧЧиНУ

Могила Марка 
Безручка  
у Варшаві 
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Вонові з його почтом було не
легко, як і завжди будь-яко  му 
журі на Берлінале. Годи  лось-бо 
не образити нікого з тих, кого об
ражати в Берліні не можна. Ані 
іранського в’язня Джафара Па
нагі («Срібний ведмідь» за сцена
рій), ані лютого ЛГБТ-кінема  -
тографа («Срібний ведмідь» за 
новаторство Дені Коте; фільм 
«Вік+Фло зустріли ведмедя» про 
двох не юних лесбіянок, що нама
гаються, відсидівши, разом по
чати нове жит  тя), ані Східної Єв
ропи («Золотий ведмідь» руму
нам, Гран-   прі боснійцеві Данісу 
Тановичу за «Епізод із життя 

Боротьба за справедливість
Черговий Берлінський кінофестиваль розподілив призи  
в точній відповідності до поставленого завдання

Б
ерлінський кінофорум се
ред трійки найпрестижні
ших найнервовіший. У сен-
 сі: власне дійство, а не ат

мосфера. Бо ж якраз вона цілком 
демократична, деякі сноби аж 
носи відвертають: мовляв, іще 
трохи – й попкорном запахне. 
Тут справді товчеться молодь, яка 
з гиканням штурмує всі без ви
нятку сеанси, навіть найнезбаг
неннішу дрібничку, а зовсім уже 
навіжені кіномани ночують у 
спальних мішках біля квиткових 
кас. Нервовий Берлінале через 
те, що вічно хоче всім догодити: 
сексменшинам, ув’язненим, 
скривдженим, Східній Європі. 
Зазвичай йому це вдається, але 
коштує чимало сил, а відтак нарі
кань. Але з обраного шляху Бер
лін звертати не бажає. В умінні 
розшаркуватись і галантно про
понувати «ведмедів» тим, хто на 
них, здається, навіть не розрахо
вував, йому немає рівних.

Вон Карвай, голова ниніш
нього журі, ніколи раніше не ба
чив румунського кіно. Цим йому 
відразу-таки й дорікнули: мов
ляв, тільки профанам у царині су
часного кінематографа фільм Ке
ліна Петера Нетцера «Поза ди
тини» (інший варіант перекладу 

– «Поза ембріона») може здатись 
одкровенням, а для обізнаних це 
лише чергове маленьке зітхання 
румунської нової хвилі, що на
крила кілька років тому фести
вальний рух. Задля справедли
вості: фільм – так, не супервід
криття, і в руслі нової хвилі ціл
ком затишно почувається, впи
сався. Але скажіть, чому Вон Кар
вай, будь він тричі головою всіх 
журі на світі, зобов’язаний знати 
румунський кінематограф, щоб, 
крий Боже, не нагородити фільм, 
гірший за попередні з тієї самої 
країни? Що за небувала суво
рість, даруйте?!

Автор: 
Катерина Барабаш, Берлін

«Поза дитини»,  
Келін Петер Нетцер,  
Румунія
Гламурна пані з вищих шарів 
суспільства, владна й пещена, 
постає перед необхідністю ви-
рятувати з біди свого 34-річ-
ного сина – той розігнався на 
машині й насмерть збив сіль-
ського хлопчака. Трагедія 
спершу висвітлює проблеми 
сучасної Румунії: оскаженілу 
корупцію, інфантильність но-
вого покоління, тотальну бай-
дужість, але потім дедалі ви-
разніше виходить на перший 
план істинна любов, яка вияв-
ляється вищою і сильнішою за 
все, що заважає жити.

«епізод із життя збирача  
металобрухту»,  
Даніс Танович, Боснія
Злиденна циганська сім’я, що 
живе за рахунок збирання 
брухту на найближчому авто-
смітнику, опиняється перед за-
вданням, якого не вирішити: ма-
тері негайно потрібна операція, 
але ні грошей, ні медичної стра-
ховки немає. Мінімалістська, зо-
вні спокійна й безпристрасна, 
знята майже документально 
драма про спроби найслабших  
і найбільш скривджених знайти 
допомогу примушує глядача ви-
нести вердикт сучасному суспіль-
ству: катастрофічна антигуман-
ність.1
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збирача металобрухту», непро
фесійному акторові, що зіграв са
мого себе, – «Срібний ведмідь» за 
найкра  щу чоловічу роль). Ну, і, 
як завжди, про всяк випадок еле
гантно плюнути в бік класиків, 
котрі й так поїхали ні з чим, а їм 
іще навздогін – «Срібний вед
мідь» за режисуру Девідові Ґор
дону Ґрі  ну, авторові недавніх 
опусів «Ананасний експрес» і 
«Хо  ро  брі перцем», за милий, 
прикольненький такий (але не 
більше) фільм «Повелитель ла
вини». Ґрін сам, здається, здиво
ваний був до незручності цим 
нонсенсом. Ну, і обов’яз ковий 
жест – яка-небудь безсумнівна 
нагорода, якою поспішають при
мирити невдоволених. Нею цього 
року став приз за найкращу жі
ночу роль, що дістався чилійській 
актрисі Пауліні Ґарсіа, яка зі
грала немолоду, спраглу земного 
кохання тітоньку у фільмі «Ґло
рія», схожій на сам Берлінський 
фестиваль своєю літньою метуш
ливістю й незграбними спробами 
замастити карби віку дешевим 
тональним кремом.

Підсумовуючи цьогорічний 
Берлінале, Тиждень виокремив 
п’ять найцікавіших фільмів. 

«Ґлорія», себастіан Леліо, Чилі
Фільми про старече кохання – не новина. Це взагалі дуже популярна і спекулятивна 
тема, що має здебільшого вихід у звичну трубу: двоє люблять одне одного, діти й роки 
проти, але вони ще ого-го як можуть і залишаються разом. Тут – про інше. Про те, що не 
слід себе дурити, про те, що коханню, окрім бажання та потягу, потрібне ще й зговір-
ливе минуле. А воно звичайно і стає на шляху немолодих сердець. Однак саме про 
нього чомусь і забувають. «Ґлорія» – якраз про минуле, яке ненавидить майбутнє, яке 
тягне назад, до колишніх дружин і чоловіків, до власних прив’язаностей. Це минуле 
обожнює відчуття провини у свого господаря. І хоч би скільки боролася чарівна головна 
героїня з учорашнім на боці завтрашнього, сили нерівні.
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Український стенд на Єв-
ропейському кіноринку, 
організований Держав-
ною агенцією з питань 
кіно, окрім власне її на-
працювань представив 
діяльність Національного 
центру Олександра До-
вженка і двох найбіль-
ших вітчизняних кінофес-
тивалів – київської «Мо-
лодості» й Одеського 
міжнародного. Двома 
важливими презентаці-
ями стали фільми «Пара-
джанов» Олени Фетісової 
та Сержа Аведікяна й 
«Іван Сила» Віктора Ан-
дрієнка. На жаль, пока-
зали тільки трейлери фільмів, позаяк оби-
два вони перебувають на стадії постпро-
дакшн. Єдиною сучасною повнометражкою, 
продемонстрованою в повному обсязі, була 
«Звичайна справа» Валентина Васяновича, 
яка на той момент тільки-но вийшла в про-
кат удома. Головна українська подія на Бер-
лінале – показ фільму Олександра До-
вженка «Земля» в музичному супроводі 
гурту «ДахаБраха», який відбувся в найста-
рішому кінотеатрі Берліна Babylon (зала 
була заповнена вщерть). Тоді як держава по-
всякчас зазирала в минуле, прикривши брак 
повноцінного кінопроцесу ретроспекти-
вами, приватні компанії намагалися диви-
тися у майбутнє. Домовлялися щодо дистри-
буції, пошуку фінансування своїх проектів та 
запрошення до України ділових партнерів.
Тиждень дізнавався в Івана Козленка, ди-
ректора Національного центру Олександра 

Довженка, чому провід-
ною подією Берлінського 
кінофестивалю став по-
каз «вічної» української 
кіновізитівки. 

У. Т.: Іване, чому саме 
«Земля»? Адже 
прем’єрою цього вже 
не назвеш – торік 
фільм і «Даха-
Браха» були на 
Одеському кінофес-
тивалі?
– По-перше, це найві-
доміша українська кіно-
стрічка. По-друге, було 
принципово показати її 
саме в Берліні: До-

вженко перебував на дипломатичній 
службі в цьому місці, трохи навчався, і 
саме тут формувалася його художня іден-
тичність, спочатку як художника, а потім і 
як режисера – на нього справила велике 
враження естетика тогочасного німець-
кого німого кінематогра  фа. У будь-якому 
разі перший його справді вартісний 
фільм «Сумка дипкур’єра», як на мене, 
позначений у виражальній мові впливом 
німецького експресіонізму. Звісно, є 
кілька проектів, спроможних вразити ту-
тешню аудиторію не менше, ніж «Зем-
 ля», але вони не такі компактні – їх му-
зичний супровід створений за допомогою 
оркестрів, а навіть трупу із 15 людей при-
везти сюди не так просто (натомість підго-
товка німецького оркестру вимагала б мі-
сяця а то й двох, а ми стільки часу не 
мали).

У. Т.: А якими відреставрованими стріч-
ками може похвалитися центр До-
вженка нині? Бо ж «Землю» відно-
вили ще за попереднього керівництва.
– Ну «Земля» була реставрована не в такій 
якості, яка давала б змогу показувати її на 
великому екрані, хіба що на DVD, адже 
вона базувалася на бетакамівських версіях. 
Тепер, так би мовити, відновлені фільми 
Миколайчука й Довженка не можна пока-
зати в межах ретроспектив, бо вони не го-
дяться для кінотеатру! Отож нині «Землю» 
заново реставруємо, вже з базою 35-мілі-
метрової плівки… Працюємо лише рік, але 
вже є цикл кіноперформансів «Коло 
Дзиґи», і щодва місяці показуємо реставро-
вані фільми із сучасною, спеціально напи-
саною музикою, наприклад, «Людину з кі-
ноапаратом», «На весні», «Турксиб» і цілу 
низку фільмів на фестивалі «Німі ночі». Ми 
провели ретроспективу Петра Чардиніна 
(дві із п’яти показаних стрічок були рестав-
ровані), Івана Кавалерідзе…

У. Т.: …Але це жодним чином не вирі-
шує проблеми, якою дорікали попе-
редньому керівництву центру До-
вженка – фільми як не потрапляли, 
так і не потрапляють на очі широкому 
загалові.  
Як нині з цим справи?
– Ми вже видали «Людину з кіноапаратом» 
на DVD, але ще не встигли передати на дис-
трибуцію. Та це наступний крок – усього від-
разу не опануєш. Поки що займаємося по-
казами. І, до речі, проводимо їх не тільки в 
Києві, а й у Львові та Донецьку. Певна річ, 
що ці фільми не по трап  лять до прокату, бо 
в нас не існує артхаусної мережі кінотеат-
рів. Намагаємося це робити в межах яки-
хось заходів. 

Записав Ярослав Підгора-Гвяздовський

УКРАїНА НА БеРЛІНАЛе

старе по-новому

«Рай. Надія», Ульріх Зайдль, Австрія
Остання частина трилогії «Рай». Першими були «Любов» 
та «Віра». Ніжна-ніжна, витончена-витончена історія пер-
шого кохання, що звалилося на дівчинку в таборі для під-
літків із надмірною вагою, показує, як трепетно може зву-
чати пісня любові, що не відбулася, між товстою дитиною 
та худим лікарем з обличчям закоренілого педофіла. І 
скільки шляхетності може ховатися за цією малоприєм-
ною маскою – вона виявляється обманкою, а слабосилий 
доктор із печаттю всіх можливих у світі комплексів – люди-
ною неабиякої відповідальності.

«Уроки гармонії», емір Байґазін, Казахстан
Казахський фільм цього року вперше був у конкурсі Бер-
лінале. Режисер Емір Байґазін – дебютант, і зробити 
таке кіно для новачка – майже вищий пілотаж. Мов-
чазна історія хлопчика із глибинки, без п’яти хвилин ау-
тиста, який обожнює чистоту й порядок, але ненавидить 
несправедливість. Щоправда, певної миті його боротьба 
за правду набуває дивних брутальних форм, від яких 
стовпіє навіть місцева поліція. Знята на тлі казахських 
степових пейзажів, стрічка химерно й віртуозно поєднує 
в собі дивовижну гуманність і таку саму жорстокість.
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25.02 – 2.03
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):
25 лютого, 18:00 – прес-конференція та подіумна дискусія за 
результатами австрійського конкурсу для українських драматургів 
«Говорити про кордони». Спільно з Австрійським культурним форумом 
у Києві.
26 лютого, 18:30 – презентація проекту «Електрокнига»: Антон 
Санченко «Самовчитель графомана», Галина Ткачук «Найкращі часи: 
Оповідання», Ірина Цілик «Родимки: Оповідання та повість».
27 лютого, 18:00 – презентація книжкової сер� «Українська 
публіцистика» видавництва «Смолоскип»: Станіслав Федорчук 
«Демонтаж лицемірства», Остап Кривдик «Ужоси українізац�».
28 лютого, 18:00 – зустріч із теоретиком урбанізму та культорологом 
Світланою Шліпченко «Минуле і Місто: між просторизацією пам’яті та 
візуалізацією істор�».
1 березня, 18:00 – «Літературна котоферма»: сучасні українські 
письменники про «котячу» літературу.
2 березня, 17:00 – зустріч із режисеркою Селін Ґейєр «Париж очима 
Жана-П’єра Мельвілля». В межах ретроспективи фільмів кіномитця. 
Спільно з Французьким інститутом в Україні.

Львів (просп. Свободи, 7):
25 лютого, 18:00 – презентація книжки Галини Ткачук «Найкращі 
часи» (спільно з видавництвом «Електрокнига»).
27 лютого, 18:00 – презентація книжки Бернарда Лекомта «Таємниці 
Ватикану» (спільно з видавництвом «Свічадо»).

28 лютого, 18:00 – «Сектор критики»: літературознавчі обговорення 
за участю Андрія Дрозди, Ігоря Котика, Віктора Неборака.
1 березня, 18:00 – презентація проекту «Щоденник. Re:Make».

Вінниця (вул. Соборна, 89):
26 лютого, 18:00 – презентація роману Валентина Тарасова «Чеслав. 
В темряві сонця». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».
1 березня, 18:00 – презентація книжки «Микола Горбович – громадя-
нин, гуманіст, просвітник» за участю упорядника, доктора історичних 
наук Арсена Зінченка.

Харків (вул. Сумська, 3):
26 лютого, 17:00 – відкрите засідання Харківського 
історико-філологічного товариства: «Словотворчість України».
27 лютого, 19:00 – дискусія «Права людини як частини природи». 
Робоча мова англійська.

Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
27 лютого, 18:00 – презентація книжки Наталки Доляк «Гастарбайтер-
ки» (спільно з видавництвом «КСД»).
28 лютого, 18:30 – бізнес-гра від міжнародної молодіжної організац� 
AIESEC.



Королева жахів
Гелен Міррен  
про ексцентрич
ність Альфреда 
Гічкока та роль 
його дружини  
у створенні  
фільмів

У
продовж п’яти десятків ро
ків кар’єра Гелен Міррен, 
лауреатки премії «Оскар», 
була насиченою та різно

манітною, і зупинятись актриса, 
вочевидь, не збирається. Сценіч
ний дебют британки відбувся 
1960-го, після чого вона висту
пала в лондонському Вест-Енді й 
на Бродвеї, а також постійно діс
тавала в повнометражних філь
мах ролі, що приносили успіх. У 
стрічці «Гічкок» Гелен зіграла 
дружину «короля жахів» Альму 
Ревілл, яка була головною парт
неркою режисера у створенні 
класики світового кіно, зокрема 
революційної стрічки «Психо».

У. Т.: Як ви спершу зреагували на 
пропозицію взяти участь у фільмі 
«Гічкок»?

– Я була зацікавлена, але не 
зовсім упевнена, що у сценарію є 
майбутнє, через брак фінансу
вання. Під рукою опиняється чи
мало текстів, одначе ніколи не
має гарантії, що фільм вийде на 
екрани. Хтось каже: «Ми над ним 
працюємо, чи можна запропону
вати вашій увазі наступну чернет
кову версію?» Відповідаєш: «Так, 
будь ласка». Тож я мала на руках 
трохи таких «шкіців», це тягну
лося, мабуть, кілька років. А тоді 
режисер Саша Джервасі взявся за 
справу, я зустрілася з ним, і він 
сказав: «Хочу почути вашу думку 
щодо сценарію». Я щось пробубо
ніла про якісь деталі. Через 
кілька місяців він повернувся з 
дивовижною літературною осно
вою, яку вдосконалив, доопрацю
вав, узяв усі наявні у фільмі еле
менти, об’єднав їх так, щоб сцена
рій бачився цілісним, без прога
лин і мав сенс.ф
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У. Т.: Наскільки Альма Ревілл 
впливала на творчість свого чо-
ловіка Альфреда Гічкока? 

– Вона писала, редагувала, 
коригувала сценарії. Не просто 
казала йому: «Ні, Альфреде, так 
не годиться», – Альма була актив
ною учасницею робочого про
цесу. Йшлося не про те, щоб 
якось применшити авторство кі
номитця, але й сам він, і чимало 
інших казали: «Гічкокові філь-
 ми було творено в чотири руки, 
дві з яких – Альмині». Дружину 
«короля жахів» влаштовувала 
ця непублічність. Гадаю, вона 
сприймала це як партнерство і 
усвідомлювала свою роль у 
ньому. Я читала книжку її дочки 
(«Альма Гічкок: Жінка за чоло
віком»), яка була головним дже
релом для моєї роботи над пер
сонажем. Дочка написала твір 
про свою матір, а не про батька, 
хоч і обожнювала його – це була 
маленька сім’я, члени якої почу
валися дуже близькими, щи
рими, така собі кумедно-про-
вінційна родина. Тобто Патрісія 
Гічкок О’Коннелл хотіла від
дати належне жінці, яка на це 
заслуговувала.

У. Т.: Чи трапляється в роботі над 
утіленням реального героя мо-
мент, коли відчуваєш: ось воно, 
те, що треба…?

– У деяких ролях – так. Зовні 
я дуже не подібна до Альми. Вона 
була стрункою, тендітною пта
шечкою. Справді мініатюрною 
жінкою. Фізичної схожості я ніяк 
не могла досягнути, адже порів
няно з нею завелика. До того ж 
збереглося дуже мало відеозапи
сів із нею. Тож я не зациклюва
лася на цьому, якщо чесно. Я хо
тіла хіба що втілити той автори
тет, який вона мала, і, звісно ж, її 
особистість…

У. Т.: На екрані у вас вийшла 
дуже близька й мила пара. Ви 
багато імпровізували з ентоні 
Гопкінсом?

– У нас був дуже чіткий, гар
ний сценарій. Для такої доброї 
роботи імпровізація була не по
трібна. Ми вже давно мали зі
грати разом із Гопкінсом, адже 
є артистами одного періоду. Я 
завжди відчувала, що ми добре 
вписалися б у п’єсі чи фільмі, й 
нарешті в мене з’явилась мож
ливість із ним попрацювати. 
Ентоні справді великий актор. 
Мені завжди трохи лячно зніма

тися з такими зірками. Але вони 
звичайні люди: коли трудишся 
з кимось, звикаєш до нього і 
згодом розслабляєшся. 

У. Т.: Для режисера саші Джер-
васі фільм був першим біогра-
фічним. Це якось позначилося 
на зйомках?

– Він мав досвід у документа
лістиці, а ще був задіяний у до
сить значущих проектах голлі
вудського масштабу як сцена
рист. Але його підхід не зводився 
до «я все знаю», йшлося радше 
про «знаю, що вчуся». Це куди 
правильніше, ніж компенсувати 
брак досвіду, вдаючи виняткову 
досвідченість. Саша цілком усві
домлював свій рівень як поста
новника. Він не був занепокоє
ним, не мучився, а просто насо
лоджувався процесом. Такий 
під  хід виробити нелегко. Праця 
над фільмом дуже тяжка. Режи
сери стикаються з такою кіль
кістю проблем – брак часу, гро
шей, погода й місце для зйомок, 
актори тощо. Я дивуюся, коли 
взагалі вдається зробити якусь 
стрічку.

У. Т.: Чи пам’ятаєте, як уперше 
побачили стрічку «Психо»?

– Ні, але я пригадую, якось 
прийшов додому мій тато і ска
зав: «Я щойно подивився най
страшніший у своєму житті фі-
льм». Він описав сцену, в якій ге
рой спускається сходами, блимає 
світло. Гічкок умів шокувати. 
Був трохи схибнутим. Його став
лення до деяких речей і досі вра
жає, – мабуть, через певну дива
куватість, ексцентричність, че
рез те, що він був абсолютним 
британцем. А також через чорні 
барви його кінокартин. Я теж ду
маю, що роботи Гіча досі збива
ють із пантелику, усе в них трохи 
перенапружене, ледь-ледь не
справжнє. Але ж він не є неореа
лістом, чи не так? Просто його 
фільми загострюють відчуття не
спокою.

У. Т.: Ваша кар’єра тривала й 
успішна. Яку найкращу пораду 
вам довелось почути?

– Артист і продюсер Боб Бе
лабан дав мені дивовижну наста
нову щодо акторської майстер
ності. Якось багато років тому в 
США я знімалась із ним у фільмі 
«2010» (вийшов на екрани 1984 
року). Спостерігала за різними 
американськими виконавцями 

ролей, котрі здавалися мені та
кими чудовими, такими природ
ними, що я не могла збагнути, як 
їм це вдається. Але Боб сказав: 
«Граючи у фільмі, треба розсла
битись. Так, ніби стріляєш із 
лука: щойно стріла вилетіла, її 
вже не повернеш, і вона влучить 
туди, куди повинна. Тож просто 
роби що маєш робити в конкрет
ний момент, а затим розслабся. 
Ніколи не повторюй помилок 
артистів, які працюють над сце
ною, а потім повертаються до
дому й картають себе за те, що 
зробили щось не так». Відтоді я 
намагалася дотримуватися цього 
напучування. Тобто розслабля
юсь, коли стріла вилетіла. 

«Гічкок»  
у кінотеатрах  

України  
від 21 лютого

еКсПеРТиЗА
Британський кінокритик  
єн сміт аналізує феномен  
Альфреда Гічкока  
й жанр горору: 
Альфред Гічкок на тлі Голлівуду ви-
різняється тим, що був успішним по-
над 50 років. Він чи не перший із кі-
норежисерів зрозумів природу 
страху і зміг висловити її в своїх кар-

тинах. Гічкок виріс в умовах наляканості владою, зо-
крема поліцією, через те, що його батько не вельми ко-
ректно з ним поводився у психологічному плані. Оці 
страхи й усвідомлення власної фізичної непривабли-
вості, оскільки режисер не був красивою дитиною, зму-
сили його усвідомити, чого бояться люди, зокрема в сус-
пільстві. Думаю, він подивився на власний досвід і зро-
зумів, що те, чого він остерігається, має універсальний 
характер. Як на мене, важливо також не пропустити 
оригінального моменту в усіх роботах кіномитця: його 
зброєю було нагнітання непевності. До того ж у 1940–
1950-му Гічкокові не було потреби, як сучасним поста-
новникам, знімати паралельно дві-три картини. Щороку 
він створював один екранний твір, але доводив його до 
довершеності. Щодо жанрового визначення його до-
робку: коли стрічка «Психо» вийшла у прокат, її нази-
вали саме фільмом жахів. Сьогодні, як на мене, цю ро-
боту можна зарахувати до жанру психологічного три-
лера. Та все одно вона містить елементи горору. 
Йдеться про шок, різкі й неприємні звукові ефекти, кров 
у кадрі. Дещо таке, що можна спостерігати в «Мовчанні 
ягнят», яке водночас є і фільмом жахів, і психологічним 
трилером. Від Гічкока там узято ідею  
підозри, хронічної непевності, розсування меж так ши-
роко, як тільки можна. Коли головна героїня заходить  
у підвал, у глядача виникає бажання крикнути, аби вона 
цього не робила. Чого в Гічкока немає, то це всіляких 
монстрів, Дракули чи Франкенштейна. Для мене най-
страшнішими фільмами жахів є ті, які спираються на до-
свід щоденного життя і його реалії. Серійний убивця з 
«Незнайомців у потязі» Гічкока, або привиди померлих – 
оце справді страшні речі. Загалом горор безсмертний, 
як і будь-який інший жанр. Його зразки не зникли, адже 
сьогодні маємо безліч стрічок і телепрограм про вампі-
рів, зомбі тощо. Змінилося лише те, що ми дістали так 
званий безпечний горор, зокрема «Сутінки». Одним зі 
способів модернізації цього жанру є зміна його месе-
джів. Сучасні фільми жахів мають говорити про соці-
альні проблеми. Як на мене, можна передбачити, що 
джерелом постання горор-фільмів у найближчому май-
бутньому стане тема релігійного екстремізму. ін
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с
учасне кіно Данії, що невдовзі буде по-
казане в столичному кінотеатрі «Київ» 
(20–26 лютого), демонструє завидний 
клас – більшість із лише кількох десят-

ків фільмів, випущених за рік, так чи так по-
трапляють до фестивалів класу «А», збира-
ють призи і надходять у світовий прокат. Ці-
каво, що нині данське кіно, яке вже давно пе-
ревалило за 100-річний вік власного існу-
вання, утворює чіткий зв’язок зі своїм почат-
ком. Якщо першим кінематографічним ге-
нієм Данії початку XX сторіччя був Карл Тео-
дор Дреєр, глибокий розробник важких тем і 
великий винахідник нових форм, то в наш 
час таким є інший геній Ларс фон Трієр, духо-
вний учень Дреєра, який з’єднує дві проти-
лежні ділянки довжелезної горизонталі на-
ступництва. Трієр водночас є й засновником 
нового кіно, і не тільки щодо Данії – його 
програма створення фільмів «Догма-95», 
відкидаючи стару, штучну систему, поро-
дила постнеореалізм. Проте ні Трієр, ні 
данське кіно не зациклювалися на новій те-
чії, тим паче не обмежуючи жанровість. 
Мелодрами, драми, комедії, історичне 
кіно та бойовики – це сучасне обличчя кі-
нематографа Данії. Додалися лише великі 
ложки мультикультуралізму та антиклерика-

лізму, однак з успіхом підтримані світом. «Ко-
ролівський роман» Ніколая Арсела, торіш-
ній тріумфатор Берлінського кінофести-
валю, оповідаючи про XVIII століття, вводить 
тему просвітництва як протиставлення релі-
гійності. Фільм Сюзанни Бір «Брати», лауре-
ата фестивалів у Сан-Себастьяні та «Сан-
денс», оповідає про військову підтримку Да-
нії у війні США та НАТО проти Афганістану. 
Данських режисерів та акторів із задоволен-
ням кличуть до Сполучених Штатів, Британії 
та Франції: згадана Бір 2007-го зняла на сту-
дії DreamWorks стрічку «Те, що ми загубили у 
вогні»; Ніколас Віндінґ Рефн створив свій 
«Драйв», який виявився одним із найпопу-
лярніших незалежних фільмів 2011 року; ак-
тори Медс Міккельсен, Томас Ульріх і Ніко-
лай Костер-Вальдау постійно грають в амери-
канських і європейських стрічках і серіалах. 
Це лише Трієр є відлюдником і якщо й знімає 
про Америку, то лише з ревізіонізмом і не-
прихованою ненавистю. Але тільки йому, 
улюбленцю міжнародних фестивалів, дозво-
ляється майже все: на Берлінале-2013 його 
ще неготову «Німфоманку» купили для про-
кату в США, а Канни, незважаючи на торішній 
скандал, все одно чекають на його фільм у 
своїй програмі.

Виставка-ярмарок «Fine Art Ukraine 
2013» у «Мистецькому Арсеналі» три-
має на прицілі двох зайців. За сло-

вами організаторів, «проект адресований 
не тільки молодим і юним, які люблять 
контемпорарі, а й більш консервативній та 
професійній аудиторії, яка любить анти-
кварний салон». Ніби й принадно, але, як і 
з кожною «вигідною пропозицією», є ню-
анси. 

Між тим, чому віддають перевагу 
перші, й тим, що цікавить других, проля-
гає завелика прірва. Експозиції від гале-
рей на «Fine Art Ukraine 2013» є радше 
торговими вітринами й навряд чи звору-
шать поціновувачів контемпорарі, а мис-
тецька половина цієї виставки занадто 
концептуальна для невтаємниченої в по-
стмодерний дискурс «консервативної ау-
диторії». Значна частина представлених у 
межах виставки мистецьких спецпроектів 
– це малознані експериментальні роботи 
відомих українських художників: Тетяни 
Яблонської, Тіберія Сільваші, Олександра 
Ройтбурда, Віктора Рижих, Леся 
Подерв’янського та інших. Усі матеріали 
об’єднані темою пострадянської носталь-
гії, особливо за епохою перебудови, – не-
хай і заїжджено, але з претензією на 
контркультурність. Титульний проект 
«Матч-пойнт 88: за мить до нового життя» 
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триватиме до 
24 лютого.  

«Мистецький Ар-
сенал» (Київ, вул. 

Лаврська, 12)

Від Дреєра до Трієра 



«Меланхолія»  
(23, 25 лютого)
Реж. Ларс фон 
Трієр
В одному з най-
кращих фільмів 
останніх років 
безсоромний ма-
ніпулянт Трієр 
спромігся вкотре 

довести глядача до 
катарсису, пропонуючи йому малосимпатичну істеричну 

героїню і кінець світу у формі іншої планети, що падає на 
Землю.

«Хуан» 2010 (22, 24 лютого)
Реж. Каспер Гольтен
Не вірте низькому рейтингу фільму – «Хуан» може здиву-
вати формою навіть вибагливих поціновувачів кіно. Опера 
Моцарта «Дон Жуан» так оригінально перенесена в 
сучасний Буда-
пешт, що ви-
кликає захват, 
так само як і 
поєднання 
оперного співу 
на вулицях із 
сучасними тех-
нологіями.

ВАРТО ПОБАЧиТи 
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Незабаром президент України підпише Указ про нагоро-
дження Шевченківською премією поета Леоніда Горлача за 
маленьку збірочку «Знак розбитого ярма». Утім, розмір тут 

не головне. Вражає насамперед поетика. Рими, ритміка, та й те-
матика книжки класична у значенні «така, яку друкують у читан-
ках для початкових класів української школи». У 1940–1960-х ро-
ках це ще можна було вважати мейнстримом, але відтоді поезія 
зробила кілька кроків уперед. Література в цьому сенсі подібна до 
моди: неактуальне дуже легко стає смішним. Система образів 
збірки Горлача дуже добре це ілюструє. Ось, наприклад, образ за-
коханих, які в майбутньому цілуватимуться на тій самій лавці в 
парку, що й ліричний герой: «Хай лава та їм буде за спочив, щоб 
кожен з них свій корінь доточив до буйного народного коріння». 
Або про занепад українського села: «Руїни ферм, порослі лобо-
дою, бездомні пси пронизують навскач». Чи опис природи: «Леліє 
літо літепло у люлі, гойдаючи на релях павутин. Лінивий лин линяє 
у намулі, луску лискучу згладжує за тин». 

Цьогорічне рішення Шевченківського комітету в галузі літера-
тури видається ляпасом суспільному смакові. Тим більше що нехай 

прозаїки у нас в дефіциті, але ж добрих поетів таки не бракує. У 
списку лауреатів попередніх років такі талановиті автори, як Ігор 
Римарук (2002), Василь Герасим’юк (2003), Тарас Федюк (2007), 
Петро Мідянка (2012). А поряд із ними досить маргінальні по-
статі. Співець села в терновому вінку Дмитро Іванов (2010), кла-
сик української радянської поезії та літературної періодики Пе-
тро Перебийніс (2008), автор пафосної лірики міцного серед-
нього рівня Анатолій Кичинський (2006) та інші… Що спонукало 
Комітет присудити відзнаку саме цим людям? Кожен, хто хоч 
трохи цікавиться сучасною літературою, розуміє: наведений 
перелік не відображає тенденцій розвитку української лірики і 
жодним чином не репрезентує канону найновішої поезії. Та-
кож вручення премії не робить автора популярним: збірки 

шевченківських лауреатів складно знайти в книгарнях. Та й повні 
зали шанувальників збирають творчі вечори зовсім інших пись-
менників. Окрім одноразової грошової винагороди та надбавки 
до пенсії залишається хіба що шанс потрапити до шкільних хресто-
матій. 

У Положенні про Національну премію про естетичний крите-
рій не йдеться, адже вона передусім «встановлена для нагоро-
дження за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцис-
тики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням Укра-
їнського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачу-
ють історичну пам’ять народу, його національну свідомість і само-
бутність, спрямовані на державотворення і демократизацію укра-
їнського суспільства». Словом, шаблонні фрази, які в нинішніх 
умовах звучать як глузування. 

Зараз Шевченківський комітет очолює поет Борис Олійник. За 
інформацією на сайті Комітету, участь у таємному голосуванні тре-
тього туру взяли також такі письменники й літературознавці: Ва-
силь Герасим’юк, Іван Драч, Дмитро Іванов, Володимир Мельни-
ченко, Олександр Сизоненко, Дмитро Стус. 

Зазначимо, жоден із авторів так званої п’ятірки сучасної укра-
їнської літератури (Андрухович, Забужко, Жадан, Прохасько, Ви-
нничук) ніколи не був номінований на здобуття найвищої дер-
жавної відзнаки. Чому цим не переймаються творчі спілки, та ж 
таки АУП, створена як альтернатива дискредитованій Спілці 
письменників? Зрештою, чи має технічну можливість стати номі-
нантом автор «позапартійний»? І яка функція Комітету та премії 
окрім того, щоб роздати певну кількість грошей? Тому що протя-
гом останніх років складається враження, що привернути увагу 
до автора і книжки шевченківська нагорода здатна лише тоді, 
коли стається скандал: не тому присудили, лауреат відмовився 
від неї ще до підписання Указу або президент вигнав когось із 
членів журі. 

Відзнака ярма 

представляє нонконформістський радян-
ський живопис, який купила держава 
після виставки «Світ. Події. Людина» у 
1988 році. Про нього Костянтин Солонін, 
головний хранитель фонду дирекції ви-
ставок НСХУ, розповідає: «Через чверть 
століття ці роботи сприймаються по-
іншому. «Матч-пойнт 88» сумнівний 
щодо майстерності, але дуже щирий і 
некон’юнктурний – ці роботи писалися 
тоді, коли соцреалізм усім страшенно на-
брид і хотілося чогось нового». Виходить, 
що більша частина експозиції «Fine Art 
Ukraine 2013» – це твори без особливої 
художньої цінності, але з історією. 

Бажання представити на такій виставці 
«все й одразу» не додало їй значущості. Як 
на туристичному базарі: строката кількість 
– чудова пожива для жадібного спогля-
дання, але, приклавши сотню речей до 
себе, розумієш, що жодна не пасує, нічого 
винести «на пам’ять» і час змарновано. 
Для окремого відвідувача на «Fine Art 
Ukraine» варті уваги лише кілька експона-
тів, а решта зіллються в шум. Причому цей 
банально-безликий шум заглушить навіть 
дрібку цінного – колекцію фоторобіт Ві-
ктора Марущенка й окремі частини спецп-
роектів: «Матч-пойнт 88», одеського під-
пільного квартирника «Бебеля, 19», львів-
ського Клубу українських мистців.



Як створити бестселер

І
сторія успіху англійського 
письменника Джона Фаулза 
видається закономірною й 
фантастичною водночас. Адже 

ж хіба не легко зіграти на триво
гах невпевнених у завтрашньому 
дні читачів 1960-х, запропону
вавши їм похмуру історію мані
яка по-сусідству? А що як кон
сервативним британцям дати 
екзотичний сюжет із легкими 
нотками еротизму? І хто ж 
може зробити це краще, ніж ви
пускник Оксфорду, фахівець у 
завжди фривольній, на думку 
британців, французькій літе
ратурі? Начебто закономірно, і 

Автор: 
Ростислав 

семків

все ж фантастика. Романи Фа
улза ставали популярними 
майже миттєво. Чи назвемо ще 
когось із серйозних романістів, 
чиї твори екранізували за рік-
два після їх появи? 

Тобто маємо ситуацію, коли 
рецепт успіху точно є, проте вті
лити його, навіть вклавши у своє 
письмо всі випробувані Фаулзом 
інгредієнти, вкрай важко. Ко
ротко про рецепт: спроби напи
сати щось цінне він робить ще в 
часи студентства – майже за 20 
років до успіху, до якого руха
ється поволі. Далі Фаулз думає. 
Його романи наповнені непере
січними міркуваннями про 
життя, мистецтво, літературу, 
любов – це той автор, якому є що 
висловити і який може порадити. 
Звучить мелодраматично, але 
його книжки таки здатні зро
бити нас кращими. Головне – Фа
улз ніколи не забуває про свого 
читача. Можна з упевненістю 
сказати, що він його любить, по

важає і розуміє, чого той взяв 
книжку до рук. Ні, не для 

того, щоб разом з авто
ром міркувати про 
серйозні та важливі 
справи – це потім. 
Книжка опинилася 
поруч, бо читач 
прагне зануритися у 
вигаданий світ, у який 
він ніколи, за звичних 

обставин, не потрапить 
і який його дивуватиме, 

лякатиме й тішитиме 
водночас. Читач бажає по

бачити небачене, зрозуміти 
незрозуміле; він хоче сюжет, 

загадку, інтригу.
Заголовковим романом 

Джона Фаулза, який не можна 
не прочитати, є «Жінка фран
цузького лейтенанта» – класич
ний любовний трикутник, впи
саний у параболу Вікторіанської 
епохи. Чарльз, приємна молода 
людина та істинний джентль
мен, збирається одружитися з 
Ернестиною – майже ідеальною 
жінкою, як її уявляли собі 150 
років тому в Британії. До речі, ми 

Рецепт від Джона Фаулза: писати про маніяків, жінок та професорів 
мистецтвознавства
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Тиждень продовжує се-
рію публікацій, у яких 
пропонує глибші тлума-
чення значущих для сві-
тової культури творів. У 
№ 27 ішлося про антиу-
топію Рея Бредбері 
«451° за Фаренгейтом». 
Про детективи Аґати 
Крісті ми писали в № 34. 
Об’єктом аналізу в № 40 
став роман «Ім’я тро-
янди» Умберто Еко. Ру-
брика «Культурний міні-
мум» у № 47 була при-
свячена скандальній 
«Лоліті» Владіміра На-
бокова. У № 1-2 ми звер-
нули увагу на «Сто років 
самотності» Ґабріеля 
Ґарсіа Маркеса.  
У нинішній  
літературній  
розвідці  
читайте про  
історію  
успіху  
Джона  
Фаулза.



одразу ж потрапляємо у склад
нішу гру, бо на ці уявлення про 
досконалих джентльменів та 
леді нашаровуються погляди са
мого Фаулза, який пише роман у 
вже доволі далекому від вікторі
анської моральності 1969-му. 
Тому іронія, але чи не іронічним 
буде й погляд на іншу вершину 
трикутника? Випадково Чарльз 
знайомиться з творчою та ім
пульсивною Сарою Вудраф, 
мисткинею, що ходить на пірс 
виглядати свого французького 
лейтенанта. Кого і що вибере 
Чарльз? Домашній затишок чи 
романтичний порив? А мож
ливо, йому й не дадуть обирати 
– тоді наскільки активно боро
тимуться за контроль над ним ці 
жінки? Достатньо пружна ін
трига, щоб розгадувати її впро
довж двох-трьох-кількох вечорів.

Якби Джон Фаулз був роман
тиком і вірив у одну-єдину при
значену згори любов, яку з пер
шого погляду впізнаєш і засти
гаєш, мов уражений блискав
кою, вибір Чарльза був би одно
значним. Так само, якби автор 
вважав себе модерністом, тобто 
сповідував бунт і протест як по
стійну потребу особи чинити 
всупереч застарілим нормам мо
ралі й цінував мистецьке наба
гато вище від повсякденного, він 
знову ж таки непомильно спря
мував би свого персонажа до 
цілком певних безрозсудних, 
проте красивих вчинків, мож
ливо, навіть присмачивши, як те 
полюбляли справжні модер
ністи, сюжет чиїмось самогуб
ством. Проте письменник уже 
знає, що не все так просто не 
лиш у житті, а й у літературі, 
тому… пропонує читачеві два (чи 

навіть три) різних завершення 
роману. Саме через певну неви
значеність фіналу, коли пись
менник більше не зважується 
накидати комусь (і вигаданим 
особам теж) свою волю, критика 
називає Фаулза пост модерністом 
– такий митець сповідує реляти
візм, вважаючи будь-які універ
сальні приписи непевними. 
Тобто література цього штибу не 
повчає, як чинити, а вчить ду
мати, що дієш відповідно до 
кожної конкретної ситуації. До
бра література завжди спонукає 
думати, навіть коли назовні про
сто бавить нас цікавим сюжетом.

До речі, у нас критики завжди 
лають постмодернізм, сприйма
ючи його саме як замах на куль
турні традиції та моральні підва
лини. Вочевидь, не добачають 
глибини думки, що її містять до
брі постмодерністські тексти, 
як-от у Джона Фаулза чи Умберто 
Еко, про якого йшла мова ра
ніше. Твори цих письменників 
завжди апелюють до багатих 
пластів культури, щоправда, 
назовні мімікруючи під жанри 
популярної літератури. Тобто 
«Жінку французького лейте
нанта» цілком можна прочитати 
як любовний роман, але при цьому 
дізнаєшся безліч фактів із життя 
вікторіанської Британії, якій по
заздрить перша-ліпша енцикло
педія включно з Вікіпедією. Це 
справді так: якщо ми хочемо пе
режити колізію любовного шалу 
та вагань вельми життєво описа
них персонажів, варто прочитати 
«Жінку французького лейте
нанта», але якщо бажаємо від
чути себе всередині вікторіан
ської спільноти з усіма її уперед
женнями й навіть забобонами, 

Якщо в малому британському містечку 
Лайм-Реджис спуститися центральною 
Брод-стрит до моря, то на розі побачимо 
скромну будівлю з червоної цегли. Це 
міський музей, де впродовж майже 10 ро-
ків на схилку літ Джон Фаулз був курато-
ром: планував екскурсійні програми, шу-
кав музею меценатів, переважно серед 
старожилів містечка, дбав про поповне-
ння колекцій. Письменник взагалі прожив 
у курортному Лайм-Реджисі, на березі Ла-
Маншу, всю другу половину свого 79-річ-
ного життя. 

А замолоду майбутній романіст бунту-
вав. Позначилася атмосфера Оксфорду, 
куди він потрапляє після трьох років 
служби на королівському флоті, у 1947-

му; на той час йому якраз 21. Це поко-
ління, що щасливо уникло війни, вельми 
відчувало потребу в змінах і марило про-
ектами побудови нового, справедливого 
світу. Для Фаулза такий проект став суто 
літературним, та все ж він спробував зро-
бити щось екстравагантне і наживо. У 
1951-му, вже як бакалавр англістики та 
франкознавства, вирушає вчителювати на 
один із островів Греції, де працює впро-
довж двох років, доки його не звільняють 
за надто вільний стиль викладання. Фаулз 
повертається до Англії не сам – з ним тікає 
дружина одного з учителів, і вони щас-
ливо одружуються, а майбутній письмен-
ник починає викладати англійську для 
іноземців у жіночому коледжі в Лондоні. 

Мине майже 10 років – і «Колекціонер» 
зробить Фаулза знаменитим та респекта-
бельним. Той спершу винайме ферму під 
Лайм-Реджисом, а пізніше купить осо-
бняк у самому містечку. Далі лише писа-
тиме й хіба що займатиметься музеєм.

Літературні персонажі можуть мати ди-
вовижну владу над своїми творцями. Уя-
вивши жіночу постать на пірсі, що приймає 
на себе удари темних хвиль Ла-Маншу, 
письменник більше ніколи не покидав це 
місце. А коли перша його дружина Елізабет 
пішла з життя, 64-річний Фаулз за якийсь 
час одружився вдруге з жінкою на ім’я Сара. 
Навіть із вікна клініки, де письменник провів 
останні два місяці свого життя, було видно 
пірс, що врізається далеко в море.

Паралелі між «Танґо смерті» Юрія Винничука та «Магом» 
Джона Фаулза проводити куди виправданіше, ніж шукати 
відгомони у львівського автора мотивів Умберто Еко. І Фа-
улз, і Винничук у своїх романах постають перед необхід-
ністю говорити серйозно в час, коли пафосу слів уже мало 
хто довіряє. Але жахіття окупації у Греції емоційно майже 
не відрізняються від схожих подій у Львові, тож обидва 
письменники шукають іншу мову для такої оповіді – поді-
бно лаконічну та сувору. Страшні та сумні речі в обох ро-
манах відлунюють окремими епізодами тривожної 
пам’яті, але показана нам панорама набагато ширша. 
Поруч існують і сонячний світ античної Еллади, і яскравий 
багатоголосий клекіт довоєнного Львова. Маємо ще одну 
схожість: уже згадуваний, типовий для Фаулза образ стар-
шого професора, який повчає/вивчає дівчат, можемо по-
бачити не лише у Винничуковому «Танґо смерті», а й у 
його «Весняних іграх у осінніх садах». Ось лише галиць-
кий автор у цих епізодах бурлескно-еротичний, а брита-
нець вдається до детального психологічного аналізу.

  ЛІТеРАТУРНІ ПАРАЛеЛІ 

ХРАНиТеЛь ЦІННОсТей

№ 8 (276) 21 – 27.02.2013|укРаЇнськиЙ тиЖдЕнь|61

культурний мінімум|навіГатоР



нам варто взяти до рук той самий твір. 
Чим тоді Фаулз відрізняється від Ді
ккенса чи Остін? Джон іронічний, коли 
Чарльз і Джейн серйозні. Він дивиться 
на ситуацію своїх персонажів майже з 
погляду нашої сучасності, повсякчас не
наче наголошуючи: ось як вони мали б 
поводитися в типовому вікторіанському 
романі – лише тепер нам це видається 
кумедним.  

Саме подвійна перспектива тексту, а 
також його «двоповерховість», одно
часна масовість та глибина характери
зують якісний постмодерний роман, а 
зовсім не вульгарність сцен і мови, як 
часто думають наші критики. Схоже по
будовані й інші романи Джона Фаулза. 
«Колекціонер» (1963), що якраз і зро
бив автора популярним, є історією ма
ніяка, який ув’язнює в заміському бу
динку дівчину. Ця сумна та похмура по
вість розказана і з погляду викрадача, і 
словами самої його жертви, а ще міс
тить багато натяків на Шекспірову 
«Бурю» та міркувань про сучасне мис
тецтво й екзистенціалістську філосо
фію. Наступний його роман «Маг» 
(1965) є любовним п’ятикутником (або 
й шестикутником, адже там героя зва

блюють дівчата-близнючки), а також 
спогадом про вчителювання Фаулза у 
Греції. Проте й тут маємо алюзії на 
Шекспіра та інших британських авто
рів, а ще страшні епізоди воєнного часу, 
в яких момент вибору переживаємо як 
момент істини, психологічні експери
менти, що межують із тортурами, а та
кож удосталь паралелей з античними 
філософією та міфологією. Подальші 
романи – «Вежа з чорного дерева» 
(1974), «Даніель Мартін» (1977), «Ли
чинка» (1985) – не менш яскраві сю
жетно й насичені інтелектуально: ба
гато любовних пригод, багато таєм
ниць, багато літератури. Слабшою кри
тики вважають «Мантіссу» (1982) – про
сто заплутана еротична повість, нічого 
більше.

Отже, рецепт Фаулза працює: 
бестселер потребує вмілого письма, 
яке треба шліфувати роками, пожив
них думок і захопливого сюжету. Ми
нуло вже понад сім років після смерті 
письменника, проте його романи і 
далі купують, перекладають, а буди
нок автора та легендарний пірс, який 
видно з його вікна, включено до 
маршруту всіх літературних мандрі

вок Південно-Західною Англією. 
Водночас через мистецьку й філософ
ську насиченість романів Фаулза не 
припинятимуть вивчати в універси
тетах – безперечно, це одна з цен
тральних постатей британського лі
тературного канону останньої тре
тини ХХ сторіччя. 

Що ж до Сари Вудраф, Чарльза та 
Ернестини, то жоден із цих персонажів 
насправді не є якимось новим, як не 
нова й інтрига, у якій вони заплутані. 
Майстерність автора полягає якраз у 
вмінні так розповісти цю звичну істо
рію, щоб нам стало вкрай цікаво сте
жити за її перипетіями. Саме цього й 
досягає Джон Фаулз, до деталей рекон
струюючи для нас мікросвіт вікторіан
ської Англії, наголошуючи у власних 
коментарях (бо автор дотепно-
безцеремонно вривається у тканину 
свого роману) відмінності між ними і 
нами, але й демонструючи подібність та 
навіть разючу тотожність багатьох того
часних і сьогочасних почуттів та пере
живань. Хтозна, можливо, читаючи 
його проникливий роман, ми ще здиву
ємося, наскільки нам досі близькі мо
раль і погляди вікторіанського часу.  

«Мовчання ягнят»
Зовсім інша кінострічка, а не 
первісна екранізація уповні пе-
редає похмурий настрій і  
жахливий сюжет Фаулзового 
«Колекціонера». У «Мовчанні 
ягнят» (1991), що знятий за од-

нойменним романом Томаса 
Гарріса, з роману Фаулза запо-
зичено головний мотив: маніяк 
викрадає й ув’язнює дівчину, роз-
цінюючи це як своєрідне колекці-
онування. Показовою в обох ви-
падках є символічна присутність 
метеликів – живих істот, яких згні-
чують за скло, залишаючи наза-
вжди красивими (подібним є та-
кож ставлення Гумберта до Ло-
літи). Змінено мотив дій маніяка, 
а також додано агентку ФБР, яка 
своєю енергійною присутністю 
дещо пом’якшує екзистенціаліст-
ську безвихідь роману-
прототипу. Цікаво, що і в кни-
гах, і у фільмі є подібний образ 
досвідченого чоловіка, що 
веде з героїнею діалоги про 
життя, естетику тощо. Це, між 
іншим, повторюваний мотив 
для самого Фаулза: старші чо-
ловіки опікуються дівчатами 
не лише в «Колекціонері», а й 
у «Мазі», «Вежі з чорного де-
рева», якщо брати найяскра-
віші приклади. Образ бувалого 
знавця життя у «Мовчанні яг-
нят» та сиквелі фільму («Ганні-
бал», 2001) має лиш одну від-
сутню у Фаулза особливість – 
цей інтелектуал та естет є людо-
жером.

«жінка французького лейтенанта»
Критика більш-менш схвально поставилася до появи у 
1965-му фільму за романом «Колекціонер», проте фак-
тично розгромила «Мага» 1968 року. Фаулз, який мав 
тоді ще й амбіції сценариста, після провалу смиренно 
відступив у тінь, давши дозвіл не створення сценарію 
«Жінки…» молодому театральному авангардистові Га-
рольду Пінтеру (той, до речі, отримав Нобелівську пре-
мію з літератури у 2005-му). Пінтер, а також режисер 
стрічки Карел Рейш зіткнулися з труднощами поста-
новки, які спершу видавалися непереборними: як відо-
бразити іронічне ставлення автора до свого тексту – отой 
відомий постійний автокоментар у романі? Просто до-
дати насмішкуватий голос з-за кадру? Ввести персону ав-
тора у фільм? Знайдений вихід перетворив цю екраніза-
цію на один із найкращих фільмів свого 
часу (1981 рік), що зберігає, утім, при-
вабливість для глядача й дотепер. 
Так само як Фаулз, у принципі, пише 
роман про те, як написати вікторі-
анський роман (звідси його комен-
тарі), автори фільму зняли 
стрічку, в якій тривають зйомки 
фільму за текстом Фаулза. Якщо 
в романі нас інтригує, чи стануть 
коханцями Чарльз і Сара Вудраф, 
то в кіно додається й паралельна ін-
трига: як розвиватимуться стосунки в 
акторів, котрі виконують ці ролі? Чи ви-
йдуть їхні почуття за межі гри? 

ФАУЛЗ У КІНО
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Д
іярбакир розташований 
на південному сході Ту
реччини. Згідно із твер
дженнями істориків, йо -

му вже понад 7,5 тис. років. Це 
неспокій  не місто. Надто вже ба
гато воно пережило, та й досі від
чуває на собі тиск із різних боків, 
що заважає його людові розсла
битися в спокійній течії повсяк
денності. Століття тому в регіоні 
влада Османської імперії органі
зувала чист  ку вірменського насе
лення. На 1915-й у Діярбакирі ві
рмен налічувалося більш ніж тре
тина від усього населення, але 
майже всіх їх вислали або зни
щили. Сьогодні в місті б’ється 
серце курдської громади, яка 
мріє про здобуття незалежності 
для рідного Курдистану. Поде
коли Діярбакир стає майданчи
ком для з’ясування стосунків між 
поліцією та активістами Робітни
чої партії Курдистану, які обурю
ються через утиски прав їхнього 
народу турецькою владою. Вод
ночас місцеві жителі радо розпо
відають мандрівникам, що в ме
режі кабельного телебачення від
недавна працюють два канали з 
програмами курдською мовою.

Попри нестабільну ситуацію в 
регіоні, останні п’ять років до 
міста стікаються серйозні інвес
тиції. Разом із реалізацією бага
тьох бізнес-проектів Діярбакир 
відчув стрибок цін на нерухо
мість, яка тепер може сміливо 
конкурувати зі стамбульською. 
Якоюсь мірою на це вплинув і по
стійний потік студентів з інших 
регіонів, котрі обирають на
вчання у філії престижного Ан
карського університету, що від
крилася ще 1966 року. Освіту й 
культуру в Діярбакирі завжди 
підтримували як місцева влада, 
так і активісти. Ще 1869-го тут 
почала виходити перша в Анато
лії газета.

Від давніх часів місто зберег-
 ло багато пам’яток релігійної ар-
хітектури, зокрема мечеті Бех-   
рам-паші й Фатіх-паші, спору

джені в ХVI столітті, а також ста
рішу – Хазретлері Сулеймана. Та 
найвідоміша з тамтешніх мече
тей – Улу, котра здалеку привер
тає увагу прямокутною формою 
мінарета. Вона може вмістити до 
5 тис. вірян, багато з яких назива
ють її п’ятим за важливістю свя
тим місцем ісламу. Завершили її 
спорудження в 1091 році завдяки 
правителеві сельджуків Малік-
шаху, який мріяв про таке саме 
диво, як мечеть Омейядів, бачена 
ним у Дамаску.

Утім, як упродовж усіх тих 
століть, так і сьогодні найголовні
шою пам’яткою Діярбакира зали
шається його мур, складений із 

чорного базальту. Від 2000 року 
цей дивовижний об’єкт над річ
кою Тигр перебуває в списку 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
Висота його становить 12, а тов
щина до 5 м. Захисну споруду 
зміцнюють розставлені по всьому 
її периметру 82 вежі, а до чоти
рьох сторін світу крізь мур із 
міста ведуть укріплені ворота. 
Зведення цієї твердині почали в 
354-му римляни, але через п’ять 
років планами великого будівни
цтва, як і самим містом, заволодів 
перський правитель Шапур II. 
Чинячи опір його облозі 73 дні, 
воїни імперії зазнали великої 
поразки й залишили Аміду (того

Автор: 
Вадим 

Куликов
Фото автора

Захищений неспокій
Мур Діярбакира, що простягнувся на 5,5 км, вважають найдовшим 
на Близькому Сході. Ця гігантська споруда стала символом 
могутності імперій минулого
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часна назва Діярбакира). Через 
два століття місто було завойо
ване арабським плем’ям Бені-
Бакир, яке дало йому нову на
зву. У фрагментах муру впро  до-
 вж усього часу його існування на
копичувалася пам’ять про араб-   
сь  ких правителів, римлян і візан
тійців, він доніс до нас архітек
турні елементи різних епох і ма
люнки на камені. Помітного 
перепланування стіни зазнали 

близько 1183 року, коли місто пе
ретворилося на столицю тюрк
ської династії Артукідів. На воро
тах з’явилися різьблені фігури 
драконів, зображення биків та 
орлів із розпростертими кри
лами.

У 1534-му Діярбакир був заво
йований султаном Сулейманом I 
і ввійшов до Османської імперії. 
Цитадель зазнала тоді масова
ного артилерійського обстрілу. 
Навіть донині пробоїни тих часів 
не замуровано, і декотрі ділянки 
укріплень залишаються в напів
руїнному стані. Більшість істо
ричних будівель, які дійш  ли до 
наших днів, зведено саме за часів 
Порти. Місто росло й розвива
лося, не останньою чергою зав-
дяки майстрам, які працювали зі 
склом та металом. Так, відомо, 
що прикрашені золотом і сріблом 
двері гробниці великого іслам
ського богослова імама Аза  мі в 
Багдаді було створено саме в Ді
ярбакирі. Місцеві умільці могли б 
похвалитись і тим, що вигото
вили двері для усипальниці зна
менитого суфійського поета Мев
ляни в Коньї.

Сьогодні турецька влада зо
всім не проти того, щоб перетво
рити Діярбакир на туристичний 
центр. Іноземних гостей у ньо  му, 
щоправда, здибаєш нечасто, зате 
у вересні сюди з’їжджаються фер
мери з усіх сусідніх місцевостей. 
Що осені тут відбувається фести
валь кавунів, вага яких, до речі, 
іноді сягає 65 кг. Це ще одна гор
дість дивовижного близь ко  схід-
ного міста. 
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Вікторія Матола

Брутальне затримання ак
тивістів у Гостинному дворі 
обурило багатьох українців. 
Але знайшлися й охочі захис
тити «Беркут». Мовляв, вони 
просто виконували наказ, як і 
сотні разів до цього. Ну га
разд, можна припустити, що, 
діставши наказ, хлопці в шо
ломах «просто так» б’ють лю
дей головою об асфальт, за во
лосся затягують в автозак ді
вчат, спокійно топчуться по 
ребрах чоловіка, який знепри
томнів. Але це ті самі бійці, 
які відступали, побачивши, як 
стало погано одному з протес
тувальників під час акції 
проти мовного закону. Ті самі 
хлопці, які раніше зазвичай 
намагалися, навіть «паку
ючи», робити все впевнено, 
але без очевидної зайвої жор
стокості. На жаль, щось точно 
змінилося. Може, накази, а 
може, часи. 

Болід, який розлетівся на 
друзки в небі над російським 
Уралом, мав близько 17 м у ді
аметрі. А чи знаєте ви, що за 
певних параметрів кута па
діння та швидкості ця каме
нюка могла таки впасти на 
місто Челябінськ? Наслідки 
були б порівняно менш руй
нівними, ніж у Хіросімі, але 
загиблим від цього краще не 
стало б… Що ще треба знати? 
Що жоден радар не здатен за
сікти небесне тіло такого роз
міру – тим паче, воно ж не ме
талеве. І жодна система ППО 
не може його перехопити. Як 
не можна перехопити й вели
кий астероїд, нехай навіть 
його помітять заздалегідь. І 
все ж люди і далі живуть так, 
ніби небо не має значення. 
Чого ж іще чекати від істот, 
кожна з яких знає, що неод-
мінно помре, але геть цим не 
переймається? 

У несвіжому залюдненому 
приміщенні київського вок
залу троє працівників Водока
налу з Донецька просиджують 
уже з десяток годин, очікуючи 
поїзда. Скаржаться на київські 
ціни, обслуговування, тран
спорт і брак квитків. Як вияви
лося, приїжджають до столиці 
часто. При Мінрегіоні України 
створили Національну комі
сію, що здійснює державне ре
гулювання у сфері комуналь
них послуг. «От і доводиться 
щомісяця їздити здавати ні
кому не потрібні звіти і «кла
нятися», щоб погодили всі ню
анси», – каже жінка. Між ін
шим, натякає, що працівники 
підприємства возять хабарі, 
щоб «домовитися» з представ
никами комісії. І так роблять 
усі області. «Уже й шкодуємо, 
що вибрали цього… президен
том», – додає вона і, хапаючи 
сумки, прощається. 

ЗВОРОТНий ЗВ’ЯЗОК 
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Дістав-
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Опитування на сайті tyzhden.ua 
Звинувачення Тимошенко  
у вбивстві щербаня – це:

Відгуки на статтю «Противсіх» Махно та 
інші…» з № 5/2013, у якій Ігор Лосєв аналі-
зує позицію Леся Подерв’янського щодо про-
тивсіхства як віддзеркалення ментальних 
течій у середовищах наших інтелектуалів 

Леонид: Об’єднуюча ідеологія для наро-
ду України. «Я бажаю кожному стати капіта-

лістом, мрію, щоб у кожної людини була на-
лежна їй власність» Маргарет Тетчер. Лю-
дина без власності – раб. Національна ідея 
сьогодні нічого не варта, якщо в ній відсут-
нє економічне підґрунтя. Сьогоднішня Євро-
па пишається середнім власником, і саме 
він є гарантом демократії, так як контро-
лює владу. Україні потрібно створити серед-
нього власника за рахунок права на ту част-
ку землі і корисних копалин, які припадають 
на кожного громадянина України. Якщо ви 
не володієте тією часткою землі і корисних 
копалин, то нею ж хтось володіє і експлуа-
тує вас. Також потрібно реанімувати ваучери 
шляхом заміни їх на акції підприємств і по-
вернути заощадження державним майном. 
Перший крок для втілення запропонованої 
ідеології – це прийняття Великої Конституції: 
«Кожен громадянин України має право на 
довічне володіння тією часткою землі і ко-
рисних копалин, які на нього припадають». 

Харків: Одвічна хвороба українців – моя 
хата скраю, нічого не знаю. Яка інтеліген-
ція, про що ми кажемо? Розмови на кух-
ні, що поступилися місцем зойканням у 
соц мережах. На два козаки – три гетьма-
ни...Це про нас! Всі успіхи України як дер-
жавної спільноти (нехай під різними на-
звами, але все ж...) були досягнуті виключ-

но тоді, коли вдавалося об’єднатися на чолі 
з одним-єдиним адекватним керманичем. 
Решта часу – суцільні балачки. Наразі нічо-
го не змінилося: ми прагнемо змін, сидя-
чи на канапі та нарікаючи на скрутну долю, 
ми героїчно гепаємо по клавіатурі, закли-
каючи до революцій всіх і вся...а насправ-
ді нічого не відбувається, просто зростають 
ціни, падає гривня, дорожчає пальне, та-
нуть зарплати. А ми й далі ставимо хрестик 
навпроти «своїх» у все нових бюлетенях і 
чекаємо на світле майбутнє.

Uatumbai: Геній українського літературно-
мистецького креативу не відповів на ще 
одне запитання: а для чого існує він сам в 
Україні? Подібні креативщики знаходять-
ся і в дуже ініціативній групі великих мора-
лістів «Першого грудня», яка за рік каторж-
ної праці народила дохлу мишу під назвою 
«Хартія». Вони теж по-своєму будують про-
жекти розбудови, закликають до молитви за 
майбутнє України. Нарешті один із них зро-
зумів, що й «Навіть «Отче наш» нічого не 
дасть, якщо немає нічого в серці». А на сер-
це кладуть такі, як Подерв’янський. От і ви-
ходить, що Донцова вони не читають. А коли 
й бралися, то для них те не їхнє, вони жи-
вуть іншими вимірами, власним креативно-
посткомуністичним гламуром. Ст
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Опитування тривало з 21 січня по 18 лютого.
Загалом проголосувало 1009 людей 

Спроба дискредитувати Тимошенко перед виборцями 
Спроба дискредитувати Тимошенко перед Заходом 
Агонія режиму 
Розкриття резонансного злочину
Намагання влади ув’язнити Тимошенко довічно
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