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Національні 
прожекти

2010 року нова влада з пафосом презен-
тувала масштабні національні проекти 
(як за анонсованим бюджетом, так і за 
розмахом думки), здатні у відносно стис-
лі терміни забезпечити відчутне «покра-
щення» і для громадян, і для країни 
загалом. «Головним по нацпроектах» 
призначили Владислава Каськіва, який  

 очолив відомство з гучною назвою Державне 
агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України. Підходи 
влади до цієї «справи державної ваги» і персо-
налії, яких поставили віддуватися за нац-
проекти, ще тоді дали привід Тижню спрог-
нозувати, що більшість із них виявиться 
прожектами, а ті мінімальні суми, які таки 

виділять на будівництво «потьомкінских 
дєрєвень», успішно освоять ті, кому треба. 
І справді, на початку четвертого, передостан-
нього, року президентства Віктора Януковича 
«ключові» для країни нацпроекти все ще за-
лишаються переважно на папері, а ймовір-
ність реалізації більшості з них у визначені 
терміни вкрай низька.

Дослідження Тижня, використана інформація Держінвестпроекту та інших відкритих джерел 

LNG-термінал
Будівництво термінала з прийому скрапленого 

газу на Чорноморському узбережжі України

На третьому році реалізації проекту 
все ще обговорюється місце його 

будівництва. Свіжа ідея 
Азарова – у Туреччині 

8 млрд грн 1 рiк4 роки

«Енергія природи»

Через три роки після анонсування 
проекту все ще «проводяться 

підготовчі роботи»

Будівництво сонячних, вітряних 
та гідроелектростанцій

30 млрд грн 1 рiк4 роки

«Олімпійська 
надія-2022»

На третьому році реалізації 
проекту лише затверджено 

ТЕО 

під зимову Олімпіаду 2022 року в Україні

млрд грн

2 роки5 років 
на першу

чергу об’єктів

«Відкритий світ»

У другій половині відведеного 
на реалізацію проекту терміну 
лише готуються оприлюднити 

результати пілотного 
етапу

4G інтернет-мережа в навчальних 
закладах

5 млрд грн 1 рiк4 роки

«Місто майбутнього»

Дотепер затверджена лише стратегія 
розвитку Києва до 2025 року. Під егідою 
«Міста майбутнього» тиражуються нові 

проекти із залучення коштів 
та інвестицій, які натомість 

не надходять

Формування стратегій розвитку міст 
та залучення інвестицій

н/д 7 років10 років

«Чисте місто»

Третій рік «йде пошук 
інвесторів»

Комплекси з переробки побутових 
відходів

5 млрд грн 2 роки4 роки

«Якісна вода»

Тертій рік з моменту повідомлення 
про започаткування проекту 

«тривають переговори 
з потенційними 

інвесторами»

Будівництво систем очистки 
та доочистки питної води

4 млрд грн 3 роки6 років
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«Вчасна допомога»
Створення мережі регіональних 

диспетчерських служб із використанням 
GPS-навігаторів

Дотепер визначена тільки 
компанія – партнер із реалізації проекту. 

Натомість частина грошей 
спрямовується компаніям-

посередникам

0,4 
млрд грн

2 роки2012–
2014

«Доступне житло»

На третьому році «реалізації» 
є лише обіцянки, що будівництво 

«має розпочатися 
навесні»

12 млрд грн 2 роки5 років

Будівництво дешевого житла

«Повітряний експрес»

Швидкісне залізничне пасажирське 
сполучення між Києвом і Борисполем

4,6 млрд грн 3 роки
завершений 

у 2013-му

Планувалося, що цьогоріч проект буде 
завершено, але наразі лише підписано 

угоду про відкриття кредитної 
програми для будівництва залізничної 

лінії, проте за призначенням 
позика досі не освоюється 

«Дунайський коридор»
Будівництво нового автошляху Одеса – Рені, 
каналу та порту для розвитку транспортної 

інфраструктури Дунайського регіону

16 
млрд грн

5 років 
на автодорогу, 

7 років 
на порт

2 роки 
на автодорогу, 

4 роки 
на порт

Через три роки після анонсування 
перебуває «на етапі 

підготовки»

0,5 
млрд грн

2 роки, 
починаючи 

з 2012-го

Мав бути 
завершений 

у 2013-му

На початок року, в якому має бути 
завершений цей проект, відкрито 

тільки третину запланованих 
центрів

«Нове життя»
Відкриття 27 регіональних 

перинатальних центрів та створення 
системи перинатальної допомоги
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У ручному режимі
Чому режиму Януковича може 
бути вигідна Верховна Рада 
у нинішньому форматі

Природа 
бездоріжжя
Чому в 
Україні погані 
автошляхи 

В енергетичній прірві
Чому відставка уряду 
Болгарії  засвідчила 
вразливість тамтешньої 
енергетики до тиску 
ззовні

Осяяна орбіта 
Кремля
Януш Бугайські 
про війни «м’якої 
сили», які веде 
Росія 

Оксана Пахльовська 
про проект «фабрика 
провокаторів»

Три роки «потьомкінскіх 
дєрєвєнь»
Які наслідки мали для країни 
так звані реформи Януковича 

28 32

40

42 44

8

20 24

27

34 38

4

ЗМІСТ|НА ЧАСІ

Юрій Макаров про 
лизоблюдство, яке після 
«діалогу президента з 
країною» називають 
«кіровоградщиною» 

Чи стануть 
українськими 
спецслужби 
України?

Естонські 
секретні служби: 
заснування 
всупереч 
інтригам КГБ

«Європауза» як стратегія
Дії  Януковича і його оточення 
свідчать про те, що офіційний 
Київ хоче спровокувати ЄС на 
відмову від підписання Угоди 
про асоціацію

57
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Викопані 
мільярди
Хто контролює 
нелегальний 
вугільний 
бізнес на 
Донбасі

Дотаційний Донбас
Руйнуючи міфи: цей регіон не лише 
не «годує» решту областей України, 
а й отримує з держбюджету майже 
вдвічі більше, аніж відраховує туди

Страйкове перехрестя
Хто очолить боротьбу шахтарів 

Донбасу за свої права і в чиїх 
інтересах

Інший Донбас
Чому північна 

частина Донеччини 
є своєрідним 

осередком української 
ідентичності в регіоні

54

48

СУСПІЛЬСТВО

СПАДОК НАВІГАТОР

ПОЛІТИКА

«Русскій мір»: 
маразм міцнішає…
Ігор Лосєв про 
психологічну війну 
проти України, яка 
вступила у фазу 
тотальної

СВІТ

58

В’язень сумління
Павєл Ходорковскій про те, 
як його батько перетворився 
на символ політичних 
репресій  у Росії , і те, чим він 
небезпечний для Путіна

Празький інтегратор пам’яті
Чужий досвід: як, попри суспільну 
критику, чеський Інститут вивчення 
тоталітарних режимів демонтує 
в країні комуністичну спадщину

Пасивність веде до пекла
Чеський публіцист Ярослав 
Пешек критикує українців 
за потурання радянським 
традиціям і символам 

Троє IT-гуру і драматург
Що об’єднує книжки 

про життя людей, які 
змінили світ

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ

КРАСНО-
ЛИМАНСЬКИЙ

ДОБРО-
ПІЛЬСЬКИЙ

АРТЕМІВСЬКИЙ

КРАСНО-
АРМІЙСЬКИЙ

ВОЛНОВАСЬКИЙ

КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ

МАР’ЇНСЬКИЙ 

ШАХТАРСЬКИЙ

ВЕЛИКО-
НОВОСІЛКІВСЬКИЙ

АМВРОСІЇВСЬКИЙ

ЯСИНУВАТ-
СЬКИЙ

Донецьк

НОВО-
АЗОВСЬКИЙ

ТЕЛЬМА-
НІВСЬКИЙ

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ

СТАРО-
БЕШІВСЬКИЙ

Частка громадян 
по районах Донеччини, 
які під час перепису 
населення 2001 року 
назвали рідною мовою 
українську, %

Міф про 
російськомовний 
Донбас
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74,06

72,2269,84
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53,36

50,26
43,46

40,96

40,22

39,87

56,52

82,18

83,19
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22 
лютого опозиція неочікувано розбло
кувала парламент. У кулуарах багато 
говорять про оголошений Янукови
чем кастинг на роль «рєшали» – по

шук того, хто здійснюватиме керівництво норов
ливим парламентом в інтересах президента у 
найближчі місяці чи навіть до виборів 2015-го. 
Після того як Арбузов продемонстрував свою не
спроможність у цьому питанні, президентові до
велося вдатися до послуг перевіреного Клюєва, 
який не підвів і цього разу: для того щоб вмовити 

  28 лютого 1854    1 березня 1810    2 березня 1969  

  21–27 лютого  
На президентських виборах 
на Кіпрі переміг консерватор 
Нікос Анастасіадіс

Автори: 
Мілан Лєліч,

Олесь 
Олексієнко 

Бойовики Сектору Газа 
вперше після перемир’я 
обстріляли Ізраїль ракетами

Частину накладу 
журналу «Фокус» 
вилучено з продажу. 
Версія видавців: через 
технічний брак 

Розпочався 
конфлікт між 
СРСР та Китаєм 
за острів 
Даманський

Засновано 
Республіканську 
партію США

Народився Фридерик 
Шопен, композитор і 
піаніст, творець польської 
романтичної музичної 
традиції

всіх на компроміс, йому знадобилося лише два 
дні. За часів президентства Януковича ПР тільки 
одного разу пішла на «поступки» опозиціонерам, 
ухваливши компромісний варіант закону про ви
бори до ВР восени 2011-го, що, втім, як вияви
лося, був усе ж на користь регіоналів. Тоді це було 
зумовлено виключно тиском із боку Заходу. Єв
ропейський слід проглядається і в розв’язанні 
нинішньої парламентської кризи. Так, за чут
ками, європейські політики наполегливо про
сили опозиційних лідерів розблокувати ВР хоча б 
для того, щоб ухвалити заяву про підтримку єв
роінтеграційних прагнень України в переддень 
саміту з ЄС. 

Компроміс – це зміни до Регламенту Верхо
вної Ради, за яким будь-який депутат може 
«здати» спікерові свого колегу, якщо помітить, 
що за нього голосував хтось інший. Голова пар
ламенту в такому разі мусить з’ясувати, чи є про
гульник у залі: якщо немає, його картка вилуча
ється. Голосування анулюється, законопроект 
виноситься на повторне. Неважко помітити, що 
досягнутий компроміс суттєво відрізняється від 
початкових вимог опозиціонерів: впровадження 
сенсорної кнопки, суворі покарання для прогуль
ників і кнопкодавів аж до позбавлення їх депу
татського мандата тощо. Але навіть за чинної 
Конституції та оновленого Регламенту говорити 
про перемогу над кнопкодавством, як це подають 
лідери опзиції, ще зарано. Головний недолік вне
сених до Регламенту змін полягає в недоскона
лості механізму виявлення та покарання за не
персональне голосування. Провідна роль у фік
сації фактів кнопкодавства відводиться журна
лістам, яким мають допомагати депутатські по
мічники, котрі займуть місця у спеціально відве
деній для них ложі. Без помічників не обійтися 
– зі своїх місць вони можуть контролювати від
далену «мертву зону» сесійної зали, в принципі 
недоступну об’єктивам фото- та телекамер, і не
гайно доповідати про кнопкодава своїм керівни
кам. У тому, що такий механізм на практиці буде 
ефективним, є неабиякі сумніви. Навіть якщо ін
формація про згадане порушення буде опера
тивно донесена опозиціонерам, головуючий на 
засіданні може елементарно «не почути» їхніх 
вимог під час особливо напружених і принципо
вих голосувань. Приміром, екс-спікер Володи
мир Литвин схожими «нападами вибіркової глу
хоти» страждав постійно. У такому разі опозиція 

Тиждень  
в історії

В ручному  
режимі
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Буковину 
проголошено 
окремим коронним 
краєм Австрійської 
імперії

Помер «батько 
народів», радянський 
диктатор Іосіф Сталін

  3 березня 1923    4 березня 1849    5 березня 1953  
У США вийшов друком 
перший номер 
тижневика Time

  6 березня 1613  
Земський собор обрав 
Міхаіла Романова 
московським царем. 
Початок правління 
династії Романових

ф
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 : 
у

н
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н

Вбито мера 
кримського міста 
Сімеїз Кирила 
Костенка

Страйк перевізників 
Київщини проти 
нечесних тендерів 

У єгипетському місті 
Луксор впала повітряна 
куля. Загинули 
19 туристів 

У Сумах міська влада 
дозволила знесення 

двох пам’ятників 
Лєніну 

лишає за собою право негайно зривати роботу 
парламенту.  

Утім, розблокована ВР має відновити свою ро
боту лише 5 березня. Відтак маємо показовий 
факт, коли за всю зиму новообрана Рада працю
вала в пленарному режимі менше ніж 10 днів. А це 
свідчить про те, що до її повноцінної роботи в та
ких умовах і в нинішньому вигляді не готова ані 
влада, ані опозиція. Причин, схоже, дві. Перша – 
другорядність сьогоднішнього парламенту, який 
фактично не впливає на ситуацію в країні. Друга 
– архітектура парламенту, яка існувала в попере
дньому скликанні, зруйнована, а нова, попри 
кілька успішних кадрових голосувань, досі не 
створена. Збої в роботі ВР засвідчили, що рівно
вага для «сімейно-ахметовської» моделі владного 
конгломерату, яка чітко окреслилася в новому 
уряді, досі не знайдена, а тренд на посилення 
«Сім’ї» викликає дедалі більший, хоч і пасивний, 
спротив навіть із боку «своїх». Влада має біль
шість голосів, необхідних для голосування прин
ципових рішень, лише за умови складних попере
дніх домовленостей між різними групами впливу 
всередині фракції ПР та із союзниками. Ті, своєю 
чергою, вимагають за такі голосування враху
вання свого інтересу. 

Тим часом «Сім’я» та наближені до неї олігар
хічні групи впливу у владному конгломераті ма
ють можливість задовольняти свій інтерес і без 
парламенту за рахунок впливу на владну верти
каль, починаючи від Адміністрації президента та 
уряду й завершуючи головами облдержадміні
страцій та керівництвом ключових державних 
компаній. А головне – основні політичні гравці не 
хочуть ділитися без крайньої потреби. За таких 
умов (і останнім часом у керівництві ПР цього 
більше не приховують) найкращим варіантом ро
боти парламенту для влади були б нечасті збори 
для того, щоб без «зайвого» обговорення поухва
лювати заздалегідь підготовлені зовсім в інших 
місцях рішення. У таких випадках шукати по
трібну більшість депутатів і відповідно мотиву
вати їх значно простіше й дешевше. В опозицій
них сил при цьому залишається менше можли
востей використовувати парламентську залу для 
критики влади та її політики. А отже, в умовах су
цільного контролю керівництва держави над 
основними загальнонаціональними телекана
лами можна розгорнути інформаційну блокаду 
опозиції.  

Фініта ля комедія?
Єврозона стривожена: її третя економіка, Італія, після парламент
ських виборів опинилася на межі безвладдя. Сенсаційний успіх здо
були двоє «коміків» – Сільвіо Берлусконі з його правоцентристською 
коаліцією та Беппе Ґрілло з Рухом 5 зірок, водночас ліві на чолі з 
П’єром Луїджі Берсані та центристи Маріо Монті розчарували: отри
маних ними мандатів замало для формування більшості в Сенаті. Ре
зультати засвідчили не лише невдоволення італійських виборців 
нав’язаними ЄС антикризовими заходами, а й жагу до змін, котра на
ростає в суспільстві. Головний доказ цьому – 25-відсоткова під
тримка протестного Руху 5 зірок, який за три роки існування став 
найпопулярнішою в Італії партією, виступаючи за зміну політичного 
класу й використовуючи інтернет для мобілізації прибічників. Нині 
від дій Ґрілло та компанії залежить майбутнє країни – питання в 
тому, чи зрадять вони свою передвиборну обіцянку не об’єднуватися 
в коаліцію ні з лівими, ні з правими. Ґрілло вже натякнув, що його де
путати можуть голосувати за окремі пропозиції лівих, наприклад ре
форму виборчої системи та антикорупційні закони. Втім, євроскеп
тичні погляди п’ятизіркових, котрі домагаються референдуму щодо 
виходу з єврозони, не додають оптимізму світовим ринкам. Тим ча
сом Берлусконі, за якого проголосувала третина виборців, вичікує в 
тіні: якщо лівим та Рухові 5 зірок не вдасться домовитися, на Італію, 
схоже, чекають нові вибори. А на них, за прогнозами, саме «дон Сіль
віо» матиме високі шанси перемогти, спекулюючи на нездатності ін
ших керувати країною.

Парад банкрутств 
Чергу гучних справ щодо банкрутств поповнив Чорноморнафтогаз – 
державне акціонерне товариство, що входить до складу НАК «Нафто
газ України» і займається розвідкою та видобутком нафти й газу на 
шельфі Чорного моря. Провадження було відкрито 17 січня за позо
вом ТОВ «Укрресурскомплект», яке не раз судилося з Чорноморнаф
тогазом через борги, починаючи з 2011 року. Цього разу причина по
зову – заборгованість у розмірі 662,7 тис. грн, але в минулому були 
значно більші суми. 26 лютого суд закрив одразу дві справи щодо 
боргів та банкрутства Чорноморнафтогазу: за позовом Укрресур
скомплекту було залишено без розгляду через погашення боргу, а от 
другу – за заявою ТОВ «Інститут «ШЕЛЬФ» про визнання грошових 
вимог до боржника у розмірі 1,83 млн грн – саме на підставі пору
шення провадження у справі про банкрутство. Таким чином, позов 
про банкрутство компанії може пояснюватися звичайним прагнен
ням уникнути сплати боргу в 1,83 млн грн. Проте експерти не виклю
чають, що судові позови про банкрутство Чорноморнафтогазу врешті 
можуть завершитися прибиранням цієї компанії якоюсь із найбіль
ших на сьогодні груп впливу у владі. 
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 АЛяКСАНДР 
ЛУКАШеНКА
погрожує бізнесу
Президент Білору-
сі застеріг підприєм-
ців, щоб не фінансу-
вали опозиції, бо він 
розцінюватиме такі 
кроки як «боротьбу 
проти держави»

ДжеФФРІ ПАяТТ
новий посланець
Барак Обама має призна-
чити послом в Украї-
ні Джеффрі Паятта, 
який свого часу був 
заступником посла 
в Індії, а від 2010-го 
працює в Бюро у спра-
вах Південної та Цен-
тральної Азії

АНДРІй ШиШАЦьКий 
відповів на критику
За те, що журналісти 
критикували дії міс-
цевої влади під час 
авіакатастрофи у 
Донецьку, керівник 
області обізвав їх 
«професійними гов-
номьотчиками»

На 0,5%
зменшився ВВП у січні цього 
року порівняно з січнем 2012-
го. Дані НБУ

Понад 1 млрд 
боргів із виплати зарплат нако-
пичилося в Україні станом на 1 
лютого. Дані Держстату 

€610 млн
виділить Євросоюз Україні, 
якщо та виконає умови МВФ

11,4 млн грн
вкрали хакери з рахунків укра-
їнців у 2012 році. Дані МВС 

ФейС-КОНТРОЛь МАйже СеРйОЗНО

ГеННАДІй КеРНеС
вірний лєнінець
Харківський мер пригрозив 
свободівцям «злама-
ти дві руки і дві ноги», 
якщо вони зазіхнуть 
на пам’ятник Владі-
міру Ульянову в цен-
трі міста 

ОЛеКСАНДР  
ЛАВРиНОВиЧ
за анонімну корупцію 
На думку міністра юсти-
ції, дані про хабарни-
ків треба засекрети-
ти, бо засудженим за 
такі злочини «важко 
жити з цим гріхом»

СОЦОПиТУВАННя

«А
кциями протеста отреагировали жители 
Украины на переговоры в Брюсселе Виктора 
Януковича с руководством Евросоюза… Яну
кович дал понять, что ради сближения с ЕС 

он готов пожертвовать Таможенным союзом с Россией». 
Суворо-зосередженим тоном («Отечество в опасности!») 
по це повідомили 25 лютого ведучі державного телека
налу «Россия». Причому вкотре не зуміли не збрехати: 
насправді нічого про «пожертвування» Митним союзом 
Янукович у Брюсселі не казав. Але картинка для росій
ського обивателя створена правильна: мільйони простих 
українців мріють про союз із братньою Росією, а заважає 
цьому тільки купка київських можновладців, яка віддає 
країну на поталу хижому ЄС та «агресивному блоку 
НАТО».  
Насправді ж «акція протесту» мала такий вигляд: посе
ред засніженого Брюсселя – чотири особи із символікою 
«Українського вибору» Віктора Медведчука і антиєвро
пейськими гаслами. Плюс бельгійський поліцейський, 
український журналіст Сергій Лещенко і російська жур
налістка Ольґа Скобєєва. Остання нібито робить сюжет. 
Пізніше Лещенко напише, що перед тим вона інструкту
вала «мітингувальників», як відповідати на її запитання. 
Вочевидь, російська телеаудиторія такий сюжет вкотре 
проковтнула, бо тамтешні спеціалісти з пропаганди регу
лярно вкидають їх в інформпростір: пригадується анек
дот, у якому Наполеон каже, що, якби він мав у розпоря
дженні газету «Правда», світ ніколи не дізнався би про 
Ватерлоо. А ось Янукович може й образитись. Якихось 
четверо ряджених проти всіх його «антиросійських» за
думів… Чи, може, в Кремлі не дуже в ці задуми вірять?  

«Пакращення» 
поза зоною досяжності
Як засвідчило опитування Київського міжнародного інституту 
соціології, лише 18% українців готові визнати, за останні три-чотири 
роки їхнє життя покращилося. Більшість співгромадян або не 
помічають змін на краще, або спостерігають зворотну тенденцію. 
Географія соцопитування доволі промовиста: найбільш розчарованими є 
мешканці центральних і західних регіонів, але й на південному сході тих, хто 
вважає, що за останні роки ситуація погіршилася, помітно більше, ніж 
оптимістів, які відчувають «покращення життя вже сьогодні»

Захід

Центр

Південь

Схід
Покращилося              Відчутно не змінилося            Погіршилося                      

20%

41%
39%

За даними КМІС

23%

44%
33%

16%

36%48%

16%

36%48%
14%

35%51%

Вся Україна

18%

39%43%

«А БАБА-яГА 
ПРОТиВ!»
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МАйже СеРйОЗНО

6 тис. людей 
загинуло в Україні у ДТП 2012 року. 
Це на 18% більше за показник 2011-
го. Дані ДАІ

70% озброєнь 

має намір оновити Росія до 2020 
року. Заява Владіміра Путіна 

КОРОТКО ПРО САМОСУД

Підпали і знищення майна впливових чиновників, 
напади на офіси партій – пересічні події для ни
нішньої української кримінальної хроніки. Най
частіше жертвами «народних месників» стають 
представники силових відомств. У більшості ви
падків зловмисникам вдається втекти з місяця по
дії. Тож питання про те, хто саме пішов війною 
проти чиновників і стражів правопорядку, залиша
ється відкритим. Версій безліч: від народного гніву 
до війни кланів усередині відомств. Найчастіше 
розправи над регіональними можновладцями тра
пляються на Закарпатті. За останні три роки там 
пустили червоного півня щонайменше під 36 лег
ковиків, які належали чиновникам, прокурорам, 
міліціонерам і підприємцям. 2010 року понівечили 
шість машин, 2011-го – 12, торік – 18.

1 грудня 2012 року, у День працівників прокура
тури, невідомі спалили новий Mercedes ML-350 
вартістю мінімум $67 тис., оформлений на матір 
прокурора міста Мукачевого Руслана Біловара (як 
заявили постраждалі, автомобілем користувалась 
уся родина прокурора, зокрема й він особисто). Ав
томобіль був геть знищений вогнем.

22 грудня 2012 року в Ужгороді зайнялося авто 
Hyundai Santa Fe, яке належало місцевому чинов
нику, регіоналові Юрію Бєлякову. Він працює за
ступником тамтешнього мера Віктора Погорєлова 
від листопада 2010 року. Поміж іншого опікується 
питаннями маршрутних перевезень, зокрема й та
рифами на проїзд у громадському транспорті.

9 лютого 2013 року невідомі підпалили автомо
біль Toyota Corolla голови Дрогобицької райдер
жадміністрації Михайла Винницького (колишній 
головний архітектор району). Зазначено, що на ма
шину кинули пляшку із запальною сумішшю. Са
лон вигорів повністю.

20 лютого 2013 року на Львівщині невідомі під
палили автомобіль Toyota Sequoia (приблизна вар
тість 440 тис. грн) мера міста Винників Сергія Ува
рова. Вогнем знищено салон. Транспортний засіб 
було зареєстровано на дружину посадовця.

22 лютого 2013 року в Мукачевому невідомі про
бралися на подвір’я приватного будинку началь
ника відділу боротьби з незаконним обігом нарко
тиків Ужгородського міського управління УМВС 
Василя Швардака й підпалили його авто Suzuki 
Grand Vitara. 

«Пакращення» 
поза зоною досяжності
Як засвідчило опитування Київського міжнародного інституту 
соціології, лише 18% українців готові визнати, за останні три-чотири 
роки їхнє життя покращилося. Більшість співгромадян або не 
помічають змін на краще, або спостерігають зворотну тенденцію. 
Географія соцопитування доволі промовиста: найбільш розчарованими є 
мешканці центральних і західних регіонів, але й на південному сході тих, хто 
вважає, що за останні роки ситуація погіршилася, помітно більше, ніж 
оптимістів, які відчувають «покращення життя вже сьогодні»

Захід

Центр

Південь

Схід
Покращилося              Відчутно не змінилося            Погіршилося                      

20%

41%
39%

За даними КМІС

23%

44%
33%

16%

36%48%

16%

36%48%
14%

35%51%

Вся Україна

18%

39%43%
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Автор:  
Богдан 
Цюпин, 

(Брюссель),
Олесь 

Олексієнко

«Європауза»  
як стратегія
Дії Януковича і його оточення свідчать
про те, що офіційний Київ хоче спровокувати 
ЄС на відмову від підписання Угоди
про асоціацію

25 
лютого у Брюсселі 
відбувся довгоочіку
ваний саміт Україна 
– ЄС, від якого поміж 

іншого сподівалися й сигналів 
щодо ймовірності підписання 
Угоди про асоціацію між ними 
цього року. Столиця Євросоюзу 
вітала українського президента 
мокрою прохолодою із залиш
ками брудного снігу під ногами, 
а також спробою невеликої 
групи українців пікетувати бу
дівлю Європейської ради з гас
лами «Юлі волю!» та «Українці 
поділяють європейські цін
ності!». Віктор Янукович якщо й 
помітив такі дрібниці, то жод
ним чином не відреагував на 
них. Після переговорів він вида
вався роздратованим або при
наймні втомленим. Наразі неві
домо, чому розмова тет-а-тет од
ного українського і двох євро
пейських президентів замість 
запланованих 20 хвилин розтя
глася на понад дві години. Ні
чого неочікуваного в офіційних 
промовах вони не сказали, наго
лосивши натомість на «відда
ності намірам» та підтвердивши 
«налаштованість докласти зу
силь».

Але цього разу, можливо, як 
ніколи досі, у відносинах Києва і 
Брюсселя є конкретна мета, до
сягнення чи не досягнення якої 
більше не можна буде приховати 
заїждженими фразами, – підпи
сання в листопаді на саміті Схід
ного партнерства у Вільнюсі 
Угоди про асоціацію та зону віль
ної торгівлі з Україною, яка вже 
парафована сторонами ще торік. 
Звісно, це буде лише черговий 
символічний крок, бо далі зна
добляться, можливо, роки на ра
тифікацію угоди парламентами 

27 країн ЄС і парламентом Євро
союзу. Окремим тривалим і, 
ймовірно, болісним процесом 
може стати саме втілення угод. 

Президент Європейської 
ради Герман ван Ромпей (на 
фото ліворуч) із гордістю поса
довця найвищого рангу назвав 
угоду «найбільш передовою з 
усіх подібних, яких будь-коли 
досягав Євросоюз». Очільник 
Єврокомісії Жозе Мануел Бар
розу застосував персональний 
підхід і, привітавши Януковича 
з днем третьої річниці його 
інавгурації, заявив, що розра
ховує на його особисту під
тримку задля досягнення «на
шої спільної мети – політичної 
асоціації та економічної інте
грації України і ЄС». На відміну 
від пана Баррозу, президент 
Янукович до персональних 
люб’язностей на людях не вда
вався.

СУМНІВи
Але ніхто не впевнений у тому, 
що наступний крок у розвитку 
відносин України з ЄС буде 
зроб лено. Києву оголосили чіт
кий список вимог і сказали, що 
до травня українська сторона 
повинна показати конкретні 
досягнення у їх виконанні. 
Вони чітко розписані, але уза
гальнено стосуються трьох га
лузей: виправлення недоліків 
виборчого законодавства в 
Україні, подолання проблем з 
українською судовою системою, 
яка дозволяє застосування ви
біркового судочинства, та про
сування загального процесу ре
форм у країні. «Питання в тому, 
що саме вважатимуть конкрет
ними досягненнями і хто це ви
значатиме. Хоча звіт про просу

вання України складатиме Єв
рокомісія, саме окремі 
країни-члени вирішуватимуть, 
чи достатнє воно. А там можуть 
виникнути розбіжності в по
глядах», – сказала Тижню 
аналітик брюссельського Цен
тру європейської політики 
Аманда Пол.

Президент Янукович ство
рив достатньо підстав для таких 
розбіжностей. Навіть представ
ники країн – «друзів» України у 
Європі значною мірою розчаро
вані. Польський депутат Євро
парламенту Марек Сівець зая
вив, що результати саміту його 
«не дуже вражають». «Виступи і 
президента Баррозу, і прези
дента Ромпея дають підстави 
вважати, що Україна й досі не 
виконала вимог, які окреслені 
ЄС. Крім того, були певні очіку
вання, що українська влада 
звільнить когось із політичних 
в’язнів, щоб довести свої дії 
проти так званого вибіркового 
правосуддя», – висловив розча
рування Тижневі пан Сівець. 

Колега польського євродепу
тата Ребекка Гармс із Німеччини 
виявилася ще відвертішою в 
сумнівах з огляду на її «кілька
річний досвід [спостереження] 
за президентом Януковичем та 
його оточенням». Вона нагадує, 
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що «не лише Тимошенко і Лу
ценко залишаються у в’язниці, а 
й з’явилися нові звинувачення 
стосовно екс-прем’єрки, а гене
ральний прокурор проголосив 
публічно, що він переконаний: її 
визнають винною». Гармс взяла 
на себе сміливість передбачити 
Тижню, що навіть у разі під
писання угод з Україною з їх 
ратифікацією можуть бути про
блеми. «Оскільки сумніви щодо 
верховенства права залиша
ються, я не бачу, щоб у Євро
пейському парламенті була 
більшість, яка погодилася б на 
Угоду про асоціацію», – сказала 
депутат. 

Саме брюссельські посадовці 
та Єврокомісія є найбільшими 
союзниками Януковича у праг
ненні показати хоч якийсь пози
тивний результат у розвитку від
носин двох сторін. Єврокомісар 
Штефан Фюле відповідає за роз
ширення ЄС і політику сусідства. 
Оскільки на розширення Євро
союз останнім часом не наважу
ється, то залишається досягти 
чогось із найбільшим сусідом 
об'єднаної Європи. «Набрання 
угодою чинності революціонізу
вало б відносини між Україною 
та ЄС, бо вона вигідна нам обом, 
– заявив Фюле в коментарі для 
Тижня. – То буде дуже кон

кретний крок у напрямку пере
творень у тій частині Європи. 
Немає жодних сумнівів стосовно 
Угоди про асоціацію. Це безпре
цедентний договір з огляду на 
політичний зміст, що пропонує 
Україні вказівник, як стати час
тиною внутрішнього ринку ЄС, 
як пройти велику кількість две
рей, і це конкретний крок у бік 
задоволення європейських праг
нень України». Саме так Брюс
сель змушений окреслити межі 
можливого в тривалому процесі 
наближення нашої країни до 
членства в Євросоюзі. Тепер це 
називається «Політична асоціа
ція та економічна інтеграція 
України з ЄС».

ГАЛьМА
Європейці стверджують, що 
«м’яч перебуває на українському 
боці поля». Українські посадовці 
виголошують у бік Брюсселя пе
реважно правильні гасла, але те, 
що Київ робить, викликає сум
ніви в його щирості. «Сьогодні, 
на жаль, вірити президентові 
України дуже важко, – каже 
Ольга Шумило-Тапіола з аналі
тичного центру Carnegie Europe 
в Брюсселі, – хоча Україна для 
Євросоюзу – це значно більше, 
ніж сам лише президент Януко
вич». Дії нашого гаранта і навіть 

його слова не свідчать про голо
вне, а саме про те, чи він розуміє 
і поділяє європейські цінності й 
чи його уряд працює для того, 
щоб Україна стала європейською 
державою.

25 лютого у Брюсселі україн
ський керівник немовби просив 
вибачення за свій європейський 
курс, посилаючись на те, що 
згаданий напрямок зовнішньої 
політики зафіксований у доку
ментах, які мають у його дер
жаві силу закону. Проте сам 
президент і його Партія регіонів 
уже продемонстрували ба
жання й здатність змінювати 
зовнішньополітичні пріоритети 
України, знявши з порядку ден
ного питання євроатлантичної 
інтеграції. Документ, що багато 
років проголошував наміри за
лучення до «найефективнішої 
системи колективної безпеки в 
Європі», як колись казали в Ки
єві, було змінено, і тепер Закон 
«Про засади внутрішньої та зов-
нішньої політики» проголошує 
Україну позаблоковою. Шлях 
інтеграції до Євросоюзу через 
членство у НАТО, яким про
йшли всі без винятку східноєв
ропейські сусіди України, Яну
кович закрив. Натомість зу
силля президента і його партії 
впродовж трьох років були до
кладені, на думку Ольги 
Шумило-Тапіоли, щоб Україна 

залишалася в сірій зоні, зручній 
для того, аби «багатіти й почу
ватися в безпеці».

«Тому і Європейський Союз, і 
Російська Федерація з Митним 
союзом, вони заважають прези
дентові Януковичу утримувати 
ці позиції. Дуже логічним ба
читься, що підписувати угоду (з 
ЄС) через виконання якихось ви
мог, котрі фактично ламають ці 
схеми, які він будує, і які показу
ють його групі олігархів, або на
селенню, що він піддається на 
якийсь зовнішній тиск, – це для 
нього нелогічно... Як на мене, він 
дуже любить приїжджати в ЄС, 

Справедлива 
оцінка

александр  
квасневський, 
 екс-президент 

польщі: 
«коли йдеться про 
теперішню україн-
ську еліту, команду 
Януковича, то, я ду-
маю, там переко-

нані, що можна бути 
трішки вагітним. 

Тобто для них іде-
альним рішенням 

було б на 30%
 перебувати в Мит-

ному союзі, а на 70% 
– у Євросоюзі»

КОНЦеПЦІя «ЄВРОПАУЗи» Є 
ЦІЛКОМ КОМФОРТНОю, БО 
СУПРОВОДжУЄТьСя 
ДеКЛАРАЦІяМи ПРО 
«ЄВРОПейСьКий КУРС» ТА 
ІМІТАЦІЄю ЗУСиЛь У ЦьОМУ 
НАПРяМКУ
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Марек Сівець 
(Польща), де-
путат Євро-
парламенту: 

Були певні 
очікування, що 
у к р а ї н с ь к а 
влада звіль
нить когось із 
п о л і т и ч н и х 
в’язнів, аби під

твердити свою протидію так зва
ному вибірковому правосуддю. Якщо 
подивитися на саміт під цим кутом, 
то він не дуже вражає. Є, щоправда, 
один позитивний аспект. Лідери по
вністю підтримали діяльність спо
стережної місії Кокса – Кваснев
ського в Україні й сподіваються, що 
це зменшить кількість випадків ви
біркового правосуддя і зарадить си
туаціям, які викликають особливу 

стурбованість. А попри те, я вважаю, 
що в разі, коли президент Янукович 
виконає обіцянки стосовно ефектив
ного втілення всеосяжних реформ 
судочинства відповідно до європей
ських стандартів, то шанси підпи
сання вже парафованої Угоди про 
асоціацію включно із ЗВТ на саміті 
Східного партнерства у Вільнюсі 
дуже великі. 

Штефан 
Фюле (Чехія),  
комісар  
Європей-
ського  
Союзу з пи-
тань розши-
рення і євро-
пейської по-
літики сусід-
ства: 

Це був загалом позитивний саміт, 
який наголосив – у дуже важливий 
час – на бажанні обох сторін підпи
сати Угоду про асоціацію, включно із 
зоною вільної торгівлі. Крім того, на 
ньому було чітко заявлено, що на
буття Угодою чинності революціоні
зувало б взаємини між Україною та 
ЄС, бо вона вигідна нам обом. Це буде 
дуже конкретний крок до перетворень 
у цій частині Європи. Немає жодних 
сумнівів стосовно важливості Угоди 
про асоціацію. Це безпрецедентний 
договір, з огляду на політичний зміст, 
котрий пропонує Україні дороговказ, 
як стати частиною внутрішнього 
ринку ЄС, як пройти велику кількість 
дверей, і це конкретний крок у бік за
доволення її європейських прагнень. 
Якщо Україна скористається вікном 
можливостей і виконає зобов’язання в 
трьох галузях, окреслених країнами-

РІЗНІ ПОГЛяДи ЄВРОПи НА УКРАїНСьКе ПиТАННя

але ті цінності для нього далекі. 
Вони суперечать тому, що він на
магається побудувати для себе в 
Україні», – сказала Тижню ана
літик, на думку якої головна 
проблема навіть не в підписанні 
Угоди про асоціацію, а в тому, чи 
її насправді виконуватимуть.

ЄВРОПейСьКІ КЛОПОТи
Журналістка-оглядач Джуді 
Демпсі, яка працює в Берліні, 
красномовно зітхає, коли 
йдеться про Європейський Союз 
і перспективи для України. «Га
даю, тут є інша проблема, – каже 
вона, підкресливши, що Київ 
має довести свою серйозність 
стосовно Європи. – Це знач но 
глибша проблема труднощів, які 
має ЄС, чи радше певні країни, 
коли йдеться про зближення з 
Україною. Перше – це втома від 
розширення. Друге – Євросоюз 
загалом не визначився оста
точно, що робити зі Східним 
партнерством... Також є країни в 
ЄС (імовірно, Німеччина й, мож
ливо, Франція), які не змогли 
відокремити свої двосторонні 
відносини з Україною від відно
син із Росією. Інакше кажучи, 
вони бачать діалог ЄС із Києвом 
через призму свого діалогу з Мо
сквою. Що довше так триває, то 
дужче шкодить визначенню 
того, що ЄС хоче робити зі своїми 

східними партнерами», – ствер
джує берлінська оглядачка. Все-
таки, за словами Джуді Демпсі, 
монолітна підтримка Росії в ла
вах опозиційних соціал-
демократів у Німеччині фак
тично зруйнована, а урядові кон
серватори під проводом Анґели 
Меркель у цьому питанні доко
рінно розділені. Настрої зміню
ються, бо «німці побачили, що 
тісне економічне співробітни
цтво з Росією і політична під
тримка Москви не принесли очі
куваних російських реформ. Це 
ще не змінило поглядів Берліна 
на Україну, але з часом стан 
справ має зрушитися», – вважає 
медійниця.

Окрім Польщі та ще кількох 
країн Східної Європи, які роз
глядають євроінтеграцію Києва 
як питання безпеки, на україн
ців у Європі найприхильніше 
дивиться Велика Британія. Лон
донські погляди пов’язані з осо
бливим баченням Євросоюзу із 
західних окраїн об'єднаної Єв
ропи. Британці розглядають ЄС 
насамперед як зону вільної тор
гівлі. Гасла євроінтеграторів про 
одну для всіх європейську то
тожність у Лондоні просто не ро
зуміють, а наднаціональні ор
гани у Брюсселі багатьох жите
лів країни просто дратують. 
Британське бачення Європи як 

спільноти національних держав, 
на якомога більшому просторі 
котрої створені умови для віль
ної економічної конкуренції, на
разі Україні найвигідніше. Збли
ження з Європою через еконо
мічну інтеграцію, яку пропонує 
нинішня Угода про асоціацію, 
зараз є найочевиднішим шля
хом для Києва та українців, які 
сподіваються насамперед підви
щення свого рівня життя до єв
ропейських стандартів, а також 
пошани до права на свободу пе
ресування континентом.

ЗІРВАТи ЧУжиМи РУКАМи
Буквально лічені місяці пока
жуть, що саме згоден зробити 
президент Янукович, аби просу
нутися в бажаному для простих 
українців напрямку. Наразі є 
підстави вести мову про те, що 
представники його режиму не 
готові адекватно сприймати по
зицію ЄС і досить нервово реа
гують, коли їм нагадують не
приємні умови підписання 
Угоди про асоціацію. Так, 
прем’єр-міністр України Ми
кола Азаров за результатами зу
стрічі зі Штефаном Фюле перед 
самітом у Брюсселі написав на 
своїй сторінці у Facebook: «…не 
треба думати, що одна країна 
навчала іншу. У свою чергу, ми 
висловлювали свої зауваження 
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членами ЄС на грудневій раді міні
стрів закордонних справ, ми сподіває
мося, що Угоду про асоціацію буде 
підписано на зустрічі Східного парт
нерства у Вільнюсі в листопаді. Але 
тільки за умови, що Україна створить 
для цього необхідні умови.

Ребекка Гармс (Німеччина), 
співголова фракції зелених  

у Європарла-
менті, член 
Делегації у 
зв’язках з 
Україною:

Ми маємо 
вже кілька років 
досвіду (спілку-
вання. – Ред.) 
із президентом 
Януковичем та 
нинішнім уря

дом, і стурбованість подіями в Україні 
лише зростає: пані Тимошенко й пан 
Луценко не просто залишаються у 
в’язниці, а ще й з’явилися нові звинува
чення стосовно Тимошенко, і генераль
ний прокурор проголосив публічно: 
він переконаний, що її визнають ви
нною. Водночас її адвокат і депутат 
Верховної Ради пан Власенко також 
може бути незабаром заарештований. 
Крім того, останні події навколо агенції 
УНІАН, очевидно, є проблемою сво
боди ЗМІ, і питання незалежності жур
налістів викликає стурбованість. Спи
сок передумов Єврокомісії показує, які 
зобов’язання має взяти на себе Україна, 
якщо вона серйозно прагне Угоди про 
асоціацію. Та, оскільки сумніви щодо 
верховенства права залишаються, я не 
бачу, щоб у Європейському парламенті 
була більшість, яка погодилася б на 
Угоду.

Ганне Севе-
рінсен  
(Данія), екс-
голова моніто-
рингового ко-
мітету ПАРЄ: 

Думаю, що 
Янукович виму
шений був поо
біцяти реальний 
прогрес у прове

денні реформ, але останніми роками я 
чула від нього так багато обіцянок, ко
трі виявились демагогією, – на прак
тиці він робив усе навпаки... Було при
йнято певне законодавство, але най
важливішою є політична воля. Заяв не 
достатньо. Його проблема ось у чому: 
для нього реформи означають, що він 
має віддати свою абсолютну владу. Але 
від цієї влади залежить дальше збага
чення його «Сім’ї».

РІЗНІ ПОГЛяДи ЄВРОПи НА УКРАїНСьКе ПиТАННя

на адресу Єврокомісії». А вже 
безпосередньо перед самим са
мітом посол Києва при ЄС Кос
тянтин Єлісєєв обурювався з 
приводу того, що ЄС висуває до 
України такі вимоги, ніби до по
тенційного члена.

Тим часом від українських 
урядовців дедалі частіше луна
ють заяви, суть яких зводиться 
до того, що держава ставить собі 
за мету вже не інтеграцію до ЄС, 
а якусь іншу «євроінтеграцію». 
Про що саме йдеться, намагався 
нещодавно пояснити новий мі
ністр закордонних справ Леонід 
Кожара, який, починаючи зі 
свого візиту до Давоса напри
кінці січня, докладає чималих 
зусиль для просування приза
бутої тези про «рух до Європи 
разом із Росією», яка нині ґрун
тується на концепції, що її про
суває Путін, – «Європи від Ліса
бона до Владивостока», з якої 
було б витіснено вплив США і в 
межах якої Москва грала б 
першу скрипку. Інтерес режиму 
Януковича до такої конфігурації 
пояснюється не лише економіч
ними мотивами, а й тим, що в 
такому гіпотетичному 
об’єднанні не стояло б настільки 
принципово питання дотри
мання стандартів демократії, 
прав та свобод людини, як за
раз, на переговорах щодо асоці

ації з ЄС. Проте, взявши курс на 
відмову від європейської інте
грації, українські можновладці 
намагаються перекласти відпо
відальність за можливий про
вал двостороннього саміту та 
зменшення шансів на підпи
сання Угоди про асоціацію 
цього року на представників 
опозиції, а також на європейців, 
які «не хочуть зрозуміти специ
фіки України».

Перебування в сірій зоні 
між ЄС та Росією із відсутністю 

достатньо сильного тиску на 
особисті інтереси Януковича та 
його оточення – цілком спри
ятливий стан для розбудови 
«сімейної» моделі авторитарної 
держави. Європейська інтегра
ція ніколи не була для ниніш
нього господаря Банкової 
справжньою метою, просто під 
час останніх президентських 
перегонів у 2009–2010 роках 
він, на відміну від 2003–2004-
го, не міг собі дозволити пу

блічно відмовитися від неї або, 
тим більше, виступити проти. У 
цьому сенсі концепція «європа
узи» є цілком комфортною, бо 
супроводжується деклараці
ями про «європейський курс» 
та імітацією зусиль у цьому на
прямку. Тому не варто очіку
вати від режиму Януковича ре
ального виконання більшості 
умов, висунутих для підпи
сання Угоди про асоціацію.

Але ЄС важливо не йти за 
сценарієм, що його нав’язує 
Янукович, і відокремлювати 
його (й тактичні цілі впливу на 
нього) від українського народу 
та стратегічної мети – утвер
дження європейської орієнтації 
та інтеграції України. У цьому 
контексті укладення Угоди про 
асоціацію може, по-перше, по
класти край дискусіям про ін
теграцію держави до Митного 
союзу. По-друге, асоціація та 
ЗВТ – це нехай і символічний, 
однак важливий сигнал, що 
Україна є частиною європей
ського економічного та геополі
тичного простору, яка пізніше 
за відповідних умов може пре
тендувати на повноцінне член
ство у ЄС. А отже, й важливий 
стимул для активізації проєв
ропейських українських сил, 
крапка в розмовах про те, що 
«нас там не чекають». 

ЄС ВАжЛиВО Не йТи ЗА 
СЦеНАРІЄМ, щО йОГО 
НАВ’яЗУЄ яНУКОВиЧ, І 
ВІДОКРеМЛюВАТи йОГО ВІД 
УКРАїНСьКОГО НАРОДУ
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Кіровоградщина
С

оромно. Майже тиждень минув після з’яви 
президента народові, а відчуття незручності й 
безнадії не відпускає. Щорічний «Діалог з кра
їною» з погляду форми було обставлено прак

тично бездоганно: шикарна студія, п’ятеро журна
лістів, яким вдалося впродовж кількох годин іміту
вати зацікавленість і, що найгірше, журналістику, 
прямі включення з різних міст, де вишикувалися 
охочі висловити лідерові нації моральну підтримку, 
потужний call center, який фільтрував телефонні 
дзвінки підданців, нарешті, сам герой дня – впевне
ний у собі, у чудовій фізичній і психологічній формі, 
розкутий, дотепний… І як апофеоз усього дійства – 
багатохвилинний ентузіастичний монолог пані еле
гантного віку з Кіровограда в дусі «Спасибо това
рищу Сталину за наше счастливое детство!»
У сухому залишку маємо небагато: зростання ВВП 
за звітний період на 153 відсотки (хто йому тексти 
готує?!), долю політв’язнів вирішуватиме незалеж
ний суд (сказано впевнено, з чесними очима), але 
камери в палаті Тимошенко таки варто прибрати (і 
милосердя інколи стукає в його серце), тітоньці з 
райцентру слід негайно провести телефон (і про
вели, мало не в прямому ефірі!), пенсіонерка живе 
на 990 грн у місяць (який жах, здивувався прези
дент, зараз це неподобство також вирішимо, щоб не 
псувати намальовану гарантові організаторами шоу 
картинку «суцільного по
кращення», від нього, во
чевидь, приховали й ін
формацію Пенсійного 
фонду, за якою пенсію до 
1 тис. грн отримують 
майже 2,5 млн україн
ців). Окрім цього нічого 
змістовного. Найбільше 
запам’ятався ось цей па
фос вірнопідданості, 
який лікується найважче 
й найдовше, якщо лікується взагалі. Декорації 
відповідають змістові. Етика та естетика – одне 
й те саме, переконував Людвіґ Віттґенштайн.
Короля робить почет. За всієї моєї особистої відрази 
до короля слід таки визнати, що він не найгірший. 
Озирнімося навколо: є мстивіші, є нетерпиміші й 
невротичніші. Є такі, що кидають за ґрати не 
одного-двох опозиціонерів, а все, що рухається, є 
такі, які кожну демонстрацію чи пікет карають як 
державну зраду. Нині я без жодного остраху пишу ці 
рядки, за які в справжній тоталітарній країні на 
кшталт колишньої УРСР чи сучасної Білорусі мені б 
уже мало не здалося. Врешті-решт, не Янукович 
конструював цей режим, він лише його вдосконалив 
і реалізував закладені задовго до того потенції. А 
щодо зажерливості, тут треба бути поблажливим: 
по-перше, дерев’яні іграшки, по-друге, якщо на міс
цях прокурори й судді міряються годинниками, то 
чому б на самій горі не дозволити собі страусів і поле 
для гольфу?

Комусь здається, що диктаторські режими трима
ються на багнетах. Виявляється, не обов’язково. Ін
коли достатньо слухняного суду й кількох загонів 
спецпризначення з кийками та сльозогінним га
зом. Головна опора режиму – солідарна байду
жість, упевненість, що нічого не можна змінити, та 
й не варто в принципі, бо вже якось прилаштува
лися, притерпілися, а могло бути й гірше. А ще не
бажання брати на себе відповідальність, вибуду
вати якісь ефективні форми взаємодії та впливу. 
Президент-феодал і тітонька з райцентру, яка осо
бисто його просить посприяти з телефоном, – два 
боки однієї медалі, їх неможливо розділити ніяким 
скальпелем.
Ретро-вистава в дусі брєжнєвського одобрямсу 
брехлива, але не абсолютно брехлива. Вона нао
чно демонструє одне з облич сучасної України. 
Тієї України, яка вже кілька століть мовчить, бо 
благоденствує. Над іншою Україною довго вправ
лялися у вівісекції: висилали на Мангишлак і в 
Пермський край, морили голодом, стріляли в по
тилицю в підвалах, залякували й зомбували. Не 
дивно, що перша почувається так повноцінно. 
Вона відмовляється від мови предків, співає «Ка
тюшу», слухає шансон і голосує за регіоналів. 
Ethik und Ästhetik sind Eins.
Я готовий поважати чужі смаки, тим більше пе

реконання, якщо це справ
 ді переконання, осмис
лені й вистраждані, а не 
умовні рефлекси рабст
 ва, проекції психотравм, 
привиди з минулого. Бай
дужий бездумний украї
нець уміє міняти облич
 чя. Сьогодні він тупий 
агресивний жлоб на джи
 пі, завтра – неситий 
мент, який «кришує» 

бандитів і вибиває зізнання з випадкового 
бомжа, післязавтра – журналіст, який проков
тнув язика перед царьком, або запопадлива ті

тонька з обласного драмтеатру. Вони не належать 
до моїх опонентів, бо не мають переконань, але їх я 
відчуваю більшими ворогами, адже вони небезпеч
ніші й ефективніші за кийки та багнети. Споді
вався втекти від них у незалежність. Виявляється, 
вони прослизнули разом зі мною й посіли ключові 
позиції.
Для початку, як перший етап, як паліатив, я домо
вився б із моєю Україною про моральну взаємодію. 
Треба нарешті зробити так, щоби пані з Кіровограда 
відчувала сором, коли вона освідчується в любові та 
відданості до царя.
До речі, чому моя Україна за 20 років так і не доби
лася перейменування одного з найкрасивіших міст, 
яке досі називається на честь іноземного політич
ного діяча, представника злочинного режиму, ста
лінської маріонетки? 

ГОЛОВНА ОПОРА РежиМУ – 
СОЛІДАРНА БАйДУжІСТь, 
УПеВНеНІСТь, щО щОСь 
ЗМІНюВАТи Не ВАРТО В 

ПРиНЦиПІ, БО Вже яКОСь 
ПРиЛАШТУВАЛиСя

Автор:  
юрій 

Макаров

12|укРаЇнськиЙ тиЖдЕнь|№ 9 (277) 28.02 – 6.03.2013

поГляд|



Кіровоградщина

26|03|2013
(вівторок) 

18:30
Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3

Зустріч із президентом Центру 
європейської стратег� demosEUROPA 
Павелом Свєбодою, у межах 
проекту «Європейський досвід: 
Польща».

Тема зустрічі: «Майбутнє 
Європи і український 
євроінтеграційний 
контекст»

Павел Свєбода – президент і один із засновників Центру 
європейської стратег� demosEUROPA. 
Випускник Лондонської школи економіки та Лондонського
 університету. Радник президента Республіки Польща 
з питань ЄС у 1996–2000 роках, згодом керівник Управління 
з питань європейської інтеграц� в Канцеляр� президента 
Польщі. 
У 2001–2006 роках очолював департамент ЄС у Міністерстві 
закордонних справ своєї країни, відповідав за питання, 
пов’язані з переговорами про вступ до ЄС, пізніше займався 
інституційними реформами й переговорами щодо нової 
Багаторічної фінансової перспективи ЄС.
Член багатьох міжнародних аналітичних організацій та інс-
титуцій, серед них: Лісабонська рада, Центр європейської 
політики, Рада з міжнародних відносин Ради Європи, 
Балтійський форум розвитку, Група Спінеллі, Nôtre Europe. 
Постійний політичний оглядач Gazety Wyborczej.

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

ПОЛЬЩА



Освіта

Боротьба з корупцією

Медицина

«На законодавчому рівні гарантую збільшення кількості бюджетних місць у державних 
вищих навчальних закладах до 75%»

У жовтні 2010 року Віктор Янукович заявив, що «ми зможемо нарешті 
проводити ефективну державну політику із боротьби з корупцією, 
яка сьогодні є загрозою національній безпеці держави»

«Забезпечу поетапне збільшення обсягів бюджетного фінансування 
системи охорони здоров’я до загальноєвропейського рівня 
(10% ВВП)»

«Гарантую якісну безкоштовну екстрену медичну допомогу»

«Посилю державний контроль за якістю медичних послуг та препаратів. Захищу громадян 
від цінових стрибків на ринку лікарських засобів»

«Зменшення показника наповнюваності шкільних класів, що збереже 2 тис. сільських шкіл»

Попри «гарантії» Януковича, досі згідно з ч. 4 ст. 23 Закону «Про вищу освіту» у вищих навчальних закладах 
державної та комунальної форм власності кількість студентів, прийнятих на перший курс на навчання за 
державним замовленням, «повинна становити не менше ніж 51 відсоток від загальної кількості студентів, 
прийнятих на навчання на перший курс». 18 липня 2011 року депутати Андрій Павловський та Олександр 
Сочка зареєстрували відповідний законопроект про заміну в документі «51 відсоток» на «75 відсотків», 
але Партія регіонів 6 грудня 2011-го проголосувала проти. 

У 2010-му фінансування охорони здоров’я становило 3,6% ВВП, 
у 2011-му – 3,4%, у 2012-му – 3,7%.

Після підписання Януковичем Закону «Про екстрену медичну допомогу» 
з 1 січня 2013 року було реформовано систему екстреної медичної 

допомоги. Одним із результатів цієї «реформи» стало те, що до хворих-гіпертоніків швидка тепер може 
приїжджати протягом години.

Хворі час від часу страждають унаслідок бездіяльності органів влади. Так, у 2011 році через невчасно закуплену державою вакцину 
проти туберкульозу та препаратів для хворих на гемофілію багато людей не мали змоги отримати вчасне і належне лікування;
у 2012-му були проблеми з відсутністю препаратів антиретровірусної терапії (для ВІЛ-інфікованих), ліків для онкохворих дітей.
Із 1 березня 2013 року набирають чинності положення Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту 
лікарських засобів та визначення терміна «активний фармацевтичний інгредієнт», підписаного Януковичем, яким запроваджується 
ліцензування імпорту лікарських засобів. Цей документ, за оцінками експертів, призведе не лише до перерозподілу фармацевтичного 
ринку, а й до значного подорожчання якісних імпортних препаратів.

Насправді показник наповнюваності не змінився: він як був «не менше ніж п’ять осіб», так і залишився, а кількість шкіл і далі скорочувалася – за три 
роки на 900 одиниць: у 2010/11 навчальному році – на 300, у 2011/12-му – на 400, у 2012/13-му – на 200. Причому це безпосередньо 
не було пов’язано з погіршенням демографічної ситуації: 2012-го шкіл поменшало на 400, а учнів – лише на 7 тис.

Три роки 
«потьомкінскіх дєрєвєнь»

В ухваленому 7 квітня 2011 року Законі «Про засади запобігання і протидії корупції» 
запроваджено декларування видатків службовців та членів їхніх сімей понад 150 тис. грн. 
Але за поданням депутатів від Партії регіонів Конституційний Суд скасував обов’язок 
державним службовцям декларувати свої витрати за 2011-й. Загалом нове антикорупційне 
законодавство так і не запрацювало в Україні. Зокрема, влада бездіяльна у протидії 

земельній корупції, корупції в судах, корупції під час здійснення державних закупівель, яка за останні роки, навпаки, розрослася 
до небачених дотепер масштабів. Саме тому, як свідчить дослідження міжнародної організації Transparency International 
за 2012 рік, за індексом сприйняття корупції Україна на одному з останніх місць у світі – 144-му (зі 176 країн).
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За три роки президентства Януковича його передвиборчі 
зобов’язання так і не були виконані. Натомість країні 
пропонувалися «потьомкінські дєрєвні» масштабних
псевдореформ та віртуальних нацпроектів

Житлове будівництво

Пенсійна реформа

Розширення прав місцевого самоврядування

Військова реформа

«Держава повинна сформувати потужне замовлення 
на будівництво соціального житла. За 10 років буде збудовано 

1 млн квартир для молоді, працівників бюджетної сфери, 
малозабезпечених сімей, людей з обмеженими 

фізичними можливостями»

У грудні 2010 року Янукович заявив, що проведення пенсійної реформи зумовлене 
необхідністю зниження дефіциту Пенсійного фонду, який щороку становить 

«близько 60 млрд грн»

«Місцеве самоврядування має стати надійним та міцним фундаментом 
народовладдя. Виступаю за децентралізацію влади, реформування 

міжбюджетних відносин на користь місцевого самоврядування»

«Гарантую перехід на контрактну армію з 2011 року»

«В першочерговому порядку будуть забезпечені житлом безквартирні офіцери. Запроваджу 
порядок отримання молодими офіцерами житла протягом першого року служби»

Для виконання цього зобов’язання за три роки, що минули, мало б 
бути споруджено близько 300 тис. квартир. Натомість за прези-

дентства Януковича кількість сімей-черговиків, які отримували 
житло, зменшилася з 11 тис. у 2010 році до 7 тис. у 2011-му.

Пенсійний вік для жінок збільшено до 60 років, страховий стаж – до 30 років для жінок і до 35 – 
для чоловіків, але це не допомогло Пенсійному фонду через підвищення пенсій, насамперед 

цільовим категоріям потенційних виборців Партії регіонів напередодні парламентської 
кампанії-2012. У результаті 2012-го трансферти ПФ із держбюджету становили 64,5 млрд грн, 

2013-го – 83,2 млрд грн. У 2014-му можна очікувати різкого поглиблення цієї тенденції 
з огляду на наближення президентських виборів-2015.

За три останні роки жодного законодавчого акта, спрямованого на розширення повно-
важень місцевого самоврядування, не прийнято. Навпаки, Янукович підписав Закон 

«Про столицю України – місто-герой Київ», який призвів до того, що Києвом фактично 
керує не обраний містянами мер, а призначений президентом голова КМДА.

Не відбулося реформи міжбюджетних відносин, в інтересах місцевого 
самоврядування. Досі понад 95% бюджетів в Україні дотаційні. «Реформа» мала 
реальні наслідки лише для Києва, у якого ПР і Янукович відібрали 50% податку на 

доходи фізичних осіб (близько 8 млрд грн щороку), що фактично перетворило 
місто на дотаційний регіон. 

Досі в Україні немає не лише контрактної армії, а й чіткої стратегії та термінів її 
впровадження. Попередній міністр Дмитро Саламатін, якого «відставили» у 

2012 році, говорив про перехід на контракт до 2017-го. Сьогодні Міністерство 
оборони заявляє про поетапний перехід: на першому етапі (до липня 

2013-го) прийняти на контрактну службу до 7 тис. осіб, на другому (липень – 
грудень 2013-го) – близько 30 тис., нарешті, на третьому і четвертому (2014 

рік) – по 3 тис. осіб. Однак наразі це також лише декларації.

На 2012 рік, за оцінками експертів, усе ще не мають житла близько 45 тис. офіцерів ЗСУ та 20 тис. офіцерів 
запасу й у відставці, ветеранів Афганістану та членів сімей військовослужбовців, загиблих під час виконання 
службових обов’язків. А в бюджеті-2013 на будівництво житла для військовослужбовців виділено 12 млн грн.
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Проект «фабрика провокаторів»

Р
озгортаєш La Repubblica, а там додаток італій-
ською – тижневик The New York Times 
International Weekly. А в ньому великими літе-
рами кольору гірчиці написано: «UCRAINA». 

Сторінка для інвесторів, які мають відчути культурну 
неповторність та економічну привабливість країни. І 
хто ж міг підготувати її, як не Державне агентство з 
інвестицій та управління національними проектами 
України, останній з яких (і чи останній?!) – термінал 
для скрапленого газу LNG... Під гірчичним словом 
«UCRAINA» – пояснення: «Найтаємничіша загадка 
Європи». Ще можна б перекласти: «Найзагадковіша 
таємниця Європи». Ніяк заперечити. І справді, з 
кожним кроком рекламний текст стає чимраз загад-
ковіший, впадаючи, врешті, в цілковитий абсурд. Чи-
таємо далі про те, що «слов’янська легенда» оповідає, 
як Бог, створивши Землю, схопив усі багатства в руки 
і полетів, кидаючи різним країнам кому що. А ось над 
Україною Бог взяв і... чхнув. І розсипалися над нею 
всі багатства – далі перелік: і вугілля там, і уран, і 
алюміній, і мідь, і цинк. А в кінці ще й додані «рід-
кісні землі», себто, мабуть, чорнозем, але це вже був 
би вищий пілотаж. А потім що не абзац, то діагноз. 
Ось, наприклад, який цивілізаційний прорив здій-
снила Україна. Саме через неї, виявляється, пролягав 
Великий Шовковий шлях. І ж які колосальні пере-
творення відбулися відтоді: у нинішній Україні, вияв-
ляється, «на зміну караванам прийшов залізничний 
транспорт» (забули додати: хюндаї). Та й на цьому не 
кінець: в Україні «порти дають змогу перевозити то-
вари в контейнерах» і загалом «неперервно тран-
спортуються великі вантажі». Оце досягнення!  
А проекти ж які! «Якісна вода». Полягає в «забезпе-
ченні населення країни якісною питною водою». 
Або ж «Чисте місто»: побудувати 10 сміттєперероб-
них підприємств. У цивілізованому світі це мали б 
бути не проекти, а норма. Ні, є поміж них й амбітні, 
аж занадто: «Відкритий світ» – «створення націо-
нальної мережі інформації 
та комунікації, заснованої 
на технології 4G, що покриє 
понад 20 тис. шкіл Укра-
їни». Поки до технологій 
четвертої генерації, дати б 
дітям шкільні автобуси і по-
рядні підручники. А це що! 
Ось проект «Air Express» 
(«Повітряний експрес») – 
це, виявляється, побудова 
швидкісної залізниці між Києвом та Бориспо-
лем! Вочевидь, після хюндаїв, які не їздять, ма-
тимемо відразу потяги, що літають! Ну й ще 
один проект із сюрреальною назвою: «Олімпійська 
надія-2022»... Проект-надія! В умовах, коли екс-
перти прогнозують, що країну, недорозкрадену до 
Євро-2012, буде дорозкрадено за наступні два роки.
А яка фантазія в назвах рубрик! Одна рубрика: 
«Україна – скарб Європи, який треба відкрити». А 
друга: «Відкрити скарби України». До цього запро-
шуються інвестори, яким нічого боятися, адже роз-
квіт в Україні забезпечений, оскільки панують у ній 
«нова економічна стабільність, нова якість життя, 
сильніша система соціальних гарантій, розв’язання 

важливих проблем екології». І чи ж можуть не при-
вабити інвесторів такі ось слова: «Україна подолає 
своє минуле, це лише питання часу, але багато з тих, 
хто вже зробив в країні успішні інвестиції, вам ска-
жуть, що просто необхідно зрозуміти, як функціонує 
система, і тоді стає цілком можливим зібрати 
скарби». А ось згадана вище агенція (яка, вочевидь, 
добре зрозуміла, «як функціонує система»!) – це 
«гідна спроба розірвати ланцюги минулого і проде-
монструвати, що Україна може розквітнути й роз-
квітне». Підпис – Владислав Каськів. 
Хтось скаже: може, це ідіоти перекладали? Та ні, 
швидше за все, ідіоти писали. На тлі катастрофіч-
ного зниження індексу інвестиційної приваб ливості 
України набір потворних радянських штампів, на-
хабна риторика, політичний анальфабетизм. Голо-
вне ж те, що, жоден із вказаних проектів так і не був 
реалізований. Натомість 11 жовтня 2012-го Держфі-
нінспекція, провівши ревізію фінансово-господар-
ської діяльності агенції, з’ясувала, що через посеред-
ницькі структури було витрачено з порушенням 
чинного законодавства 2,8 млн на «формування по-
зитивного іміджу України». А 13 жовтня вже цю за-
яву спростувала. Та це копійки. Ось термінал LNG, 
який директор Держагентства мав би побудувати з 
іспанським майстром лижного спорту, і то колиш-
нім, повинен був зашкалити за мільярд доларів. 
Варто згадати б, що Луценко сидить за 600 тис. із 
хвостиком гривень, витрачених все ж таки на свято 
МВС. За посттоталітарною арифметикою, вся ця 
влада як колективний «каськів» давно заслужила на 
пожиттєве ув’язнення.
Словом, може, в нинішній Україні й сталося таке 
чудо, що «на зміну караванам прийшов залізнич-
ний транспорт», а той відразу перетворився на «по-
вітряний експрес». Зате єдино необхідного чуда все-
таки не було: політики так і не вийшли з радянської 
печери. І яка різниця, подасть чи не подасть якийсь 

один чи другий «каськів» у 
відставку. То портрет влади. 
Це історія на міжнарод-
ному рівні, яка демонструє, 
що високопосадовці в Укра-
їні – дрібні шулери, неком-
петентні особи. Одна з най-
кращих антиреклам Укра-
їни. А ще ж залишається ас-
пект, про який чомусь мало 
хто нині згадується: чи не 

той самий персонаж прислужився під час Пома-
ранчевої революції до кризи і розколу «Пори», 
був і тоді звинувачений у махінаціях із коштами, 

а з підписів, зібраних на підтримку організації пар-
тії, щонайменше третина виявилися фальшивими? 
Тож питання, чи не йдеться про ще один проект, 
який випав із видимого списку Держагентства: «фа-
брика провокаторів»? І претензій же до «зов нішніх 
ворогів» ніяк пред’явити: патентований українець, 
тернопільчанин. Його інтерв’ю 2005 року закінчу-
ється символічними словами. Журналістка запитує: 
«Все, я зрозуміла, ти справжній авантюрист». Цей 
цікавий персонаж відповідає: «Ну, може, й не справ-
жній, але...» 

НА ТЛІ КАТАСТРОФІЧНОГО 
ЗНИЖЕННЯ ІНДЕКСУ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБ-
ЛИВОСТІ УКРАЇНИ НАБІР  
РАДЯНСЬКИХ ШТАМПІВ 

З РИТОРИКИ

Автор: 
Оксана 

Пахльовська
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С
пеціальні служби є неод-
мінним атрибутом будь-
якої повноцінної держави, 
покликаним гарантувати 

її безпеку. Тому вимоги деяких 
«демократів» в ім’я торжества 
демократії зліквідувати спец
служби виходять за межі здо
рового глузду і подібні до за
кликів якого-небудь Винни
ченка розпустити кадрову ар
мію тоді, коли на теренах Схід
ної Європи всі доленосні пи
тання вирішувалися залізом і 
кров’ю.

Автор:  
Ігор Лосєв

ФСБ(У)
Діяльність СБУ характеризується 
почерком, успадкованим від ЧК/КГБ СРСР.  
Підігрування ФСБ Росії супроводжується 
переслідуванням представників опозиції  
та громадських активістів, як українських,  
так і закордонних

КРАСНОМОВНА ОДНОБОКІСТь
2003 рік

⦁ РФ почала зводити інженерну споруду, 
щоб з’єднати український острів Тузла зі 
своєю територією, а відтак могла висунути 
територіальні претензії. СБУ не вжила на-
лежних заходів для запобігання провокації.

2004 рік
⦁  26 листопада 2004 року сесія Луганської 
обласної ради прийняла рішення створити 
«Південно-Східну Українську Автономну Рес-

Видима частина айсберга під назвою «СБУ» 
більше пов’язана зі скандалами й непрофе-
сіоналізмом, аніж із фактами ефективного 
втручання в процеси, що загрожують націо-
нальній безпеці України. Перше, що впадає 
в око: для вітчизняної спецслужби апріорі 
не існує загроз та недружньої поведінки з 
боку Кремля. Вона не лише всіляко «не зау-
важує» антидержавної діяльності росій-
ських «колег» на території країни, а навіть 
деколи демонструє таланти «підтанцьовки» 
для політтехнологів Білокам’яної. Окрім 
цього, СБУ дозволяє «бійцям таємного 
фронту» з РФ дуже вільно й розкуто почува-
тися в Україні. Аж до викрадення людей на її 
території. Натомість основну «загрозу для 

нацбезпеки» традиційно шукають у середо-
вищі опозиції, активістів правозахисних та 
інших громадських організацій, які в біль-
шості своїй відстоюють національні інтер-
еси. Усе це свідчить, що наявна структура є 
не самостійною службою безпеки суверен-
ної держави, а уламком КГБ. До того ж скла-
дається враження, що вона своїми діями 
(чи, навпаки, бездіяльністю) всіляко підігрує 
сусідній державі у її неоімперській стратегії. 
А чи просто не помічає її намірів, через не-
професіоналізм? Вочевидь, ми мали б сьо-
годні зовсім інші спецслужби, якби відразу з 
проголошенням незалежності СБУ форму-
валася з нуля, а не на базі республікан-
ського філіалу КГБ.

Чи стануть 
українськими 
спецслужби 
України?

ОЦІНКА
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«Ми 
ПРАЦюЄМО  

НА СОюЗ, 
НІяКОї 

УКРАїНи  
В НАШІй 
РОБОТІ 
НеМАЄ» 

Шеф кГБ УрСр 
генерал віталій 

Федорчук, 
призначений 

леонідом 
Брежнєвим у 1970 
році до першого 

секретаря цк кпУ 
петра Шелеста з 

метою його 
дискредитації та 
зняття з посади

Ці служби абсолютно не ви
падково називаються спеціаль
ними, себто особливими, не та
кими, як інші, надзвичайними. 
Це тому, що в національних ін
тересах вони часто діють на межі 
закону. Що неминуче навіть у 
найдемократичніших країнах, 
незважаючи на всі істерики пра
возахисників. Бо такою є специ
фіка спецслужб. Якщо вони по
чнуть діяти стро  го легітимно, то 
вже не будуть спеціальними, а 
стануть звичайними правоохо
ронними органами на кшталт 
МВС, хоча й МВС, упроваджу
ючи свою аген   туру в надра зло
чинного світу, часом учиняє не 
дуже бездоганно з огляду на 
формальну законність.

Без розуміння таких особ-
ливостей усі розмови про спец
служби будуть безглуздими. По
над те, кожна держава, якщо 
вона не є абсолютно безсилою і 
тому приреченою, в умовах, коли 
йдеться про саме її існування, в 
ім’я свого порятунку піде на 
будь-які порушення прав. І це та
кож треба усвідомлювати.

Але є суттєві відмінності 
між спецслужбами демократич
них і тоталітарних країн. Перші 
перебувають під суворим гро
мадським контролем, над усе 
парламентським, під постійним 

прицілом вільної преси і гро
мадських організацій. Другі 
стоять над суспільством і парла
ментом, контролюючи всіх, а 
самі контрольовані тільки вож
дем, фюрером, дуче, каудильйо, 
генсеком і т. д.

У демократичних державах 
спецслужби не можуть втруча
тися у внутрішньополітичне 
життя, в боротьбу партій і про
тистояння окремих політиків. За 
це там жорстоко карають. За то
талітарних, напівтоталітарних 
та авторитарних режимів спец
служби активно використовують 
у міжкланових розборках, у 
фальсифікації псевдовиборів, у 
переслідуванні політичних кон
курентів та інакодумців тощо. 
Понад те, в таких країнах це стає 
їхньою головною функцією, прі
оритетною порівняно з гаранту
ванням національної безпеки. А 
в деяких спецслужба взагалі пе
ретворюється на орган особистої 
безпеки окремої особи, як, при
міром, у сучасній Україні.

Між іншим, протягом сто
літь спецслужби перебували в 
підпорядкуванні державної або 
партійної влади. І лише нещо
давно в Російській Федерації (що 
є всесвітньо-історичним експе
риментом, другим після 1917 
року) вони самі стали владою, 

адже Владімір Путін – кадровий 
чекіст, а його колеги контролю
ють майже всі ключові посади в 
цій країні. У цьому сенсі РФ 
можна назвати чекістською дер
жавою, якою не назвеш навіть 
СРСР, бо там головним стовпом 
режиму все ж таки була партія. 
Однак КГБ разом із КПРС був 
найміцнішою основою комуніс
тичної тоталітарної диктатури. 
КГБ для СРСР – це те саме, що 
Гестапо (як частина РСХА) і СС 
для нацистської Німеччини. 
Особ ливе значення і роль КГБ у 
Радянському Союзі підтримува
лися специфічною ідеологією (не 
дуже афішованою, але всюдису
щою), яку останній шеф КГБ 
СРСР Вадім Бакатін називав «че
кізмом»: «Чекізм – постійне ні
чим не обмежене стеження і на
сильство над кожним, хто не 
вкладався в жорстку схему ідео
логії партії більшовиків. Це ціл
ковите злиття ідеології спец
служби не із законом, а з ідеоло
гією керівної партії».

Постає питання: чи можли
вий розрив із тоталітарною сис
темою, її духом і практикою без 
розриву з КГБ і його традиці
ями? Невдачі в розбудові сучас
них демократичних суспільств 
на пострадянському терені, крім 
іншого, пояснюються й тим, що 

публіку» (ПіСУАР). 28 листопада в Сє-
веродонецьку на Луганщині відбувся 
«Всеукраїнський з’їзд народних депу-
татів і депутатів місцевих рад», де зву-
чали прямі заклики про від’єднання 
від України південно-східних облас-
тей. СБУ як не завадила проведенню 
цих заходів, так і не притягнула сепа-
ратистів до відповідальності.

2006 рік

⦁ СБУ не запобігла розгортанню анти-
українських акцій у Криму, спричине-
них заходом у порт Феодосії амери-
канського корабля, що вивантажив 
військову техніку та будівельне устат-
кування для проведення спільних на-
вчань.

2010 рік 
⦁ У вересні, тогочасний голова Служби 
безпеки України Валерій Хорошков-
ський визнав, що СБУ «ближче до ро-
сійської ФСБ і КДБ Білорусі... Багато 
наших співробітників закінчували спе-
ціалізовані навчальні заклади в Мо-
скві, Мінську, Києві. Більшість – випус-
кники одних і тих самих навчальних 
центрів. Ми схожі в способах опера-
тивної роботи, в інструментарії, який 
маємо, у методах. А в західних спец-
служб, як ви розумієте, інша школа».

2010–2013 роки
⦁ З боку СБУ не вжито жодних заходів 
проти російських політиків та їхніх 
прокремлівських колег в Україні, які 
не раз оприлюднювали заяви з озна-
ками посягання на територіальну ці-
лісність і незалежність держави, а та-
кож на стабільність у низці регіонів. 
Без реакції залишилися прояви так 
званого русинського руху на Закар-
патті, що його активно пропагують 
священики УПЦ (МП).
⦁ Понад те, 2010 року СБУ зняла забо-
рону на в’їзд до країни Юрієві Луж-
кову (який після скасування статусу 

персони нон ґрата знову зробив низку 
заяв із територіальними претензіями) 
та іншим одіозним російським дія-
чам. На початку 2013 року Київ відві-
дав віце-спікер ДД РФ Владімір Жирі-
новскій. СБУ ніяк не зреагувала, коли 
в серпні 2011-го він заявляв, що 
«Україна ввійде до складу Росії на 
правах «федерального округу». В 
Україні Жиріновскій сказав, що радить 
їй «перейти на московський час. Ро-
сійську мову зробити єдиною держав-
ною мовою. І тоді буде все добре». 
Жодних дій у зв’язку із втручанням у 
внутрішні справи України російського 
політика не було. А саме СБУ має іні-
ціювати заборону на в’їзд до країни 
таким особам.
⦁ Так само не помітила Служба без-
пеки вилучення за вказівкою міністра 

Дмитра Табачника зі шкільної про-
грами згадок про національно-
визвольну боротьбу, які супречать  
офіційній концепції історії в Росії 
(що схоже на елемент інформаційної 
диверсії).

2012 рік
⦁ В Одесі бійці спецпідрозділу СБУ 
«Альфа» штурмом узяли квартиру, де 
переховувався уродженець Північ-
ного Кавказу Адам Осмаєв. Арешт був 
пов’язаний із тим, що його розшуку-
вали російські спецслужби. Через тиж-
день після демонстрації сюжету про 
це в Росії відбулися президентські ви-
бори, тож багато оглядачів розцінили 
затримання Осмаєва співробітниками 
СБУ як її участь у піарі Путіна під час 
електоральної кампанії і навіть як 

ОЦІНКА
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розрив (організаційний та ідео
логічний) із «чекізмом» стався 
лише в Балтійських державах 
(Латвія, Литва, Естонія. – див. 
стор. 24). У решті країн відбу
лося перетворення республікан
ських підрозділів КГБ СРСР на 
нібито нові спецслужби. Саме та
ким шляхом пішла Україна. 
Хоча КГБ УРСР був від самого 
початку зорієнтований на жор
стку боротьбу проти «україн
ського буржуазного націона
лізму», себто проти української 
державності, проти найменших 
спроб національного унезалеж
нення, проти будь-яких недозво
лених виявів національної іден
тичності. Таким чином, КГБ 
УРСР був окупаційно-репресив   -
ною структурою в Україні.

Чи може з такої структури по
стати повноцінна національна 
спецслужба незалежної держави, 
здатна й охоча захищати над усе 
національні інтереси? Москов
ський кат українських патріотів, 
шеф КГБ УРСР, призначений Лє
онідом Брєжнєвим у 1970 році до 
першого секретаря ЦК КПУ Пе
тра Шелеста з метою його дис
кредитації та зняття з посади, ге
нерал Віталій Федорчук не при
ховував: «Ми працюємо на Союз, 
ніякої України в нашій роботі не
має». Останній керівник КГБ 
УРСР генерал Галушко (уродже

нець Росії) після проголошення 
незалежності України поїхав до 
Москви і як «посаг» вивіз із со
бою велику кількість документів, 
зокрема й дані на агентуру респу
бліканського КГБ.

Напевно, там було й чимало 
розписок про «добровільну 
співпрацю» з органами. Цікаво, 
що деякі українські діячі, що 
були активними в Народному 
русі, інших патріотичних органі
заціях, виступали з палкими 
промовами на захист «неньки», 

керували демократичними пар -
тіями, мали репутацію «правди
вих українських інтелектуалів», 
якось дивно повелися після 2000 
року, коли президентом Росій
ської Федерації став Владімір 
Путін. Люди з нібито сталою па
тріотичною репутацією раптом 
(як за наказом!) почали закли
кати до федералізації України, 
союзу з Росією аж до розчинення 

України в ній, публічно радити 
українцям на доленосних вибо
рах де-факто підіграти проро
сійському кандидатові, голосу
ючи «проти всіх», і робити ба
гато інших, з огляду на націо
нальні інтереси України, неадек
ватних кроків. А деякі галицькі 
інтелектуали навіть влаштували 
братання з відомими українофо
бами і сепаратистами, заклика
ючи до дезінтеграції держави. 
Часом чи не спрацювали тут ва
лізи з паперами генерала Га
лушка?

Намір українізувати КГБ 
УРСР – доволі смілива ідея, вра
ховуючи, що протягом 70 років 
антиукраїнізм, московство були 
альфою та омегою ментальності 
цієї структури. То чи не передав 
КГБ УРСР свій потужний антиу
країнський потенціал нібито но
вій структурі СБУ?

Скажімо, три уламки Радян
ської армії на теренах України – 
Київський, Прикарпатський та 
Одеський округи – ще можна 
було українізувати і, за наяв
ності в країні дієздатної влади, 
перетворити на українське вій
сько, чого зроблено не було через 
відсутність такої влади і бодай 
трохи притомної оборонної полі
тики. Однак навіть за таких об
ставин, згідно з опитуваннями, з 
усіх силових структур наші спів

«подарунок Януковича» останньому. 
На суді Осмаєв заявив, що спецслужба 
супроти нього застосовувала тортури 
й саме в такий спосіб було здобуто ін-
формацію про «плани 
замаху на Путіна».
⦁ У Києві спецслужби РФ 
викрали російського опо-
зиціонера Лєоніда Раз-
возжаєва. В СБУ заявили, 
що про іноземну спецо-
перацію на території 
держави нічого не знали.
⦁ Служба безпеки не за-
побігла укладенню Угоди між Держав-
ним агентством України з інвестицій 
та управління національними проек-
тами та іспанською компанією Gas 
Natural SDG SA щодо будівництва LNG-
терміналу, яку підписала особа, що 
не мала на це жодних повноважень 
від іспанської сторони й насправді ви-
явився лижним інструктором, – Хорді 
Сарда Бонвеї. Обговорювали версію,  
що це могла бути спецоперація спец-
служб Росії, не зацікавленої в дивер-
сифікації джерел постачання енерго-
носіїв до України.

У БОяХ ПРОТи ОПОЗиЦІї,  
АКТиВІСТІВ ТА ЗВиЧАйНиХ  
ГРОМАДяН
2000 рік

⦁ Після опри-
люднення 
плівок Мель-
ниченка 
з’ясувалося, 
що тривалий 
час у кабі-
неті прези-
дента дер-
жави відбу-

валося прослуховування його роз-
мов.
⦁ Стало відомо про активну участь 
співробітників СБУ у боротьбі проти 
опозиції, переслідуванні представни-
ків незалежної преси.
У 2005 році голова слідчої комісії у 
справі про вбивство Георгія Гонгадзе 
Григорій Омельченко заявив, що в 
червні 2000-го Служба безпеки за-
вела справу оперативної перевірки 
щодо журналіста під назвою «Прово-
катор» на підставі того, що він нібито 
отримав матеріали, які можуть бути 

передані за кордон і матимуть нега-
тивні наслідки для іміджу держави.

2004 рік

⦁ Генерал СБУ, співробітник зовніш-
ньої розвідки Валерій Кравченко в ре-
дакції радіо «Німецька хвиля» зробив 
заяву, згідно з якою «підлеглі Кучми 
голова СБУ Ігор Смешко, а також ке-
рівник Головного управління розвідки 
Олег Синянський, порушуючи Консти-
туцію та Закон про розвідувальні ор-
гани України, дають вказівки своїм 
співробітникам за рубежем стежити 
за депутатами з опозиції та членами 
уряду від міністра і вище». Зокрема, 
він зазначив, що діставав наказ пиль-
нувати за підготовкою до форуму, ор-
ганізованого блоком «Наша Укра-

їна». Повідомив принагідно і про те, 
що мав стежити за німецькими ре-
портерами, які вели розслідування 
фактів торгівлі людськими органами 
й дітьми в Харкові.

2004 рік
⦁ Кандидат від опозиції в президенти 
Віктор Ющенко був запрошений для 
спеціальної наради на дачу тодіш-
нього заступника голови СБУ Володи-
мира Сацюка. На вечері там був при-
сутній також голова СБУ Ігор Смешко. 
Вважають, що саме тоді Ющенка 
отруїли, але у 2005–2009 роках спец-
лужба так і не змогла розслідувати 
кримінальної справи за цим фактом і 
знайти організаторів та виконавців.

ОЦІНКА

НАМІР УКРАїНІЗУВАТи КГБ 
УРСР – ДОВОЛІ СМІЛиВА 
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ОСНОВОю МеНТАЛьНОСТІ 
ЦІЄї СТРУКТУРи
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вітчизники найбільше довіря
ють розгромленій без жодного 
пострілу державним керівни
цтвом армії. Але те, що в прин
ципі було можливо у випадку зі 
збройними силами, навряд чи є 
таким, коли йдеться про спец
служби, саме враховуючи їхню 
специфіку, через яку вони по
гано піддаються переформату
ванню. Особливо якщо це спец
служби надідеологізованої дер
жави, якою був СРСР. Адже од
ним із головних завдань КГБ 
УРСР було недопущення виник
нення незалежної Української 
держави…

Чи може все це принципово 
змінитися на протилежне? З 
огляду на те що навіть зараз в 
Академії СБУ викладають діячі 
суто совєтського гарту, то ві
риться в це не дуже… Чимало 
«чекістів» (як деякі й дотепер 
себе називають) у своїй свідо
мості ототожнюють себе не з бор
цями за незалежну Українську 
державу, а з тими, хто їм проти
стояв. А хіба може бути інакше, 
якщо вони є не наступниками СБ 
ОУН, а наступниками ЧК – ГПУ 
– НКВД – МГБ – КГБ?

Естонці, латиші, литовці роз
будували свої силові структури з 
нуля. Вони не стали реформу
вати армію радянського Прибал
тійського округу, а попросили 

радянське військо забратися 
геть. Після чого почали створю
вати свої національні армії та 
спецслужби. Принаймні це дає 
їм гарантію, що їхні структури 
не стануть філіями відповідних 
московських, що там не буде ве
личезної кількості «кротів» і 
агентів впливу колишньої ме
трополії. Звісно, це забезпечило 
й певні проблеми, приміром, 
брак професіоналізму за безсум
нівного патріотизму неофітів 
місцевих спецслужб. Але, як за
свідчує історія, найефективніші 
розвідувальні й контррозвіду
вальні структури нерідко ство
рювалися непрофесіоналами.

Директор ЦРУ США Аллен 
Даллес також не міг похвали
тися великим досвідом, коли по
чав формування стратегічних 
розвідувальних структур його 
країни. Не був кадровим розвід
ником й організатор такої могут
ньої спецслужби, як ізраїль
ський «Моссад», Реувен Шилоах, 
як і його знаменитий наступник 
Іссер Гарель, який організував 
викрадення в Аргентині обер-
штумбанфюрера СС Адольфа 
Айхмана. У цій справі патріо
тизм, абсолютна відданість своїй 
країні – набагато важливіші 
якості, ніж наявність професій
них навичок, які, зрештою, 
можна набути.

Майбутній адекватній владі 
України доведеться вирішувати 
питання щодо формування по
тужних національних спец
служб, без яких національний 
суверенітет завжди буде під за
грозою. Недаремно той-таки 
Даллес сказав: «На мою думку, 
англійцям кілька разів удалося 
врятуватися лише за допомогою 
їхніх секретних служб. Існу
вання таких служб – питання 
життя. Це винятково важливий 
інструмент нашої національної 
безпеки».

Чи має сьогодні Україна та
кий інструмент? Поки що керу
вати СБУ призначають людей із 
біографією, попередньою служ
бою, поглядами, пов’язаними з 
однією іноземною державою, що 
й досі не змирилася з незалеж
ним існуванням України. 

2010 рік

⦁  СБУ порушила кримінальну справу 
проти історика, директора Національ-
ного музею-меморіалу жертв окупа-
ційних режимів «Тюрма на Лонць-
кого» Руслана Забілого за фактом 
«підготовки до розголошення відо-
мостей, що становлять державну та-
ємницю».

2010 рік
⦁  Керівникові пред-
ставництва німець-
кого Фонду Конрада 
Аденауера Ніко Ланґе 
не дозволяли в’їхати 
до України: Дер-
жавна прикордонна 
служба виконувала 
доручення Служби 

безпеки. Як пізніше заявила Генпроку-
ратура, таке рішення СБУ було при-
йнято на підставі положень абзацу 2 ч. 
2 ст. 25 Закону «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства», у 
зв’язку з порушенням ним норми «Де-
кларації про принципи міжнародного 
права, що стосуються дружніх відно-
син та співробітництва між державами 
відповідно до Статуту ООН» від 1974 
року, що полягає в обов’язку інозем-
них громадян не втручатися у справи, 
які входять до внутрішньої компетенції 
іншої держави.

Від 2010 року
⦁ Різко зросла кількість інформації 
про факти прослуховування грома-

дян Службою безпеки, 
таємного проникнення в 
помешкання, інших дій, 
що обмежують права 
українців.

2011 рік
⦁  У Василькові Київської 
області заарештовано 
кількох активістів органі-

зації «Патріот 
України». Під-
ставою для 
цього стала 
листівка з по-
грозами Яну-
ковичу і нібито 
знайдена ви-

бухівка для підриву пам’ятників Лє-
ніну в одного з активістів. Затримані 
керівники «Патріота» заявляли, що й 
вибухівку, і провокаційні листівки їм 
підкинули співробітники СБУ.

2011 рік
⦁  З України вислано двох чеських ди-
пломатів на підставі матеріалів СБУ. 
За її даними, було викрито 
розвідувально-підривну діяльність 
аташе з питань оборони Посольства 

Чеської Республіки полковника Зде-
нека Кубічека (на фото) та військо-
вого аташе майора Петру Новотну, які 
«здійснювали шпигунську діяльність зі 
збору інформації військово-
технічного і військово-політичного ха-
рактеру, яка є державною таємни-
цею». Проте більшість експертів схи-
ляються до думки, що СБУ в даному 
випадку виконувала політичне замов-
лення – у відповідь на надання Пра-
гою політичного притулку україн-
ському опозиціонеру Богданові Дани-
лишину.

2012 рік
⦁ СБУ по-
чала пе-
ресліду-
вати лю-
дей, які 
купували 
через ін-

тернет мобільні телефони, брелоки, 
годинники, за звинуваченням у при-
дбанні, використанні й продажі спеці-
альних технічних засобів негласного 
зняття інформації.

ОЦІНКА

У СПРАВІ ПОБУДОВи 
НАЦІОНАЛьНиХ СПеЦСЛУжБ 
ПАТРІОТиЗМ, АБСОЛюТНА 
ВІДДАНІСТь СВОїй КРАїНІ – 
Це НАБАГАТО ВАжЛиВІШІ 
яКОСТІ, НІж НАяВНІСТь 
ПРОФеСІйНиХ НАВиЧОК, яКІ, 
ЗРеШТОю, МОжНА НАБУТи
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естонські секретні служби:
заснування всупереч інтригам КГБ

19 
вересня 2008 року 
радник Міністерства 
оборони Естонії Гер
манн Сімм із дружи

ною навідався до маленького 
містечка поблизу Таллінна, щоб 
забрати трикілограмовий торт, 
який замовив у тамтешньому 
торговому центрі до тещиного 
дня народження. Виходячи з по
купками надвір, подружжя не 
помітило ані чорного мікроавто
буса Volkswagen, ані швидкої до
помоги за рогом – на випадок, 
якщо розшукуваний зрадник чи
нитиме опір, дістане серцевий 
напад чи проковтне капсулу з 
отрутою.

Згідно з таємною натовською 
доповіддю на 141 сторінку, 
Сімм – шпигун, який завдав 
найбільшої шкоди Північноат
лантичному альянсові. На 1991-й 
колишній радянський міліціо
нер Сімм уже доріс за кілька ро
ків до посади очільника Полі
цейського управління Естонії, 
яка щойно здобула незалеж
ність. Утім, у 1995-му його було 
звільнено за розтрату коштів 
установи. Потім Сімм дістав не
привабливе місце керівника під
розділу Міністерства оборони, 
але невдовзі заслужив підви
щення й очолив департамент, 
відповідальний за захист дер
жавних таємниць. А 2001 року 
ще й став уповноваженим пред
ставником Естонії з питань без
пеки у Європейському Союзі та 
НАТО. Відтак йому відкрився не
обмежний доступ не лише до 
державних таємниць, а й до 
альянсівських. Так тривало аж 
до 2006 року, коли він несподі
вано подав у відставку, посилаю
чись на наближення пенсійного 
віку і слабке здоров’я. Одначе не 
полишив Міністерства – отриму
вав і надалі зарплату як радник 
міністра.

За свою більш як 12-річну 
шпигунську кар’єру Сімм пере
дав російській розвідці тисячі 
документів із секретною інфор
мацією Естонії та НАТО. Він зу
стрічався зі своїми шефами зде
більшого за межами країни; ес

тонська служба безпеки дізна
лася про його діяльність лише за 
підказкою західних колег. Аме
риканська контррозвідка випад
ково зацікавилася резидентом 
Іспанії Антоніо Ґрафом, який 
видавав себе за португальського 
бізнесмена бразильського похо
дження. Той виявився контак
тною особою Сімма – агентом 
росіян, Сєрґєєм Яковлєвим.

Естонська служба безпеки 
працювала разом із західною 
контррозвідкою в пошуках дока
зів, необхідних для порушення 
справи й засудження Сімма. Той 

факт, що він так довго був розпо
рядником найсекретніших доку
ментів Міністерства оборони, ба
чився справжньою ганьбою для 
Kaitsepolitsei (Поліції безпеки) – 
естонської національної спец
служби. Тож зрозуміло, що опе
ративники хотіли очистити свою 
репутацію, організувавши бездо
ганну операцію арешту зрадника 
і змусивши його відповісти пе
ред судом.

Сімм здався без боротьби. 
Записи з його допиту наразі за
секречені, але, подейкують, він 
швидко в усьому зізнався й ви

Автор:  
Калле Муулі, 

естонія

восени 1989 року 
кГБ переправив 

більш ніж 

13 тис. 
файлів колишніх 
агентів з естонії  

до росії
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НА ГАЧКУ КРЕМЛЯ.  
За свою більш як 12-річну 

шпигунську кар’єру 
високопоставлений чиновник 
Міністерства оборони Естонії 

Германн Сімм передав 
російській розвідці тисячі 

таємних документів своєї країни 
і НАТО

клав усі карти перед слідчими. У 
лютому 2009-го визнав себе ви
нним у суді й дістав 12,5 року 
ув’язнення.

Хоча подробиці вербування 
Сімма та зради ним державних 
інтересів досить добре відомі не 
лише Kaitsepolitsei, а й естон
ській громадськості, на деякі за
питання досі немає простих від
повідей. Як могло статися, що 
колишній радянський міліціо
нер, котрого завербував співробіт
ник КГБ (нехай і в комуністичні 
часи), тішився таким стрімким 
кар’єр ним зростанням у найсе
кретнішому департаменті Мініс
терства оборони? Як трапилося, 
що стражі національної безпеки, 
котрі ретельно перевіряють усіх 
посадовців, чия робота пов’язана 
з державними таємницями, 10 
років не помічали шпигуна, 
який працював прямісінько під 
їхнім носом – у верхівці депар

таменту безпеки оборонного 
відом  ства?

Відповіді на ці запитання 
треба шукати не в сьогоденні, а в 
минулому – в добі, коли Естонія 
звільнилася від радянської 
зверхності і як незалежна дер
жава створила власну розвідку 
та контррозвідку. КГБ завербу
вав Сімма, зробивши секретним 
агентом, 1985 року, в період не
проглядної окупації без жодних 
надій щодо повернення неза
лежності на горизонті. Коли Ес
тонія здобула свободу, зв’язки з 
кагебістами були в нього тимча
сово зупинені. Лише 1995 року, 
коли його звільнили з посади ке
рівника поліції, співпраця відно
вилася. Приховуючи злість на 
владу, Сімм погодився на крісло 
в міністерстві, а під час подорожі 
в Туніс із ним зв’язалася росій
ська розвідка й повторно завер
бувала. Він мав серйозний мо
тив: боявся, що Москва викаже 
його як колишнього агента КГБ.

Наприкінці 1980-х у КГБ Ес
тонської РСР працювала більш 
ніж тисяча співробітників. При
близно половина з них були опе
ративниками, які мали 4–5 тис. 
таємних агентів плюс тисячі ін
форматорів та інших помічни
ків. У той час як Латвії та Литві 
вдалося вийти зі складу СРСР із 
величезною кількістю внутріш
ніх документів КГБ, естонські ар
хівні полиці були порожні. Во
сени 1989 року – за два роки до 
розпаду Радянського Союзу та 
здобуття Естонією незалежності 
– КГБ переправив понад 13 тис. 
файлів колишніх сексотів із її те
риторії в Росію. Навесні 1990 
року було передано ще 4 тис. 500 
файлів із картотеки агентів. 
Службам відродженої незалеж
ної держави залишили тільки 
обладнання та другорядні доку
менти, які здебільшого не мали 
жодної цінності для ідентифіка
ції колишніх таємних гебістів.

Аби очистити суспільство й 
усунути від влади тих, хто від
крито чи таємно підтримував 
окупаційні сили, Естонія 1992 
року ухвалила постанову про 
Присягу свідомого громадя
нина. Відповідно до цього нор
мативного акту, колишнім спів
робітникам радянської розвідки 
і служби безпеки було заборо
нено брати участь у виборах і 
обіймати високі державні по
сади. До 2000 року всі претен
денти на такі крісла мали при



сягатися, що ніколи не працю
вали у згаданих структурах. За 
фальшиві свідчення передба
чено було кримінальну відпові
дальність.

На жаль, закон виявився не 
надто ефективним, адже переві
рити правдивість присяги свідо
мого громадянина було немож
ливо. Виявили хіба що кілька 
фальшивих присяг завдяки та
ємним свідченням деяких ко
лишніх агентів КГБ або докумен
там, знайденим серед нібито 
другорядних паперів, які комітет 
не знищив через недогляд. Од
нак усі важливі джерела, зо
крема файли агентів, потрапили 
до рук не естонців, а росіян.

Тож, на відміну від контрроз
відки Естонії, російська розвідка 
багато чого знала про таємне 
минуле високопоставлених гро
мадян держави й могла викорис
товувати цю інформацію для 
тиску на них. Германн Сімм був 
одним із таких людей. Заступа
ючи 1992 року на посаду пре
фекта поліції, він без вагань при
йняв присягу вірності й став лег
кою мішенню для шантажу, 
адже тепер йому загрожувала 
кримінальна відповідальність.

Kaitsepolitsei (відповідальна 
за національну безпеку), так 
само як і Teabeamet (закордонна 
розвідка), була створена з нуля. 
Перші працівники Kaitsepolitsei 
були студентами останніх курсів 
юридичного та історичного фа
культетів Тартуського універси

тету на чолі з досвід
ченим Юрі Піхлом – 
колишнім службов
цем кримінальної по
ліції, також випуск- 
  ником цього вишу. 
Наймати колишніх 
співробітників КГБ за
кон не забороняв, однак у 
Kait sepo  litsei панував то
тальний протест проти такої 
практики. Йшлося не лише про 
довіру – на карту було постав
лено репутацію установи. Після 
50-річної радянської окупації 
народ здригався від будь-якого 
натяку на КГБ. Коли Піхл узяв 
на роботу 14 колишніх технічних 
спеціалістів комітету, які займа
лися, наприклад, прослухову
ванням телефонів, вибухнув 
скандал. Через брак досвідчених 
кадрів Kaitsepolitsei знадобилося 
багато років, перш ніж вона змо
гла ефективно виконувати свою 
роботу – дбати про національну 
безпеку. Зате їй справді вдалося 
створити організацію з досить 
чистою і незаплямованою репу
тацією, що є і надалі ефектив
ним інструментом – принаймні 
в боротьбі з корупцією.

Естонська розвідка Teabea-
met здійснила ще скромніший 
старт 1992 року. Троє молодих 
людей – юрист Антс Фрош, а та
кож студент останнього курсу іс
торичного факультету та спеціа
ліст із програмно-комп’ютерного 
забезпечення – в перші робочі 
дні сиділи в єдиному офісі служ-

 би, студіюючи замовлені з іно
земних бібліотек книжки про 
розвідку. Їхнім завданням було 
створення розвідслужби Естонії, 
повністю відрізаної від будь-
яких, навіть опосередкованих, 
зв’язків із КГБ.

У вересні 1992 року було опу
бліковано плід роботи цих трьох 
людей – досі засекречений доку
мент під назвою «Основні прин
ципи розвитку естонських таєм
них служб». Насамперед у ньому 
йшлося про механізми конт-
ролю за діяльністю останніх із 
боку парламенту, розмежування 
операцій, заборону використову
вати розвідку для внутрішньопо
літичних цілей тощо. Крім того, 
документ містив безапеляційну 

вимогу: уникати мо
нополії на інфор
мацію. Розвідка по
винна бу ти чітко 
відокремлена від 
контррозвідки.

Звісно, стійкої 
теоретичної бази 
було недостатньо. 
На порядку денному 
стояли досвід і ком

петентність, однак 
досягати цього само

тужки й учитися на 
власних помилках дуже 

дорого, й не лише у фінан
совому плані. Тож естонці 

швидко зрозуміли, що для 
створення ефективної розвідки 
їм конче потрібно тісно співпра
цювати із західними колегами. 
Недовго думаючи, обрали бри
танців. До країн Балтії існував 
інтерес розвідслужб багатьох 
розвинених держав, тож невдо

взі перші спеціалісти естонської 
розвідки вже проходили стажу
вання у Форт-Монк тоні. Адже ес
тонці з їхніми знаннями про Ро
сію та росіян були козирем для 
Заходу. Надзвичайно тісні відно
сини, налагоджені 20 років тому, 
досі приносять чудові резуль
тати. 

ЗАВДАННяМ  
БУЛО СТВОРеННя  
РОЗВІДСЛУжБи еСТОНІї, 
ПОВНІСТю ВІДРІЗАНОї  
ВІД БУДь-яКиХ, НАВІТь 
ОПОСеРеДКОВАНиХ, 
ЗВ’яЗКІВ ІЗ КГБ
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«Русскій мір»: маразм міцнішає…

З
а президентської каденції донецьких Україна 
стала ідеологічним полігоном Луб’янки та спо
ріднених із нею структур. Важко навіть перера
хувати нескінченні антиукраїнські провокації 

на телеекранах, радіохвилях, газетних шпальтах і 
різних білбордах. Асортимент на будь-який смак – 
від непристойних пропозицій злитися в екстазі з Ро
сією та розчинитися в її нетрях до ідей ліквідації 
українського національного футбольного чемпіо
нату. Виникає враження, що проти України ведеться 
психологічна війна, яка вступила у фазу тотальної. 
Протистояти цьому було б цілком можливо, якби су
сідня держава не приватизувала від 2010 року офі
ційний Київ, що дедалі більше схожий на місцеву фі
лію центрального московського керівництва. 
Українців відкрито агітують на користь національ
ної зради і самоліквідації, достатньо лише погля
нути на величезну кількість агіток, починаючи від 
так званого «Украинского выбора» путінського 
кума. Причому органи, що повинні захищати суве
ренітет, незалежність і безпеку України, на все це не 
реагують, бо зайняті зовсім іншими завданнями 
(див. стор. 20)
Тож не дивно, що комісари «Русского міра» дедалі 
більше нахабніють і хизуються маразматичністю ме
седжів. Рік тому вони вимагали вибачень від україн
ців за смерть імператора Ніколая ІІ, хоча, як добре 
відомо, їм варто було б звернутися з цього приводу 
до Ґєннадія Зюґанова, фюрера Компартії Російської 
Федерації, адже це саме його ідейні (та організа
ційні!) попередники за наказом із Москви жорстоко  
розправилися з родиною Ро
манових. Україна на той мо
мент була незалежною, іно
земною для РРФСР державою.
Але й цього пропагандистам 
«Русского міра» виявилося за
мало. Трохи перепочивши піс
 ля встановлення вздовж укра
їнських доріг портретів Ніко
лая ІІ з написом «Прости нас, 
Государь!», ці діячі пішли далі. 
На одеській трасі під Києвом 
на відстані кількох кілометрів від міської смуги 
з’явився білборд такого змісту: «Григорий Ефи
мович Распутин. Мученик за Христа и Царя. 
Оклеветан и умучен… Прости нас, Пророче Божий!» 
Досі авторові цих рядків здавалося, що він уже звик 
до цинізму і безсоромності «Русского міра». Проте, 
хоч би як погано я про них думав, завжди виходить, 
що думаю значно краще, ніж вони на те заслугову
ють.
Можна ще якось зрозуміти співчуття до по-
звірячому замордованого більшовиками Ніколая 
Романова та його дітей. Але називати «мучеником 
за Христа» Ґрішку Распутіна (який цілком виправ
довував своє прізвище) – це вже занадто… Ґріґорій 
Распутін (Косих) був однією з найпохмуріших по
статей російської історії початку ХХ століття. За
вдяки збігу обставин і певним здібностям медіума 
зумів проникнути до імператорському дому, де мав 
величезний психологічний вплив на царя та його 
дружину. Не соромився широко користуватися 

можливостями, які давав йому такий вплив. До Рас
путіна зверталися кар’єристи і пройдисвіти з про
ханням посприяти, «старець» Ґріґорій на клапти
ках паперу з численними помилками писав «реко
мендації» високопосадовцям щодо кадрових при
значень. Інколи йшлося про міністрів і навіть про 
прем’єра. З часом жодне важливе рішення в імперії 
не ухвалювалося без порад Распутіна. Його осо
бисте життя (оргії, розпуста) не дає жодних підстав 
для заяв про «святість». Навколо нього сформува
лося коло істеричних фанаток із вищих кіл росій
ського суспільства. Особливо шкодили авторитету 
дому Романових чутки про інтимні стосунки Распу
тіна й імператриці. Дедалі більше російська аристо
кратія доходила висновку: імператорське подруж
 жя стало маріонеткою спритного авантюриста. 
Справді, мало ще хто так багато посприяв остаточ
ній дискредитації монархії в Росії, як Распутін. Його 
ненавиділи ліві й праві, монархісти і республіканці, 
поміщики й демократична інтелігенція. Але най
більше – саме монархісти, бо краще за інших ро
зуміли, яка то морально-політична бомба під 
300-річне самодержавство.
Ось чому не есери, не більшовики, не націонал-
патріоти імперських народів, а саме представники 
імперської еліти – князь Юсупов і відомий політик-
чорносотенець Пурішкевич – організували замах 
на Распутіна. А перепрошувати чомусь, за логікою 
білборда, повинні українці… Чимало православних 
християн у Росії часів Ніколая ІІ сприймали «ока
янного Ґрішку» як уособлення нечистої сили. А 

ось тепер невідомі активісти 
«Русского міра» вже назива
ють його «Пророком Божим». 
Якщо це не богохульство, то 
що? Цікаво, то ініціатива ві
домства патріарха Кірілла чи 
тієї «контори», що на Луб’ян
ській площі? Напевно, неза
баром Ґріґорій Єфімовіч Рас
путін стане новим святим Ро
сійської православної церкви. 
Якщо це все ж таки станеться, 

доведеться згадати чутки про можливість кано
нізації Іосіфа Сталіна й Івана Лютого. Між ін
шим, Сталіна другий радянський патріарх РПЦ 

(після Сєрґєя Страґородского) Алєксій І (Сіманскій) 
називав «богоданним вождем». Він мав підстави 
для певної вдячності, адже 1943 року Сталін зібрав 
залишки розгромленої Російської православної 
церкви (саме так вона називалась історично) в особі 
владик Страґородского, Сіманского і Ярушевіча, 
фактично відродив РПЦ із попелу й запропонував 
називати її «Руською»… У повоєнних планах Ста
ліна нова РПЦ могла істотно допомогти в совєтиза
ції країн із переважно православним населенням 
(Румунія, Болгарія, Югославія, Греція), а також по
боротися з Константинопольським патріархом за 
першість у православному світі. Цікаво, УПЦ Мос
ковського патріархату знає і схвалює реабілітацію 
Распутіна на дорогах країни? Чи це знову сприт
ність ентузіастів із «чистими руками, холодною го
ловою і гарячим серцем»? 

КОМІСАРи «РУССКОГО 
МІРА» НАХАБНІюТь: 
УКРАїНЦІВ ВІДКРиТО 

АГІТУюТь НА КОРиСТь 
НАЦІОНАЛьНОї ЗРАДи  

І САМОЛІКВІДАЦІї

Автор:  
Ігор Лосєв
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П
ісля того як шахтарі на Лу
ганщині взяли штурмом 
один із регіональних офі
сів компанії Ріната Ахме

това «ДТЕК», привид страйків 
гірників знову почав вставати з 
імли пасіонарного початку 1990-х. 
Тиждень вирішив пересвідчи
тися на власні очі, чи справді  
в цьому промисловому регіоні 
збільшується протестний градус. 

ПРОТи ЗВІЛьНеНь  
10 січня 2013 року близько 20 
представників Незалежної проф -
спілки міста Свердловська про
никли до кімнати директора 
шахти «Червоний партизан» 
Костянтина Тюмікова в Черво
нопартизанську Луганської об
ласті. Відтак заявили, що поки
нуть приміщення тільки після 
виконання вимог, які пообіцяли 
вручити лише власникові шахти 
Ахметову та очільникові Луган
щини Пристюку. Зокрема, вони 
вимагали скасувати наказ ген

директора ДТЕК по шахто-
управлінню «Свердловантрацит», 
куди, своєю чергою, входить шах -
 та «Червоний партизан», «Про 
зміну організаційної струк  тури» 
№ 405 від 21 грудня 2012-го. За 
їхніми словами, цей документ 
мав спричинити масові звіль
нення, адже понад рік новий ме
неджмент виношує ідею масової 
оптимізації кадрів, до того ж 
змушує всіх гірників підпису
вати заяви на звільнення за 
влас  ним бажанням без зазна
чення конкретної дати. Тому, 
мовляв, захоплення директор
ського кабінету – це останній ар
гумент у боротьбі проти сваволі 
великого капіталу.

Реакція керівництва шахти 
була цілком прогнозованою: дії 
активістів назвали хуліганством 
і викликали міліцію разом із 
бойовими загонами ДТЕК, про 
які Тиждень уже писав у 
№ 43/2012. У ніч з 10 на 11 січня 
профспілчани на чолі зі своїм лі

дером Костянтином Ільченком 
були змушені покинути дирек
торський кабінет. За версією 
влас  ника, через згоду сторін 
продовжити діалог «у правово-
 му полі», хоча самі страйкарі за
явили, що їх просто витиснули 
звідти бойовики.   

Місцеві чиновники та проф
боси одразу відхрестилися від 
протестувальників, назвавши 
останніх купкою маргіналів, яка 
не має жодного стосунку до біль
шості гірників. Потім стали 
з’я влятися заяви «трудящих» у 
найкращих зразках радянського 
агітпропу. «Це бандитська ви
тівка, яка впливає на весь колек
тив підприємства, – сказав та
кий собі Іван Анохін, бригадир 
прохідників ділянки № 2 шахти 
«Червоний партизан». – Бригада 
їх засуджує. Ми вимагаємо, щоб 
таких людей у нас не було». Па
ралельно в інтернеті почали по
ширюватися матеріали, у яких 
голову профспілки Ільченка 

Автор: 
Богдан  

Буткевич, 
Київ –  

Луганськ – 
Свердловськ 
– Червоно-

партизанськ – 
Краснодон

Страйкове перехрестя
Короткозора політика олігархічного капіталу на Донбасі штовхає 
шахтарів до відстоювання своїх прав. Головне питання наразі –  
хто цю боротьбу очолить і в чиїх інтересах
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ПРОФБОС. 
Костянтин 
Ільченко, 
голова 
Незалежної 
профспілки 
міста 
Свердловська, 
– фігура 
неоднозначна

ДІЄ ВОВЧе ПРАВиЛО:  
ХОЧеШ ЗАРОБЛяТи – 
ВІДМОВСя ВІД УСІХ СВОїХ 
СОЦІАЛьНиХ ПРАВ

звинувачували в тому, що він – 
проект Банкової, покликаний не 
допустити виникнення неконт-
рольованої низової профспілко
вої організації, колишній член 
організованої злочинності й уза
галі аферист. 

БУНТ МеНШОСТІ
Свердловський район Луган
щини, де зосереджена більшість 
шахт цього регіону, міститься на 
крайньому півдні області. Тут 
завжди дмуть дуже сильні, хо
лодні вітри і живуть суворі й по
тенційно «вибухонебезпечні» лю  -
ди, адже ризикована гірницька 
праця робить їх схильними до 
радикальних дій і вчинків. 

Приміщення зі штабом Неза
лежної профспілки міста Сверд
ловська сховалося на околиці, до 
якої треба їхати вкрай розби
тими дорогами. Ми потрапили 
якраз на засідання профкому. В 
маленькій кімнатці сидить лю
дей 20, які досить жваво обгово
рюють нинішню ситуацію та за
соби подальшої боротьби за свої 
права. Щоправда, переважно 
виступає профспілковий лідер 
Костянтин Ільченко, тоді як ре
шта просто киває головами у 
відповідь на його закличні ло
зунги: «Після акції 10 січня кіль
кість членів профспілки в Чер
вонопартизанську зросла з 5 до 
16. Люди пішли до нас. Не можу 
сказати, що стоїть черга, але по
зитивна динаміка є: ось стоїть 
монтажник, а ось підприємець, 
вони сьогодні прийшли всту
пати до профспілки. Люди по
вільно, але піднімаються з ко
лін». 

«У нас з’явилися первинні 
профосередки у «Центросоюзі», 
на шахті «Одеська», яка нале
жить Юрієві Бойку, в «Союз
друку» тощо, – каже ще один 
профспілковий активіст і го
лова місцевого байк-клубу. – Ми 
розбудили це болото і пишає
мося тим. Люди самі приходять 
до нас як до партизанського за
гону, бо те, що роблять влас
ники шахт та їхні холуї, не 
можна описати жодними сло
вами». Як розповідають «бун
тівники», типовою є ситуація на 
одній із шахт, де керуючий ро
бить обхід, кидає недопалок на 
землю і змушує першого ж зу
стрічного гірника підняти його 
й викинути. Того, хто відмовля
ється, одразу звільняють. Усе це 
робиться для того, щоб зламати 

будь-які натяки на гордість чи 
боротьбу за свої пра  ва. На заво
дах і шахтах усюди вживаються 
абсолютно драконівські заходи 
для поліпшення трудової дис
ципліни, вигадуються будь-які 
підстави для максимального 
зменшення кілько  сті робочої 
сили, але під легальними при
водами.

Усе це мало би штовхати лю
дей до бунту, але більшість і досі 
пасивна. Цікавлюся, як же так 
сталося, що основна маса шахта
рів мовчазно терпить усе і не під
тримує жодних активних рухів. 
«Бояться і нічого не усвідомлю
ють», – чую у відповідь. Це до
сить дивно, якщо згадати бурх
ливу історію шахтарських про
тестів на Луганщині. 

Тутешні гірницькі страйки 
1990-х були дуже жорсткими. 
Наприклад, у 1997-му один із 
шахтарів на знак протесту спа
лив себе перед будівлею Луган
ської облдержадміністрації, піс-
 ля чого там само відбулася 
справжня битва з «Беркутом». 
Гірники взяли владу в облогу, 
розбивши наметове містечко пе
ред ОДА. Навіть завели свиню, 
яку назвали на честь тодішнього 
заступника голови облдержад
міністрації Гапочки. І таки дося
гли свого: їм виплатили всі борги 
із зарплати, бо тут уже вклю

чився Київ, який боявся ескала
ції насильства. 

«Шахтарський рух 1990-х 
ущух, бо соціальна структура 
місцевого населення суттєво змі
нилася, – каже суспільствозна
вець Андрій Струтинський. – Те 
бунтівне покоління вже на пен
сії. Згадаймо, що ситуація ко
лапсу радянської системи вики
нула одночасно майже всіх пра
цездатних громадян на смітник. 
Тому відчай надав гірникам пев
ної сили. До того ж це були робіт
ники державних шахт, які зупи
нилися, і їм перестали видавати 
зарплату, тому вони приходили 
вимагати чесно зароблені гроші. 
Коли ж ті шахти викупили при
ватні власники, у людей нарешті 
з’явилися робота і хоч якісь ко
шти». 

Нинішня картина «класової 
боротьби» на Донбасі має дещо 
химерний вигляд. Найбільшою 
підтримкою капіталіста є сам 
робітник його підприємства че
рез надану можливість працю
вати. Понад те, гірники готові 
виходити на захист власника, 
аби він і далі платив хоч якусь 
зарплату, як це було, наприклад, 
на заводі «Азот» у Сєверодо
нецьку в 2004 році. Утім, олі
гархи порушують цей дуже ви
гідній для них хід речей постій
ними звільненнями, ущільнен
ням трудових графіків, утисками 
прав тощо. Діє вовче правило: 
хочеш заробляти – відмовся від 
усіх своїх соціальних прав, не по
добається – йди під три чорти, 
на твоє місце знайдеться 20 охо
чих. І в містах, де окрім шахти чи 
заводу іншої альтернативи не іс
нує, у людей просто немає ви
бору. Але якщо власники шахт й 
надалі так тиснутимуть, вони за
беруть у людей цю ілюзію ста
більності. І тоді все цілком може 
повернутися до вибухонебезпеч
ної ситуації 1990-х. 

Їдемо з двома активістами на 
шахту «Червоний партизан», що 
в одну мить стала відома на всю 
країну. Місто Червонопарти-   
зан    ськ досить обшарпане та сіре, 
на розбитих зупинках тулиться 
народ в очікуванні транспорту. 
Нарешті шахта. Активіст Сергій 
одразу пропонує зупиняти всіх, 
хто проходитиме, щоб спитати, 
як вони ставляться до проф
спілки та її діяльності й чому 
самі до неї не вступають. Пер
шим зупиняється огрядний чо-
ло  в’яга років 55. Він сором’язливо 
дивиться в землю, але таки ка-
же, що йому оце тільки б кілька 
років до пенсії допрацювати й 
він не хоче висовуватися. «Та ви 
молодці, хлопці, – додає раптом 
гірник. – Я вас підтримую, але ж 
зарплата...» У такому самому 
ключі відповідають ще кілька 
зустрічних гірників.

«Люди на шахтах зараз непо
гано заробляють, – стверджує ак
тивіст Незалежної профспілки 
Сергій Лозовий, який працює на 
«Червоному партизані». – У дея
ких змінах по 18–20 тис. грн на 
місяць. А багато розмовлятимеш, 
то за 4 тис. грн поставлять батра
чити в невигідну бригаду, заля
куватимуть родину. Тому всі бо
яться рипатися, бо в них є ілюзія 
стабільності. Хоча на словах усі 
нас підтримують». 
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Наостанок запитую, чи ві
рять активісти своєму лідеру, 
Костянтину Ільченко, на якого в 
першу чергу і спрямована кри
тика противників діяльності 
профспілки. «Звичайно, – кажу-
 ть активісти. – Він у нас хлопець 
бойовий. Багато бруду на нього 
ллють, а він справу робить. Он 
нещодавно навіть колишнього 
депутата Свердловської міськ-
ради до профспілки затяг, хоча 
раніше той був його ворогом».

ОЛІГАРХІЗАЦІя ПРОТеСТУ
Те, що на Донбасі є величезний 
запит на протестні рухи, нині 
витає в повітрі. Однак дуже ви
сока ймовірність того, що цей 
протестний потенціал стане роз
мінною монетою в грі олігархів. 
«Суспільне невдоволення полі
тикою власників великих під
приємств, яке використовується 
цим же великим капіталом для 
зведення рахунків та внутріш
ньовидової боротьби, – типова 
картина для регіону. Низова ак
тивність людей у боротьбі за свої 
права в Україні й особливо на 
Донбасі дуже низька. Традицій- 
ні форми самоорганізації на 
кшта  лт профспілок цілковито 
контролюють або приватні влас
ники підприємств, або держава. 
Ідея самоорганізації населення 
неабияк дискредитована. Тож 
триває активний процес капіта
лізації соціального протесту, 
тобто олігархи підминають під 
себе «третій сектор» і будь-яку 
низову активність або самі інспі
рують її у своїх цілях», – вважає 
луганський політолог Костянтин 
Скоркін. 

Щоб знайти підтвердження 
чи спростування цій теорії, 

Тиждень поспілкувався з од
ним із екс-чиновників Луган
ської обл держадміністрації, 
який свого часу відстежував со
ціальні протести та рухи. Він 
однозначно стверджує: ни
нішня активізація гірників, зо
крема і з Незалежної проф
спілки міста Свердловська, 
пов’язана з боротьбою між 
кількома олігархами за ву
гільну галузь. «Треба розуміти, 
що самі шахтарі й справді об
стоюють свої права – тут жод
них сумнівів. Це не якісь там 
наймані бойовики, а реальні 
гірники, які тут працюють і жи
вуть, – стверджує Олексій. – 
Але особистість Ільченка вель-
 ми неоднозначна. У минулому 
він був активним лобістом ве
ликого бізнесу і по в’я заний із 
так званим єнакіївським угру
пованням. Звичайно, все це на 
рівні особистих зв’яз ків, і до
вести, схопити когось за руку 
абсолютно неможливо. Свого 

ча су ті самі Свердловськантра
цит і Ровенькиантрацит були 
державними підприємствами, 
навколо яких юрмилися та го
дувалися приватні фірми, влас
ником яких був такий собі Іван 
Аврамов. Той, сво  єю чергою, 
був людиною Юрія Іваню
щенка. Але наразі ті шахтоу
правління увійшли до корпора
ції ДТЕК, що належить Ахме
тову. Тому активізація шахтар

ських протестів на підприєм
ствах Ріната Леонідовича 
пов’язана з тим, що ці рухи ви
гідні його конкурентам. При 
цьому формальні приводи 
справді досить поважні, адже 
звільнення тривають, і надалі 
їхня кількість зростатиме». 

Однак, за словами екс-чи-
нов  ника, імовірнішою є інша 
версія. Як відомо, останнім ча
сом корпорація «МАКО», яку 
пов’язують із сином президента 
Януковича, різко зацікавилася 
вугіллям, де одразу наштовхну
лася на опір структур Ахметова, 
який уже встиг сформувати в 
межах ДТЕК закритий цикл ви
робництва. Суперечності між 
«Сім’єю» та Ахметовим зроста
ють, наразі в економічній пло
щині. І пан Ільченко зі своєю 
профспілкою лягає тут, як куля 
в лузу. Реальний низовий про
тест, який, проте, використову
ється в боротьбі старих і нових 
олігархічних груп. При цьому 
його рядові члени від усієї душі 
борються за цілком правильні 
речі. Стандартна ситуація для 
регіону, який застряг в індустрі
альній ері. 

«Народну активність на Дон
басі ніяк не можна розглядати у 
відриві від переділу власності в 
державі, який зараз відбувається 
через появу нових «сімейних» 
гравців, – каже Костянтин Скор
кін. – Не може в принципі ви
никнути якийсь дистильовано 
чистий народний протест, що
найбільше просто бунт. Будь-яка 
його організована форма з’явля-
ється на базі організацій, які ма
ють лідерів, покровителів, а ті, 
своєю чергою, – свої інтереси». 

Хоча зараз є лише неве
личкі групи активістів, хай 
час   то й керовані маріонетко
вими лідерами, невдовзі все 
може змінитися. Якщо рух про
тесту стане багатотисячним, а 
в шахтарському середовищі це 
може трапитися з блискавич
ною швидкістю, то жодної 
контрольованості вже не ви
йде. Найпевніше, влада гаси
тиме його за старою схемою 
«скидання боярина з ґанку». 
Тобто масове незадоволення 
скеровуватиме  ться проти кон
кретного власника або чинов
ника, невигідного владі. Хто 
ним буде, покажуть найближчі 
підкилим  ні ігри, які точаться 
далеко за межами шахтарських 
містечок. 

РеАЛьНий НиЗОВий 
ПРОТеСТ ВиКОРиСТОВУЄТьСя 
В БОРОТьБІ СТАРиХ І НОВиХ 
ОЛІГАРХІЧНиХ ГРУП

ПРОТЕСТНА 
НАПІВШАХТА. 
Адміністратив-
ний корпус 
шахти 
«Червоний 
партизан», 
який 
нещодавно 
захоплювали 
гірники
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ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ

КРАСНО-
ЛИМАНСЬКИЙ

ДОБРО-
ПІЛЬСЬКИЙ

АРТЕМІВСЬКИЙ

КРАСНО-
АРМІЙСЬКИЙ

ВОЛНОВАСЬКИЙ

КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ

МАР’ЇНСЬКИЙ 

ШАХТАРСЬКИЙ

ВЕЛИКО-
НОВОСІЛКІВСЬКИЙ

АМВРОСІЇВСЬКИЙ

ЯСИНУВАТ-
СЬКИЙ

Донецьк

НОВО-
АЗОВСЬКИЙ

ТЕЛЬМА-
НІВСЬКИЙ

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ

СТАРО-
БЕШІВСЬКИЙ

Частка громадян 
по районах Донеччини, 
які під час перепису 
населення 2001 року 
назвали рідною мовою 
українську, %

Міф про 
російськомовний 
Донбас

89,51

88,61

74,06

72,2269,84

58,45

53,36

50,26
43,46

40,96

40,22

39,87

56,52

82,18

83,19

ВОЛОДАРСЬКИЙ

31,14

22,35

17,06

Інший Донбас
Північна частина Донеччини є осередком української ідентичності в 
регіоні

ють мовно-куль турну та елек -
торальну специфіку на тлі ре
шти області.

МОВНО-КУЛьТУРНе 
ПиТАННя
За результатами перепису насе
лення 2001 року, українську 
мову на Донеччині вказали як 
рідну 24,1% респондентів. Про-
 те їхня частка по області розпо
діляється вкрай нерівномірно і 
зменшується з північного за
ходу на південний схід. При
чому сім північно-західних ра

йонів мають велику пере
вагу україномовних (див. 
«Міф про російсько-
мовний Донбас»)

До 1917-го Красно-
лимансь кий район  

і більша частина 
Олександрівського 
та Слов’ян ського 

входили до складу 
Харківської губернії, ре
шта з україномовною біль
шістю – до Катеринослав

ської губернії. Обидві були 
засновані на козацьких теренах 
відповідно Слобідської України 
та Запорозької Січі. Ці терито
рії заселялися українцями, а 
росіяни та представники інших 
етнічних спільнот з’явилися на 
них значно пізніше. 

Капітан російської армії 
Ніколай Загоровскій у своїй 
роботі 1788 року «Топографи
ческое описание Харьковско  го 
наместничества» писав про 
слобожанців таке: «Дух евро
пейской людскости, отчуж-
ден  ной азиатской дикости, 
питает внутренние чувства 
каким-то услаждением, дух 
любочестия, превратясь в на
следное качество жителей, 
предупреждает рабские низ
риновения и поползновения, 
послушен гласу властей само
преклонно без рабства. Дух 
общего соревнования препи
нает стези деспотизма и моно
полии».

Отже, мовні традиції та ге
нетичне несприйняття «сте  зей 
деспотизма и монополии» пев
ною мірою зумовлюють сьо-
годніш  ні особливості електо
ральної поведінки Пів нічно-
Захід ної Донеччини. Вони по   - 
в’язані з фрагментарним, але 
все ж таки знач ним у регіо
нальному контексті рівнем го
лосування за сили, які позиціо
нують себе як націона ль  но-
демокра тичні. 

ГОЛОСУВАННя  
ЗА ОПОЗиЦІю 
Результати голосування в До
нецькій області на останніх 
парламентських виборах за
свідчили, що в північних та 
північно-західних районах опо
зиційні партії мають сталу під
тримку на рівні понад 5%. У 
Краматорську доходить до 
9–10%. А ось починаючи з пів
денної частини Костянтинів
ського району їм уже не вда
ється подолати п’ятивідсот-
ковий бар’єр. Аналогічна ситуа
ція спостерігалася й у голосу
ванні за Юлію Тимошенко на 
президентських перегонах 2010 
року. Зрозуміло, 5–6% або на
віть краматорські 9–10% – це не 
те, що може привести до сер
йозних політико-культурних 
зрушень у регіоні. Але з по
гляду нинішніх обласних реа
лій значущість тих відсотків 
досить висока. Ну а головне по
лягає в тому, що це не межа 
електоральних можливостей. 
Якби українська опозиція пра
цювала в північних районах 
Донецької області на совість, 
результати голосування були б 
набагато вищими. Але вітчиз
няним «силам опору», як пока
зує практика, зручніше вва
жати, що з Донбасом у них мало 
що вийде, тому краще викорис
товувати згаданий регіон зде
більшого як об’єкт критики, яка 
привертає симпатії певних кіл 
у решті регіонів України.

Автор:  
Євген Страті-

євський я
ка територія всередині 
донецького краю може 
стати джерелом суспіль-
но-політичних перетво

рень у межах регіону, врахову
ючи, що Донецьк на цю роль на
разі не тягне? Один із найімо
вірніших варіантів – Північна 
Донеччина. Це Краснолиман
ський, Слов’янський, Олександ -
рівський, Добропільський та 
Артемівський райони, які ма
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ПІВНІЧ ДОНеЦьКОї  
ОБЛАСТІ ВиРІЗНяЄТьСя  
й еКОНОМІЧНО- 
ГОС ПОДАРСьКиМи 
ОСОБЛиВОСТя  Ми

Робота з національно-демо-
кратичним потенціалом Пів
нічної Донеччини – завдання 
для нових українських політ
сил, які прагнутимуть адекват
ності й не матимуть упередже
ного ставлення до Донбасу та 
його демократичних можли
востей. Передумови для успіш
ності такої роботи є, і не лише 
на ціонально-історичні та мов-
но-культурні. 

«Північ Донецької області 
вирізняється й економічно-гос-
подарськими особливостя  ми. 
Це місце зосередження сіль
ського господарства регіону 
(разом із його західною части
ною), а що ближче людина до 
землі, то більше вона схильна 
голосувати за націонал- демо-
кратичні сили, – зазначає доне
цький історик Валентин Крас
нопьоров. – Також є ще один 
надзвичайно значущий аспект. 
Північні території Донеччини – 
це велика концентрація вироб
ництва, яке потребує високок
валіфікованих кадрів. Здебіль
шого машинобудування, легка 
та хімічна промисловість. Цим 
північ і відрізняється від решти 
області. Тут немає шахт, тери
конів і металургійних підпри
ємств. Звісно, останні не перед
бачають малокваліфікованої ро-   
бочої сили, але все ж таки то не 
машинобудування. Звідси ви
пливає важливий фактор ос-
віти. Вказані економічні осо
бливості північних районів До
неччини потребують значної 
освітньої бази. Приміром, тіль-
 ки у Слов’янську зосереджені 
такі галузеві навчальні за
клади, як хімічний, залізнич
ний, аграрний, енергобудівний 
технікуми, авіаційний коледж, 
не кажучи про відомий педаго
гічний університет. Висока ква
ліфікація розвиває критичне 
мислення, зокрема в площині 
політичних поглядів». 

«НеЧТО ВРОДе 
ГОГОЛеВСКОГО 
МиРГОРОДА»
Слов’янськ – один із головних 
центрів Північної Донеччини та 
колишнє місто Ізюмського по
віту Слобідсько-Україн  ської гу
бернії. У ХХІ сторіччі Антон Чє
хов називав це місто «нечто 
вроде гоголевского Миргорода». 
А сьогодні, в лютому, у центрі 
Слов’янська біля будівлі місь
кради та пам’ят ника ідолу все 

ще стоїть святкова ялинка…Пе
ред входом до будівлі міськради 
міститься сучасно-європейський 
за духом і радянський за часом 
велосипедний паркінг... «Істо
ричний матеріалізм» міського 
центру розбавляє Свято-Духів-
ський храм… Поруч із головною 
площею міста на стіні недобу
дови молоді слов’янці досить ви
соко виражають політ власних 
почуттів… 

А що стосується політичної 
фігури Олексія Азарова, обра
ного до Верховної Ради за 
слов’янським округом, та Партії 
регіонів, то оцінки місцевих 
мешканців, із якими вдалося 
поспілкуватися авторові цих 
рядків, все ж таки не збігаються. 

Наприклад, пенсіонер Віктор 
Федорович (це не жарт) вважає, 
що син прем’єр-міністра багато 
зробив для міста в період вибор
чої кампанії, але зараз поки що 
тихо. «Від нової Ради я нічого не 
очікую, там бардак, хоча регіо
нали начебто борються за що-
сь...», – каже тезка президента. 
А ось місцевий робітник Ігор 
Степанович песимістичніший: 
«Ну лавочки він (Олексій Аза
ров. – Ред.) зробив, вокзал від
ремонтували, але це ж усе за 
наші гроші… Від регіоналів на
вряд чи чогось можна сподіва
тися…».

А загалом у суспільно-
політичному повітрі Слов’ян -
ська, як і всього Донецького 
краю, відчувається дух повного 
розчарування в нинішній владі 
та політиці. Але тутешня біль
шість і далі інертно та звично 
підтримує «своїх». І відбувається 
це багато в чому завдяки «чу
жим», які дуже рідко намага
ються стати для Донбасу «не та
кими вже й чужими». 
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КОПАНКИ  
1990-Х. 
Тоді шахтарі 
спускалися в 
копанки, щоб 
елементарно 
прогодуватися, 
нерідко 
працюючи 
на них усією 
родиною

Викопані мільярди
Хто контролює нелегальний вугільний бізнес на Донбасі

Н
а горизонті – терикони. 
З Донецька до селища 
Зуївка під Харцизьком із 
французькими коле

гами добираємося на старих 
«Жигулях». Із радіоприймача 
лунає французький хіт 1980-х 
«Voyage Voyage». Назустріч пря   - 
мують заповнені вугіллям 
вантажів  ки. «Хочете побачити 
копанки? Просто роздивляй
теся довкола. Вони тут по
всюди. Тільки в нашій Зуївці за 
рік їх стало пів сотні», – звертає 
нашу увагу на чергову міні-
шахту колишній шахтар Ми
кола. Копанка схожа на неве
лику яму, вхід до якої укрі
плено дерев’яними балка  ми. 
«Чимало державних шахт за
крилося, тож нам, жителям гір
няцьких сіл, доводилося бодай 
якось заробляти. Раніше під 
землю лізли, щоб вижити: час
тиною вугілля опалювали хати, 
решту продавали. Нині це до
бре організований бізнес». Ми 
кілька разів пригальмовуємо, 
щоб пропустити чергову ванта
жівку. «Дивуєтеся, як це так – 
бізнес нелегальний, а машини 
курсують посеред білого дня? – 

іронізує Микола. – Ще рік тому 
вугілля вивозили ли ше вночі. 
Зараз нічого приховувати».  

Біля Харцизька нас обганяє 
автобус. Там він збирає робіт
ників, яких розвозить по ко
панках. «Навіть на околицях 
Донецька вугілля лежить під 
ногами за 10 м від поверхні, але 
нині від того мало користі. П’я-
тьма-шістьома об’єктами керує 
один начальник, підзвітний «ву-   
гі  льному бригадирові», який 
контролює кілька десятків ко
панок, і так до самої верхівки», – 
уточнює Володя, ще один меш
канець Зуївки, шахтар із 30-річ -
ним досвідом.

Ми оминаємо величезний 
кар’єр – одну з найбільших від
критих шахт у регіоні. Провід
ники не просто радять, а на
стійливо просять не виходити з 
машини із камерою і не при
вертати до себе увагу. На про
тилежному боці наповнюють 
вантажівки. Одне таке авто в 
середньому вміщує 40 т. Зна
йомі водії кажуть, що за день 
здійснюють до 20 рейсів. Вихо
дячи з цього можна підраху
вати: якщо 1 т вугілля з копа

нок коштує близько 500 грн. За 
день одна вантажівка перево
зить його на 400 тис. грн. Зага
лом же, за оцінками Незалеж
ної профспілки гірняків, вугіл-
 ля з копанок становить 10% 
українського видобутку – 7 млн т 
на рік.

На копанках спорядження 
елементарне: лопати й троси. 
На відкритому кар’єрі – су
часне обладнання. За цінами, 
оприлюдненими на сайтах гір-
ничо-будівельної техніки, най
дешевший екскаватор коштує 
від 150 до 300 тис. грн. Оренда 
якісного обійдеться у 2 тис. грн 
на добу. Такі витрати виправ
дані, лише якщо добувати ву
гілля у промислових масшта
бах.

СТРАХ І НеБеЗПеКА  
НА ДОНБАСІ
Якщо в середині 1990-х тутешні 
шахтарі спускалися в копанки, 
щоб прогодуватися, сьогодні 
така робота за місцевими мір
ками вигідна. За місяць можна 
заробити до 7 тис. грн. Винаго
рода залежить від прибутку, 
все ж вона вища за середню 
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СТАТиСТиКи НещАСНиХ 
ВиПАДКІВ НА КОПАНКАХ 
НеМАЄ. НА НиХ ЗВеРТАюТь 
УВАГУ, ЛиШе КОЛи ГиНе 
КІЛьКА ЛюДей ОДРАЗУ

шахтарську зарплату, а це 4250 
грн. За словами зуївчан, із по
над 3 тис. жителів селища на 
копанках працює 70. Спілкува
тися з пресою вони катего
рично не хочуть, щоб не ризи
кувати робочим місцем.  

Отримані гроші виправ
дані, зважаючи на умови праці. 
Шахтарська робота в Україні 
вважається однією з найнебез
печніших. За даними Департа
менту охорони праці та над
звичайних ситуацій Міністер
ства вугільної промисловості, у 
2011-му на українських шахтах 
постраждали 4 тис. осіб, 155 за
гинули.

Статистики нещасних ви
падків на копанках немає. На 
них звертають увагу, лише 
коли гине кілька людей одразу. 
Розголосу набув випадок, коли 
в листопаді неподалік хутора 
Тюльпан в законсервованому 
відділі шахти перервався канат 
транспортного візка – у ньому 
саме піднімалися на поверхню 
четверо людей. Вижив лише 
один. 

«Проблеми з дотриманням 
безпеки є і на приватних, і на 
державних шахтах, але на ко
панках ситуація катастро
фічна. Тунель завузький, по
верхня надто близько, ґрунт 
крихкий і може легко завали
тися», – на умовах анонімності 
розповідає працівник загону 
рятувальників. «На копанках 
чимало професійних шахтарів, 
які добре знають про ризики, 
але ігнорують дисципліну. На 

шахті колеги не дозволять за
палити сигарету, адже це може 
спричинити вибух, а на копан
ках курять усі». 

Протягом останнього року 
рятувальників із Донецька по
чали викликати на копанки ре
гулярно. Хлопці не скаржаться: 
головне – врятувати життя. Але 
це може свідчити, що за неле
гальним видобутком хтось сто
їть. «Ніхто не хоче шуму. У най
гіршому разі змусять сказати, 
що травми не пов’язані з робо
тою на копанці. Наприклад, 
машина збила», – продовжує 
рятувальник.

Те, як у нелегальних шахтах 
життям ризикують і діти, і жін-
 ки, в документальній стрічці 
«Шахта № 8» розповіла естон

ська режисерка Маріанна Каат. 
Протягом двох років вона фіксу
вала життя сирітської родини в 
містечку Сніжне на сході Донеч
чини. 14-річний Юрій працював 
у копанці, щоб утримувати двох 
сестер. Показаний навесні 2012-
го фільм став популярним у Єв
ропі, в Україні розійшовся ін
тернетом. Компанія «Інтерфі-
льм», український співпродю
сер, заборонила його прем’єр-   
ний показ на території України 

на правах правовласника. На 
думку правозахисників, ці дії 
зумовлені страхом перед вла
дою, яка не хотіла псувати імідж 
України напередодні Євро-2012. 
У донецьких селах, де мало хто 
має доступ до всесвітньої ме
режі, чи не ко  жен радить пере
глянути стріч  ку, «бо там уся 
правда». Пошепки мешканці до
дають, що після її показу деякі 
копанки у Сніжному закрили, а 
головного героя Юру Сіканова 
побили невідомі. Його історія 
для мешканців Зуївки – голо
вний аргумент проти того, щоб 
фотографуватися і називати 
свої прізвища у ЗМІ. Чимало з 
них почувають  ся незахище
ними від вугільних ділків. 
Ольга успадкувала земельну ді
лянку від мате  рі-кол госпниці. 
Копанка по-сусідству була дав-
 но, але видобуток наблизився 
впритул до території жінки. Їй 
запропонували якомога швид-
 ше віддати землю в довгостро
кову оренду. «Це була пропози
ція, від якої не можна відмови
тися. Обіцяють заплатити, але 
якщо пощастить. Я погоджуюся 
лише заради безпеки родини», – 
тремтячим голосом пояснює 
Ольга. До речі, попри поширену 
думку, що місцеве населення не 
проти копанок, більшість меш
канців незадоволені таким су
сідством. Вугільні гро  ші діста
ються буквально з-під ніг, а до 
місцевого бюджету – ані ко
пійки. Видо буток шкодить ланд -
шафту, непридатни  ми для зем
леробства стають сільськогос
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подарські угіддя. Для сіл, де й 
так немає роботи, це критично.   

БеЗПРОГРАШНий БІЗНеС
«Незважаючи на кілька показо
вих закриттів, кількість копа
нок за останні чотири роки 
зросла. І тут не обходиться без 
участі влади – і місцевої, і регіо
нальної. Якось міліція запро
сила телекомпанії на «операцію 
зі знешкодження», під час якої 
кількох людей затримали, а че
рез два дні все працювало зно-
 ву», – розповідає зуївчанин 
Олександр Пономаренко. Дода
ючи, що саме через системну бо
ротьбу з вугільною мафією його 
батько Микола Пономаренко, на 
той час мер Зуївки, загинув у 
в’язниці: «Йому вдалося за
крити всі копанки і кар’єр, по
при те що власники нелегаль
них шахт пропонували хабарі, 

наполягали, що все одно все 
контролює місцева міліція. У 
квітні 2011-го до батьківського 
авто таки підклали хабар, заа
рештували, а через п’ять місяців 
до оголошення вироку він по
мер нібито від серцевого на
паду». 

«Дешеве вугілля з копанок 
скуповують державні шахти, які 
видобувають менше, ніж зобо- 
в’я     зані, але таким чином ком
пенсують різницю між задекла
рованими обсягами і фактич
ними. Окрім того, що власники 
отримують дотації з бюджету, 
вугілля перепродується на ТЕЦ, 

– пояснює Михайло Волинець, 
голова Незалежної профспілки 
гірників України. – З копанки 
воно коштує близько 500 грн за 
тонну, а видобуте на державній 
шахті – удвічі дорожче. Покупці 
або не знають цього, або волі
ють не знати. Додати ще 500 грн 
на тонну держдотацій – і «збит
кова» шахта заробляє до 1000 
грн з 1 т». 

У 2012-му з бюджету було 
виділено 9,9 млрд грн дота
цій. На 2013-й заплановано  
7,8 млрд грн.  

«Щоб зупинити видобуток 
вугілля з копанок у промисло
вих масштабах, достатньо зму
сити власників державних 
шахт звітувати про його похо
дження. Корінь зла у браку 
прозорості», – аналізує ситуа
цію Віталій Сизов, журналіст 
одного з небагатьох незалеж

Автор: 
Денис Казанський, 

Донецьк

Нещодавно мені довелося супроводжу-
вати групу іноземних журналістів-
телевізійників до Сніжного. Французам 
раніше вже не раз доводилося знімати в 
Україні, але таких жахів, як на Донбасі, 
вони, за їхнім зізнанням, не бачили. Крає-
види шахтарських міст європейці порів-
нювали з Прип’яттю. Утім, остання, на 
відміну від донецьких поселень, де що-
дня в стражданнях і злиднях виживають 
сотні тисяч людей, хоча б незаселена. 
Сніжне – гордіїв вузол корупції, розв’язати 
який, схоже, неможливо, а рубати нікому. 
Голова підпорядкованого місту селища Сє-
верний Любов Рожко попалася на хабарі й 
мала потрапити за ґрати, але суд несподі-
вано виявився лояльним і дав жінці лише 
умовний термін. Кажуть, теж за гроші.

Нелегальним вуглевидобутком у Сніж-
ному займаються навіть борці з ним. Вия-
вилося, що люди, які запрошували нас до 
селища для висвітлення боротьби з ко-
панками, самі там працюють. Іншої ро-
боти в містечку просто немає, йти нікуди. 
Зрозуміло, що малі шахти потрібно якось 
легалізувати, але такий підхід, схоже, не 
влаштовує тих, хто заробляє на цьому біз-
несі. Сніжне – держава в державі, там на 
столицю не надто зважають. А Київ і не 
наполягає. Під час останнього «Діалогу з 
країною» президент на запитання про ко-
панки фактично в прямому ефірі дозво-
лив грабувати державні надра. Мовляв, 
копайте потихеньку, що з вами вдієш...
Копають хто як може. Зазвичай без особ-
ливих перешкод. Проти безконтрольного 
грабунку надр виступають тільки деякі 
громадяни, які не мають стосунку до ву-
гільної галузі, й ті, під кого починають ко-
пати власники «дірок». Вугілля в Сніж-
ному практично скрізь, так що добути 

його, не зачепивши чийсь город, вельми 
непросто. 
Приїхавши до селища, іноземні журна-
лісти стали свідками боротьби сніжнянців 
проти підприємця Рафаеля Тамазяна, 
який викупив ділянку під шахту за кілька 
метрів від житлових будинків. Тамазян го-
тується відкрити копанку, отримує до-
зволи і збирає підписи. Його опоненти 
розповідають, що перші куплені, другі 
фальшиві, а копанка зруйнує їхні оселі. 
На місці будівництва майбутньої шахти 
поки що тільки нашвидкуруч збита сто-
рожка та дірка в землі, з якої валить пара. 
У сторожці без вікон у цілковитій темряві 
сидять стара жінка й кілька собацюг. З 
боку все це нагадує фільм Кустуриці. Спо-
стерігаючи за всім тим, я зрозумів, що 
хлопцям із Європи неможливо повною 
мірою пояснити реалії гірницьких посе-
лень. Усвідомив, наскільки варварський 
вигляд має повсякденне життя україн-
ських шахтарських міст у XXI столітті й на-

ПОГЛяД

як українські копанки «прославилися» в Європі

щОБ ДОБУВАТи  
ВУГІЛЛя НА ПРОДАж,  
ТРеБА МАТи «ДАХ»
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них видань у регіоні «Новости 
Донбасса», який досліджує це 
питання.  

СІМейНІ СПРАВи
Про те, хто саме контролює не
легальний бізнес, чуток чима-
 ло. Коли у бригадирів намага
лися дізнатися, на кого вони 
працюють, ті в грубій формі 
прикривалися іменами близь
кого соратника Віктора Януко
вича Юрія Іванющенка, а най
частіше старшого сина прези
дента Олександра. Дві держав  ні 
енергокомпанії «Донбасенерго» 
та «Центренерго» за останні 
півроку купили вугілля на 12 
млрд грн у фірм, наближених 
до оточення останнього. За сло
вами голови Незалежної проф
спілки гірників Донбасу Ми
коли Волинка, це вугілля з ко
панок.

Кілька журналістських роз
слідувань вказують, що струк
тури, пов’язані з Олександром 
Януковичем, уже зайняли до
мінантну позицію у видобут  ку 
вугілля. Сергій Кузяра, радник 
колишнього міністра енерге
тики та вуглепрому, свого часу 
зізнався, що постійно «обгово
рює перспекти  ви вугільної га
лузі з менеджерами ДРФЦ і 
МАКО», підконтрольними си
нові президента. Торік у червні 
голова Фонду держмайна 
України Олександр Рябченко 
оголосив, що держава хоче 
приватизувати шахти, а саме 
продавати по одній гривні за 
штуку з вимогою до інвестора. 
І тут також простежується ін
терес «Сім’ї». 

Нинішня влада постійно 
наголошує, що хоче підвищити 
видобуток вугілля. Це мало б 

зменшити залежність України 
від російського газу. Така енер
гетична стратегія на користь 
збільшення нелегального ви
добутку вугілля на Донбасі. 
Копанки там були завжди, у 
скрутні часи їхня кількість 
зростала: чи після Другої сві
тової, чи в середині 1990-х. Чи
мало таких шахт називали сі
мейними, бо працювали на 
них усією родиною: і чоловіки, 
і жінки, і навіть діти, які могли 
маневрувати у вузькому ту
нелі. У захаращених гірняць
ких селах і досі можна поба
чити копанки посеред подвір’я 
– для себе. Щоб добувати ву
гілля на продаж, треба мати 
«дах». Здається, епоха сімей
них шахт на Донбасі завершу
ється. На зміну їй приходять 
часи копанок, які контролює 
одна «Сім’я». 

скільки воно не відповідає стандартам 
цивілізованого світу.
Трохи далі, в лісі, нам показують ще одну 
копанку – масштабнішу, що містилася 
просто на краю селищного кладовища. 
Вугілля копають під трунами. Жителі 
всерйоз побоюються, що мерці скоро по-
чнуть провалюватися в забої до шахта-
рів, й обурюються, що для копачів немає 
нічого святого. Адже там, у могилах, теж 
лежать шахтарі. Зокрема, й предки ни-
нішніх нелегальних вуглекопів. Імена ор-
ганізаторів ні для кого не секрет – ко-
лишній начальник дільниці на закритій 
шахті «Сєвєрная» на прізвище Підгор-
ний і якийсь Кіт із Макіївки. Ця копанка 
вже майже шахта. На землі побудовані 
бункери для вугілля та підйомний меха-
нізм. Під бункером вантажівка, у кузов 
якої з гуркотом сиплеться «чорне зо-
лото». На шахті працюють чоловіки і 
жінки, загалом у зміні близько 10 осіб. 
Це багато, як для копанки в лісі. Непо-
далік шахти, біля самої галявини, копачі 
захопили покинутий будиночок, облад-
навши там кімнату для рознарядок, 
баню, автостоянку.

У самий розпал робочої зміни ми про-
сто ввалюємося на копанку з телекаме-
рою та мікрофоном, намагаємося заго-
ворити з робітниками в брудних спеців-
ках і касках, але вони втікають від нас  
у кайбаш і починають телефонувати на-
чальству. Хтось каже, щоб ми забира-
лися, якщо нам дороге здоров’я. Іно-
земні журналісти розуміють, що з ними 
ніхто не розмовлятиме, і поспішно згор-
таються. 
Селяни попередили нас, що сторожиха ко-
панки Тамазяна вже викликала підкріп -
лення і нам потрібно терміново їхати, не 
зупиняючись ніде дорогою, бо нас шука-
ють «люди Рафіка». Одна з активісток 
дала в дорогу варення власного виробни-
цтва. Поки ми вантажили в багажник апа-
ратуру, я подумав, що все це дуже схоже 
на війну. Нас, журналістів, зустрічають як 
визволителів, як партизанів,  
а проводжають, ніби на фронт, даючи  
в дорогу продукти. Репортери з країн-
членів НАТО виявилися головною надією 
людей із колишнього СРСР, які зіткнулися зі 
свавіллям місцевої бюрократії. Ні донецькі 
комуністи, ні вітренківці, ні інші «народні 

захисники» не допомогли. Як на мене, ще 
якихось аргументів на користь євроінтегра-
ції для України не потрібно…
На зворотному шляху обіцяна гонитва 
таки відбулася, але не продовжувалася 
за межами міста, а обмежилася лише се-
лищними дорогами. Директор майбут-
ньої шахти деякий час переслідував нас 
на своєму авто, проте іноземні кореспон-
денти зупинятися побоялися, бачачи 
агресивні маневри переслідувача. Фото 
його автомобіля пізніше було розміщено 
в інтернеті, й міліція Сніжного, передчу-
ваючи міжнародний скандал, викликала 
водія на допит. Правоохоронцям началь-
ник копанки пояснив, що просто хотів 
показати нам дозвільні документи для 
вуглевидобутку. Репортаж на французь-
кому телеканалі вийшов через кілька 
днів після наших пригод. У ньому ко-
панки пов’язувалися з родиною ниніш-
нього українського президента. Вихід 
сюжету явно не поліпшив без того з усіх 
боків підмочену репутацію Януковича, а 
французькі телеглядачі на власні очі 
змогли побачити, яким чином збивають 
капітали українські високопосадовці.

ПОГЛяД

КОПАНКИ 
2010-х. 
Видобуток 
вугілля з 
«дірок» став 
звичним 
видом 
нелегального 
бізнесу і набув 
промислових 
масштабів
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Дотаційний Донбас
Попри стереотипи, Донбас не лише не «годує» решту областей України, 
а й отримує з держбюджету майже вдвічі більше, аніж відраховує

М
іф про те, що «Донбас 
годує всю Україну», 
можна почути не лише 
на форумах, а й із най

вищих політичних трибун та ор
ганів влади. Проте проведений 
Тижнем аналіз бюджетних пе
ретоків 2012–2013 років свід
чить, що цей стереотип не має 
нічого спільного з реальною си
туацією. 

ДОТАЦІї БеЗ ВиРІВНюВАННя
Неважко здогадатися, звідки рос
туть ноги у згаданого вище міфу. 
В його основі окрема ізольована 
стаття бюджетних витрат – дота
ції вирівнювання, інакше ка
жучи, дотації на апарат місцевих 
органів влади, соціальні видатки, 
гуманітарну сферу (лікарні, шко-
 ли тощо). Справді, порівняно зі 
східними і навіть центральними 
регіонами західні отримують зна
чну дотацію, хоча ці кошти у ви

падку, наприклад, Галичини ціл
ком співмірні із їхнім внеском у 
держбюджет. Так, у 2012 році 
звідти до скарбниці надійшло 8,4 
млрд грн, а дотацій вирівню
вання було отримано 7,9 млрд 
грн. У той самий час для Донбасу, 
за інформацією джерел Тижня, 
ці цифри становлять відповідно 
понад 21 млрд грн і 4,6 млрд грн. 

Але під час глибшого ана
лізу ширшого кола статей бю
джетних перетоків виявляється, 
що, попри різні розміри дотацій 
вирівнювання, відпливу грошей 
із Донбасу в решту регіонів не
має. Понад те, помітним є доту
вання йо го самого коштом 
держбюджету. Дотація вирівню
вання є лише одним із транс
фертів, до речі, досить «чес
ним». Але крім неї регіони 
отримують значну кількість ін
ших трансфертів на реалізацію 
певних цілей. Скажі  мо, за до
датковими дотаціями і субвен
ціями (допомога сім’ям із ді
тьми, надання пільг, житлових 
субсидій, соціально-економіч-
ний розвиток регіонів тощо) лі
дирує саме Донеччина. Загалом, 
за даними парламентського Ко
мітету з питань бюджету, у 2012 
році дві області Донбасу отри
мали з держбюджету дотацій, 
субсидій і субвенцій на загальну 
суму 16,2 млрд грн (Донецька – 
10,9 млрд грн, Луганська – 5,3 
млрд грн). Причому Донеччина 
є першою за цільовими, тобто 
такими, які виділяються на ви
конання певних робіт і послуг, 
що часто пов’язано з наявністю 
корупційного інтересу. 

Частина коштів розподіля
ється на підставі не закону про 
держбюджет, а підзаконних ак
тів, скажімо, постанов Кабміну. 
Як приклад – останній скандал, 
ко  ли 440 млн грн бюджетних ко
штів за програмою «Питна вода 
України на 2011–2020 роки» на 
2013-й, цільове призначення 
яких – капітальний ремонт сис
тем централізованого водопоста

чання та водовідведення, на 75% 
(330 млн грн) було спрямовано в 
Донбас, де мешкає лише 15% жи
телів країни. Попри те що зноше
ність систем водопостачання і по
треба в капремонті не лише там, 
катастрофічною і задавненою є 
ця проблема на Півдні, Заході в 
Центрі, особливо в малих та се
редніх містах.

ПРиХОВАНІ ПеРеТОКи
Але є й інші канали дотування. 
Насамперед ідеться про гроші, 
які надходять через Пенсійний 
фонд, адже в Україні він живе 
значною мірою за рахунок 
трансфертів зі скарбниці. Зо
крема, у 2012 році на дотації для 
виплати пенсій, підвищень до 
них і надбавок, передбачених 
різними пенсійними програ
мами, а також на покриття дефі
циту коштів ПФ було виділено 
64,5 млрд грн, у держбюджеті 
на 2013-й – 83,2 млрд грн. Зро
зуміло, що залежно від кіль
кості пенсіонерів і розміру се
редньої пенсії розподіл транс
фертів із держбюджету у розрізі 
областей буде нерівномірним. 

Якщо врахувати, що, за дани-
 ми ПФ у Луганській та Донецькій 
областях, рівень забезпеченості 
їхніх потреб власними коштами 
становив відповідно лише 69,7% 
і 65,9%, то неважко підрахувати, 
що 2012-го до них надійшло 
близько 13,8 млрд грн дотацій 
Пенсійному фонду із держбю
джету (зокрема, в Донецьку об
ласть – 9,6 млрд грн). Певна річ, 
інші регіони теж отримують їх, 
але ці суми і в абсолютному роз
мірі, і на особу населення зазви
чай значно нижчі. Скажімо, на 
Донбасі торік пенсії виплачува
лися 2,12 млн осіб (на Луган
щині – 0,72 млн, Донеччині – 1,4 
млн). У той час як, наприклад, на 
Галичині було 1,35 млн пенсіоне
рів (Тернопільська область – 284 
тис., Львівська – 690 тис., Івано-
Франківська – 373 тис.). Таким 
чином, на Донбасі кількість пен

Автор: 
Андрій 
Скумін

Міф про 
«Донбас, який 
годує Україну»
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21
млрд грн

Дотац�, 
субсид� 
і субвенц�

Бюджетне 
фінансуван-
ня вугільної 
галузі

Трансферти 
Пенсійному 
фонду

16,2 
млрд грн

14
млрд грн

13,8
млрд грн

Аналіз Тижня на основі Закону 
«Про Державний бюджет України 
на 2012 рік», даних Комітету ВРУ 
з питань бюджету, Державної 
податкової служби України, 
Пенсійного фонду України
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сіонерів значно вища не лише в 
абсолютних цифрах, а й у розра
хунку на одного мешканця. При 
цьому середній розмір пенсії там 
також більший – 1,7 тис. грн 
проти 1,2–1,3 тис. на Галичині. 

Ще одним непрямим джере
лом дотування регіонів є бю
джетні трансферти у виробничі 
галузі. Скажімо, передбачені ви
датки на фінансування вуглеви
добутку майже повністю спрямо
вуються в Донецьку та Луганську 
області, де він сконцентрований. 
У 2012 році в бюджеті було закла
дено понад 14 млрд грн: за про
грамою «Державна підтримка 
вугледобувних підприємств на 
часткове покриття витрат із собі
вартості готової товарної вугіль
ної продукції» – 9,9 млрд грн; на 
реструктуризацію вугільної та 
торфодобувної промисловості – 
1,14 млрд; на гірничорятувальні 
заходи на вугледобувних під
приємствах – 0,4 млрд; за про
грамою «Державна підтримка бу
дівництва вугле- та торфодобув
них підприємств, технічне перео
снащення зазначених підпри
ємств…» – 3 млрд грн. 

Отже, якщо порівняти суму 
офіційних трансфертів із держав
ного бюджету Донецькій і Луган
ській областям, непрямі транс
ферти через Пенсійний фонд, до
тування вугледобувних підпри
ємств, то надходження з цих регі
онів до скарбниці (20 млрд грн) 
навіть на 50% не перекривають 
тих коштів, які потім спрямову
ються до них (понад 44 млрд грн). 
Навіть коли не брати до уваги та
ких опосередкованих способів до
тування, як пільгові умови для 
значної кількості підприємств 
(особливо ГМК та хімії) на елек
троенергію та газ. Але ж потім за 
них розплачується вся країна: по
стійним розширенням статутно го 
фонду Нафтогазу через ОВДП, 
підвищеними тарифами на елек
троенергію для інших спожива
чів. Так само чимале значення 
має дотування вугільної галузі 
через держзамовлення на дон
баське вугілля, хоча і за ціною, і 
за якістю воно значно поступа
ється іноземним аналогам. Вре
шті, треба пам’ятати й про те, що 
кошти, які надходять із кожного 
регіону до держбюджету, не мо
жуть витрачатися лише на транс
ферти. Ними також треба по
кривати загальнодержавні ви
датки (наприклад, пропорційно 
до част  ки валового регіонального 

продукту кожного регіону): утри
мання вищих та центральних ор
ганів влади, Мін оборони, СБУ та 
інших спецслужб, МЗС, загально
державних академічних, освітніх, 
медичних установ тощо. Так, 
лише на Міністерство оборони 
витрати у 2012 році становили 
16,4 млрд грн, МВС – 14,6 млрд 
грн, СБУ – 3,3 млрд грн. 

Причина майже двократного 
перевищення різноманітних пря
мих і прихованих дотацій із 
держбюджету над надходжен
нями податків до нього з Донбасу 
полягає, зокрема, в тому, що До
нецька область фактично не пла
тить основ ного бюджетоутворю

ючого податку – ПДВ. Напри
клад, у 2012 році його там було зі
брано на 15,93 млрд грн, а від
шкодовано на 14,26 млрд грн (!). 
Тобто 90% податкових надхо
джень становило відшкодування, 
а скарбниця в сухому підсумку 
отримала лише 1,67 млрд грн. 
Коли врахувати, що в усій країні 
було відшкодовано ПДВ на 46 
млрд грн, а зібрано 182,9 млрд 
грн, то виявляється, що на До
неччину припадає 31% відшкоду
вань, а сплата за вирахуванням 
відшкодувань становила лише 
1,2% із 136,9 млрд грн. На Луган
щині ситуація не така показова, 
однак усе одно частка відшкодо
ваного ПДВ (1,3 млрд грн, або 
2,8% загальнодержавного показ
ника) теж вища, аніж сплаченого 
(4,7 млрд, або 2,5%). Надвисока 
експортоорієнтованість підпри
ємств Донбасу, яка традиційно 
використовується для хизування 
часткою в загальноукраїнському 
експорті, має своїм зворотним 
наслідком тотальну несплату 
ПДВ, надходження від якого ста
новлять 2/5 усіх доходів держбю
джету.

Таким чином, спекуляції 
пред  ставників нинішнього ре
жиму на тому, що «Донбас годує 
всю Україну», є лише спробою 
обґрунтувати право вихідців 
звідти на домінування в країні за 
рахунок цинічної підміни понять. 
Насправді цей регіон не лише не 
дотує решту країни, а й створює 
дуже значне фінансове наванта
ження для неї. Звичайно, то про
вина не людей, котрі там мешка
ють, а регіональних еліт, які 
принципово не здатні ефективно 
управляти наявними ресурсами – 
лише паразитувати на них. На 
жаль, поки що ми спостерігаємо 
поширення цієї проблеми на ре
шту країни. 

182,9
(100%) 15,93

(8,70%)

46,0
(100%) 14,26

(31,0%)

136,9
(100%) 1,67

(1,20%)

Звільнена від ПДВ
Частка Донецької області у сплаті ПДВ до держбюджету в 2012 році була майже вдесятеро 
нижчою від � частки у валовому регіональному продукті

Україна загалом                      Донецька область

Зібрано ПДВ до держбюджету, 
млрд грн

Відшкодовано ПДВ із держбюджету,
млрд грн

Різниця, млрд грн

Підрахунки Тижня за даними Держказначейства 
та його управління в Донецькій області

1082,6 (100%) 2795,3 (100%)

1768,3
(63,20%)

924,5
(33,10%)

908,1 
(83,90%)

129 
(11,90%)

45,5 
(4,20%)

102,5 
(3,70%)

Поглиблюючи диспропорц� розвитку
Замість вирівнювати диспропорц� в економічному 
розвитку розподіл цільових державних субсидій лише 
поглиблює їх

Аналіз Тижня на основі даних Держстату та Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік»

Валовий 
регіональний 

продукт, 
млрд грн, 
(2010 рік)

Валовий 
регіональний 

продукт, 
тис. грн/ особу, 

(2010 рік)
млн грн

(2012 рік)

Субвенц�
із державного

бюджету
на соціально-економічний

розвиток територій 

19,8
(83,90%)

29,0
(122,90%)

23,2
(98,30%)

23,6
(100%)

Україна загалом                    Україна без Донбасу                 

Донецька область                 Луганська область
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Природа бездоріжжя
Автор:  

Маргарита Ормоцадзе

П
роблеми з українськими доро
гами чиновники, як правило, 
списують на їхню зношеність, 
мовляв, абсолютна більшість 

автошляхів на території країни були 
побудовані до 1990 року, а також на 
кліматичні умови, пояснюючи, зо
крема, що нинішній катастрофічний 
стан доріг безпосередньо пов’язаний із 
частими різкими перепадами темпера
тури цієї зими. А за попередніми роз
рахунками Держагентства автомобіль
них доріг України, «сума збитків до
рожньому господарству тільки за літ
ній період за умови підвищеної темпе
ратури повітря становить близько 2 
млрд грн на рік». Проте експерти в цій 
галузі запевняють, що за застосування 
сучасних технологій та дотримання 
всіх стандартів дороги не мають реагу
вати на високі чи низькі температури. 
З одного боку, в Україні є проблема з 
якістю використовуваних матеріалів. З 
іншого – очевидна корупційна скла
дова під час будівництва та ремонту 

доріг. Поширені два основні види фі
нансових зловживань, які перетворю
ють автошляхи на засіб для сталого за
робітку чиновників, що, за оцінками 
експертів, часто становить 50–70% 
вартості робіт. Перший – фіктивне бу
дівництво чи ремонт, коли гроші отри
мують за роботи, які були оформлені 
лише на папері (завищення кількості 
будівельних матеріалів, техніки, па
лива тощо). Другий – завищення вар
тості матеріалів. Виконавець закуповує 
неякісні будівельні матеріали за ці
нами, більшими від ринкових. Різниця 
розподіляється між учасниками ко
рупційної оборудки. Оцінювачі ка
жуть, що під час будівництва та ре
монту доріг дозволене відхилення, яке 
не вважають порушенням, – 20% роз
біжності з ринковими цінами. 

При цьому опитані Тижнем пред
ставники будкомпаній розповіли, що 
«вартість входження» в той чи інший 
проект із будівництва чи ремонту 
дороги може сягати 50% вартості ро
біт у вигляді хабара. Фірми-вико-
навці компенсують «відкати» за 
рахунок завищених цін на буді

вельні матеріали, погоджених із від
повідними людьми, виконання фік
тивних робіт тощо. Наявні ж ГОСТи і 
вимоги дають змогу маніпулювати 
якіс   тю, зокрема знижувати її «за до
мовленістю сторін». У ЄС гарантія на 
капітальний ремонт дороги становить 
12 років, в Україні ж вправно видають 
лише держгарантії з фінансування ді
яльності Держагентства автомобіль
них доріг. Приміром, згідно з постано
вою Кабміну 
№ 393 від 14 
травня 2012-
го торік обсяг 
держгарантій за запо
зиченнями Укравто
дору дорівню
вав 17,4 млрд 
грн. 
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В енергетичній прірві
Масові виступи проти високих цін на електроенергію, що призвели 
до відставки уряду Болгарії, демонструють вразливість тамтешньої 
енергетики до тиску ззовні

М
айже тиждень на пло
щах і вулицях болгар
ських міст скандують 
«мафія» та «геть ко

рупцію». Ці масштабні суспільні 
виступи вже встигли порівняти 
з Арабською весною. Заморожу
вання рівня виплат, що відпові
дає кризовому 2008 року, та 
підвищення податків у країні, 
де прибутки населення в серед
ньому не сягають половини се
редньостатистичних у розвину
тих членів ЄС, вивело на вулиці 
десятки тисяч болгар, які обіця
ють протестувати безстроково, 
аж доки влада й електрокомпа
нії підуть на поступки та зни
ження цін. Люди не бажають 
платити за тарифами приват
них фірм (CEZ, EON, EVN та 
Energo-Pro), які є посередни
ками між Національною елек

тричною компанією Болгарії та 
споживачами. Порівняно із 
2010 роком струм подорожчав 
на 50–100%. Відставка уряду 
Бойка Борісова засвідчила: він 
та його політична сила фак
тично умили руки, щоб хоч 
якось зберегти свою політичну 
репутацію. Однак це не вилікує 
глибокої соціально-політичної 
кризи, в якій опинилася країна, 
і невідомо, чи його наступникам 
вдасться хоч якось упоратися з 
питанням енергозалежності 
країни.

ДЛя ЧийОГО БЛАГА?
В останні три роки в Болгарії 
відбувалося поступове, але зна
чне зростан ня цін на енергоно
сії для простих громадян. Най
нижчий поріг споживання 
струму (150 кВт) у приватних 

помешканнях нині обходиться 
болгарам у €16,5, годі й казати 
про інші комунальні послуги 
(опалення, воду).

Іще торік на початку листо
пада Державна комісія з енерге
тичного та водного регулю
вання Болгарії оголосила, що 
після 1 липня 2013-го в країні 
вкотре підвищать тарифи на 
електроенергію ще на 3–4%. Се
ред причин зростання цін було 
названо сплату квот за вугле
водні емісії, витрати Національ
ної електричної компанії та 
електророзподільних підпри
ємств на приєднання відновлю
ваних джерел енергії (сонячних 
та водних електростанцій) до 
загальнонаціональної електро
системи. Сфера логістики й роз
поділу струму в Болгарії нале
жить не державним, а приват

Автор:  
Ганна Трегуб 
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ним компаніям. Фактично на 
спини звичайних громадян па
дав фінансовий тягар компенса
ції витрат приватників.

19 лютого прем’єр-міністр 
Болгарії Бойко Борісов пообіцяв 
суттєво знизити ціни на елек
троенергію. Попередньо плану
вали, що вже у березні вона по
дешевшає на 8%, тоді як уряд 
мав переглянути угоди з при
ватними енергопідприємства-
 ми. Однак останні відмовилися 
це зробити.

еНеРГеТиЧНА ГеОПОЛІТиКА
У нинішній ситуації до болгар
ських подій пасує перефразова
ний вислів: «Чия енергетика, 
того й політика». Масштабні со
ціальні виступи, які тривають 
уже тиждень і яких ані уряду, 
ані президенту Росенові Плев
нелієву не вдалось утихоми
рити, виявили той факт, що кра
їну поставлено перед чітким 
вибором енергетичного курсу. 
Енергонезалежність, як відомо, 
є підґрунтям суверенності дер
жави. Вступ Болгарії до ЄС у 
2007-му аж ніяк не гарантував 
того, що вона перекладе вирі
шення всіх своїх внутрішніх 
проблем на плечі об’єднаної Єв
ропи. Радше це означало, що їй 
іще більше доведеться конкуру
вати з іншими членами цього 
союзу, відстоюючи національ
ний інтерес.

Однак усі енергорозподільні 
системи Болгарії нині перебу
вать у руках приватних компа
ній іноземного походження. Пе
реважно це австрійські та чеські 
фірми, тобто представники біз
несу країн ЄС. Хоч офіційна Со
фія обіцяла усунути CEZ із енер
горинку країни, а EON, EVN та 
Energo-Pro оштрафувати й пере
глянути з ними чинні угоди, не
має певності, що такими діями 
вона владнає ситуацію з моно
полізацією енергоринку та не
контрольованістю ціноутворен-
 ня на електрику в країні. Не 
факт, що в разі можливих позо
вів зазначених електрокомпа
ній проти нинішнього керівни
цтва Болгарії воно виграє ці 
спра  ви у суді.

Водночас масштабні соці
альні протести багато в чому 
пов’язані з невирішеністю пи
тання долі болгарських атом
них електростанцій. 2007 року 
після вступу до ЄС було закрито 
чотири реактори ВВЕР-440 на 

АЕС «Козлодуй». Доти Болга
рія була найбільшим експорте
ром електроенергії на Балка
нах, забезпечуючи потреби Ал
банії, Греції, Македонії, Руму
нії, Сербії та Туреччини. Ще 
2009 року її депутати просили в 
ЄС дозволу знову запустити два 
реактори цієї станції потуж
ністю 440 МВт кожен, щоб за
безпечити внутрішні потреби 
країни й компенсувати втрати, 
яких вона зазнала під час газо
вої та економічної криз. Однак 
до останнього часу згоди на це 
немає.

РОСІйСьКий ІНТеРеС
Крім того, невирішеною зали
шилася доля АЕС «Белене», 
зведення якої прямо торкалося 
російського енергетичного ін
тересу за кордоном і від якої 
болгарське керівництво відмо
вилося за останні півроку що
найменше двічі, зокрема й 19 
лютого, коли президент РФ 
Владімір Путін зателефонував 
болгарському прем’єрові, аби 
поновити пропозицію про зве
дення згаданого об’єкта. У 
2010–2011 роках Софія розгля
дала можливість залучення до 
цього проекту лише інвесторів 
із країн ЄС, заморозивши пере
говори з Москвою. Для амбіт
ної зовнішньоенергетичної 
стратегії Крем  ля атомна елек
тростанція, зведена російським 
коштом у стратегічно вигід
ному регіоні, має велике зна
чення.

Відставка кабміну Бойка Бо
рісова є вельми втішним сигна
лом для Білокам’яної. За бол
гарським сценарієм розвитку 
подій політичну силу, яка втра
тила з тих чи тих причин про
владну більшість, на наступний 
термін не обирають. Перене
сення дати парламентських пе
регонів нічого в цій ситуації не 
змінить. Радше за все Борісову, 
за роки урядування якого було 
заморожено три масштабні ро
сійські енергетичні проекти на 
Балканах, та його партії «Гро
мадяни за європейський розви
ток Болгарії» (ГЄРБ) доведеться 
на найближчі чотири роки піти 
в опозицію, і гальмувати про
московські ініціативи в країні 
він не зможе.

Енергетика – основний ко
зир російської економічної стра -
тегії на міжнародному рівні. 
Вона становить третій пункт 

прибутку держбюджету і 30% 
від загального обсягу ВВП РФ. 
Для енергетичних компаній 
останньої Балкансько-Чорно-
морський регіон є стратегічно 
важливим, тому що може забез
печити південний суходільний 
шлях її паливним вуглеводням 
до Європи в обхід турецьких 
Босфору й Дарданелл. Не сек-
рет, що інтереси російських 
енергокомпаній визначають зов-
нішню політику Кремля. Голо
вні принципи та пріоритети ро
сійської присутності й співробіт
ництва з балкансько-чорномор- 
сь  кими країнами в економічній 
сфері залишаються незмінними 
від 2007-го, тобто з часу виступу 
Владіміра Путіна на Балкан
ському енергетичному форумі в 
Загребі. Йдеться про постачан-
 ня нафти й газу в регіон, а та
кож про транзит російських та 
центральноазійських паливних 
ресурсів до країн ЄС. Одним із 
амбітних намірів РФ стосовно 
транспортування нафти Балка

нами став проект Трансбалкан
ського нафтопроводу «Бургас – 
Александруполіс», до якого ма-
ли долучитися Болгарія і Гре
ція. Однак Софія від 2007 року й 
до останнього часу послідовно 
згортала план. Зокрема, торік 
повністю розрахувалася з бор
гами в цій справі й вийшла з 
проекту.

Результати парламентських 
виборів у Болгарії, запланова
них на другу половину весни – 
початок літа цього року, пока
жуть, яка з політичних сил 
успадкує питання врегулю
вання енергетичної та соціаль
ної криз і чи піде вона заради 
цього на розморожування 
спільних проектів із Росією, а 
чи все ж таки спробує відфор
матувати свої відносини з енер
гетичними партнерами в ЄС, 
наблизивши їх до паритетності 
й зробивши прозорішими для 
самих болгар. 

порівняно із 2010 
роком ціни на 

електрику в Болга-
рії зросли на 

50–100%

БОЛГАРСьКІй ВЛАДІ  
Не ВДАСТьСя ВиРІШиТи 
СиТУАЦІю З МОНОПОЛІЗАЦІЄю 
еНеРГОРиНКУ 
ТА НеКОНТРОЛьОВАНІСТю 
ЦІНОУТВОРеННя НА 
еЛеКТРиКУ В КРАїНІ

№ 9 (277) 28.02 – 6.03.2013|укРаЇнськиЙ тиЖдЕнь|43

болгаріЯ|світ



Осяяна орбіта Кремля
Росія та її війни «м’якої сили»

П
ід час третього прези
дентського терміну Владі
міра Путіна контраст між 
західним і російським ро

зумінням «м’якої сили» стає де
далі очевиднішим. Для Кремля в 
даному випадку мова про час
тину арсеналу зовнішньополі
тичних інструментів, що слугу
ють реінтеграції сусідів Росії на 
московській орбіті. На Заході 
методи «м’якої сили» вважають 
формою геостратегічного зма
гання, яке необхідно обмежу
вати й від якого зрештою треба 
відмовитися. Як наслідок – в 
останні кілька місяців Москва 
проводить кампанію, спрямо
вану на розірвання зв’язків між 
російськими неурядовими орга

нізаціями й західними інститу
ціями, а також заохочує до 
цього своїх сусідів.

Одночасно зі своєю антиза
хідною ескападою Кремль за
стосовує інструменти «м’якої 
сили», щоб задовольнити 
власні специфічні амбіції в ца
рині регіональної інтеграції. 
Ідеться, зокрема, про диплома
тичний тиск, інформаційну ві
йну, енергетичний шантаж та 
гру на міжетнічних супереч
ностях. Крім того, президент 
Путін вдається до нової форми 
тиску «м’якої сили», стверджу
ючи, що на пострадянському 
просторі повинні домінувати 
російська культура, мова, істо
рія та цінності.

ЗОНА БОйОВиХ ОПеРАЦІй 
«М’яКОї СиЛи»
На переконання Москви, Росія і 
Захід приречені на довгостро
кове змагання за сфери впливу 
в Європі та Центральній Азії по
при те, що США разом зі своїми 
європейськими союзниками 
відмовились визнати чи легіти
мізувати таку «велику гру». Бо
ротьба РФ за власну зону домі
нування в «багатополярному» 
світі гальмує формування ста
більних демократичних держав 
на її кордонах. Можновладці в 
цих країнах запроваджують ав
торитаризм заради цілісності й 
стабільності держави або про
сто узурпації влади. Процес не
змінно підтримує Москва, спри

Автор: 
януш 

Бугайські, 
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«М’яКА СиЛА» ДЛя КРеМЛя 
– Це ЧАСТиНА АРСеНАЛУ 
ЗОВНІШНьОПОЛІТиЧНиХ 
ІНСТРУМеНТІВ, щО 
СЛУГУюТь РеІНТеГРАЦІї 
СУСІДІВ НА МОСКОВСьКІй 
ОРБІТІ

яючи таким чином відходу 
країн від інтеграції із Заходом.

Білокам’яна протестує проти 
будь-якого «втручання» зо
внішніх сил у її самопроголо
шену «зону пріоритетних інте-
ресів» або дальшого розши
рення впливу НАТО, ЄС і США. 
РФ вбачає в собі регіонального 
інтегратора, до котрого, як вона 
очікує, сусіди тягнутимуться як 
до свого лідера. Очевидно, вона 
не сприймає себе як країну, ко
трій слід інтегруватись у міжна
родні інституції, що можуть об
межити її повновладдя. У цьому 
контексті російську «м’яку силу» 
в усіх її проявах вважають засо
бом реалізації зовнішньополі
тичних амбіцій Кремля та просу
вання регіонального зближення 
під зверхністю Москви.

Для Заходу все інакше: ме
тою «м’якої сили» є проведення 
реформ, внутрішня стабіль
ність, зовнішня безпека, демо
кратичний розвиток, а також 
відкриття ринків, що має допо
могти відповідним країнам до
тягнутися до західних систем та 
інституцій. У випадку ЄС пер
спектива членства – головний 
інструмент «м’якої сили», що 
стимулює владу країн розви
вати правові, економічні й адмі
ністративні стандарти, необ
хідні для вступу до Євросоюзу. 
Однак участь у ЄС і НАТО – до
бровільна опція, котра не перед
бачає тиску у вигляді заманю
вань і погроз, як у випадку орга
нізацій під керівництвом Мо
скви. Тоді як Захід стимулює єд
нання суверенних незалежних 
держав, Росія домагається від
мови від самостійності в межах 
різноманітних євразійських ор
ганізацій.

Для реалізації своїх страте
гічних цілей Кремль повинен 
продемонструвати, що веде зма
гання із Заходом, а Вашингтон і 
Брюссель намагаються нав’язати 
свої політичні структури й сис
тему цінностей наївним євразій
ським країнам. Це класична 
форма психополітичної проек
ції: російські лідери вдають, ніби 
цілі Заходу подібні до їхніх влас
них: обмеження національної 
незалежності та викорінення су
перечливого іноземного впливу.

Торік у лютому Путін почав 
гнівно атакувати західну 
«м’яку силу» у своїй статті для 
«Московских новостей» під на
звою «Росія і світ, що зміню

ється». Він заявив, що цю 
зброю дедалі більше викорис
товують для реалізації зовніш
ньополітичних цілей без сило
вого впливу – за допомогою ін
формаційних засобів та інших 
важелів. На думку ВВП, західна 
«м’яка сила» служить для «роз
витку й розпалювання екстре
містських, сепаратистських і 
націоналістичних настроїв, ма
ніпуляції громадськістю, а та
кож безпосереднього втру
чання у внутрішню політику 
суверенних держав». Очевидно, 
для Кремля демократичний 
плюралізм – це різновид екс
тремізму, національна неза
лежність – варіант сепара
тизму, а державний суверенітет 
– націоналізму.

Путін наполягає, що слід 
чітко розмежовувати «нор
мальну політичну активність» і 
«неправомірні інструменти 
м’якої сили». Саме тому він за
взято накинувся на «псевдогро
мадські організації» в Росії та 
сусідніх країнах із радянською 
спадщиною, які користуються 
західними фінансовими ресур
сами (для президента РФ це ди
версія). Насправді Кремль за
здрить, бо західні цінності не
рідко приваблюють освічені та 
амбіційні прошарки населення 
помітніше, ніж традиційні ро
сійські.

Глобальну програму із за
хисту прав людини лідер 
Білокам’яної розкритикував 
як змову Заходу, бо США та 
інші його країни нібито полі
тизують це питання й вико
ристовують його як засіб тиску 
на Росію та її сусідів. Правоза
хисні кампанії він називає діє
вою формою дипломатії 
«м’якої сили», спрямованої на 
дискредитацію влади країн, 
піддатливіших щодо впливу 
Москви. РФ, мовляв, пропонує 
їм більш правомірну полі
тичну альтернативу – квазіав
торитарну «суверенну демо
кратію» і державницько-
капіталістичну форму еконо
мічного розвитку. Її тракто
вано як ефективніший варі
ант, порівняно із західним 
експортом демократичних 
цінностей. Кремль підтримує 
схильну до радикальних мето
дів владу, щоб спонукати від
повідні країни шукати полі
тичного захисту й гарантій 
безпеки в Росії, а заодно і щоб 

знеохотити Захід критикувати 
автократичну політику.

ІНСТРУМеНТи КРеМЛя
У путінській версії «м’якої 
сили» може бути застосовано 
цілий набір інструментів для 
реалізації стратегічних амбіцій. 
Серед іншого – культура, освіта, 
ЗМІ, мова, захист нацменшин, 
православ’я, панславізм, руси
фікація. Всі ці складники мо
жуть бути доповнені інститу
ційними засобами, економіч
ними стимулами, енергетичним 
узалежненням, войовничими 
погрозами та політичним тис
ком, до якого вдається Кремль.

У знаковій статті, опубліко
ваній торік 23 січня в «Незави
симой газете», Путін розписав 
свій план згуртування поліет
нічного суспільства РФ і наголо
сив на важливому значенні ро
сійської культури для всіх по
страдянських держав. Для схід
них слов’ян Росія має бути зраз
ковим «старшим братом», тоді 
як для всіх неслов’янських наро
дів, очевидно, «батьком-
світилом». Наголос зроблено на 
об’єднанні різноманітних етніч
них спільнот у межах Російської 
Федерації та колишнього СРСР 

навколо російської культури й 
цінностей. Путін критикує 
мультикультуралізм як фактор 
дестабілізації, натомість під
тримуючи інтеграцію через аси
міляцію, читай: русифікацію.

На думку ВВП, росіяни з їх
німи здобутками – каркас цієї 
«унікальної цивілізації». Він 
розхвалює «культурне доміну
вання»: «багатоетнічна цивілі
зація», яку тримає російське 
«культурне ядро». Лідер Кремля 
тішиться, що чимало колишніх 
громадян СРСР, які «опинилися 
за кордоном, називають себе ро
сіянами, незалежно від своєї на
ціональності». Російський народ, 
поза сумнівом, «націєтворчий», 
адже «великою місією росіян є 

У путінській версії 
«м’якої сили» 

може бути застосо-
вано цілий набір 
інструментів для 
реалізації страте-

гічних амбіцій: 
культуру, освіту, 
ЗМі, мову, захист 

нацменшин, 
православ’я, пан-
славізм, русифіка-

цію
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об’єднання і скріплення цивілі
зації» за допомогою мови й куль
тури. Коли виходити з такої ет
норасистської теорії, то українці, 
білоруси, грузини та інші націо
нальності просто не дотягують 
до історичного значення «вели
кої російської нації».

Для Путіна Російська дер
жава має відігравати ключову 
роль у «формуванні світогляду, 
що об’єднує націю». Він закликав 
до поширення освіти, мови та на
ціональної історії для підтримки 
традиції культурного доміну
вання, а також перелічив чис
ленні інструменти, що прислу
жаться цій справі (це, зокрема, 
телебачення, кіно, інтернет, соці
альні мережі та поп-культура). 
Очевидно, всі вони повинні фор
мувати громадську думку й ви
значати норми поведінки.

Додатковим важливим ін
струментом «м’якої сили» 
Кремля є кампанія із захисту 
прав людини та нацменшин у 
сусідніх країнах – хитрий спосіб 
збільшення там політичної ваги 
Москви. Російські лідери наго
лошують на своєму беззапере
чному праві захищати «соотєчє
ствєніков» за кордоном, неза
лежно від їхнього статусу та гро

мадянства. Саме в межах цієї 
кампанії відбувається просу
вання російської як другої дер
жавної або регіональної мови у 
колишніх радянських республі
ках, зокрема в Україні та краї
нах Балтії.

Громадянам сусідніх країн 
РФ любить роздавати паспорти 
для поширення проросійських 
симпатій, впливу на місцеву по
літику, а також щоб мати по
тенційний привід вдатися до 
інтервенції у випадку внутріш
нього конфлікту. Деякі огля
дачі охрестили цю практику 
«реокупацією в спосіб паспор
тизації». У Грузії мешкає 179 
тис. осіб із російськими паспор
тами, у самопроголошеній При
дністровській Молдавській Рес
публіці – близько 100 тис., в 
Азербайджані – 160 тис., у Ві
рменії – 114 тис., в україн
ському Криму – 100 тис.

У вересні 2008 року запра
цювало Федеральне агентство у 
справах СНД при МЗС РФ, під
звітне безпосередньо президен
тові, що мало поширювати ро
сійські інструменти «м’якої 
безпеки» на колишні країни-
сателіти, а також допомагати 
своїм громадянам у сусідніх дер

жавах, а отже, забезпечувати 
систематичнішу інтервенцію 
Москви. Інші організації, на 
кшталт Інституту країн СНД, 
було створено для вливання гро
шей у прихильні до Білокам’яної 
політичні партії та громадські 
організації в регіоні. Прокрем
лівські російські ЗМІ також ак
тивно працюють в СНД або ство

рюють спільні підприємства з 
місцевими медіа.

На думку Путіна, Москва по
винна розширити свою освітню 
й культурну присутність у світі, 
особливо у тих країнах, де біль
шість населення розуміє росій
ську. Підтримка «соотєчєствєні
ков» та російської культури за 
кордоном передбачає боротьбу 

ДОДАТКОВиМ ВАжЛиВиМ 
ІНСТРУМеНТОМ «М’яКОї 
СиЛи» КРеМЛя Є КАМПАНІя 
ІЗ ЗАХиСТУ ПРАВ ЛюДиНи 
ТА НАЦМеНШиН У СУСІДНІХ 
КРАїНАХ – ХиТРий СПОСІБ 
ЗБІЛьШеННя ТАМ 
ПОЛІТиЧНОї ВАГи МОСКВи
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за права представників свого ет
носу й носіїв мови в усіх най
ближчих державах, аби ті здо
бували більший політичний 
вплив. Звідси й численні атаки 
на латиську та естонську владу у 
зв’язку з так званими утисками 
російської меншини, адже оби
дві країни вимагають знання 
мови для набуття громадян
ства. Тим часом чимало росіян, 
що переселились у країни Бал
тії після Другої світової війни, 
вважають свою мову основною і 
не надто стараються вивчити 
естонську чи латиську.

СУПеРеЧЛиВІ СТРАТеГІЧНІ 
ЦІЛІ
Розглядаючи засоби «м’якої 
сили», аналітики нерідко забу
вають про деякі суттєві роз
біжності між американською 
та російською сферами впливу. 
Щоб осягнути цілі Росії і зро
зуміти, як уписуються її ін
струменти «м’якої сили» у ве
лику стратегію, важливо вра
ховувати чотири важливі від
мінності між підходами Мо
скви й Вашингтона.

По-перше, американські ад
міністрації визнають право 
кожної держави на вибір альян
сів, тоді як російські можно
владці намагаються нав’язати 
сусідам власні системи безпеки. 
Країни вступають у «західну 
сферу впливу» або НАТО добро
вільно, адже це сприяє їхній за
хищеності й не сприймається як 
загроза суверенітетові. Тим ча
сом у російській зоні вони за
вжди опиняються в результаті 
стимулів, погроз або відвертого 
тиску. Часто очолюваним РФ 
альянсам немає жодної реаль
ної альтернативи – через енер
гетичну залежність, торго
вельні зв’язки та інші види пас
ток. Країни прагнуть уникнути 
потенційної дестабілізації з 
боку Москви, частково задо
вольняючи вимоги останньої. 
Попри те, суперечки виникають 
знову і знову, адже уряди країн, 
від Білорусі до Узбекистану, чи
нять опір, не бажаючи поступа
тись найважливішими елемен
тами свого суверенітету.

По-друге, НАТО і ЄС ство
рили не сфери впливу, зосеред
жені на одному центрі влади, а 
добровільні альянси на основі 
взаємної згоди, а у випадку Єв
росоюзу – на засадах об’єднання 
елементів суверенітету країн-

членів. Натомість Росія розви
нула пострадянську версію «док
трини Брєжнєва»: країни в 
складі фінансованих Кремлем 
інституцій серйозно обмежені у 
власному суверенітеті, зокрема в 
зовнішній політиці та сфері без
пеки.

По-третє, тоді як США рату
ють за теплі відносини між аме
риканськими союзниками й 
Росією, Москва зациклилась 
на власній вищості й унікаль
ності. Скажімо, Білий дім під
тримує тісніші відносини між 
Польщею чи іншими країнами 
Центрально-Східної Європи й 
Росією, бо переконаний, що це 
забезпечує регіональну стабіль
ність і дає Сполученим Штатам 
змогу менше дбати про гарантії 
безпеки. Кремль, навпаки, не 
заохочує до тісніших відносин 
між Україною чи країнами СНД 
і США, бо, на його думку, це по
збавляє Москву політичного ва
желя впливу, шкодить її пріори
тетним інтересам і може стати 
початком політичного чи вій
ськового блоку.

По-четверте, Кремль нині 
розпалює конфлікти між своїми 
союзниками та Вашингтоном 
для послаблення впливу Аме
рики або прагне нажитися на 
суперечках між нею і третіми 
сторонами. Наприклад, він на
магався перетворити Венесуелу 
Уґо Чавеса на сильнішого регіо
нального гравця в Латинській 
Америці, а отже, на потенційну 
загрозу безпеці США. Натомість 
Америка активно гасить супе-
речки між Білокам’яною та її ко
лишніми сателітами. Понад те, 
американці не стають одержимі 
ідеєю гаданої російської окупа
ції, коли Москва шле військові 
кораблі до Куби чи тієї-таки Ве
несуели. Та щойно корабель 
Сполучених Штатів опиняється 
в Чорному морі або Вашингтон 
продає Грузії військове споря
дження, як Кремль заявляє, 
мовляв, Білий дім починає нову 
холодну війну.

Для російської влади 
альянси й партнерства – це, 
власне, антагоністичні утво
рення, що ведуть постійну бо
ротьбу з Вашингтоном за вплив 
і переваги. Тож «м’яка сила» в її 
розумінні – засіб впливу Мо
скви й цінний тактичний ін
струмент, застосовуваний для 
досягнення специфічних гео
стратегічних амбіцій. 



БУДь-КОМУ, ХТО ПОВеРХОВО 
ОЗНАйОМЛюЄТьСя  
ЗІ СПРАВОю БАТьКА, 
ЗРОЗУМІЛО, щО ВСе ШиТО 
БІЛиМи НиТКАМи

В’язень 
сумління?

П
авєл Ходорковскій був си
ном найбагатшої лю  дини 
Росії – власника четвертої 
найбільшої нафтової ком

панії у світі, нині – головного по
літичного в’язня Росії й особис
того ворога Владіміра Путіна Мі
хаіла Ходорковского. Після аре
шту останнього він живе у 
Нью-Йорку. В США Павєл зали
шився з дружиною і донькою 
після навчання. 27-річ  ний хло
пець продовжує справи фонду 
«Открытая Россия», спрямовані 
на розвиток громадянського сус
пільства в РФ. Створив компа
нію, яка впроваджує енергозбе
рігаючі, під’єднані до інтернету 
електролічильники. Симпатизує 
опозиції, відвідує всі акції «Стра
тегии-31» у Нью-Йорку. Незва
жаючи на заклики, не поверта
ється до Росії, щоб не стати ще 
одним заручником у справі 
батька.

У. Т.: Міхаіла Ходорковского в 
Росії сьогодні вважають мораль-
ним авторитетом. Коли його за-
арештували у 2003-му, біль-
шість була одностайною: «Олі-
гарх, багато вкрав, правильно, 
що посадили». Чому громад-
ська думка так категорично змі-
нилася відтоді?

– Я брав участь у програмі 
«НТВшники», наприкінці якої 
проводилося опитування: 63% 
присутніх відповіли, що Ходор
ковского треба випустити на 
волю негайно, 14% – звільнити, 
якщо він визнає провину. Чверть 
аудиторії зійш лася на тому, що 
батько сидить заслужено. Такий 
результат діаметрально проти

Павєл Ходорковскій про те, як його батько 
перетворився на символ політичних репресій  
у Росії, і те, чим він небезпечний для Путіна

лежний опитуванням 10-річної 
давності. 

Справа насамперед у часі. 10 
років потому багато хто просто 
не пригадує, ким Ходорковскій 
був до арешту. Раніше казали: 
«Ходорковского затримали з по
літичних мотивів, але... але він 
олігарх, найбагатша людина Ро
сії». Ходорковскій перейшов до 
категорії політв’язня, понад те, 
в’язня сумління, яким його ви
знала Amnesty International. Гро
мадську думку змінила абсурд
ність звинувачень під час дру
гого процесу. І в першій справі 
докази не витримували критики. 
«Оптимізація податкових схем», 
«корпоративне оподаткування» 
багатьох заплутували. Дурість 
другої стала очевидною. 

У. Т.: У чому полягає ця абсурд-
ність?  

– Ходорковского і Лєбєдєва 
звинуватили в тому, що вони фі
зично вкрали 320 млн т нафти. 
Це весь обсяг чорного золота, 
видобутий ЮКОСом і його до
чірніми компаніями за термін, 
вказаний і в першому, і в дру
гому звинуваченнях. Їм закида
ють те, що вони вкрали нафту, за 
недоплату податків з продажу 
якої вони вже відбули термін. Як 
можна було недоплачували по

Спілкувалася 
Наталія 

Гуменюк, 
Київ – Нью-
йорк – Київ 
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датки за вкрадений товар? Та й 
обсяг нереальний. Будь-кому, 
хто поверхово ознайомлюється 
зі справою, зрозуміло, що все 
шито білими нитками. 

У. Т.: Коли і за яких умов Міхаіл 
Ходорковскій може вийти на 
волю?   

– Батько прийняв два важ
ливі рішення: не подавати про
хання про умовно-дострокове 
звільнення, щоб не гаяти ані 
власного часу, ані часу своїх адво
катів, а також щоб не давати за
йвого приводу для сподівань ро
дині. Адміністрація колонії що
півроку висуває проти нього но
вий позов за найменші дрібниці з 
єдиною метою: не допустити 
умовно-дострокового звільнення. 
Ситуація в Читі (де в СІЗО у 
травні 2010 року Міхаіл Ходор
ковскій оголосив безстрокове го
лодування. – Ред.) засвідчила, 
що є принципова позиція: не ви
пускати Ходорковского за будь-
яких обставин.  

Утім, сталися певні зміни в 
законодавстві щодо економіч
них злочинів. Завдяки цьому 
батькові та його партнерові Пла
тону Лєбєдєву зменшили термін 
з 13 до 11 років Тож він має вийти 
на волю наприкінці 2014-го. 
Звісно, ми вимагаємо його не
гайного звільнення. Але на це 
годі сподіватися.  

У. Т.: На вашу думку, за що по-
садили вашого батька? 

– Через фінансування опози
ції та бажання відібрати компа
нію. Путіна переконали, що Хо
дорковскій становить загрозу: 
хоче скупити Думу і мітить у 
прем’єри. Ув’язнення спростило 
атаку на ЮКОС – вимушене бан
крутство, продаж та інтеграцію в 
«Роснефть».

У. Т.: Звідки така наївність у 
жорсткого і прагматичного ме-
неджера, як характеризують Хо-
дорковского?

– Він не сумнівався, що ви
грає процес, якщо той буде чес
ним. Вважав, що Росія пройшла 
точку неповернення і закони ді
ють. Нині батько зізнається, що 
помилився, що йому забракло 
мудрості в безвихідній ситуації. 

Щодо людей, які виявилися 
на боці опонентів, то звинувачу
вати можна багатьох. Ініціатори 
процесу – Ігорь Сєчін (нині пре
зидент державної нафтової ком

панії «Роснефть», на той час по
мічник президента. – Ред.) і Пу
тін. Останній також через власну 
неприязнь після зустрічі, на якій 
президент особисто просив 
батька не фінансувати опозицію. 
Але той не вважав, що глава дер
жави має не це право. Йшлося 
про припинення фінансування 
Компартії. Особисто батько не 
давав гроші КПРФ, але комуніс
тів підтримував один із мене
джерів ЮКОСу. Тож припиняти 
фінансування не належало до 
компетенції Ходорковского. Пу
тін сприйняв таке пояснення як 
непослух, адже в його структурі 
підлеглі не можуть мати власних 
політичних поглядів. 

У. Т.: якщо ваш батько невин-
ний і став жертвою системи, то 
як ви поясните те, що населення 
підтримало арешт і негативно 
сприймало мільярдера Ходор-
ковского?  

– То було лише перше деся
тиліття існування капіталістич
ної системи. Пострадянським 
людям важко повірити, що хтось 
міг заробити лише завдяки ви
нятковим підприємницьким 
якостям. Запущена державою 
ідея про те, що олігарх – це во
рог, від якого треба захистити 
населення, зрезонувала, зокрема 
серед тих, хто не знаходив собі 
місця в системі. Віддам належне, 
останнім часом у Росії підніма
лися соціальні виплати, зростав 
добробут, чимало хто добре за
робляв. Тож думка про те, що 
«хтось обкрадає Росію», сприй
мається не так гостро.

У. Т.: Вам не здається, що в насе-
лення Росії та й України є чи-
мало підстав думати, що олі-
гархи таки обікрали країну? 
Хоча ті, хто заробив перші міль-
йони в 1990-ті, кажуть, що не 
порушували законів, бо їх про-
сто не було. Хіба бізнес вашого 
батька був кришталево чистим?

– Найбільша претензія до 
ЮКОСу полягала в тому, що 
його придбали за безцінь: за
плачені кошти не відповідали 
капіталізації. Треба зрозуміти, 
на який ризик ішов батько з 
партнерами, щоб долучитися до 
нафтового бізнесу. У 1996-му 
вони на заставному аукціоні ку
пили ЮКОС за $350 млн. На той 
час компанія мала $2 млрд 
боргу, зокрема $900 млн із 
зарплати. Держава була банкру
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том і жодних гарантій да
вати не могла. ЮКОС 
можна було продати іно
земцям, але Росія не хотіла 
віддавати комусь із інозем
ців доступ до природних 
ресурсів. Ті, своєю чергою, 
остерігалися йти на такий 
ризик у політично неста
більній країні. Батько ж на
важився, витягнув підпри
ємство з боргової ями. 
Коли зважити, що ЮКОС 
став четвертою найбагат
шою нафтовою компанією 
у світі, то його стартова 
ціна справді невелика. 

У. Т.: Гадаєте, Путін боїться ва-
шого батька? 

– Звісно, інакше він не три
мав би його за ґратами. У Путіна 
два рівнозначних фактори 
страху щодо Ходорковского. Він 
вважає, що на волі той стане 
об’єднавчою фігурою для опози
ції. Батько хоча й перебуває у 
в’язниці, проте більшу частину 
свого часу присвячує діалогу з 
усіма опозиційними лідерами, 
намагається сформулювати й 
описати прийнятний шлях роз
витку Росії, щоб та перестала 
бути регресивною автократією. 
Крім того, люди, причетні до 
справи, як-от Сєчін і його ко
манда, котрі отримали ЮКОС, 
бояться, що на волі Ходорков
скій зможе вплинути на резуль
тат справ інших акціонерів ком
панії, які розглядаються євро
пейськими судами. Це справи в 
Енергетичній хартії, Європей
ському суді з прав людини. Та
кож це стосується багатоміль
йонних і багатомільярдних позо
вів проти «Роснефти» і РФ в ін
ших інституціях. 

У. Т.: 2013-го виповниться 10 ро-
ків від моменту арешту вашого 
батька. На Заході весь час гово-
рять про несправедливість ви-
року, про політичні мотиви, але, 
вочевидь, це ні на що не впли-
ває. Чи не здається, що навіть 
найжорсткіша реакція Заходу ні-
чого не означає для російської 
влади і у випадку вашого батька, 
і в інших резонансних політичних 
справах, як-от із Pussy Riot?

– Певні результати є. Має 
місце медійний і дипломатич
ний тиск. Тема Ходорковского, 
Лєбєдєва та інших політв’язнів 
постійно порушується під час 
будь-яких перемовин. Про спра-

 ву ЮКОСу весь час гово
рить німецький канцлер 
Анґела Меркель. Дуже 
часто її порушують Євро
парламент, Держдепарта
мент США. Російській сто
роні повсякчас дають знати, 
що спра  ва ЮКОСу досі є 
проблемою і для росій
ського МЗС, і для Путіна 
особисто, це подразник. 
Звісно, лише реакція За
ходу докорінно ситуацію не 
змінить. Для адміністрації 
президента більше важить 
імідж усередині країни. 

Інший фактор тиску – 
закон Маґнітского, який допо
магає і нашій справі. Російська 
провладна система базується на 
лояльності: чиновники свідомо 
порушують закон і підписують 
корупційні угоди, адже, доки ти 
свій, держава тебе прикриє, спо
кійно можеш купувати нерухо
мість за кордоном. Щойно цим 
людям заборонять в’їзд до США, 
Великої Британії, вони не змо
жуть відкривати банківські ра
хунки, що вплине на їхню моти
вацію. Чи варто брати участь у 
корупційних схемах? Ще один 
фактор – прив’язування долі 
конкретних людей до диплома
тичних переговорів. Якщо від 
Росії щось потрібно, їй можна 
сказати: ми відмовляємося від 
розміщення системи ПРО (хай 

навіть США в будь-якому разі це 
зроблять), а ви переглядаєте 
справу Лєбєдєва – Ходорков
ского.  

У. Т.: яку роль доля вашого 
батька відіграла в посиленні 
протестних настроїв у Росії після 
виборів до Держдуми в грудні 
2011-го?

– Протести безпосередньо 
пов’язані з долями політв’язнів. 
Справа мого батька і Платона 
Лєбєдєва стала прецедентом. 
Подальші рейдерські захоп  лен-
 ня бізнесу владою здійснюва
лися за прикладом ЮКОСу. Зго
дом така практика від великого 
бізнесу перейшла до середнього 

й малого, а отже, вона зачіпає 
величезну кількість людей. Росі
яни на власному досвіді, на при
кладі близьких чи знайомих від
чули, як система використовує 
судовий ресурс заради досяг
нення своєї вигоди, як із цього 
отримують зиск бізнес-конкурен -
 ти. Стало зрозуміло, як корумпо
ваність і брак верховенства права 
роблять бізнес неефективним. 
Саме тому люди вимагають звіль -
нення політв’язнів під час мітин
гів. А затриманих стає дедалі 
більше. 

У. Т.: Чи сам Ходорковскій може 
й хоче стати фігурою, яка 
об’єднає опозицію?  

– Найкращу відповідь бать-
 ко дав сам у своїй книжці. До 
арешту в межах програми 
«Открытая Россия» він будував, 
як формулює сам, необхідні 
«блоки» для дієвої демократії. 
Це громадянське суспільство, 
незалежна журналістика, вихо
вання класу професійних суддів 
і освіта, щоб молодь розуміла, 
як функціонує демократична 
держава. Тож, якби батько опи
нився на волі, не думаю, що за
йнявся б особистісним лідер
ством, радше продовжив би 
працювати над розвитком гро
мадянського суспільства. Амбі
цій вести за собою людей на ба
рикади в Ходорковского немає. 
Йому пропонували обиратися 
до Координаційної ради опози
ції. Він відмовився, адже не 
може бути справді корисним.  

У. Т.: Між тим усі згадують Вац-
лава Гавела, який не обирав,  
чи вести йому людей за собою. 
Хіба щодо відповідальності лі-
дера, до якого звертаються з 
питанням «а хто, як не ви?».

– У мене інший погляд. Ро
сійському суспільству прита
манні прагнення до патерналіст
ських цінностей, віра в доброго 
царя. Це наша найбільша про
блема. Але ж добрий цар може 
перетворитися на поганого. До 
того ж функціонування всієї дер
жави не повинно залежати від 
однієї людини. Наше суспільство 
весь час припускається цієї по
милки: ми шукаємо лідера з по
зитивною програмою. Коли не 
знаходимо, розводимо руками й 
скаржимося, що опозиція не 
готова. Насправді, на маю думку 
і на думку батька, насамперед 
треба створити дієві інститути.

СПРАВА юКОСУ ДОСІ Є 
ПРОБЛеМОю І ДЛя 
РОСІйСьКОї ДиПЛОМАТІї,  
І ДЛя ВЛАДІМІРА ПУТІНА 
ОСОБиСТО

РЕЦЕПТ  
ВІД МБХ. 
Розбудова 
інститутів 
громадянсь -
кого суспіль-
ства, на дум  - 
ку Міхаіла 
Ходорковского, 
має подолати 
патологічну 
залежність 
росіян від 
патерналістсь -
ких традицій 
віри в доброго 
царя
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4.02 – 9.03
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):
4 березня 18:30 – круглий стіл «Гостросюжетна література. Українські 
реал�». Дискутують провідні вітчизняні письменники, видавці та 
літературознавці. За участю Андрія Куркова та Василя Шкляра.
5 березня 18:00 – презентація книжки Леоніда Кисельова «Над 
київськими зошитами». Спільно з видавництвом «Ярославів Вал».

Львів (просп. Свободи, 7):
4 березня 18:00 – презентація книжки Андрія Содомори «Поезія. 
Проза». Спільно з видавництвом «Літопис».
5 березня,18:00 – презентація книжок Дейвіда Кіркпатріка «Ефект 
Facebook. Внутрішня історія компан�, що об’єднує світ» і Джуліана 
Ассанжа «Неавторизована автобіографія». Спільно з видавництвом 
«Темпора».
9 березня 13:00 – дитячі читання «Казкоманія».

Вінниця (вул. Соборна, 89):
5 березня, 18:00 – літературне об’єднання «Новий Шинок» презентує: 
поетичний вечір Володимира Ліщука.

Харків (вул. Сумська, 3):
6 березня, 15:00 – прес-конференція та дискусія присвячена Концерту 
для Шереха. За участю Костя Черемського, Сергія Жадана, Зураба 
Аласан�.
6 березня, 19:00 – дискусія «Лінгвістика – лінгвістам?». Робоча мова – 
англійська.
7 березня, 18:00 – літературний вечір «Слово, ніжність і обійми». За 
участю Сергія Жадана, Сашка Ушкалова, Ігоря Зарудка.

Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
5 березня, 18:00 – «весняний» майстер-клас із валяння вовни від 
майстерні «Арт-Колесо».
6 березня, 18:00 – презентація книжки Анни Хоми «Заметіль». 
Спільно з видавництвом «АРС».



Довести, що ви не верблюд
Держави і приватний бізнес готуються до видачі онлайн-посвідчень 
інтернет-користувачам 

З
берігати анонімність он-   
ла  йн неважко. Це справ
жній подарунок як для до
брих (дисидентів та пиль

них громадських активістів), так 
і для лихих (шахраїв, терористів, 
збоченців та інших стурбованих 
типів). Але нудно-добропоряд-
но   му інтернет-користувачеві, який 
до того ж мусить засвідчити свою 
особу, зробити це буде непросто.

Цілком зрозуміло, що дер
жава хоче це питання вирішити. 
Справжні онлайн-посвідчення 
особи дали б змогу обмежити 
шахрайство, не пускати дітей на 
«дорослі» сайти, сприяли б елек
тронній комерції (особливо між 
різними країнами) і зменшили б 
вартість держуправління у спо
сіб надання веб-послуг. Це по
легшило б життя всім. Замість 
десятків логінів та паролів ви
стачало б запам’ятати пару-
трійку. Ваш обліковий запис за
свідчував би особу, громадян

ство, вік, адресу чи будь-що з 
того, що вимагається, – і то без 
необхідності надавати самі дані. 
Можна було б, наприклад, звер
татися до свого провайдера іден
тифікації, щоб підтвердити вік 
для реєстрації в соціальних ме
режах.

Така система посилила б 
безпеку і зменшила ризик, не
минучий, коли люди довіряють 
особисті дані багатьом сайтам, 
адже деякі мають незадовіль
ний рівень захисту. Представ
лення фотокопії фізичного до
кумента (скажімо, паспорта) 
означає, що ви передаєте в чужі 
руки багато інформації, і її не 
завжди можна вилучити назад. 
Онлайн-систе ма представляє 
або перевіряє лише ті дані, 
щодо яких є вимога, отож про
цедура безпечніша.

У багатьох місцях світу, по
чинаючи з добре організованих 
нордичних країн на зразок Фін

ляндії чи Естонії і закінчуючи 
великими, але бідними (як-от 
Індія), уряди вже запровадили 
схеми, котрі часто виявляються 
досить ефективними. Але це не 
єдиний спосіб. Є ще й альтерна
тива: дозволити приватним фір
мам конкурувати з державою в 
забезпеченні цифрових «пас
портів», а їй – використовувати 
останні для роботи з громадя
нами в онлайн-режимі.

Багато хто довіряє своєму 
банкові або страхувальній ком
панії більше конфіденційної ін
формації, ніж державним орга
нам. Банки зазвичай видають 
клієнтам кардридери чи генера
тори ключів або ж вимагають 
для здійснення транзакції вико
ристати одноразовий код, наді
сланий у sms-повідомленні. За 
належного поводження вони до
волі безпечні й для викорис
тання в контактах з органами 
влади. Оператори мобільного 
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У БАГАТьОХ КРАїНАХ СВІТУ 
УРяДи Вже ЗАПРОВАДиЛи 
СХеМи еЛеКТРОННиХ 
«ПАСПОРТІВ», яКІ ЧАСТО 
ВияВЛяюТьСя ДОСиТь 
еФеКТиВНиМи
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зв’язку та супермаркети теж ма
ють навички безпечної роботи з 
великими базами даних (адже 
від цього залежить їхній бізнес).

Систему, яка даватиме змогу 
пропонувати доволі безпечні для 
використання держорганами он-
лайн-паспорти, вже створюють. 
Британський уряд платить при
ватним провайдерам за прове
дення верифікації користувачів 
на державних сайтах. Америка 
запроваджує спільні стандарти 
для сотень компаній і підтримує 
пілотні проекти. У Канаді та дея
ких нордичних країнах банків
ські облікові записи вже при
ймають для роботи з органами 
влади.

ІНТеРНеТ-СПІЛьНОТА 
ГОЛОСУЄ ПРОТи
Дехто не довіряє жодним елек
тронним системам засвідчення 
особи, чи то державним, чи при
ватним, а надто останнім. Скеп
тичне ставлення до чесності бан
ків, можливо, відбиває в грома
дян бажання довіряти їм свої 
паспортні дані. Люди зауважу
ють слабкі місця соціальних ме
реж і провайдерів електронного 
поштового зв’язку, які наразі 

пропонують неофіційні елект-
ронні «паспорти». Не так давно 
хакери викрали 250 тис. паролів 
із Twitter. Облікові записи з ньо-
 го (як і з Facebook чи Google) 
часто можна використовувати на 
інших сайтах.

Але наразі ці провайдери 
пропонують таку ідентифікацію 
радше для зручності, а не для 
справжнього засвідчення особи. 
Їхнє зацікавлення не в безпеці, а 
в застосуванні користувацьких 
даних заради маркетингу. Якби 
вони (чи будь-який інший при
ватний провайдер) хотіли запро
понувати достатньо безпечні 
паспорти, щоб останніми послу
говувались органи влади, то до
велося б створювати системи на
багато суворіші.

Залучення приватного сек
тору має численні переваги. Ба
гатьом це припало б до вподоби, 
адже вони й так охоче надають 
чимало особистої інформації різ
ним компаніям. Понад те, ІТ-
проекти у приватному секторі 
зазвичай ефективніші, й там за
стосовують більше інновацій, 
ніж у державному. Комерційний 
досвід забезпечення онлайн-
паспортів дав би урядам змогу 

зекономити кошти на створенні 
власної системи засвідчення 
особи. Клієнтам відтак можна 
забирати свої дані від приватних 
провайдерів, які виявляться не
здатними вберегти власні сис
теми від проникнення ззовні. А 
от із державних баз даних у ви
падку просочування інформації 
вже нікуди не подінешся.

Держава відіграє свою роль у 
забезпеченні технології засвід
чення особи, бо є великим потен
ційним клієнтом і гарантом без
пеки громадян. Вона повинна ви
значити стандарти й установити 
чіткі правила стосовно того, хто 
має відповідати, коли щось піде 
не так. Але уряд не може монопо
лізувати цей бізнес. Мають бути 
ще й інші способи довести, що ви 
таки не верблюд. 

оНлайН-іДЕНтИчНість|світ



Празький інтегратор пам’яті
Попри суспільну критику, чеський Інститут дослідження 
тоталітарних режимів відіграє важливу роль у порушенні питання 
про засудження комуністичних злочинів у Європі

І
нституції пам’яті у країнах 
Центрально-Східної Європи 
– це організації, які займа
ються  різними аспектами, 

пов’язаними з історією, істо
ричною пам’яттю й оцінками та 
репрезентаціями спільноєвро
пейського й національного ми
нулого. Власне, саме існування 
цих установ, багато з яких є до
волі впливовими, впізнава
ними й потужними (як-от 
Польський інститут нацпам’яті, 
де працює понад 1500 осіб) – 
безпосередній доказ того, що 
минувшина в сучасному світі 
набуває дедалі більшої ваги. 
Мова насамперед про країни 
колишнього соціалістичного 
табору. Після повалення черво
них режимів їхні суспільства 
постали перед викликом свого 
травматичного вчорашнього 
дня. Як ставитися до більш ніж 
півстоліття комуністичного 
правління? Як далеко йти в за
судженні злочинів тоталіта
ризму й наскільки це може стати 
легітимацією нового демокра
тичного устрою? Такі запитання 

й досі актуальні для країн Цен
тральної та Східної Європи.

НА ПОРяДКУ  
ДеННОМУ В ЄС
Навіть побіжний погляд на пе
релік цих організацій засвідчує 
доволі широку їхню мережу, 
представлену установами з різ
ним статусом, бюджетом і впли
вовістю. Ці структури входять до 
неформальної групи членів Єв
ропейського парламенту «При
мирення європейських історій» і 
є підписантами «Платформи єв
ропейської пам’яті та сумління» 
– проекту, ініціатором ство
рення якого був празький Інсти
тут дослідження тоталітарних 
режимів (див. Тиждень, 
№ 12/2012). Наскільки вдалі 
їхні починання, покаже час. Од
наче дати певні відповіді на за
питання про те, які зміни відбу
лися з національною пам’яттю 
східних і центральних європей
ців за останні 20 років, який по
рядок денний діяльності інсти
туцій пам’яті, як вдається цим 
організаціям поєднувати націо

нальні та загальноєвропейські 
завдання, можна вже зараз.

ЧеХи ДАюТь ОЦІНКУ 
КОМУНІСТиЧНОМУ 
РежиМОВІ
Особливістю країн Центральної 
та Східної Європи стало те, що 
після повалення червоних ре
жимів у багатьох із них законо
давчо було вирішено утворити 
окремі органи, до юрисдикції 
яких віднесли питання історич
ної пам’яті. Заснуванню таких 
установ зазвичай передувало 
ухвалення парламентами пев
них актів, які декларували й оці
нювали їхнє (а отже, й суспіль
ства) ставлення до тоталітарних 
нацистського та комуністичного 
режимів.

У Чехії, наприклад, при
йняли закони про цілковиту ре
абілітацію політичних в’язнів у 
1990-му, про люстрацію в 1991-
му (відтак комуністичним функ
ціонерам і сексотам було заборо
нено обіймати державні посади) 
та «Акт про незаконний харак
тер комуністичного режиму» в 

Тиждень роз-
починає серію 
публікацій про 
діяльність ін-
ституцій пам’яті 
у країнах 
Центрально-
Східної Європи, 
їхній внесок у 
дерадянізацію 
та відновлення 
історичної 
пам’яті після 
десятиліть 
правління тота-
літарних режи-
мів. Цього разу 
пропонуємо 
огляд чеського 
досвіду до-
лання комуніс-
тичної спад-
щини.

Автор:  
Віталій 
Огієнко

ЧАС ПІДБИВАТИ ПІДСУМКИ, ПАНОВЕ!  
За п’ять років діяльності чеський Інститут 

дослідження тоталітарних режимів успішно 
втілив у життя масштабні міжнародні плани. 

Хоча критики стверджують, що він не 
реалізував жодного  

серйозного проекту всередині Чехії
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1993 році. Останній визначив, 
що керівництво й члени КПЧ 
цілком відповідальні за дії че
хословацького уряду між 1948 і 
1989 роками, зокрема за руйну
вання традиційних європей
ських цінностей, порушення 
прав людини, законів і міжна
родних зобов’язань, застосу
вання репресивних заходів 
проти своїх громадян, вине
сення смертних вироків, інсце
нування судових процесів тощо. 
Цим актом комуністичний ре
жим був визнаний нелегітим
ним, злочинним і таким, що за
слуговує засудження. Всі по
страждалі, навіть ті, що не під
падали під дію попередньо при
йнятого закону про реабілітацію 
жертв комуністичного режиму, 
мали бути поновлені у правах.

Пізніше було ухвалено 
низку інших актів у цій сфері. 
Частина з них розширювала 
коло документів, виведених із-
під грифу «секретно», аж поки 
2004 року вийшов закон про 
вільний доступ до «абсолютної 
більшості» архівних фондів пе
ріоду комуністичного прав
ління. Останній Закон «Про 
учасників антикомуністичного 
опору», що набув чинності у 
2011-му, передбачав надання 
матеріальної компенсації «учас
никам боротьби з комуністич
ним режимом» обсягом 100 тис. 
чеських крон ($5,8 тис.), а їхнім 
дружинам чи чоловікам – 50 
тис. крон. Було передбачено, що 
людина не може дістати цей ста
тус, якщо вона була членом Ко
муністичної партії або працю
вала у структурах органів держ
безпеки. Змінився й символіч
ний ландшафт Чехії: назви без
лічі вулиць, площ, парків, скве
рів, громадських будівель.

Законодавчі ініціативи, які 
мали на меті остаточно порвати 
з тоталітарним минулим і засу
дити його задля легітимізації 
нового демократичного устрою, 
були сприйняті в суспільстві не
однозначно. Досить згадати, що 
правонаступниця Компартії Че
хії, Комуністична партія Богемії 
та Моравії, має в Сенаті 3 місця 
із 81. Аж ніяк не всі громадяни 
Чеської Республіки готові під
тримати радикальні кроки щодо 
демонтажу комуністичної спад
щини. Частково річ у тому, що 
«подолання минулого» навіть 
після 23 років після оксамитової 
революції все ще зачіпає при

ватні інтереси багатьох людей. 
Водночас, на думку певної час
тини громадян, соціальна неза
хищеність в умовах демократич
ного устрою сильно контрастує з 
гарантованими соціальними 
благами та державною опікою за 
комуністів, що стало підґрунтям 
для феномена «остальгії» – нос
тальгії по колишньому соціаліс
тичному ладу.

ІНСТиТУЦІОНАЛІЗАЦІя 
ПАМ’яТІ
1 серпня 2007 року законодавча 
база Чехії поповнилася ще од
ним документом – президент 
підписав закон про створення 
Інституту дослідження тоталі
тарних режимів, завданням 
якого стало всебічне дослі
дження періоду комуністичної 
та нацистської окупації Чехос
ловаччини. Офіційна політика 
пам’яті Чехії таким чином отри
мала орган, покликаний коор
динувати зусилля держави у ца
рині національної пам’яті. Ін
ститут є урядовою установою, до 
якої перейшла частина функцій 
Бюро з документації та розслі
дування злочинів комунізму – 
органу Міністерства внутрішніх 
справ, що виконував радше по
ліційні завдання. Рішення про 
створення Інституту було про
лобійоване Громадянською де
мократичною партією, яка мала 
на той час більшість у парла
менті, а представник цієї політ
сили Вацлав Клаус був прези
дентом Чехії.

На державному рівні було 
визнано, що ліквідація наслід
ків діяльності комуністичного 
режиму, подолання історичної 
амнезії, яку він практикував, по
ширення знань про злочини то
талітаризму вимагають більших 
зусиль саме з боку держави.

Першим директором Інсти
туту в січні 2008 року став істо
рик Павел Жачек. Саме на його 
каденцію припав активний пе
ріод становлення та розбудови, 
початку активної діяльності ор
ганізації як у Чехії, так і за кордо
ном. У квітні 2010 року установу 
очолив Їржі Пернес, але Рада Ін
ституту невдовзі усунула його з 
посади за підозрою в плагіаті, що 
була, як згодом виявилося, необ
ґрунтована. Пізніше спеціальна 
комісія Чеської академії наук 
зняла з нього всі звинувачення. 
Чимало чеських ЗМІ вбачали у 
скандалі зі «списуванням» полі

тичну боротьбу за вплив на Ін
ститут між двома провідними 
чеськими партіями – консерва
тивною Громадянською демокра
тичною та лівоцентристською 
Соціал-демократичною. Крім 
того, мало місце просочення ін
формації щодо імен кількох де
сятків офіцерів секретних служб. 
Ці міжусобиці значно похитнули 
імідж нової установи, додавши їй 
нових критиків.

Зараз Інститутом керує Да
ніель Герман, який стверджує, 
що Чеська Республіка повинна 
вчитись у своїх сусідів давати 
собі раду з комуністичним ми
нулим, а також планує покра
щувати образ нової установи у 
медіа.

Найголовнішими завдан
нями Інституту стали розсекре
чення, оприлюднення, класифі
кація та оцифрування фондів 
документальних джерел Ком
партії і спецорганів. Цим займа
ється Архів служб держбезпеки, 
якому передали всі архіви чехос
ловацьких спецслужб, мініс
терств внутрішніх справ, обо
рони та юстиції, а також військо
вої розвідки, Комуністичної 
партії Чехословаччини й Народ
ного фронту за період від 1945-го 
до 1990-х років, а крім того, ар
хіви, що стосуються нацистської 
окупації. Контроль над усіма 
сховищами, де зберігаються до
кументи про репресії, є спіль
ною рисою більшості централь
ноєвропейських інституцій 
пам’яті, і це найдужче відрізняє 
їх від аналогічного інституту в 
Україні.

Чеський Інститут дослі
дження тоталітарних режимів 
заснований як наукова установа 
без функцій слідства і займа
ється питанням комуністичного 
періоду в історії Чехословач
чини, політики репресій, Празь
кої весни й окупації, опору кому
ністичному режимові у 1948–
1989 роках, а також злочинів ко
муністичного й нацистського 
тоталітаризму.

За п’ять років діяльності він 
організував кілька представ
ницьких конференцій. Зокрема, 
2010 року в празьких будівлях 
Сенату й уряду під патронатом 
прем’єр-міністра Чехії Яна Фі
шера було проведено конферен
цію «Злочини тоталітарних ре
жимів», за результатами якої 
оприлюднили відозву, що за
кликала засудити злочини ко

ВиБРАНА  
БІБЛІОГРАФІя 
ІНСТиТУТУ:

«Злочини  
комуністич-
них режимів» 
(2010)

«Опір та опо-
зиція комуніс-
тичним режи-
мам у Чехос-
ловаччині та 
Центральній 
Європі» (2010)

«Жертви оку-
пації: інвазія 
країн Варшав-
ського пакту в 
Чехословаччи-
ну» (2009)

«Діяльність 
НКВД/КГБ та 
їхня співпраця 
з іншими та-
ємними служ-
бами в Цен-
тральній та 
Східній Євро-
пі 1945–1989» 
(2008)
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мунізму, як це було зроблено з 
нацизмом. Вона значною мірою 
перегукується з Вільнюською 
декларацією – резолюцією пар
ламентської асамблеї ОБСЄ 
«Про возз’єднання розділеної 
Європи» 2009 року, яка засу
дила практику глорифікації гіт
лерівського та сталінського ре
жимів.

Окрім наукових досліджень, 
Інститут приділяє помітну увагу 
популяризаторській роботі, а 
саме проведенню виставок, ви
данню популярних брошур, 
журналів, підготовці освітніх 
проектів, документальних філь
мів, записів свідчень усної історії 
тощо. На запит громадських ор
ганізацій, шкіл, університетів 
його співробітники готові про
читати лекції або провести семі
нари на теми, пов’язані з діян
нями нацистського й комуніс
тичного тоталітарних режимів у 
Чехії, як-от «Чехословацькі пі
лоти в німецькому полоні», «Іде
ологічна мова у комуністичних 
фільмах», «Ідилія нормалізації: 
ідеологічні зображення повсяк
денного життя 1970–1980-х ро
ків» тощо.

Натомість критики з кола 
професійних істориків закида
ють Інститутові те, що він досі 
не спромігся реалізувати жо
ден серйозний проект, котрий 
сприяв би кращому розумінню 
комуністичного минулого в 
суспільстві, й витрачає сотні 
мільйонів крон на архіви спец
служб, тоді як на інші важливі 
напрямки досліджень замало 
фінансування.

Ліберальні критики звину
вачують Інститут у залежності 
від правих політиків і дорікають 
йому сенсаційними публічними 
викриттями відомих людей у 
співпраці з комуністичними 
спецслужбами. Серед найвідо
міших прикладів наводять пу
блікацію поліційного звіту, де як 
інформатора згадували пись
менника Мілана Кундеру.

МІжНАРОДНІ ГОРиЗОНТи
Інститут дослідження тоталі
тарних режимів широко відо
мий за межами Чехії насампе
ред завдяки своїй ініціативі 
щодо заснування вже згадуваної 
«Платформи європейської 
пам’яті та сумління». Викорис
тавши можливості головування 
в ЄС, Прага запропонувала ство
рити потужну загальноєвропей

ську організацію, яка 
здійснювала б нау
кові дослідження то
талітаризму, підтри
мувала локальні на
ціональні організа
ції, пов’язані із цією 
тематикою, а ще опі
кувалася б створен
ням великого пан’є-
вро  пейського мемо
ріального проекту 
(музею-меморіалу), 
присвяченого жерт
вам тоталітарних ре
жимів. Ця ідея здо
була значну підтрим-
 ку в країнах Цен
тральної Європи й 
меншу – в тих, які 
«не відчули на собі 
диктатури».

«Платформа» з 
осідком у Празі є спробою ви
робити узгоджену загальноєв
ропейську політику пам’яті й 
ідентичності. На сьогодні до неї 
входить 35 організацій із 19 
країн. Про активне функціону
вання цієї ініціативи свідчить 
факт, що торік у червні у стінах 
Європарламенту в Брюсселі бу -
ло проведено міжнародну кон
ференцію «Правове врегулю
вання щодо комуністичних зло
чинів». У результаті обговорень 
істориків, юристів, політиків (се
ред них – два екс-президенти 
Європарламенту: Єжи Бузек та 
Ганс-Ґерт Петтерінґ) при зако
нодавчому органі ЄС заснували 
юридичну експертну групу, щоб 
вона працювала над створенням 
транснаціональної інституції 
правосуддя для засудження 
тяжких злочинів, скоєних кому
ністичним тоталітарним режи
мом на теренах Східної та Цен
тральної Європи, яка стала б 
міжнародним трибуналом на 
зразок Нюрнберзького.

ЗРОЗУМІТи  
КОМУНІСТиЧНе МиНУЛе
Відома сентенція, а заодно й 
перше речення в преамбулі за
кону про чеський Інститут до
слідження тоталітарних режи
мів («Той, хто не знає свого ми
нулого, приречений повторю
вати його») якнайкраще відби
ває суспільне призначення ін
ституцій пам’яті. Всі країни, які 
побували під комуністичним 
правлінням, так чи так намага
ються дати собі раду з минулим. 
Водночас питання, в який спосіб 

це зробити, залишається від
критим. Проблема ролі та зна
чення інститутів пам’яті була на 
порядку денному конференції, 
організованої чеським Інститу
том 26 лютого у Празі.

З одного боку, зрозуміло, 
що політична складова у подо
ланні тоталітарного спадку є 
важливою, а з другого – інте
лектуали та професійні істо
рики застерігають проти будь-
якого тиску в сфері наукових 
досліджень. Зокрема, точаться 
дебати стосовно того, чи 
справді оприлюднення секрет
них даних про співпрацю бага
тьох відомих чехів із комуніс
тичним режимом – це найкра

щий спосіб очищення суспіль
ства від тоталітарної спадщини 
та усвідомлення природи соціа
лістичної диктатури.

Питання про доцільність іс
нування інституцій пам’яті в 
структурі держорганів у Чехії не 
стоїть. Тамтешній Конституцій
ний суд у своєму рішенні на по
дання депутатів парламенту з 
вимогою скасувати нову уста
нову відкинув усі клопотання, 
заявивши, що держава має по
вне право засновувати такі ін
ституції. 

  Слухання в Європарламенті «Європейська пам’ять та зло-чини тоталітарного комунізму: 20 років потому» (2009) 
  Публіка-

ція  
історичного 

популяр-
ного жур-

налу Paměť 
a dějiny 

(«Пам’ять та 
історія») 

НАйГОЛОВНІШиМи 
ЗАВДАННяМи ІНСТиТУТУ 
СТАЛи РОЗСеКРеЧеННя ТА 
ОПРиЛюДНеННя АРХІВІВ 
КОМПАРТІї ТА СПеЦСЛУжБ
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  «Пам’ять 
нації» – 

міжнарод-
ний 

інтернет-
портал, що 

містить колек-
цію спогадів свідків  тоталітарних режимів із різних країн Центрально-Східної Європи    

НАйВІДОМІШІ ПРОеКТи ІНСТиТУТУ 
ДОСЛІДжеННя ТОТАЛІТАРНиХ РежиМІВ

  Ви-
ставка 

«Прага 
крізь 
об’єктив та-

ємної полі-
ції» (2009)



П
ерша чверть цього року має кілька особли
вих дат. Те, якого значення надають їм гро
мадяни, мас-медіа й політики, є цікавим по
казником морального та політичного стану 

суспільства.
80 років тому, 30 січня 1933 року, в Німеччині 
прийшов до влади новий канцлер. Нині громад
ськість і преса ФРН оминули цей день мовчанням, 
потрактувавши згадану подію як дрібний епізод 
тодішньої хаотичної ситуації в країні. Адже прези
дент Пауль фон Гінденбурґ призначив очільником 
правлячого кабінету вождя невідомої на той час 
Націонал-соціалістичної робітничої партії Адоль-
 фа Гітлера, і більшість людей узагалі сумнівалася, 
що останній довго протримається біля керма.
Політичний успіх нацизму був закладений уже в са
мій назві партії. Сила таких слів, як «національний», 
«соціалістичний», «робіт   ничий», притягувала гро
мадськість. Коли до цього додали ще й доволі кон
центрований коктейль із 
демагогії, соціального 
популізму та обіцянок 
простого вирішення про
блем, у прикуску з деше
вим гуляшем, було до
сягнуто успіху.
Теперішній німецький 
канцлер Анґела Меркель 
нещодавно під час від
криття виставки «Бер
лін-1933: дорога до те
рору» проголосила: 
«Підйом нацизму був можливий тому, що в 
ньому брали участь еліта й частина німецького 
суспільства, а головне, тому що більшість німців цей 
підйом, щонайменше, терпіла. Репресії і топтання 
людських прав, які, нарешті, закінчилися разом із 
Другою світовою війною, та антигуманний злочин 
на ім’я Голокост, були можливі тільки тому, що біль
шість населення дивилася в інший бік і мовчала».
А тим часом в Україні всілякими акціями відзна
чили 70-річчя Сталінградської битви. Знову ми ба
чили портрети Іосіфа Сталіна, знову мали нагоду 
дивуватися героїзмові воїнів Червоної армії... Од
наче хіба підйом нацистського тоталітарного ре
жиму в 1933 році не був причиною загибелі сотень 
тисяч людей на берегах Волги в 1943-му? Було б до
цільно активніше використати 80-річчя приходу 
Гітлера до влади, щоб з’ясувати причини успіху 
Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеч
чини як попередження сучасникам. Тоталітаризм 
уміє дурити люд гаслами та обіцянками.
5 березня виповниться 60 років від дня смерті дик
татора Сталіна. Він теж, як і Гітлер, ґрунтував успіх 
радянського режиму на слові «соціалізм». «Націо
налізм» поміняв на «інтернаціоналізм», завою

вання життєвого простору називав світовою про
летарською революцією і, нарешті, «вирішення єв
рейського питання» замінив у СРСР «безперерв
ною класовою боротьбою». Слід визнати, сталін
ський режим був настільки ефективним, що ми 
досі не можемо його позбутися. Наприклад, дема
гогія політиків із Комуністичної партії України – 
це не лише відгомони минулого, а й спроба повер
нутися до сталінізму як методу влади.
Постає запитання: в чому різниця між сучасною 
ситуацією в Україні та Німеччині, коли йдеться 
про тоталітаризм?
У ФРН вже знають, що пасивність більшості жите
лів країни відкрила шлях Гітлерові, тоді як укра
їнці не спекалися більшовицьких легенд іще й досі. 
Дарма що вже 22 роки живуть у демократії. Безу
мовно, причини не в традиційному «моя хата 
скраю», вони куди глибше.
Наприклад, 23 лютого багато українців святку

вали День захисника  
Вітчизни, раніше День 
Радянської (Червоної) 
армії. Спроби влади від
значати свято в іншу 
дату виявилися безу
спішними. Український 
народ живе й далі 
комуністично-тоталітар -
ними святами і традиці
ями. Це свідчення того, 
що значна частина насе
лення ототожнює себе з 

колишнім режимом і обирає, щонайменше, 
пасивну позицію, коли мова про демократичні 

цінності.
Уявляєте собі, щоб у Німеччині напередодні яко
гось свята їздили автобуси з портретами Адольфа 
Гітлера чи прихильники Муссоліні встановили 
його бюст у Римі? Як ви почувалися б, якби на шум
ній берлінській вулиці відкрили пам’ятну дошку 
на будинку, де мешкав відомий діяч Націонал-
соціалістичної робітничої партії Мартін Борман?
Не маю сумніву, що українцям це не припало б до 
вподоби. То чому ж тоді у вас використовують ко
муністичні символи, секретареві КПУ Щербиць
кому в Києві установлено пам’ятну дошку, а зас-
новник тоталітарної держави й режиму Владімір 
Ульянов досі вказує шлях до благополуччя на пло
щах багатьох міст? Українці, чому дозволяєте плю
вати собі в обличчя? Як із таким підходом хочете 
наблизитися до Європи?
Гадаю, вашій сучасній політичній ситуації най
більше відповідає гасло західноєвропейських еко
логічних активістів: «Будь активним, інакше бу
деш радіоактивним!» Український відповідник міг 
би звучати: «Пасивність веде до пекла!» 

Пасивність веде  
до пекла

Автор:  
ярослав 
Пешек,  
Чехія

УКРАїНЦІ, ЧОМУ 
ДОЗВОЛяЄТе ПЛюВАТи СОБІ 
В ОБЛиЧЧя? УяВІТь, щОБ У 
НІМеЧЧиНІ НАПеРеДОДНІ 

яКОГОСь СВяТА їЗДиЛи 
АВТОБУСи З ПОРТРеТАМи 

АДОЛьФА ГІТЛеРА
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Автор:  
Антон 

Санченко

Троє IT-гуру і драматург
З

агадка: що є спільного в чо
тирьох книжок нон-фікшн 
про двох дисидентів, трьох 
президентів, трьох айтіш

ників і драматурга? Причому 
весь цей натовп представлено 
лише чотирма персонами, 
правдивими героями сучас
ності: Вацлавом Гавелом, Сті
вом Джобсом, Джуліаном Ас
санжем і Марком Цукерберґом.

Насамперед усі згадані ви
дання об’єднує те, що написані 
вони журналістами (навіть у 
випадку Ассанжа, який творив 
автобіографію, сидячи в ан
глійській в’язниці). До того ж 
професіональними. Тож усі 
книжки не схожі ані на агіогра
фію (житія святих), ані на бесті
арій (оповіді про тварин), як це 
часто буває з вітчизняними ви
даннями такого жанру. До речі, в 
нашому книжковому просторі 
переважають біографії політи
ків, що і спричинює цю особли
вість. Натомість усі запропоно
вані тексти просто зображають 
життя людей, які змінили світ. 
Бо навіть книжка чеського ме
дійника Даніела Кайзера «Диси
дент Вацлав Гавел» уривається 
на моменті обрання героя прези
дентом Чехословаччини.

СиН БУРжУя
Даніел Кайзер почав збирати до
сьє на Гавела від самих витоків – 
родоводу свого героя, батько й 
дядько котрого були чеськими 
буржуями часів, як у них кажуть, 
Першої республіки. Причому 
дуже вдало один одного допо
внювали: дядько володів пер
шою в Чехії кіностудією, а батько 
був власником розважального 
комплексу Lucerna, в якому діяв і 
кінотеатр, тож брати можуть 
слугувати прикладом верти
кально інтегрованої компанії по
ряд із Apple Джобса, дарма що на 
півстоліття раніше…

Цікаво, що навіть німці, які 
під час окупації планували зні
мати в «чеському Голлівуді» свої 
пропагандистські фільми, не ві
дібрали кінофабрики повністю, а 
лише примусово випустили до

даткові акції і тут-таки їх ску
пили. Гавел-дядько втратив од
ноосібний контроль над своєю 
студією, але залишався мінори
тарним співвласником і навіть 
спромігся за окупації зробити 
ще три чеські стрічки. Комуніс
тична націоналізація виявилася 
послідовнішою, без реверансів 
законності. Після одержавлення 
комплексу Lucerna всі його пра
цівники підписали листа з про
ханням залишити Гавела-батька 
на посаді директора, втім, безу
спішно.

Сам Вацлав, як син буржуя, 
навіть не міг відтоді закінчити 
звичайну школу – тільки ве
чірню, після денної праці на ви
робництві. Так само невдачі за
знавали всі його спроби (аж 
п’ять!) вступити до університету, 
щоб вивчати літературу на філо
софському факультеті (в них чо
мусь так). Драматургом став під 
час служби в інженерних вій
ськах ЧССР, де як єдиний вид са
модіяльності дозволено було ар
мійські драмгуртки. Доти писав 
вірші, вважав себе поетом.

Тож біограф Гавела приділяє 
багато уваги його творчому зрос

танню, пов’язаним зі сценою іс
торіям тощо, ретельно вказуючи 
у примітках, із розмови з ким 
саме довідався черговий теа
тральний анекдот про майбут
нього президента. Ну і таке інше. 
Зайве переказувати всю книжку. 
Хоча варто відзначити бажання 
автора зрозуміти всі двозначні 
ситуації, в яких опинявся його 
герой, надаючи слово різним 
мовцям, а не обмежитися кіль
кома інтерв’ю з Гавелом уже за 
часів його президентства. Текст 
вимагав від перекладачки Те
тяни Окіпної, окрім усього ін
шого, вміння розібратися у 
складних стосунках кількох со
тень чеських культурних діячів 
повоєнного періоду й подати 
щодо кожного інформацію, ко
тра, якби її було зведено докупи 
наприкінці видання, могла б 
стати для українського читача 
словничком богемістики, хоч і в 
підвалі сторінок справляє непе
ресічне враження.

яБЛУЧНий СІК
Наступний томик присвячено 
революції вже іншій, але таки 
справжній – інформаційній. 

навіГатоР|літЕратУра
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СУЧАСНІй УКРАїНСьКІй 
ЛІТеРАТУРІ БРАКУЄ ТАКОГО 
жАНРУ, яК ІСТОРІя ФІРМ

Троє IT-гуру і драматург

Книжка Адама Лашинськи 
«Apple зсередини» – біографія 
начебто не людини, а фірми. Та 
з огляду на те, що багатоти
сячну транснаціональну ком
панію будовали під одну пер
сону, її можна трактувати і як 
службову характеристику Стіва 
Джобса. Автор писав статті на 
ІТ-тематику для впливового 
американського часопису 
Fortune, одного з небагатьох, 
кому неговіркий комп’ютерний 
геній давав інтерв’ю, що й за
безпечило журналістові «до
ступ до тіла», бо, як зазначає 
Лашинськи, у цій найдивовиж
нішій і найпотаємнішій амери
канській компанії, яка існує 
всупереч усім прийнятим кор
поративним практикам, PR-
відділ також створено не для 
того, щоб докучати ЗМІ прес-
релізами, а для того, щоб при
ховувати від них інформацію до 
потрібного часу. Тож значно 
більше дослідженням Лашин
ськи сприяло те, що він довгий 
час був колумністом у самій 
Кремнієвій долині, в газеті San 
Jose Mercury News, тобто в са
мому епіцентрі подій.

У схибнутій на секретності 
компанії журналістові іноді до
водиться вдаватися до заходів 
промислового шпигунства. Вра
жає кількість опитаних ним 
«яблучників», які звільнилися, і 
це дає читачам уявлення про 
внутрішні процедури та особли
вості ведення бізнесу в Apple. 
Книжка повна прикладів того, 
як підприємство наче навмисно 
порушує всі заповіді бізнес-
шкіл, однак стараннями Джобса 
та команди стає найдорожчою 
компанією в світі. Логічним ба
читься запитання: то, може, тоді 
всі інші роблять неправильно? І 
ще одне: чи вдасться комусь це 
повторити?

Уважний читач, мабуть, і сам 
помітить, що історії у фірм бува
ють такими самими захопли
вими, як у людей. Може, цьому 
сприяє і майстерність перекла
дача Олександра Красюка, який 
набив руку на трилерах Стівена 
Кінґа.

А ось цього жанру, історії біз
несів, у сучасній українській лі
тературі таки точно бракує, тоді 
як в Америці історії Disney, Ford 
та інших уже не одне десяти

ліття викладають в університе
тах. Лашинськи пояснює небез
пеки зростання підприємства 
саме на цих загальновідомих 
американцям зразках та на при
кладах інших технологічних 
монстрів Кремнієвої долини, на 
кшталт Cisco й Google. Отож, хоч 
у книжці все обертається до
вкола Стіва Джобса, читач має 
змогу чи не вперше довідатися 
про його соратників, які досі за
лишалися в тіні, й навіть зро
бити припущення стосовно пер
спектив Apple по смерті її засно
вника. І взагалі, визначитися, чи 
мріяв би він сам не просто захо
плюватися продуктами компа
нії, що мають репутацію доско
налих, а тяжко працювати в ній 
над створенням цієї доскона
лості.

КРиПТОПАНКи-
АНТиГЛОБАЛІСТи
У долі героя наступної книжки 
(«Джуліан Ассанж: Неавторизо
вана автобіографія») вирі
шальну роль відіграв придба
ний колись для австралійського 
хлопчака давній Джобсів вина
хід, ПК. Але спершу про дивний 
жанр, який фігурує в підназві. 
Джуліан Ассанж створив життє
пис власноруч, перебуваючи в 
англійській в’язниці та під квар
тирним арештом, звільнений 
під заставу в очікуванні суду, й 
уклав угоду з видавництвом 
щодо публікації, але після літе
ратурного редагування ману
скрипту відмовився перечиту
вати й узгоджувати його, що й 
спричинилося до появи 

«жанру». Втім, оскільки домов
леності не розірвали, видавни
цтво опублікувало мемуари 
саме в такому, «неавторизова
ному» вигляді.

Але щодо небезпек купівлі 
батьками комп’ютера для під
літка. В ті часи продавали «голе 
залізо», без установлених про
грам, щó небияк сприяло техніч
ній грамотності юних австралій
ців. Ассанж мусив опановаувати 
науку програмування від самих 
азів, а також зламував легальні 
релізи ПЗ, бо сім’я була небагата. 
Ще до появи інтернету неповно

Що об’єднує 
книжки про 
життя людей, 
які змінили світ
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літні хулігани із Зеле
ного континенту переси
лали один одному по
штою диски з «крякну
тими» програмами й 
дуже раділи, що навчи
лися повторно використо
вувати поштові марки. 
Вперше Ассанж попався (і 
був засуджений) за про
никнення в комп’ютер ка
надської телефонної компа
нії у складі групи кількох 
так званих криптопанків. І, 
як потім писав, йому при
ємно було згодом побачити, 
що той телефонний оператор 
став користуватися програ
мою шифрування даних, 
розробленою ним саме за 
результатами проникнення 
в мережу із Країни Клено
вого Листка.

Саме шифрування да
них про відправника доку
ментів, своєрідна про
грама захисту свідків, якої 
не міг би за бажання зла
мати й сам Ассанж, через 
десятиліття вирізнила 
WikiLeaks серед решти 
сайтів для «зливу» комп
ромату і спричинила 
скандал навколо амери
канської в’язниці в Гуан
танамо, практики викра
дання людей поліцією Ке
нії, ба навіть референдум 
щодо банківського краху в 
Ісландії. Справжній анти
глобалістський андергра
унд, до речі, несподівано 
поєднує героя цієї книжки 
із драматургом Вацлавом 
Гавелом, який у часи забо
рон на свої п’єси ставив їх у 
підпіллі в заводських клу
бах з аматорськими теа
тральними трупами, а від
так непомітно втягнувся в 
субкультуру чеських не
формальних рок-гуртів та 
заборонених концертів їх
нього визнаного лідера – 
Plastic People of the 
Universe. Книжку про ба
гатостраждального крип
тоавстралійця переклала 
Вікторія Наріжна. Перед 
нею стояв певний ви
клик у вигляді значної 
кількості неологізмів ін
формаційної доби, аж до 
хакерського сленгу, з 
яким пані перекладач 
упевнено дала собі 
раду.

Тим часом у віртуальній ре
альності, по інший бік екрана, 
відбувалися справжні драми. 
Так, здавалось би, корисне ново
введення – стрічку новин, без ко
трої зараз важко уявити Facebook, 
– 10% його користувачів сприй
няли як посягання на їхню при
ватність, і впродовж однієї доби 
утворилася протестна група зі 
100 тис. учасників за скасування 
цього «покращення», що, на 
думку Цукерберґа... лише під
твердило її високу ефективність.

Відкритість, прозорість, поді
бна до тієї, яка панує в гарвард
ському кампусі, – одне з базових 
понять у міркуваннях творця 
Facebook. Він вірить, що відкри
тість здатна змінити світ. 
Справді, звичай виступати під 
власним ім’ям, як було заведено 
в Гарварді, а не під викобелис
тими ніками, здатними довести 
спілкування в мережі до парано
їдального, відрізняють Цукер
берґа від криптопанка Ассанжа, 
якому, втім, за псевдо відсиді
тися таки не вдалося, тож пер
ший із них, схоже, мислить пра
вильно. І цим він, до речі, нага
дує молодого Гавела, який на
стільки нехтував законами кон
спірації, що чеські дисиденти во
ліли не говорити при ньому де
тально про свої канали переда
вання до західних газет його ж 
таки статей. Але зараз їм було б 
достатньо лишень переслати 
файл за допомогою того ж таки 
Facebook, без жодного нелегаль
ного скрадання через чесько-
австрійський кордон, і в цьому є 
значна особиста заслуга кож
ного зі загаданих у нашому 
огляді айтішників.

Можливо, книжка Кіркпа
тріка – найкомпліментарніша з 
розглянутих, настільки казкову 
історію злету вона описує. Але це 
можна розцінити як аванс юна
кові, який уже у 26 років спро
мігся змінити світ. І, мабуть, не
випадково хлопці з Гарварда пе
ребралися саме до Пало-Альто в 
Кремнієвій долині, де довгі роки 
мешкав Стів Джобс. Марк Цукер
берґ вигулькнув у цьому масиві 
текстів іще в сюжеті про його 
компанію. В останні роки життя 
творець Apple любив прогулюва
тися з ним вулицями каліфорній
ського містечка, розмовляючи 
про щось своє, ІТ-гурівське. По
казово, що й перекладена ця 
книжка була Олександром Сту
калом без відриву від Facebook. 

СОЦІАЛьНА МеРежА
Книжка Дейвіда Кіркпа
тріка «Ефект Facebook» 
присвячена ще одному 
героєві сучасності, ще 
одному втікачеві з дру
гого курсу вишу, цього 
разу – з Гарварда (хоч 
як це дивно, але універ
ситет, та ще й фізико-
математичний факуль
тет, закінчив тільки 
Ассанж), наймолод
шому з усієї імпрові
зованої компанії – 
Маркові Цукерберґу. 
Втім, він, здається, 
найменше вимагає 
представлення, бо 

має вже понад 1 млрд 
«френдів» у світі й 
принаймні 2 млн з них 
– в Україні. Та й фільм 
«Соціальна мережа» 
Девіда Фінчера багато 
хто бачив.

Але книжка Кірк
патріка відрізняється 
від кінокартини саме 
тим, що це гарна жур
налістська робота з 
обов’язковими приміт
ками (від кого з персо
нажів Кремнієвої до
лини він дістав інфор
мацію), аналізом сайтів 
– попередників 
Facebook, і того, чому 
зорі зійшлися саме 
так, що цей студент
ський сайт Гарвард
ського кампусу став 
найпопулярнішим у 
світі.

Звісно, історія 
створення сайта чо
тирма сусідами по 
університетському 
гуртожитку майже 

відтворює стрічку Фін
чера, але Кіркпатрік 
обходиться без зайвої 
драматизації, чого ви
магає кінематограф. А 
праця програміста – 
дуже некіногенічна. 
Першими днями в 
Пало-Альто, вже в Калі
форнії, уся компанія 
гарвардських студентів 
працювала по 8 год що
доби, сидячи з ноутбу
ками за одним тенісним 
столом, причому розмов
ляти між собою вголос 
було заборонено – усе че
рез месенджер AOL.

навіГатоР|літЕратУра

60|укРаЇнськиЙ тиЖдЕнь|№ 9 (277) 28.02 – 6.03.2013



Неоперабельне «Арго»

А ви чекали на щось інше? Ви сподівалися, що 
американські кіноакадеміки вчинять інтелек
туальний марш-кидок і, залившись сльозами, 
віддадуть головну статуетку Міхаелеві Ганеке 

за його «Кохання»? Чи зчитають усі сенси таранті
новського «Джанґо» й, поцінувавши його кіноман
ську відвагу, присудять премію року йому?
Узагалі-то сам факт потраплення стрічки Ганеке в 
номінанти вже знаменний. Уперше, до речі, робота 
водночас фігурувала в основній категорії – «най
кращий фільм» і в номінації «найкращий фільм 
іноземною мовою». Європейців іноді допускають 
до святая святих: не давніше як торік основного 
«Оскара» за найкращу кінокартину отримав фран
цуз Мішель Хазанавічюс із німою стрічкою «Ар
тист», а 1999-го в кандидатах на головну статуетку 
числилася трагікомедія італійця Роберто Беніньї 
«Життя прекрасне», хоча й залишилася без наго
роди. Ганеке все-таки став оскароносцем, але в іно
земній резервації.
А загалом така густа присутність австрійця в амери
канській премії свідчить не тільки про безперечну 
якість фільму «Кохання» – це можна вважати роз
ширенням кордонів найпрестижнішої кінонагороди 
й, коли ще ширше, долітанням до Голлівуду перших 
ластівок глобалізації. Хоч як ти сприймай цю від
носно нову для світової геопо
літики гостю, одначе слід ви
знати: іноді вона відчиняє 
двері, не тільки бозна-коли за
мкнуті, а й замшілі ще до по
топу.
«Оскар» стає щорік більш пе
редбачуваним. Вирахувати впо
добання майже 6 тис. членів 
академії дедалі простіше. Мо
жна помилитися в деталях, 
але основна тенденція як ви
лізла багато років тому при
щем, так і чекає на свого дерматолога, щоб її під
коригували. Ось, може, горезвісна глобалізація 
й зарадить, стане тим самим лікарем. Першу 
ін’єкцію – у вигляді «Кохання» – вже зроблено.
Часто смаки найвищих цінувальників екранного 
мистецтва є невибагливими й нехитрими. Коли кри
тики беруться шпетити Американську кіноакадемію 
за неуважність, – мовляв, тут геніальну акторську ро
боту пропустили, а там узагалі не зрозуміли фільму, 
– вони не враховують головного: для тих, хто голосує 
за «Оскара», якість картини має значення аж ніяк не 
самодостатнє. Тобто вони, звісно, відрізнять добрий 
фільм від абиякого, але з купи добрих виберуть той, 
де яскраво промальовано привабливу для американ
ського серця думку. Зазвичай вона має бути простою 
і патріотичною.
Тільки два фільми цього року мали цю явну пере
вагу – «Лінкольн» Стівена Спілберґа та «Операція 
«Арго» Бена Аффлека. Перший розповідає про по
невіряння, яких зазнав уславлений президент і які 

супроводжували ухвалення поправки до Конституції 
про скасування рабства, другий – про вивезення з 
Тегерана в 1979 році групи співробітників американ
ського посольства під час політичної кризи. І бути б 
історичному «Лінкольнові» господарем головної 
статуетки, якби Аффлек зняв кіно просто про опера
цію визволення американською державою її грома
дян, але ж воно про роль в усій тій ситуації Голлі
вуду!
Якщо торік головний володар «Оскара», «Артист», 
розписувався в любові до фабрики мрій колишньої, 
чорно-білої, ще молодої та зворушливої, то «Опера
ція «Арго» засвідчувала палке почуття до неї як та
кої, беззастережно, з усіма її красотами й мерзотами. 
У скрутний для США момент, коли кілька їхніх гро
мадян зависають між життям і смертю в лігвиську 
фундаменталістів, саме Голлівуд залучає монстрів 
кіновиробництва для їхнього порятунку. І створений 
відтак сценарій – у прямому й переносному сенсі – 
стає дорогою на свободу.
«Лінкольн» на цьому тлі бачиться правильною і гні
тюче нудною національною ідеєю. Як нецікавим ви
являється і її головний провідник, виконавець ролі 
Лінкольна – шикарний, дарма, що він уже ніби роз
дав свій блиск попереднім стрічкам, Деніел Дей 
Льюїс, якого, попри те, знов – утретє! – удостоїли фі

гурки лицаря.
Узагалі-то чекати від «Оскара» 
непередбачуваності, якої ви
магають від нього розгнівані 
критики й спостерігачі, досить 
дивно: це, зрештою, не висна
жене артхаусом журі Канн
ського фестивалю, що зму
шене судити біле нарівні з кис
лим. Серед майже 6 тис. членів 
Американської кіноакадемії, 
окрім акторів, режисерів, про
дюсерів, сценаристів, – пред

ставники всіх кінопрофесій, яким загалом не до 
сантиментів. Одні йдуть – на їхнє місце прихо
дять інші. І їхні уявлення про кінематограф об

межуються зазвичай суворими, але звичними вимо
гами конвеєра.
«Оскар» звичний і стабільний, як сама Америка, як 
Голлівуд, як статуя Свободи. Тільки-но він почне до
пускати новації і вітати шукання молодих креатив
ників, як стане зрозуміло, що в нього не всі вдома. 
Тож ліпше його не смикати, а тихо радіти: скажімо, 
тому фактові, що в номінанти цьогоріч потрапили 
«Звірі дикого Півдня» Бена Зайтліна – стовідсотково 
авторська притча про всесвітній потоп у наші дні. 
Або тому, що Тарантіно узагалі опиняється в номіна
ціях – його творіння за всієї кривавої простоти абсо
лютно кіноманське. Чи навіть тому, що лауреатом 
головного «Оскара» став не Спілберґ, а молодий, 
красивий, перспективний. І що можна вслід за геро
ями «Операції «Арго» проголосити: «Арго» нам всім 
у дупу!» 

«ОПеРАЦІя «АРГО» 
ЗАСВІДЧиЛА ЛюБОВ 

ДО ГОЛЛІВУДУ  
яК ТАКОГО, 

БеЗЗАСТеРежНО, З 
УСІМА йОГО КРАСОТАМи 

й МеРЗОТАМи

Автор:  
Катерина 
Барабаш

Премія «Оскар» була, є і завжди буде передбачуваною

ЛАУРеАТи 
«ОСКАРА» – 2013
Найкращий 
фільм: «Операція 
«Арго», Бен Аф-
флек
Найкращий режи-
сер: Енґ Лі, «Життя 
Пі»
Найкращий оригі-
нальний сценарій: 
Квентін Тарантіно, 
«Джанґо вільний»
Найкращий адап-
тований сценарій: 
«Операція «Арго», 
Бен Аффлек
Найкраща чоло-
віча роль: Деніел 
Дей Льюїс, «Лін-
кольн»
Найкраща жіноча 
роль: Дженніфер 
Ловренс, «Історія 
оптиміста. Мій 
хлопець – псих!»
Найкраща чоло-
віча роль другого 
плану: Крістофер 
Вальц, «Джанґо 
вільний»
Найкраща жіноча 
роль другого 
плану: Енн Гете-
вей, «Знедолені»
Найкращий фільм 
іноземною мо-
вою: «Кохання», 
Міхаель Ганеке
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25 березня було визначено пере-
можця Міжнародного драма-
тургічного конкурсу «Гово-

рити про кордони», організованого ав-
стрійськими культуртрегерами серед 
українських авторів. Ним стала п’єса 
Дмитра Тернового «Деталізація». Тепер 
на сезон 2013/14 вона увійде до репер-
туару Державного театру Карлсруе, а на 
автора чекає грошова винагорода. 
П’єсу також буде перекладено німець-
кою, опубліковано і розповсюджено в 
Австрії.

На конкурс було подано близько 50 
творів: вони не мали публікуватися ра-
ніше, передбачати більше ніж п’ять ді-
йових осіб і тривати в постановці менш 

як 70 хв. Оскільки журі конкурсу було 
міжнародним, автори подавали п’єси в 
перекладі. Між іншим, член журі Неллі 
Корнієнко, засновниця київського Цен-
тру Леся Курбаса, розповіла, що експер-
там було непросто дійти згоди, бо саме в 
такій співпраці далися взнаки кордони, 
зокрема культурні. Драми, у яких україн-
ські судді вбачали вияв суб’єктивної сили 
України й називали їх гідними європей-
ської презентації, австрійським колегам 
видавалися неактуальними. Та компро-
міс було знайдено: п’єса Тернового за-
пропонувала оптимальну пропорцію 
політичного та особистого, однаковою 
мірою відповідаючи як українській са-
мосвідомості, так і контексту, в якому ї ї 

буде поставлено. Петер Шпулер, гене-
ральний директор Державного театру 
Карлсруе, зауважив, що надіслані укра-
їнські твори загалом приємно здивували 
журі високим художнім рівнем.

Україна не єдина «підопічна» ав-
стрійських театралів. Цей конкурс, 
2004 року ініційований режисером 
Крістіаном Папке, вже відбувався в Ма-
кедонії, Сербії, Хорватії, Боснії і Герце-
говині, Албанії, Болгарії та Румунії. 
Самі організатори закликають драма-
тургів документувати сучасність, адже 
довкола них відбуваються приголом-
шливі зміни: «Постає нове покоління 
Східної Європи, і ми хочемо почути 
їхнє слово».

Документувати сучасність 

Тоні Оурслер, 
«Ущелина», 
2013. Відео 
проекція, 
змішана 
техніка, cтійка 
зі сталі, звук
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PinchukArtCentre вкотре зверта-
ється до темних сторін буття. 
Адже «діалог між щирою 

любов’ю до незвичайного в мистецтві й 
зосередженістю на темряві, потворності, 
дефективності, паростках зла» вже став 
фірмовим знаком цієї платформи сучас-
ного мистецтва. Як обіцяють куратори, 
2013 виставковий рік буде присвячено 
прем’єрам, і нині його відкрили дві пер-
сональні виставки знаних у світі 
художників-провокаторів Тоні Оурслера і 
творчого дуету братів Джека й Діноса 
Чепменів. 

Американський мультимедійний 
штукар Тоні Оурслер, відомий також 
співпрацею з Девідом Бові, Sonic Youth 
та Beck, привіз до Києва «живі» скуль-
птури: скловолокняні об’єкти, які роз-
мовляють, зітхають, крякають і перели-
ваються всіма кольорами веселки. Спе-
ціально для виставки в PAC Оурслер су-
проводив одну з інсталяцій україн-
ськими текстами. А ось робота «Очі» вві-
брала всю метафізику покоління, яке 
росло на телебаченні й поп-культурі: у 
ній глядача оточують гігантські балухи, 
в яких відображається ув’язнене в моні-
торах життя. Створюючи чудернацький 
телевізійний «світ у табакерці», Оурслер 
спонукає переглянути від-
носини індивіда з мас- та 
мультимедіа.

«Усе зло світу» зосеред-
илося на другому поверсі в 
сучасній інтерпретації 
Босха, створеній братами 

Чепменами. Мініатюрні фі-

гурки у вітрині з чотирьох діарам розігру-
ють жахіття воєн та геноцидів, не забува-
ючи при цьому іронічно посміхатися, по-
казувати голі зади й обіймати розклоно-
ваних рональдів макдональдів. Босхів-
ські мотиви – це не поодиноке загра-
вання Чепменів із канонічним мисте-
цтвом. Перед рікаючи веселий апокаліп-
сис, вони створюють гібриди африкан-
ських скульптур із символікою фастфуду, 
старанно замазують гравюри Франсіско 
Ґойї чорнилами і представляють напів-
розкладені тіла мучеників як алегорію 
сексу. Виставляючи свої «прецеденти для 
паніки у лавах моралістів» по всьому 
світу, ці космополітичні кукринікси не-
рідко наражаються на скандали. Примі-
ром, два місяці тому в Москві глядачі зви-
нуватили художників у екстремізмі.

Загальнолюдські повідомлення, 
закладені в обох виставках, доволі 
прозорі й не потребують посередни-
цтва тексту, що не характерно для 
проектів PinchukArtCentre. «Сучасне 
мистецтво розширюється далеко за 
межі візуального вираження. Щоб 
зрозуміти його, більшості глядачів по-
трібні фахові пояснення. Я часто бачу, 
що люди, які гуляють нашими залами 
самостійно, не сприймають експози-

цій», – каже екскурсійний 
гід центру Наталка Шостак. 
Але глядачам цих виставок 
пощастило. Цього разу лю-
бов до незвичайного в мис-
тецтві не заросла бур’янами 
всуціль, а тільки подекуди 
«озеленена». 

Виставки тривати-
муть до 21 квітня. 
PinchukArtCentre 
(Київ, вул. В. Ва-
сильківська/Ба-

сейна, 1/3-2)

Усе зло світу в мініатюрі 



юлія Лорд здобула широку популяр-
ність в Україні ще в другій половині 
1990-х, але потім надовго майже 

зникла з поверхні активного музичного життя 
(два-три сингли та новорічно-різдвяний міні-
альбом із Юрієм Гнатковскі можна зі зрозумі-
лих причин не враховувати). Але це «зник-
нення» не було подібним до перерви, яку ро-
блять через брак мотивації. Навпаки, схоже, 
що ці 14 років, які лежать між релізом дебют-
ної для Юлії міні-платівки «Танець душ» та по-
явою у грудні 2012-го диска «8 секунд», були 
сповнені пошуком нового звучання і виходом 
на новий рівень. Особливо це стосується ро-
боти над аранжуваннями. Звісна річ, від аль-
бому, який водночас є і першим справжнім 
пов ноформатником, і гучним камбеком, че-
кали дуже багато. Початкове яскраве вра-
ження від свіжого лонгплею – відчутна різ-
ниця між концертним і студійним звучанням 
нових пісень. Про разючу відмінність не 
йдеться, але інколи деталі визначають дуже 
багато, і це саме той випадок. Баланс рок- та 
поп-музики (у її європейському розумінні) в 
альбомі багато в чому зміщено саме в бік дру-
гої складової (причому і за меседжем також). І 

хоча сумнівів у професійності та щирості 
такого експерименту немає, чути це від 
Юлії Лорд дуже незвично. Саме поєднання 
в її музиці рис різних стилів (альтернатив-
ного року, трип-хопу, поп-року), а також 
вишуканої чуттєвості з певною часткою 
агресивності, власне, і забезпечило ви-
конавиці свого часу широке визнання. І 
якщо харизма нікуди не поділася, то 
стиль зазнав серйозних змін, в аранжу-
ваннях альбомних варіантів нових пі-
сень переважає електроніка (іноді до-
сить «багатошарова»), що все ж не пре-
тендує на провідну роль, яка традиційно 
належить тут вокалу. Останній тішить 
найбільше, в альбомі «8 секунд» він без-
доганний. Але водночас більшість треків 
така неоднозначна, що слухачеві «зі ста-
жем» по-справжньому сподобаються 
тільки кілька композицій. Хтозна, як 
сприймають цей лонг плей молодші слу-
хачі, не обтяжені «бекграундом» зі спо-
гадів 1990-х, але тим, хто «в темі», варто 
порадити слухати Юлію Лорд на концер-
тах – і драйву більше, і перевірені часом 
хіти там теж звучать.

Неоднозначне повернення 



Автор:  
Олег Коцарев

В облозі минулого 

Н
аглухо позбавлений ме
тушливих настроїв ди
зель Тернопіль – Ланівці 
зупиняється, і я вистри

бую в суцільний сніговий замет, 
у рівній білизні якого сховані ко
лії, перони та інше нехитре при
чандалля збаразького вокзаль
чика. Як свідчить меморіальна 
дошка, його свого часу вшанував 
присутністю Симон Петлюра. 

Збараж вельми відрізняється 
від стандартних історичних га
лицьких містечок. Пам’ятки, дух 
давнини і старі квартали збере
глися тут не щільним простором, 
а впереміш із реаліями зовсім ін
ших епох. Усе в Збаражі перепле

тене й утворює химерні еклек
тичні поєднання. Ось жінка в са
нях, запряжених двома коняками 
й лошам, на тлі треш-гламурної 
реклами, занедбаних радянських 
п’ятиповерхівок і пострадянської 
трохи претензійної аптеки. А зо
всім поряд, майже одне навпроти 
одного, мальовничо розбитий, 
наче в міні-бомбардуванні, завод 
на продаж і стародавній єврей
ський цвинтар. За кількадесят 
метрів – не менш «атмосферне» 
католицьке кладовище зі стату
ями, хрестами, гробівцями. 

ЛюДСьКий ФАКТОР
Зимові вулички Збаража, окрім 
найголовніших, вельми мало
людні. Зате тут можна познайо
митися з дружнім песиком, що 
радо проведе до замку, чи котом, 
який не боїться тебе. Зрештою, на 
збаразьких вулицях ви маєте 
шанс зустрітися з молодою, але 
вже достатньо відомою поміж 
українських читачів письменни
цею Надійкою Гербіш, яка може 
трохи розповісти і про 
«некам’яне» обличчя рідного 

міста: «Тут є певне культурне 
життя. Часом відбуваються кон
церти, зазвичай біля замку, ви
ставки, фестивалі історичних ре
конструкцій. Інколи на фест до 
Збаража з’їжджаються готи з усієї 
України та з-за кордону. Є худож
ники, скульптори. Зокрема, 
останнім часом особливо добре 
пішло різьблення по дереву – 
воно популярне серед досить чис
ленних туристів, переважно 
польських. Але, звісно, в нас не
має вишів, є тільки школи й ПТУ, 
не надто добре з роботою. І, на 
жаль, дуже багато городян їдуть 
до Західної Європи заробітча
нами». Кажуть, ті своїми інвести
ціями істотно підвищують ціни 
на місцевому ринку нерухомості.

СТАРий ЦеНТР
Геть невеселим курйозом є доля 
збаразької синагоги, збудованої 
1537 року. Скидається на те, що 
внаслідок тривалих трансфор
мацій і перебудов сьогодні вона 
виявилась одним із корпусів міс
цевого горілчаного заводу до
сить відомої марки. Така інфор
мація мені траплялася в кількох 
різних джерелах.

Непросто велося й найстарі
шій у місті православній Успен
ській церкві. Про її існування ві

Тиждень  здійснив мирний 
туристичний «штурм» Збаража

ДеяКІ ВІДОМІ УРОДжеНЦІ ТА МеШКАНЦІ ЗБАРАжА
Дмитро Клячківський, він же Клим Савур – перший 
командир УПА на Волині. 
Іда Фінк – польська письменниця єврейського похо-
дження. Її твори переважно присвячені Голокосту.
Казімєж Зіпсер – польський залізничний інженер, у 
міжвоєнні роки був ректором Львівської політехніки.
юзеф Верещинський – письменник-полеміст XVI сто-
ліття. Був також київським католицьким єпископом.
Кароль Курилюк – польський журналіст, видавець (зо-
крема, організував знаменитий львівський часопис 
Sygnały).

64|укРаЇнськиЙ тиЖдЕнь|№ 9 (277) 28.02 – 6.03.2013

навіГатоР|поДороЖі



ЗБАРАж
Райцентр Тернопільської 
області. Населення 
близько 14 тис. Найдав-
ніша згадка – 1211 рік. 
Наприкінці XIV століття 
перший дерев’яний за-
мок звів князь Дмитро 
Корибут. 1463-го місто ві-
дійшло Василеві Несвіць-
кому, який узяв прізвище 
Збаразький. 1474-го за-
мок з оборонцями спа-
лили татари. Його від-
новлену будівлю вони 
зруйнували 1598-го. 
Міську цитадель було ви-
рішено перенести на 
зручніше місце – так з’явився у 1626–1631 роках нинішній 
замок. Після Збаразьких місто перейшло під владу Ви-
шневецьких. Під час Хмельниччини 1649-го його взяли в 
облогу козаки. Обороною керував знаменитий Ярема Ви-
шневецький. Обложені трималися міцно, їм на допомогу 
йшло підкріплення, плюс кримський хан зажадав він Бог-
дана Хмельницького перемир’я. Наслідком облоги та 
Зборівської битви став невигідний для України і нетрива-
лий Зборівський мир. 

В облозі минулого 

домо з кінця XVI століття. По
тім, за даними істориків, у XVIII 
столітті, Потоцькі переробили її 
на костел Святого Юзефа і Вікто
рії, та він невдовзі згорів. Після 
відновлення тут влаштували мо
настир ордену тринітаріїв, але 
його закрила наприкінці сто
ліття нова австрійська влада. А 
приміщення знову віддала укра
їнській громаді під церкву. Ця іс
торія – черговий доказ того, що 
міжконфесійні християнські ві
йни за храми є давньою тради
цією на українських землях, а 
не апокаліптичним знаменням 
«шалених дев’яностих». У будь-
якому разі сьогодні тут право
славна церква Київського патрі
архату, а сама будівля вишукана 
й акуратна.

Інша церква – греко-
католицька, Воскресіння Господ -
нього, теж побудована у XVIII 
столітті, на пожертви того ж 
таки Потоцького та міщанина 
Григорія Гимонюка. Через сто
ліття перебудовувалася й тепер 
має вигляд масивної та не зовсім 
барокової.

Між цими двома храмами – 
симпатична досить стара міська 
забудова. Чимало будинків, що
правда, у відверто занедбаному 
стані. Інші химерно «відремон
товані». Поміж усього цього, від
повідно до принципів збаразької 
еклектики, вклинюється й ра
дянська естетика.

Та загалом над центром 
міста безроздільно домінує ко
лишній Бернардинський монас
тир. Точніше, його величний ба
роковий костел Святого Антонія. 
Так, його теж звели у XVIII сто
літті. За проектом архітектора 
Йогана Ґанца. Не надто багатий 
на зовнішню оздобу, храм, утім, 

має вишуканий і насичений ви
гляд. 

Костел після падіння радян
ської влади повернули римо-
католикам, нечисленним після 
депортацій та «обмінів населен
ням». Про «наш» вимір цих об
мінів нагадує лемківська ка
пличка неподалік, встановлена 
нащадками переселенців у па-
м’ять про річницю операції «Ві
сла». 

Серед колишніх монастир
ських будівель вирізняється ори
гінальна дзвіниця авторства 
того-таки Ґанца. Із XVIII сто
ліття в монастирі працювали па
рафіяльна школа та гімназія, 
нині ж діє музична школа. 

ФІНАЛьНий РиВОК
Перейшовши річку Гнізна, що 
кружляє тонкою і стрімкою 
змійкою через усе місто, я опи
няюся на підйомі до замку. Гора 
не надто висока, однак достат
ньо крута. На її схилах – гарний 
старовинний парк, у якому є ста
рий пам’ятник-обеліск Адамові 
Міцкевичу, монумент Другої сві
тової та інші скульптури.

Коли нарешті опиняєшся на
горі, замок спершу здається яки
мось недостатньо монументаль
ним та ефектним. А втім, він ви
тримав козацьку облогу. Та й уза
галі тут є на що подивитися. У 
2000-х будівлю помітно рестав
рували. Стан палацу тепер до
брий, це одна з візитівок замків 
Тернопілля, проте реставрацію 
важко назвати ідеальною, осо
бливо в плані внутрішнього оздо
блення. Ренесансний palazzo in 
fortezza збудували за проектом 
італійського архітектора Вінчен-
 цо Скамоцці в XVII столітті, що
правда, задум італійця скоригу

вав голландський військовий ар
хітектор Генрік ван Пене.

У замку нині проводяться 
різні виставки. Так, у залах па
лацу можна побачити ікони, ме
блі, вишивки, навіть музичні ін
струменти. Тут і чимало копій та 
оригіналів старовинних портре
тів, зокрема «парсун» численних 
власників палацу та їхніх роди
чів Збаразьких, Вишневецьких, 
Понятовських та ін.

Звичайно ж, замком усе не 
обмежується. Поруч на пагорбі 
стоїть не надто стара, але зграбна 
й із ледь вловимим балкан
ським присмаком церквичка. 
Внизу, під горою, є велике озеро. 
У «Вогнем і мечем» у ньому пла
вають оборонці Збаража, а сніж
ної зими 2013-го ніщо не пору
шує спокою водойми, хіба що ри
балки. 
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УСя СІЛь  

В еСТеТиЦІ
ПІСНІ  

РАДОщІВ  
ТА СУМУ

ТАКи  
ТРУТНІ

Дмитро Крапивенко

Що більше живу на цьому 
світі, то більше впевнююся: 
мудрість, яка підходить 
справді для всіх випадків – 
це вислів російського соро
міцького поета Івана Барко-
 ва: «Жив грішно, а помер 
смішно». Люди – доволі при
мітивні істоти, і дії їх усіх, 
без соціального антуражу, 
насправді є досить коміч
ними для стороннього погля-
 ду. Єдине, що, на мою думку, 
справді важить і вирізняє 
одну людину, явище, вчинок 
серед інших – це естетика 
цього індивіда, процесу, по
дії. Наприклад, живуть собі 
геї – і хай собі живуть, яка 
кому справа до статевих упо
добань іншої людини. Але 
ось коли вони виходять на 
гей-паради – ні, це не смерт
ний гріх і не оскал диявола. 
Це просто неестетично та й 
годі. 

Скільки часу людина може 
перебувати під впливом пісні? 
Хвилину, годину, день, роки 
чи навіть усе життя? Відомо, 
що після Першої світової ві
йни в Європі були популярні 
всілякі гімни ненависті до ін
ших країн. Зокрема, їх виспі
вували демонстранти в Німеч
чині та Великій Британії. Ін
ший приклад – радянська пі
сенна творчість, наслідки впли- 
  ву якої відчуваємо й досі. 
Вони проявляються по-різно-
 му: від ностальгії за радян
ським колективним несвідо
мим до комплексу меншовар
тості й страху відстоювати 
свої права у частини суспіль
ства. З огляду на сьогоденну 
музичну карту, яку пропону
ють масовому слухачеві укра
їнські ефіри, стає цікаво, який 
вплив на свідомість справлять 
ці пісні через п’ять, десять, 
двадцять років. 

Працівники незалежних 
громадських організацій в 
Україні – публіка специфічна. 
Вони люблять підкреслювати 
свою значущість, роздувати 
щоки й робити гарні презен
тації для грантодавців. Коли 
почитати ті презентації, то 
співпраця з пресою для них 
завдання пріоритетне й над
важливе. Та в реальності зна
йдеться не більше ніж 10 струк -
тур так званого третього сек
тору, справді спроможних на
давати цікаву інформацію. Ре
шта на запити журналістів 
надсилають узагальнену ба
нальщину з Вікіпедії, а до 
персонального спілкування зі 
ЗМІ не «опускаються». Осо
бливо вражають екологи: во-
ни або алярмісти, які з будь-
якого приводу кричать «ката
строфа!», або мовчазні при
види, які виходять на прес-   
конференції раз  на рік. 

ЗВОРОТНий ЗВ’яЗОК 

:/
Представ-
ники неза-
лежних гро-
мадських 
організа-
цій люблять 
підкреслю-
вати свою 
значущість, 
роздувати 
щоки й ро-
бити гарні 
презентації 
для гранто-
давців

Відгук на статтю «Галицькі дезінтегратори» 
з № 6/2013, у якій Ігор Лосєв аналізує прово-
каційні заяви деяких інтелектуалів Галичи-
ни (публікується зі скороченнями)
Але така бридка притичина трапилася й на-
шій Соборній Україні. Таку гидь поклав на 
її шляху до кріплення після багатовікового 
ярма чужинців квазієвропеїст, як пише Ігор 
Лосєв, «піонер у цій малопристойній діяль-
ності» Юрій Андрухович. Від його публічних 
спічів на всю Україну запахла ідея сепарації 
Криму і Донбасу на користь відомої сусідньої 
держави. «Запах» від тої гидоти вже раніше 
почули українці не тільки  
у Севастополі з морським повітрям, а й у за-
димленому Донбасі (…). 
Ігор Лосєв дивується, що львівська інтеліген-
ція, яка засиджується у кав’ярнях, не відре-
агувала на ту твань – чи то запах віденської 
кави забив їй нюх, чи вона не бачить тої ги-
доти у себе під ногами? «Чого можна чека-
ти від львівських письменників та істориків, 
які влаштували урочисту зустріч у Місті Лева 
представникові російського реакційного по-
літика Костянтина Затуліна з презентацією 
його книги-гімну про так звану Донецько-
Криворізьку республіку, що в 1918–1920 ро-
ках була одним із сепаратистських проектів, 
спрямованих на знищення УНР?». І справед-
ливо дивується. Бо вже був у тої «інтелігенції» 

на почесному прийомі горезвісний творець 
«русинської нації» на Закарпатті, провокатор-
дезінтегратор (…) Пол Маґочі зі своєю «мо-
дерновою» «Історією України». (…)
Ігор Лосєв – глибокий аналітик еволюції по-
літики теперішньої імперської псарні, бо 
саме тепер її господар дає настанову крі-
пити позиції імперії у світі «м’якою силою» 
– зміцненням позицій російської мови, як, 
скажімо, Табачників конкурс «Лукомор’є», 
просуванням позитивного іміджу Росії за 
кордоном, майстерністю органічно влити-
ся в інформаційні потоки, створювати там 
культурні та релігійні центри і т. ін. І треба 
діяти оперативно, каже він, «на виперед-
ження», з делікатним підходом, щоб голос 
із Кремля виглядав, скажімо, як голос із Єв-
ропи, та ще й так, ніби патріотично для ту-

більців, бо яка ефективність від того, що ім-
перські ЗМІ невпинно гавкають на тих ма-
лоросів, а вони відвертають голови у дру-
гий бік?!..
Отож, сидячи за кавою, прислухаймося, кра-
яни, і до голосу наших дезінтеграторів. І їм 
зафундуйте філіжаночку, бо важко вгадати, 
чого їм бракує, адже вони готові віддати жа-
дібній сусідці на поталу і наш Донбас, і наш 
Крим, а може, і нас із вами.

ярослав Мотика – лауреат Національної пре-
мії імені Тараса Шевченка та премій Васи-
ля Стуса.
Борислав Рибак – заслужений працівник 
культури України.
Михайло Безпальків – заслужений діяч мис-
тецтв.
Михайло Чорнопиский – доцент ЛНУ імені 
Івана Франка.
Тарас Салига – доктор філологічних наук, 
професор ЛНУ імені Івана Франка, член Спіл-
ки письменників України.
Михайло Присяжний – доктор суспільно-
економічних наук, професор Українського 
вільного університету (Мюнхен).
ярослав Гарасим – доктор філологічних 
наук, професор ЛНУ імені Івана Франка
Любомир Сеник – доктор філологічних наук, 
професор ЛНУ імені Івана Франка. Ст
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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
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▪ за 3 міс. – 135 грн
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▪ за 5 міс. – 225 грн
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▪ за 12 міс. – 540 грн
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