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ПОДІї НА КІПРІ ДЛЯ ІНшиХ  

ОФшОРНиХ ЗОН

Featuring selected content  
from The Economist

аНдре куусвек 
про те, чому  

з україНи  
тікають 

іНвестори

Повний демонтаж
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ОКУПАЦІєЮ 
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Совок у головах
Чому депутати, які вважають 
себе опозиціонерами та 
євроінтеграторами, голосують 
за ідеологічні ініціативи 
комуністів
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Тенденція Тижня: 
влада знову взялася  
розколювати  
й маргіналізувати  
опозицію

(Не)тиха гавань
Якими будуть 
наслідки подій  
на Кіпрі для інших 
офшорних зон

Повний демонтаж
Чому потрібен радикальний 
розрив із «цінностями», 
нав’язаними Україні 
радянсько-російською 
окупацією

Дерадянізація,  
яка не відбулася
Як компроміс із тоталітарним 
та колоніальним минулим 
загнав країну в глухий кут
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Генерали без армії
Чому нинішні методи 
політичної боротьби 
опозиції з режимом 
не дають їй шансів  
на перемогу

Локомотив дерадянізації
Тиждень аналізує ключові реформи 
Естонії, які дали їй змогу швидко 
здолати наслідки більшовицько-
російської окупації і забезпечили 
історію успіху

Майже серйозно 
про особливості 
«національної» 
прокуратури
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Що спотворює національну 
грошову систему
Продовження циклу статей 
Володимира Ланового 
про проблеми вітчизняної 
фінансової моделі

Інвестиційний ультиматум
Директор представництва 
Європейського банку 
реконструкції та розвитку 
в Україні Андре Куусвек 
називає основні причини 
втечі інвесторів

Сувора північ
Чому в умовах кризи 
наростає озлоблення 
між різними 
частинами  
єврозони

Експансивна безперервність
Чому зусилля, спрямовані на 
дерадянізацію, можуть залишитися 
марними, якщо не позбутись ідейного 
та ментального субстрату більшовицької 
ідеології – російської культурної матриці
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НАВіГАТОР

Віднайти свій шлях
Як навіть символічне 
відмежування від спадщини 
СРСР повернуло країнам Балтії 
національний та європейський 
вектори розвитку

СВіТ

Світ під мікроскопом
Як художня репортажистика 
допомагає дізнатися, чому 
чехи ні з ким не борються, 
яким чином розбагатіти 
в Туреччині й що вбиває 
корінні народи Сибіру

Рух довкола Сонця
Тиждень побував у Мехіко, 
де туристи знаходять 
підтвердження стереотипам, 
але все одно дивуються  
на кожному кроці

Так віщують зорі
Що може 
найближчим часом 
зумовити появу 
біологічного життя 
на Марсі

ПОліТИКА ТЕМА НОМЕРА

Економіка взаємодії
Народне 
фінансування: 
як в Україні й світі 
збирають гроші на 
мистецькі та суспільно 
значущі ідеї

СУСПілЬСТВО
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Калле Муулі 
про податковий 
закон, який в 
Естонії зустрічали 
оваціями

ЕКОНОМіКА



О
станнім часом позиції ПР у Верховній Раді 
почали різко слабнути. Реальною стала за-
гроза появи ситуативних більшостей у 
складі представників опозиції, частини 

позафракційних, комуністів і навіть декого з регі-
оналів. У такий спосіб, як засвідчила низка голо-
сувань 2 квітня, при належній мобілізації опози-
ційних депутатів (чого Тиждень не помітив ми-
нулого вівторка) цілком могли б знайтися голоси 
для відставки уряду Азарова, ухвалення закону 
про імпічмент, призначення виборів у Києві, ска-
сування декотрих «реформ», як-от пенсійна, ме-
дична тощо. Наприклад, під час останнього голо-
сування в раді опозиціонерам не вистачило яки-
хось шести мандатів, щоб скасувати пенсійну ре-
форму: за законопроект, який повертає для чоло-
віків вік виходу на пенсію 60 років і 55 – для жі-
нок, проголосували 220 депутатів із 226 необхід-
них. Це при тому, що дев’ять опозиційних депута-
тів цього дня взагалі не прийшли в Раду.

Водночас очевидно, що основна загроза для 
влади полягала навіть не в ухваленні ініційова-
них опозицією рішень як таких, а в демонстру-
ванні факту, що нинішній парламент здатен ухва-
лювати рішення, проти яких виступають «прав-
ляча партія і президент», адже це піддало б сум-
ніву їхній відповідний статус. Тут варто прига-
дати, скільки зусиль доклала ПР під час нещодав-
ніх електоральних перегонів, щоб вибороти сим-
волічне перше місце за пропорційними списками, 
а потім арифметичну перевагу своєї фракції у 
Верховній Раді над опозиційними разом узятими.

Схоже, саме посилення політичного протисто-
яння змусило режим піти на значні поступки 
КПУ у вигляді керівних посад на митниці, яку то-
рік майже повністю очистили від людей Калєт-
ніка, а тепер знову частково віддали комуністам. 
Крім того, влада почала активніше провокувати 
конфлікт у середовищі опозиції. Попри поки що 
невисоку ефективність ініціатив останньої – від 
блокування парламенту до «Вставай, Україно!» і 
акцій протесту з вимогою призначення виборів 
мера Києва, її лідери принаймні публічно демон-
струють і надалі єдність. А це позбавляє владу од-

  4 квітня 1953    5 квітня 1815    6 квітня 1453  

   28 березня – 3 квітня   
На Вуглегірській ТЕС 
у Донецькій області 
сталася масштабна 
пожежа. Одна особа 
загинула,  
троє постраждало

КНДР поширила 
заяву, що діятиме 
«за законами 
воєнного часу»  
в разі провокацій 
Сеула

Неочікувано Путін 
оголосив військові 
навчання в районі 
Чорного моря, які назвали 
«раптовою перевіркою 
бойової готовності»

Розпочалась облога 
Константинополя турками  
на чолі з Мехмедом ІІ,  
що завершилася падінням 
Візантії

Народилася Квітка Цісик, 
американська співачка 
українського походження, 
голос Ford Motor Company

Прокинувся вулкан 
Тамбора в Індонезії. Його 
виверження спричинило 
природний феномен – 
«рік без літа»

ного з основних аргументів для критики опози-
ційної альтернативи – постійного взаємопобо-
рення. Важко прогнозувати, наскільки довго це 
триватиме, та наразі й Тягнибок, і Кличко (які ще 
під час попередньої виборчої кампанії так чи так 
критикували один одного) намагалися париру-
вати всі спроби підбити їх на кроки чи заяви, що 
могли б бути інтерпретовані як вияв непорозу-
мінь або конфлікту між ними. Кличко взяв 
участь в ініційованій Яценюком і Тягнибоком ак-
ції «Вставай, Україно!» в Івано-Франківську, а 
його відсутність на аналогічних заходах у Терно-
полі та Чернівцях була публічно виправдана лі-
дером «Свободи», котрий узявся доводити жур-
налістам, що лідер УДАРу таки справді захворів, 
хоч би що там «намагалася вигадувати влада». 
Кличко, своєю чергою, досить дипломатично ко-
ментував власну співпрацю з націоналістами, 
відповідаючи на запитання в Україні й за кордо-
ном. 

Хоча попередні спроби розколоти опозицію 
жодних результатів не дали, влада постійно шу-

Тиждень  
в історії

Розколоти й маргіналізувати

Автор:
Олесь 

Олексієнко
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Останнє 
засідання  
Ліги Націй  
у Женеві

Старт операції Вермахту 
із захоплення Данії та 
Норвегії під кодовою 
назвою «Везерюбунґ» 
(«Навчання на Везері»)

  7 квітня 1969    8 квітня 1946    9 квітня 1940  

Публікація RFC1 – 
символічна  
дата винайдення 
інтернету

  10 квітня 1864  

У Львові 
запрацював перший 
професійний 
український театр 
«Руська бесіда»

У РФ органи прокуратури 
почали штрафувати 
неурядові правозахисні 
організації за 
результатами першої 
хвилі масових перевірок

ВР відмовилась 
призначити вибори 
мера та Київради на 
2 червня 2013 року. 
«За» 209 депутатів  
із 226 необхідних. 

Генасамблея ООН 
затвердила текст 
першого в історії 
договору, що має 
запобігти незаконному 
обігу зброї в світі

Арсеній Яценюк і його помічники 
затримали міліціонерів, які вели 

стеження за опозицією в Чернівцях. 
УМВС порушило кримінальне 

провадження за фактом втручання в 
діяльність правоохоронних органів

кає нових варіантів провокування конфлікту в її 
середовищі. Приклад: збір підписів за звіль-
нення з посади віце-спікера свободівця Руслана 
Кошулинського з підкресленими пропозиціями 
віддати його крісло представникові УДАРу чи 
«Батьківщини». Закидають тезу про вибори 
президента в один тур, що, ймовірно, мало б по-
глибити, згідно із задумом, боротьбу між ліде-
рами опозиції, які вже заявляли, що в другому 
раунді підтримають будь-кого з партнерів, коли 
ті боротимуться проти Януковича. А от домови-
тися про зняття своїх кандидатур іще напере-
додні першого, вочевидь, буде значно склад-
ніше, що, зокрема, продемонстрували парла-
ментські вибори в мажоритарних округах, осо-
бливо у столиці.

Критика й репресії з боку ПР зосереджуються 
на ВО «Свобода»: українців і Захід лякають фа-
шизмом та дестабілізацією, активістів цієї політ-
сили постійно викликають на допити. Водночас 
Яценюка відсувають на другий план. Однією з ці-
лей може бути вирівнювання рейтингів опозицій-
них лідерів, щоб максимально знизити шанси на 
визначення найбільш прохідного серед них перед 
можливими президентськими виборами, а відтак 
зростає імовірність їх конфлікту.

Паралельно у ЗМІ, соціальних мережах та 
на інтернет-форумах активно педалюють думку 
про те, що відповідальним за вимушений союз 
регіоналів із комуністами є УДАР Віталія 
Кличка, який відмовляється від конструктивної 
співпраці з режимом Януковича на користь наро-
щення протистояння спільно з радикалами зі 
«Свободи». Натомість, мовляв, у разі взаємодії 
УДАРу з ПР можна було б не лише маргіналізу-
вати КПУ й послабити антиукраїнське та автори-
тарне крило в самій ПР, а й створити фундамент 
для подальшої демократизації режиму, євроінте-
грації, проведення необхідних реформ. Не ви-
ключено, що це лише початок ширшої кампанії, 
метою якої є протиставити «правильну» опози-
цію «неправильній», спалити за прикладом Сер-
гія Тігіпка рейтинг Кличка. 

Розколоти й маргіналізувати

2 квітня в парламенті не вистачило голосів не те що для ухвалення, а 
навіть для внесення до порядку денного проекту постанови про 80-ті 
роковини Голодомору в Україні та вшанування пам’яті його жертв. 
Більшість регіоналів та всі комуністи утримались або не брали участі в 
голосуванні за це рішення. Однак цим справа не обмежилася. Кому-
ністи, які, власне, й відповідальні за смерть мільйонів українців від го-
лоду в 1930-х роках, навіть відмовилися встати і вшанувати жертв гено-
циду хвилиною мовчання. Натомість за ініційоване КПУ та підтримане 
Партією регіонів внесення до порядку денного засідання парламенту 
проекту постанови про відзначення 70-річчя Сталінградської битви 
проголосував «євроінтегратор» Петро Порошенко, а також люди, яких 
вважають близькими до нього, як-от Олександр Домбровський чи Гри-
горій Заболотний, колишній бютівець Сергій Міщенко, обидві тушки 
Табалових. Але навіть більшість представників «Батьківщини» та 
УДАРу не наважилися проголосувати проти чергового кроку до наса-
дження в Україні путінської міфології «спільної переможної війни» (а 
власне утрималися). Крім того, 188 парламентаріїв віддали голоси за 
внесення до порядку денного проекту постанови про відзначення 95-ї 
річниці комсомолу. Причому не наважилися проголосувати «проти», а 
лише «утрималися» п’ять представників «Батьківщини» (серед яких ві-
чний комсомолець Микола Томенко) та двоє від УДАРу (Едуард Гурвіц, 
Наталія Агафонова). Так само утрималися Петро Порошенко й ті ж 
таки Домбровський і Заболотний. І, що показово, Олесь Доній у компа-
нії тушки Табалова (!). Усі ці ідеологічні законопроекти зрештою так і 
не дістали достатньої підтримки (226 голосів), однак голосування пред-
ставників опозиції або тих позафракційних, які останнім часом активно 
претендують на статус проєвропейських українських політиків, самі по 
собі симптоматичні. А втім, для нашого видання це не стало несподі-
ванкою: все-таки ментальність бере своє 
(див. Тиждень, № 48/2012 «Комсо-
мол за ними плаче»). 

Совок у головах
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СЕРГІй ТАРУТА
свідок-захисник
Донецький бізнесмен під час до-
питу на суді в спра-
ві Щербаня висту-
пив на користь Юлії 
Тимошенко і за-
перечив наявність 
бізнес-конфлікту 
між корпораціями 
ЄЕСУ та ІСД Євгена 
Щербаня

ЮРІй ЛУЦЕНКО
і далі політв’язень
Вищий спецсуд від-
хилив клопотан-
ня його захисни-
ків про скасування 
вироку за звинува-
ченнями в переви-
щенні службових 
повноважень 

ПАВЛО ЛЕБЕДєВ
радянський ідеолог
Керівник Міноборони заявив про 
зміну ідеології вихо-
вання військовос-
лужбовців, змістив-
ши акцент зі славет-
ного минулого ко-
заків на «героїв, які 
врятували Україну 
від фашизму»  

ВОЛОДиМиР ЛиТВиН
підставив Кучму? 
Екс-власник радіо «Континент» 
Сергій Шолох в інтерв’ю 
Тиждень.ua заявив, що 
режисером убивства 
Георгія Гонгадзе був 
тодішній керівник АП, 
який роздавав від-
повідні накази від 
імені Кучми

ВІКТОР ЯНУКОВиЧ
автор бестселерів 
Задекларований ним 
гонорар 15,5 млн грн 
можна прирівняти 
хіба що до гонора-
рів Джоанн Ролінґ. 
Таку винагороду не 
отримував жо-
ден письменник у 
Східній Європі 

$7,5 млрд 
переказали своїм родинам торік 
українці з-за кордону – ця циф-
ра вперше перевищила обсяг пря-
мих іноземних інвестицій в Украї-
ну ($6,013 млрд). Дані НБУ

143 школи 
цьогоріч планує закрити влада. 
Інформація голови Комітету ВР з 
питань науки і освіти Лілії Грине-
вич. МОН спростовує наявність 
чіткого плану «оптимізації»

300 млн грн 
витратили торік із держбюджету 
на покращення лікарні для мож-
новладців «Феофанія». Дані «Ві-
сника державних закупівель»

95% усіх коштів 
(понад 820 млн грн) держав-
ної антикорупційної програ-
ми спрямовані на заходи, дале-
кі від боротьби з корупцією. Дані 
Transparency International Україна

ФЕйС-КОНТРОЛЬ МАйжЕ СЕРйОЗНО

ДОСЛІДжЕННЯ 

Я
кщо ви ще не знали, то слухайте: україн-
ські правоохоронці працюють так профе-
сійно, що навіть європейців завидки бе-
руть. Не хто інший, як генеральний про-

курор Віктор Пшонка, під час візиту до Страс-
бурга, де наші прокурори обмінювалися досві-
дом із тамтешніми, прямо сказав, що Європа 
схвалює українські правоохоронні, прости Гос-
поди, реформи. Не побоявся відвертості.
«Мені дуже приємно чути, що ви відзначаєте КПК 
як один із найкращих у Європі», – рубав генпро-
курор правду-матінку просто в очі європейцям, 
серед яких був і генсек Ради Європи Турб’єрн 
Яґланд. Що ж до прокуратури, зазначив пан 
Пшонка, то тут треба зважати на національну спе-
цифіку: «Феномен сучасної української прокура-
тури ми визначаємо в контексті соціально-
економічних умов… національних традицій та 
особливостей правової культури». Чомусь зда-
ється, що він мав на увазі все ж таки радянські 
традицію і правову культуру. Взагалі-то українську 
специфіку на Заході оцінили давно. Скажімо, ле-

гендарний перший заступник Пшонки Ренат 
Кузьмін, кажуть, так набрид європейцям зі своїми 
постійними промовами на тему «Тимошенко – 
убивця», що його навіть на страсбурзьку зустріч 
не кликали. А Вашингтон, нагадаємо, ще раніше 
взагалі анулював чиновникові візу. Втім, з 22 бе-
резня замість Кузьміна міжнародними контак-
тами в ГПУ займається Лілія Фролова – свіжо-
призначена заступниця генпрокурора, ширше ві-
дома як представник обвинувачення у справі 
Тимошенко. В інтерв’ю незабаром після призна-
чення пані Фролова запевнила, що її підвищення 
з ув’язненням опозиціонерки, звичайно ж, ніяк 
не пов’язане, а в Європі вже, виявляється, пере-
стали вбачати в процесі Тимошенко політичну 
складову. З цим, щоправда, не погодився б той 
самий Кузьмін, адже він не втомлюється писати 
статті, у яких звинувачує європейців в «упередже-
ності» й ледь не купленості українською опози-
цією… Але ж йому-бо до них уже не їздити. Тож 
можна відірватися на повну. В дусі «національ-
них» традицій. 

Краще окремо
В Україні та Росії більшість громадян бажають, щоб 
обидві країни були незалежними. Про це свідчать 
дані опитування «Динаміка ставлення жителів 
України і Росії одне до одного» Київського міжна-
родного інституту соціології та російської організації 
«Левада-Центр». Прибічників об’єднання РФ та 
України на кілька відсотків більше в наших сусідів. В 
обох країнах абсолютно однакова кількість тих, хто 
прагне остаточного розмежування і впровадження 
візового режиму. 
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МАйжЕ СЕРйОЗНО

ІЗ 3,5% до 1% 
погіршив Світовий банк свій прогноз 
зростання ВВП України в 2013 році 

85 млрд грн 
становили збитки промисловості Укра-
їни в 2012 році. Найбільші втрати пока-
зали підприємства хімічної, металур-
гійної та енергетичної галузей. Дані Мі-
ністерства доходів і зборів 

Краще окремо
В Україні та Росії більшість громадян бажають, щоб 
обидві країни були незалежними. Про це свідчать 
дані опитування «Динаміка ставлення жителів 
України і Росії одне до одного» Київського міжна-
родного інституту соціології та російської організації 
«Левада-Центр». Прибічників об’єднання РФ та 
України на кілька відсотків більше в наших сусідів. В 
обох країнах абсолютно однакова кількість тих, хто 
прагне остаточного розмежування і впровадження 
візового режиму. 
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КОРОТКО ПРО ПРОТЕСТНІ НАСТРОї

Моніторинг Центру дослідження суспільства 
(ЦДС) протестів за 2012 рік свідчить про ради-
калізацію і водночас розпорошення протест-
ного потенціалу українського соціуму 

3636 
протестних заходів протягом 2012-го за-
фіксували експерти ЦДС, що є максиму-
мом за останні три роки. У 2011-му зафіксо-
вано 2277 таких подій, тобто на 60% менше. Най-
вищі піки були в липні під час протестів проти 
мовного закону (407 подій) та жовтні під час ви-
борчої кампанії (446 подій).

Кожна десята із зафіксованих протестних 
подій в Україні 2012-го супроводжувалася 
насильством. Кількість таких акцій порівняно 
з попереднім роком суттєво збільшилася. При 
цьому 62% насильницьких акцій мали полі-
тичне забарвлення. «Зростання насильства у 
2012 році сталося насамперед за рахунок неза-
конних дій груп найманців задля тиску на полі-
тичних конкурентів напередодні парламент-
ських перегонів», – підсумовують автори моні-
торингу. 

ДО 650 ВиПАДКІВ 
порівняно з попередніми роками збіль-
шилася кількість негативних реакцій су-
дів, правоохоронних органів, місцевої 
влади тощо на протести – майже в пів-
тора раза. Різко почастішали випадки репре-
сивних дій, які або не були безпосередньою ре-
акцією на протест, або стали відповіддю на ді-
яльність активістів. Класичними їхніми при-
кладами є напади на агітаційні намети опози-
ційних партій, а також погрози чи затримання 
міліцією осіб, які розповсюджували листівки та 
інші агітаційні матеріали. Загалом за півроку 
було зафіксовано 320 випадків репресій (зде-
більшого з боку правоохоронних органів). 2012-
го також почастішали негативні реакції з боку 
приватних компаній, які у фізичних протисто-
яннях часто вдаються до послуг приватних охо-
ронних фірм. Як і в попередні роки, найпошире-
нішим типом репресій залишаються арешти ак-
тивістів. У 2012-му затримано 363 учасників 
протесту.

Згідно з дослідженням, 2012-го порівняно 
з 2011-м зросла кількість дрібних акцій 
протесту, в яких брали участь десятки або 
й одиниці громадян. Натомість минулий рік 
не позначився масовими акціями протесту, які 
поєднували б соціально-економічні та політичні 
вимоги, такими як податковий Майдан та авто-
майдан попередніх років. Водночас через збіль-
шення загальної кількості акцій протесту абсо-
лютна кількість виступів проти центральної 
влади в 2012 році також дещо зросла. При цьому 
розширився перелік політичних вимог до неї. 
Експерти констатують, що опозиція не змогла 
використати високий градус протестних настроїв 
для системної критики соціально-економічної 
політики уряду.

№ 14 (282) 5–11.04.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|7

тЕНДЕНЦіЇ тИЖНЯ|НА чАСі



Автор:  
Олександр Крамар

Генерали без армії
Віртуальні методи політичної боротьби у нинішніх реаліях  
не дають шансів на перемогу опозиції. Необхідно нарощувати 
реальний партійний актив, що перебуватиме в повсякденному 
тісному контакті із суспільством 

П
одії 2 квітня, коли опози-
ції так і не вдалося домог-
тися призначення київ-
ських виборів, а «масові 

акції» під стінами парламенту 
знову вилилися в чергову паро-
дію, вкотре нагадали про те, що 
в нинішніх українських реаліях 
віртуальні методи політичної 
боротьби є цілком безпечними 
для режиму Януковича. Маючи 
меншість у ВР, слабку присут-
ність у ЗМІ, обмежений фінан-
совий ресурс та недостатньо ак-
тивну підтримку громадян, опо-
зиція позбавлена шансів пере-
могти цей режим за умови, що 
він протидіятиме (що й зрозу-
міло) цьому всіма можливими 
засобами. 

Після того як у Верховній 
Раді забракло голосів для при-
значення київських виборів, Ар-
сеній Яценюк заявив, що опози-
ція блокуватиме її трибуну, 
доки влада не виконає три ви-
моги: прийняття постанови про 
призначення виборів у столиці 
на 60-й день після її ухвалення, 
скасування пенсійної реформи, 
розгляд питання про відставку 
уряду в найближчу п’ятницю. 
Проте вже очевидно, що самі по 
собі парламентські методи бо-
ротьби неефективні. Наразі ані 
влада, ані опозиція не можуть 
самостійно зібрати необхідну 
більшість. Усе залежить від си-
туативної позиції комуністів та 
позафракційних. Показовим 
стало голосування за скасу-
вання пенсійної реформи того ж 
таки 2 квітня. Підтримали його 
220 осіб, і рішення не було ухва-
лено переважно через низьку 
мобілізацію депутатів від самої 
«Батьківщини» – від неї не про-
голосували вісім осіб. Водночас 
у межах парламентського про-
тистояння шансів досягати си-

туативних альянсів із КПУ у 
влади значно більше. Оксана 
Калетнік заявляла, що  «фрак-
ція Компартії голосуватиме за 
вибори мера Києва 2 червня». 
Однак у підсумку КПУ забезпе-
чила лише 21 «за» із 32 можли-
вих. Адже, схоже, напередодні 
комуністи таки досягнули до-
мовленості з Януковичем про 
відновлення своєї квоти у керів-
ництві митниці, яка раніше, за 
чутками, була важливою годів-
ничкою для них. 

За інформацією джерел 
Тижня, регіонали спочатку ні-
бито були готові до поступок у 
питанні київських перегонів, 
зокрема погоджувалися на їх 
проведення дещо пізніше від 
раніше визначеного 2 червня. 
Однак нечисленність мітингу 
під стінами парламенту під-
штовхнула їх до виходу з пере-
говірного процесу. Тепер ви-
бори, принаймні міського го-
лови, можливо, відбудуться в 
мертвий сезон, коли у столиці 
різко зросте роль «бабусь Чер-
новецького», що має підвищити 
ймовірність перемоги Олексан-
дра Попова. Однак у будь-якому 
разі сценарій подій цілковито 
нав’яже Банкова, про жодні по-
ступки опозиції чи київській 
громаді не йтиметься. Підтвер-
дженням цього може стати, на-
приклад, проведення виборів 
мера без виборів міськради, 
шанси на більшість у якій у 
влади набагато нижчі, аніж на-
віть на здобуття Поповим по-
сади столичного голови, і вод-
ночас ризики від втрати контр-
олю над якою значно вищі, аніж 
обрання цілком безправним (за 
нинішнім законодавством) ме-
ром того чи іншого представ-
ника опозиції. 

Втім, негативний наслідок 
подій 2 квітня для опозиції зна-
чно вагоміший, аніж просто не-
призначення перегонів у сто-

лиці. Йдеться про сигнал слаб-
кості опозиції, втрати нею іні-
ціативи, який уже «впіймала» 
влада і перейшла в наступ. Регі-
онали знову повернулися до за-
лякування опозиції можливим 
розпуском парламенту та при-
значенням виборів до ВР уже за 
повністю мажоритарною систе-
мою, від чого були змушені від-
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ДЕ ЛЮДИ? 
Нечисленність 
учасників 
протесту під 
парламентом 
2 квітня 
(прийшло 5 
тис. киян, але 
очікували 
значно більше) 
засвідчила, що 
опозиціоне-
рам наразі не 
вдається мо-
білізувати сус-
пільство

ПАРТІйНий АКТиВ МАє БУТи 
СПРАВжНІМ, ЗДАТНиМ 
РЕАЛЬНО ВПЛиВАТи НА 
УХВАЛЕННЯ РІшЕНЬ ПО 
ПАРТІйНІй ВЕРТиКАЛІ,  
А НЕ ПАПЕРОВиМ 

мовитися під час попереднього 
протистояння щодо персональ-
ного голосування. «Рада в 
цьому складі непрацездатна… 
треба обирати не хуліганів за 
партійними списками, а за ма-
жоритарними округами… через 
референдум, безпосередньо 
звернувшись до народу, можна 
це питання провести», – заявив 
Олександр Єфремов після того, 
як опозиціонери знову заблоку-
вали президію. «Якщо опози-
ція не бажає працювати, зна-
чить люди на референдумі ска-
жуть своє слово, парламент 
треба скорочувати, переходити 
на мажоритарну систему», – 
роз’яснила бажані для влади 
зміни в разі його проведення 
Ганна Герман. Кампанія роз-
гортається на всіх рівнях дер-
жавної влади: днями перший 
віце-прем’єр Сергій Арбузов на 

засіданні Комітету з економіч-
них реформ заявив, що реаліза-
ції реформ перешкоджає саме 
«бездіяльність Верховної 
Ради». Наразі можна спереча-
тися, що це: реальний план дій 
Банкової чи лише цілеспрямо-
вана психологічна війна проти 
опозиції? Але, що дуже важ-
ливо, остання серйозно сприй-
має і побоюється такого розви-
тку подій. 

«Ми вивчаємо настрої лю-
дей… Арабської весни в Україні 

не буде, як і арабської осені… 
Влада не дасть дестабілізувати 
ситуацію в країні», – цілком від-
верто пояснила зростання зухва-
лості режиму пані Герман. 
Звісно, 3–5 тис. людей, які ви-
йшли під стіни парламенту  
2 квітня, більшість із яких до 
того ж розійшлася, не дочекав-
шись навіть розгляду ВР пи-
тання про вибори (закінчилися 
проплачені години?), не могли 
справити враження. Однак чи 
могло бути інакше. Очільники 
«Батьківщини», УДАРу та ВО 
«Свобода» записали відеозвер-
нення, у якому закликали киян 
долучитися до акції протесту 2 
квітня біля Верховної Ради. І все. 
Тим часом мітингувальники пе-
ріодично «просто благали» лю-
дей залишатися на вулиці й зате-
лефонувати близьким та друзям 
із закликами приєднатися. Втім, 
лави протестувальників неу-
хильно ріділи. Поширеною дум-
кою в соціальних мережах є те, 
що події 2 квітня засвідчили: 
люди не піднімуться на по-
встання на заклик сьогоднішніх 
політичних лідерів, бо не довіря-
ють їм, вважаючи їх не кра-
щими. Однак у такому разі по-
стає питання: що робити? 

Лідерам опозиції час зрозу-
міти, що віртуальні й парла-
ментські методи політичної бо-
ротьби в нинішніх умовах не 
дадуть їм шансів перемогти ре-
жим Януковича. За потреби 
майданбайтерів ПР може до-
зволити собі найняти значно 

більше, а також забезпечити 
потрібну телевізійну картинку і 
присутність своєї версії подій в 
інформаційному просторі. Як 
уже зазначалося, в тому самому 
парламенті зібрати ситуативну 
більшість, залучивши на свій 
бік комуністів чи позафракцій-
них, владі також значно легше. 
Нарешті, Банкова має цілкови-
тий контроль над держінститу-
тами, від яких залежить «пра-
вовий» розвиток держави. Це 
стосується і рішень Конститу-
ційного та решти судів. 

За таких умов в опозиції за-
лишаються два можливі шляхи 
діяльності: або перетворитися 
на весільних генералів без ар-
мії, покликаних ілюструвати 
«багатобарвність політичного 
спектра демократичної Укра-
їни» у Верховній Раді для За-
ходу, або нарешті розпочати 
формування реальних армій: 
розгортати мережу місцевих ор-
ганізацій і нарощувати партій-
ний актив, що перебуватиме в 
повсякденному тісному кон-
такті із суспільством. На цей ак-
тив, а також на втягнуте ним у 
політичне життя коло прихиль-
ників можна було б спиратися 
як під час масових акцій (і тоді 
вони справді могли б перетво-
рюватися на тривалі, численні 
й, що не менш важливо, загаль-
нонаціональні), так і на виборах 
усіх рівнів. Він же має слугувати 
персоніфікованою сполучною 
ланкою між опозиційними по-
літичними силами та громад-
ськими організаціями, зокрема 
профспілковими, які наразі за-
лишаються переважно лояль-
ними до влади і протестний по-
тенціал яких не використову-
ється.

Але для цього актив має бути 
справжнім, здатним реально 
впливати на ухвалення рішень 
по партійній вертикалі від міс-
цевих осередків, регіональних 
організацій до керівних органів, 
а не паперовим. У нього має бути 
реальна мотивація до політич-
ної боротьби, відмінна від отри-
мання заробітної плати з партій-
них фондів. І, що не менш важ-
ливо, такий актив повинен мобі-
лізуватися не щедрими попу-
лістськими обіцянками та золо-
тими горами, якими вже трива-
лий час українська опозиція го-
дує електорат, а реальними ці-
лями, що принаймні у більшості 
своїй могли б бути досягнуті. 

№ 14 (282) 5–11.04.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|9

опозИЦіЯ|ПОліТИКА

ф
о

т
о

: У
Н

ІА
Н



Повний демонтаж
Чому потрібен радикальний розрив із «цінностями», нав’язаними 
Україні радянсько-російською окупацією

Ч
ому Україні на 22-му році 
незалежності вкрай необ-
хідна дерадянізація? На 
цю тему Тиждень орга-

нізував чергову панельну диску-
сію в одній із київських Книга-
рень «Є». Головним доповідачем 
цього разу став провідний естон-
ський журналіст, прес-секретар 
представництва Єврокомісії в 
Естонії Ерккі Баховскі, який роз-
повів про успішний досвід його 
країни в подоланні наслідків і 
спадщини радянської окупації. 
Таким чином було протистав-
лено українську пострадянську 
дійсність, яка прирікає нашу 
державу на відсталість і втягу-
вання в неоімперські проекти 
Кремля, естонському прориву 
(див. стор. 16), який великою 
мірою забезпечили саме ре-
форми з дерадянізації.   

До участі в цій панельній 
дискусії Тиждень традиційно 
запросив представників від 
українських опозиційних по-
літсил. І хоч як прикро конста-
тувати, проблема дерадяніза-

ції, схоже, не стоїть на порядку 
денному УДАРу та «Батьків-
щини», які претендують у най-
ближчому майбутньому пере-
творитися на альтернативу ни-
нішньому режимові. Ці політ-
сили не спромоглися делегу-
вали жодного свого представ-
ника на дискусію, вочевидь, 
вважаючи порушену проблему 
другорядною. ВО «Свобода» 
свою позицію щодо дерадяніза-
ції транслювало через народ-
них депутатів Андрія Мохника 
та Ігоря Мірошниченка – вони 
чітко солідаризувалися з необ-
хідністю проведення дерадяні-
зації на рівні заборони комуніс-
тичної символіки та знищення 
пам’ятників тоталітарної доби, 
деміфологізації минулого. Од-
нак при цьому свободівці не за-
пропонували якогось конкрет-
ного плану дій щодо демонтажу 
пострадянської системи та пе-
резавантаження України на 
принципово нових засадах.    

Натомість, як показав до-
свід новітнього державотво-

рення в Україні та посткомуніс-
тичних трансформацій у краї-
нах Центрально-Східної Єв-
ропи, шлях дерадянізації не-
минучий і похідний у процесі 
інтеграції в об’єднану Європу.  

Проголосивши незалежність 
на основі УРСР та її державних 
інституцій, без чіткого ідеоло-
гічного розриву з тоталітарним 
та колоніальним минулим, 
наша країна і далі рухається за 
інерцією, провівши тільки кос-
метичні зміни формально-
церемоніальних репрезентацій 
державності. Однак Україна все 
ще перебуває в полоні «ціннос-
тей» і спадщини радянсько-
російської окупації, що цілко-
вито визначають спосіб мис-
лення, поведінкові моделі та 
ментальні установки великої 
частини населення і майже 
всього політичного бомонду 
включно з багатьма лідерами 
нинішньої опозиції. Це і гли-
боко вкорінений в українських 
масах патерналізм, і конфор-
мізм як домінантна стратегія 

У ЄВРОПУ? 
В Україні у 20 
разів більше 
топонімічних 
назв і 
пам'ятників, 
пов’язаних із 
радянським 
періодом 
та діячами 
тоталітарної 
епохи, ніж 
з історією 
визвольних 
змагань та 
незалежністю

10|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 14 (282) 5–11.04.2013

ТЕМА НОМЕРА|ДЕраДЯНізаЦіЯ

ф
о

т
о

: A
P



Про-
довження  

теми 
на стор. 12

життя, і тотальна безпринцип-
ність та амбівалентність, непо-
тизм, кумівство та блат, коруп-
ція, соціальне відчуження й 
страх перед будь-якими змі-
нами, соціальна нетолерант-
ність, закритість, немобільність, 
переважання колективізму над 
індивідуалізмом тощо. 

Український істеблішмент і 
частина суспільства досі живуть 
у старій системі координат – 
дрімучому совку, на який хао-
тично наклалися сучасні меми. 
Вочевидь, не буде перебільшен-
ням сказати, що ми досі живемо 
в радянській Україні в її дещо 
модифікованому вигляді: змі-
нилися тільки декорації та ан-
тураж, а зміст і логіка лиши-
лися старими. Треба визнати, 
що по-справжньому суверенне 
становлення нашої держави ще 
так і не відбулося. 

Патологічний стан, у якому 
опинилася Україна, став продук-
том пострадянської мутації, ево-
люційного перетікання однієї 
суспільно-політичної моделі в 
іншу, що породило гібридну і по-
творну форму, в якій уживаються 
між собою дві взаємопротилежні 
та взаємовиключні системи цін-
ностей: радянсько-російська та 
національно-європейська. У тому, 
що перша має потужні механізми 
для самовідтворення в наших 
умовах, ми могли пересвідчитися 
на досвіді останніх трьох років. 
Режим Януковича став для бага-
тьох яскравим уособленням ра-
дянського типу мислення й спо-
собу урядування, часом наглої 
реставрації комуністичних симво-
лів, традицій і практик застійної 
епохи Брєжнєва та Щербицького 
в Україні ХХІ століття. 

Пострадянська система не 
здатна переродитися сама со-
бою, позаяк у ній є всі ресурси 
та внутрішні механізми для 
самовідтворення: вона цілком 
влаштовує колишніх партно-
менклатурників і комсомоль-
ців (див. Тиждень, № 
48/2012), які залишалися при 
владі, бо дає їм змогу збагачу-
ватися майже за тими самими 
правилами, що існували в добу 
совка. За таких умов необхід-
ний повний демонтаж, переза-
вантаження держави та всіх ін-
ституцій на принципово інших 
засадах, із новими цінностями 
й системами координат, без 
чого неможливий успішний 
розвиток країни в майбут-

ньому, реалізація її євроінте-
граційних прагнень.

Говорячи про дерадянізацію 
в Україні, слід мати на увазі, що 
вона повинна відбуватися пара-
лельно з такими органічно 
пов’язаними процесами, як де-
русифікація та деколонізація. 
Це своєрідний план «трьох Д» 
для України. Адже треба наре-
шті визнати, що 70 років пере-
бування в складі російсько-
радянської імперії були періо-
дом колоніального поневолення 
(див. Тиждень, № 46/2012). 
Радянське завжди було симво-
лом російського, радянізація не-
розривно тягнула за собою руси-
фікацію, а СРСР становив лише 
одну з форм існування Росій-
ської імперії (див. стор. 12 ). 

А тому завдання, яке стоїть 
перед сучасною контрелітою в 
Україні, полягає в тому, щоб ро-
зірвати не тільки з радянським 
тоталітарним минулим на рівні 
інституцій, ментальних устано-
вок та повсякденних практик, а 
й із російською імперською куль-
турною традицією, яка тримає 
українців у полоні своїх ціннос-
тей та норм, цивілізаційних орі-
єнтирів, заважаючи подоланню 
гібридного перехідного стану і 
блокуючи розвиток країни 
(див. стор. 24). Власне, запро-
ваджувати європейські цінності 
й стандарти неможливо з одно-
часною розбудовою в Україні 
«Русского міра»: це абсолютно 
взаємовиключні речі. Потрібно 
нарешті чітко визначатись із 
вектором цивілізаційного розви-
тку. Позбутися радянсько-
російських кодів і замінити їх 
українськими цінностями.

Водночас десакралізація та 
деміфологізація радянського 
минулого, суцільна заборона 
символіки тоталітаризму має 
бути поєднана з комплексним 
підходом до реформування всіх 
сфер життя, вибудовуванням 
власної системи координат на 
противагу нав’язаним іззовні, 
що передбачає наявність чітко 
продуманої стратегії та алго-
ритму дій. На жаль, сьогодні до-
водиться констатувати, що про-
відні українські опозиційні 
сили не мають такої стратегії. У 
«Свободі», вочевидь, з огляду на 
власну «вуличність» розуміють 
дерадянізацію по-своєму, і на-
разі ця політсила спрямовує ак-
тивність виключно на боротьбу 
із символами СРСР. Це дуже 

спрощений підхід. Адже пере-
думовою для створення україн-
ської європейської держави 
може бути лише подолання 
основних наслідків радянсько-
російської окупації: олігархічно-
люмпенської економіки, за-
силля продукту РФ у різних 
сферах тощо. УДАР і «Батьків-
щина», схоже, взагалі не усві-
домлюють важливості цього 
питання. Тому ці дві сили ма-
ють бодай визначитися: вони за 
Україну радянсько-російську чи 
українсько-європейську. Адже, 
судячи з того, як представники 
УДАРу і «Батьківщини» голосу-
вали 2 квітня за «ідеологічні» 
постанови, більшість із них за 
ментальністю є Homo Sovieticus 
(див. стор. 5).

Тобто на даному етапі немає 
партії, спроможної винести пи-
тання дерадянізації в мейн-
стрим. А така потреба існує.

На наступних панельних дис-
кусіях та в дальших публікаціях 
Тиждень спробує запропону-
вати свою «дорожню карту» де-
радянізації. У цьому номері ми 
представили досвід Естонії в по-
сткомуністичних трансформа-
ціях як найуспішніший і найпо-
казовіший на пострадянських те-
ренах. Приклад маленької бал-
тійської країни показує, якими 
успішними можуть бути реформи 
в напрямку дерадянізації, якщо 
їх проводити швидко, ради-
кально, а головне, безоглядно.

Поки що Україна принаймні 
двічі (на початку 1990-х та у 
2004–2005 роках) втратила шанс 
порвати зі своїм російсько-
радянським минулим і перегор-
нути сторінку пострадянськості, а 
нині навіть відбувається масш-
табна реставрація символіки й 
практик давно вже мертвого 
СРСР. Не пройшовши крізь етап 
дерадянізації, країна далі буде 
приречена на окупацію її інфор-
маційного простору російським 
агітпропом та псевдокультурою, а 
також на олігархічно-люмпенську 
модель економіки та суспільства, 
блокування ліфтів для форму-
вання контреліти, втрату загаль-
ної конкурентоспроможності дер-
жави та дальшу деградацію сус-
пільства (див. Тиждень, № 
13/2012). Однак можливості для 
здійснення радикальної транс-
формації ще залишаються, а го-
ловне – існує потужний запит 
громадян, які прагнуть докорін-
них змін. 

Можливості для 
здійснення ради-

кальної трансфор-
мації ще залиша-
ються, а головне – 

існує потужний  
запит громадян,  

які прагнуть  
докорінних змін

Дерадянізація  
в Україні повинна 

відбуватися  
паралельно  

з такими органічно 
пов’язаними  
процесами,  

як дерусифікація 
та деколонізація

На даному етапі 
немає партії,  
спроможної  

винести питання 
дерадянізації  
в мейнстрим

Пострадянська  
система не здатна 

переродитися сама 
собою, позаяк у ній 

є всі ресурси та  
внутрішні  

механізми для  
самовідтворення,  
а тому необхідний 

ї ї повний  
демонтаж
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Дерадянізація,  

яка не відбулася
Компроміс із тоталітарним та колоніальним минулим 
забезпечив нашій країні глухий кут, із якого не вийти 
без масштабної та всеохопної дерадянізації
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Радянська респу-
бліка почала по-

глинати Українську 
суверенну  
державу.  

Апофеоз цього 
процесу припадає 

на період  
від 2010 року

Дерадянізація  
несумісна  

зі збереженням  
тоталітарного 

культурно-
історичного  

простору

НЕЗАЛЕжНІСТЬ У 1991 РОЦІ 
ПРОГОЛОСиЛА НЕ УКРАїНА,  
А УРСР, І ЦЯ ФОРМА 
ДЕРжАВНОСТІ ЗНАЧНОЮ 
МІРОЮ ДОТЕПЕР 
ЗБЕРІГАєТЬСЯ

Автор:  
Ігор Лосєв

С
ьогодні, коли ми всі є не 
лише спостерігачами, а й 
учасниками надзвичайно 
важких геополітичних і 

соціально-економічних блу-
кань України мойсеєвою пусте-
лею національного вибору, ми-
моволі згадуємо про початок 
1990-х, коли закладалися 
основи подальшого незалеж-
ного розвитку країни.

Формального усамостій-
нення було замало, існувала 
нагальна потреба створення са-
модостатніх економічних і по-
літичних підвалин суверенної 
держави та повноцінного укра-
їнського соціуму. Від якості ви-
рішення цих проблем біля дже-
рел державності залежали на-
ступні перемоги й поразки.

РОЗІРВАТи З МиНУЛиМ
Спершу годилося визначитися 
зі ставленням до минулого, до 
70 років у межах тоталітарної 
імперії, де Україна існувала у 
вигляді квазідержавного утво-
рення – УРСР. Слід було дати 
чесну і принципову, юридично 
й політично виважену оцінку 
радянської республіки з пози-
цій національних інтересів, а 
відтак зіставити цей бутафор-
ський об’єкт із такими фор-
мами державності, як УНР і 
ЗУНР. Цього не зробили. І по-
над те, впродовж більш ніж  
20 років незалежного існу-
вання нової України від цієї 
вкрай необхідної процедури 
різні президенти й уряди всі-
ляко ухилялися, вважаючи по-
літичну невизначеність у доле-
носних питаннях найвищим 
проявом мудрості влади. Тому 
десь у тіні перебували важливі 
проблеми як-от: ким вважати 
тих, хто знищив УНР; чи можна 
взагалі говорити про держав-
ність стосовно УРСР; чи пра-
вильніше було б кваліфікувати 
її як утвір на кшталт Протекто-
рату Богемія і Моравія тощо.

Майже всі українські керма-
ничі вважали за краще цей 
комплекс фундаментальних 
проблем не чіпати. Але така 
«хитрість» била по них самих, 
бо ж незрідка їм доводилося во-
лати в стилі Леоніда Кучми: 
«Скажіть, яку державу ми буду-
ємо, і я збудую!» Звісно, місцева 
партійна номенклатура воліла 

б нічого не створювати, намага-
ючись продовжити до нескін-
ченності блаженний стан свого 
перебування при владі без на-
гляду з боку московського ЦК, 
КГБ й Комітету партійного 
контролю, себто увічнити УРСР 
без Радянського Союзу. Тому 
цій публіці на території Укра-
їни був потрібен уламок ко-
лишньої ідеології, політичної 
системи та силових структур, а 
не їх повний демонтаж і заміна 
національними інституціями.

Ось чому за 20 років неза-
лежності не розірвано ідеоло-
гічного зв’язку з тоталітарним 
минулим, із радянським періо-
дом, який досі зберігає штучні 
позитивні конотації (за певного 
спрямування інформаційного 
простору й підтримки влади) в 
масовій суспільній свідомості.

Тобто незалежність у  
1991 році проголосила не Укра-
їна, а УРСР, і ця форма держав-
ності значною мірою дотепер 
зберігається. Однак ті ідеоло-
гічні комплекси, що логічно й 
тому успішно працювали на 
стабільність союзної респу-
бліки, в незалежній державі 
сприяють її руйнації та само-
знищенню. 1992 року вона 
пішла суто еволюційним шля-
хом, відмовившись від ради-
кальних зусиль, усе доручивши 
часу. Тоді казали, що всім на-
шим економічним проблемам 
зарадить «невидима рука 
ринку», так сподівалися, що 
УРСР еволюціонуватиме й буде 
поступово перетравлена неза-
лежною Україною... Сталось, 
однак, навпаки: радянська рес-
публіка почала поглинати 
Українську суверенну державу. 
Апофеоз цього процесу припа-
дає на період від 2010 року.

Радянщина збереглась у но-
вопосталій державі майже пов-
ністю – за 20 років пам'ятки 
комуно-імперської монумен-
тальної пропаганди зникли хіба 
що в Галичині, де виконали 
указ президента Кравчука про 
їх ліквідацію. Потім аналогіч-
ний документ видав Ющенко. 
Але обидва не дуже стежили за 
тим, як їхні розпорядження ви-
конуються, а це напевне і при-
звело до того, що на більшості 
території України антитоталі-
тарні законодавчі акти проігно-
рували. Тому, як висловився 
один дотепник, перетинаючи 
польсько-український кордон, 

«закінчується цивілізація чис-
тих туалетів і починається циві-
лізація пам’ятників Лєніну». Це 
для нинішньої Центрально-
Східної Європи абсолютний, ди-
кий абсурд і нонсенс. Навіть в 
Албанії, що за диктатури Ен-
вера Годжі й Мегмета Шегу була 
чимось на кшталт європейської 
Північної Кореї, нині таких 
пам’ятників немає. Нещодавно 
демонтували монумент вождю 
світового пролетаріату в столиці 
Монголії Улан-Баторі. Україна 
вже 20 років виставляє себе на 
посміховисько, говорячи про єв-
ропейський вибір в оточенні ти-
сяч кам’яних і бронзових зобра-
жень червоних фюрерів, сатра-
пів та катів. У такому ореолі, що 
має потужне ідеологічно-
ментальне випромінювання, бу-
дувати щось людське немож-
ливо.

Якби Микита Хрущов за 
одну ніч не поскидав усіх 

пам’ятників Сталіну (крім од-
ного, в Москві, за мавзолеєм), 
то в Україні вони стояли б доте-
пер. Адже в нас і досі діє своє-
рідний ліволіберальний тан-
дем у ЗМІ, коли починають ви-
конувати укази президентів, лу-
нає страшне волання цієї пу-
бліки: «Це ж наша історія! Хіба 
так можна? Це ж вандалізм! 
Кому вони заважають? Хіба не-
має інших проблем?» тощо. 
Хоча все це можна було, проя-
вивши принципову рішучість і 
енергійність, елементарно влад-
нати ще на початку 1990-х.

Дерадянізація несумісна 
зі збереженням тоталітарного 
культурно-історичного про-
стору. Звичайну українську 
людину ця комуно-імперська 
пропаганда й нині атакує звіду-
сіль. Досі культивують на дер-
жавному рівні тоталітарні свята:  
23 лютого (глорифікація одного 
з головних знарядь тоталітар-
ного режиму – Червоної (Радян-
ської) армії, 9 травня – свято 
перемоги сталінізму над гітле-
ризмом, що й дотепер слугує 
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інтересам російського агіт-
пропу, відтворюючи тоталі-
тарні комплекси у свідомості 
мільйонів українців. А ще юві-
леї (за державної підтримки) 
бойового загону КПРС лєнін-
ського комсомолу, глорифіка-
ція із встановленням меморі-
альних дощок комуністичних 
діячів Брєжнєва, Щербиць-
кого та ін.

НАЗВАТи ВСЕ СВОїМи 
ІМЕНАМи
До того ж історична свідомість 
минулої радянської доби зали-
шається панівною в наших умо-
вах, і її відтворюють ЗМІ, сис-
тема освіти та влада. Особливу 
роль у системних рецидивах но-
вої радянізації України відіграє 
державне культивування міфу 
«Великої Вітчизняної війни», що 
є сьогодні найпотужнішим чин-
ником відновлення комуністич-
ної масової свідомості. Ця ідео-
логема покликана приховати 
факт, що сталінізм для українців 
був такою самою страшною за-
грозою, як і гітлеризм. Дуже по-
казовим є те, що нинішня влада 
в Україні святкує 9 травня з біль-
шим розмахом, ніж 24 серпня 
День Незалежності. І це засвід-
чує її пріоритети…

У 1990-ті роки й пізніше 
уряд намагався стримувати по-
леміку навколо «Великої Ві-
тчизняної війни», апелюючи до 
милосердя, мовляв, такі супе-
речки завдадуть душевних ран 
ветеранам. Так поступово Укра-
їна стала заручницею однієї 
групи населення, що до кінця 
чіплятиметься за минуле, й по-
літиків, котрі використовують 
такі настрої. Останні піджив-
люються нескінченними свят-
куваннями звільнення міст і 
сіл від німецько-фашистських 
загарбників, що подають одно-
значно й абсолютно як пози-
тив, дарма що «визволення» 
означало повернення всіх атри-
бутів сталінської диктатури: 
структур НКВД, колгоспного 
рабства (АгроГУЛАГу, як на-
звав цю систему російський пу-
бліцист Чєрнічєнко), стеження 
й доносів, терору та безправ’я 
(див. Тиждень, № 6/2013).

В ім’я скороминущих елек-
торальних досягнень в Україні 
відмовилися від історичної 
правди, на відміну від країн Бал-
тії, де чітко визнали період 1940–
1991 років часом окупацій – двох 

радянських і однієї німецької 
(див. стор. 20).

Непринциповість політична 
й історична, притаманна бага-
тьом вітчизняним громадським 
діячам, постійно створює ефект 
бумеранга: не вирішені вчора 
питання починають шкодити 
країні в її сьогоднішньому роз-
витку. Відсутність чіткого тлу-
мачення подій Другої світової 
війни в Україні тягне за собою 
неможливість вирішити про-
блему ОУН і УПА та національ-
ного взаєморозуміння, створює 
сприятливий ґрунт для пропа-
гандистського втручання Росії у 
внутрішні питання формування 
української національної іден-
тичності та для поступового 
нав’язування її версії тракту-
вання історії.

Іще на початку 1990-х ро-
ків в Україні з’явився троян-
ський кінь так званої деідео-
логізації, коли влада фак-
тично проголосила свій ней-
тралітет в ідейній боротьбі 

між патріотичними й антиу-
країнськими силами, хоча від її 
результатів залежить саме іс-
нування нашої держави. Це 
призвело до того, що країна 
стала об’єктом практично без-
карної зовнішньої ідеологічної 
агресії, яка сьогодні матеріалі-
зується в кількох неоімпер-
ських проектах, як-от: «Русскій 
мір», ЄврАзЕС, Митний союз, 
ідеї всіляких «спільних просто-
рів» під владою та контролем 
Кремля. Україна залишається 
дуже вразливою в цьому відно-
шенні саме через свою невизна-
ченість, відсутність чітких і не-
похитних позицій.

ЗАВДАННЯ ІЗ ДВОМА 
ПУНКТАМи
Дерадянізація в Україні тісно 
пов’язана з дерусифікацією. В Ра-
дянському Союзі радянське й ро-
сійське з’єдналися настільки не-

розривно (у світі СРСР часто-
густо називали Росією і пред-
ставники російської інтелігенції 
не протестували), що важко ска-
зати, де закінчувалось одне й по-
чиналося друге. «Нова історична 
спільнота людей – радянський 
народ» формувалася на основі 
російської мови, культури та 
ментальності (див. стор. 50). 
Себто раніше чи пізніше люди 
різних національностей в СРСР 
мали стати росіянами, саме на 
це працювала вся тоталітарна 
машина. Російське було знаряд-
дям поширення радянського й 
навпаки. Тому цілком логічно 
країни Балтії розпочали дерадя-
нізацію з масштабної дерусифі-
кації, з відновлення потенціалу 
національних мов та культур, 
повернення власного розуміння 
й тлумачення історії, з культиву-
вання національних цінностей.

В Україні мовна політика 
була надзвичайно невиразною і 
непослідовною. Точилося багато 
розмов про українізацію без по-
мітних практичних кроків. За 
понад 20 років не сформували 
жодного владного органу, який 
відповідав би за неї (а фактично 
за дерусифікацію населення). 
Поширення своєї мови бачилося 
швидше політичною кампа-
нією, а не послідовною держав-
ною лінією. Причому всі прав-
лячі команди страшенно боя-
лися звинувачень в українізації 
(а надто «насильницькій»). Але 
хто не хоче бути молотом, стане 
ковадлом. У підсумку все закін-
чилося антиукраїнським зако-
ном Ка-Ка (Колесніченка – Кі-
валова). Мовно-культурна ситу-
ація в нашій країні така, що 
коли тут не буде послідовної, не-
відворотної і жорсткої україніза-
ції, настане тотальна й без-
жальна русифікація. Tertium non 
datur. Саме друге ми спостеріга-
ємо сьогодні…

Якби Україна, з урахуванням 
своєї специфіки, стратегічно діяла 
так само, як держави Балтії, які 
чітко знали, чого вони хочуть, 
куди йдуть і що для цього треба 
зробити, наша теперішня ситуація 
була б принципово іншою. Комп-
роміс із тоталітаризмом та колоні-
альною спадщиною забезпечив їй 
глухий кут, неможливість продук-
тивного розвитку. Тож, без дера-
дянізації жодних шансів на по-
ступ Україна не матиме й буде 
приречена нескінченно ходити за-
чаклованим колом… 

РАДЯНСЬКий ПЕРІОД  
ДОСІ ЗБЕРІГАє шТУЧНІ 
ПОЗиТиВНІ КОНОТАЦІї  
(ЗА ПЕВНОГО СПРЯМУВАННЯ 
ІНФОРМАЦІйНОГО ПРОСТОРУ 
й ПІДТРиМКи ВЛАДи)  
В МАСОВІй СУСПІЛЬНІй 
СВІДОМОСТІ

В ім’я скоромину-
щих електораль-

них досягнень  
в Україні  

відмовилися  
від історичної 

правди, на відміну 
від країн Балтії,  
де чітко визнали 

період 1940–1991 
років часом  

окупацій – двох  
радянських і однієї 

німецької 

Дерадянізація  
в Україні тісно 

пов’язана з деруси-
фікацією. В Радян-

ському Союзі ра-
дянське й російське 

з’єдналися на-
стільки нероз-

ривно, що важко 
сказати, де закінчу-

валось одне й по-
чиналося друге
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Панельна дискусія 
«На кого працює фінансово-банківська система України»

Журнал «Український тиждень» продовжує серію панельних дискусій за участю політиків та експертів 
на актуальні суспільно-політичні й соціально-економічні теми.

На черговій зустрічі буде обговорено проблеми фінансово-банківської системи України. Чи контролює 
Українська держава величезні внутрішні та зовнішні валютні оборудки, здатні підірвати основи самої 
державності? Чому всі фінансові коліз� в Україні є таємницею найвищої секретності? Чому система 
перерозподілу фінансових ресурсів працює лише на користь олігархів? Чому майже весь обсяг 
грошової еміс� НБУ, що спрямовується на пряме рефінансування банків і викуп державних облігацій, 
а також закумульований приріст банківських депозитів є ресурсами кредитування бізнесу олігархів? 
Чому Україна перетворилася на фінансову резервацію, кордони якої суворо охороняються і позбавляють 
людей їхніх прав і свобод? Як пояснити чи не найгірший серед країн Європи стан фінансового сектору 
України і надвисокі ставки банківських кредитів? Що заважає зробити гривню твердою, надійною 
валютою, а фінансову систему поставити на службу суспільству? Деструктивною є загальна фінансово-
економічна політика держави чи невмілим регулювання центрального банку?

ГОЛОВНІ ДОПОВІДАЧІ:

Володимир Лановий, доктор економічних наук, президент Центру ринкових реформ, 

колишній міністр економіки (1992)  

Тема: «Фінансово-банківська петля на шиї України»  

Володимир Панченко, кандидат економічних наук, директор Міжнародного центру перспективних досліджень

Тема: «Реальна економіка: виробництво товарів та послуг в заручниках у фінансово-банківської 

системи та псевдоліберальної моделі економіки»

До участі в дискус� запрошені представники 
парламентських політичних сил

Попередня реєстрація ЗМІ за тел. 067-588-94-10
Онлайн-трансляцію заходу можна подивитися на Тиждень.ua

11|04|2013
(четвер)

18:30
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Локомотив  
дерадянізації
Тиждень аналізує ключові реформи Естонії, які дали їй змогу 
швидко позбутися спадщини радянсько-російської окупації  
і забезпечили історію успіху

Е
стонія пройшла три послі-
довні етапи трансформації 
від комуністичної системи 
до національної демократії 

європейського зраз ка, завдяки 
чому швидко позбулася «цін-
ностей», нав’я за них радянсько-
російською оку пацією, замі-
нивши їх питомо своїми. Пер-
ший етап вона подолала най-
швидше з усіх країн Балтії 
– лише за чотири роки (1991–
1995). Радикальні й болючі ре-
форми у стилі «шокової терапії» 
мали в найкоротший термін, до-
поки східний сусід був слабким 
після колапсу СРСР, відмежу-

вати країну від радянського то-
талітарного минулого, відно-
вити конституційний порядок 
на засадах пов’язаності з держа-
вотворчою традицією міжвоєн-
ної доби, розбудувати нові 
владні інституції, демократизу-
вати суспільство і створити лі-
берально орієнтовану еконо-
міку. Неабияким каталізатором 
перетворень в Естонії став чин-
ник російської загрози, котрий 
суспільство відчувало після де-
сятиліть репресій украй гостро. 
Він сприяв консолідуванню на-
ції навколо програми радикаль-
них реформ, які пропонувала 

правоцентристська коаліція. 
Кінцева мета естонських транс-
формацій полягала в повер-
ненні до національної системи 
координат і цінностей та у 
швидкій інтеграції до західних 
економічних, політичних та 
безпекових структур, що озна-
чала б визволення з вікового ро-
сійського панування.

В Естонії, як і в решті країн 
Балтії, розвинулася політико-
економічна модель раціональ-
ного підприємницького капі-
талізму на противагу держав-
но-монополістичному, який 
утвердився в Росії, та олігар-

1

2

3

4

5

ВВП на особу за ПКС, 
згідно з даними 
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2012
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міжнародної 
організац� 

«Репортери 
без кордонів»
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хічному – в Україні. На від-
міну від багатьох колишніх 
республік СРСР, де стара пар-
тійна номенклатура та червоні 
директори стали власниками 
приватизованих підприємств, 
створивши в підсумку олігар-
хічну модель економіки й по-
літичних відносин, Естонія 
вслід за іншими країнами 
Центрально-Східної Європи 
пішла шляхом розбудови лібе-
рального ринку, орієнтуючись 
насамперед на держави Скан-
динавії. Це дало їй західні ін-
вестиції і технології, від чого в 
підсумку виграла як влада, 
так і більшість населення, а не 
тільки купка людей. Таллінн 
зробив ставку на розвиток ін-
новаційного підприємництва. 
Соціальні потрясіння перших 
років переходу від планової до 
ринкової моделі економіки 
були компенсовані загальним 
позитивним очікуванням сус-
пільства щодо економічного й 
технологічного прогресу кра-
їни.

Другий етап був пов’язаний 
із початком переговорного про-
цесу з ЄС, в який Естонія ввій-
шла першою серед пострадян-
ських країн, діставши ще 1997 
року запрошення на вступ до 
Євросоюзу, а 2002-го – до 
НАТО. Чіткий курс на євроат-
лантичну інтеграцію створив 
консенсус серед еліти щодо не-
обхідності запровадження 
дальших політичних та еконо-
мічних змін, модернізації та 
вестернізації економіки й дер-
жустанов.

Третій етап стартував із 
вступом Естонії до ЄС 1 травня 
2004 року, що сприяв стрімкому 
зростанню річного ВВП на особу 
(до 10% у 2005–2007 роках) та 
соціальних стандартів життя. У 
підсумку було загалом завер-
шено перехід від посткомуніс-
тичної до національної європей-
ської держави сучасного зразка. 
У 2011-му Естонія першою з по-
страдянських країн приєдна-
лася до зони євро. 

За даними соцопитувань 
2011 року, в Естонії зафіксовано 
максимальну серед країн Балтії 
динаміку позитивних очікувань 
населення, пов’язаних зі змі-
нами, що сталися після віднов-
лення незалежності. Реформами 
задоволені понад 50% серед ко-
рінного етносу й до 60% серед 
представників нацменшин. 

Правові та інституційні зміни
Прийнята на референдумі у червні 1992 року 
нова Конституція звільнила Естонію від ра-
дянського правопорядку й заклала підва-
лини верховенства права з чітким розподі-
лом гілок влади та незалежним правосуд-
дям. Основний закон створив підмурівок для 
суверенітету країни, відновив назву й форму 
довоєнного парламенту Рійгікогу та посаду 
президента. Вересневі 1992 року вибори де-
путатів та глави держави дали Естонії змогу 
остаточно розпрощатися з комуністичним 
минулим і забезпечити реальний перехід від 
радянських органів влади до власних. Там-
тешні націонал-демократи початку 1990-х, 
на відміну від українських, не побоялись ра-
дикальних рішень, завдяки яким за короткий 
час вдалося кардинально змінити країну й 
таким чином відмежуватися від радянсько-
російської спадщини. Зокрема, дотримую-
чись концепції законної правонаступності 
стосовно довоєнної республіки, Естонія ви-

знала радянський період своєї історії окупа-
цією, демонтувала всі комуністичні символи 
та інституції (включно з КГБ) й запровадила 
замість них національні. У липні 1994-го Тал-
лінн домігся виведення останніх 7 тис. росій-
ських окупаційних військ із території респу-
бліки, остаточно звільнившись від баз схід-
ного сусіда на своїй землі, що дало йому 
змогу через 10 років успішно вступити в НАТО.

Люстрація
На відміну від України, Естонія очистила ор-
гани влади й представницькі структури від 

партократів, які були причетні до пересліду-
вання співгромадян, від співробітників кому-
ністичних спецслужб та їхніх агентів, забез-
печивши ідеологічний та кадровий розрив із 
тоталітарним минулим і врятувавшись таким 
чином від тотальної корупції в перехідний 
період. Було на третину скорочено армію чи-
новників, успадковану від радянських часів. 
Натомість Україна, яка втратила таку можли-
вість, тепер потерпає від всевладдя колишніх 
червоних номенклатурників і тих, кого вла-
штовує пострадянськість, що ввібрала най-
гірші риси комуністичного періоду (хабарни-
цтво, пристосуванство, кумівство, трайбалізм 
тощо).

Громадянство
1995 року естонський парламент ухвалив за-
кон (до нього в 1998-му внесли поправки), за 
яким «радянським емігрантам» (переважно 
росіянам), що переїхали до Естонії після 
липня 1940-го (на 1991-й вони становили  
30% населення), було відмовлено в автома-
тичному набутті громадянства країни. Необ-
хідними умовами натуралізації стали знання 
естонської мови та Конституції. Негромадя-
нам видавали паспорти іноземця, що обмеж-
увало їх у доступі до багатьох сфер.

Реституція
Ще в червні 1991 року було ухвалено закон 
про відновлення права власності, що перед-
бачав реституцію майна родин, які втратили 
його в період радянської націоналізації та ко-
лективізації. Реформа мала важливе ідеоло-
гічне значення у виправленні історичної не-
справедливості. Крім того, вдалося виселити 
з центральних кварталів великих міст пред-
ставників партійно-чекістської номенкла-
тури, які за радянської влади проживали там 
у експропрійованих помешканнях.

№ 14 (282) 5–11.04.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|17

ДЕраДЯНізаЦіЯ|ТЕМА НОМЕРА



Приватизація
За німецьким зразком, починаючи з осені 1992-го, було проведено ши-
рокомасштабну приватизацію малих, середніх і великих підприємств 
через їх прямий продаж. Від роздержавлення по-українськи естонська 
програма відрізнялася прозорістю й відкритістю для іноземних інвесто-
рів. Це сприяло припливу закордонних (переважно західних) інвести-
цій і технологій у країну, відкриттю доступу до нових європейських рин-
ків. На відміну від ваучерної приватизації, практикованої на початку в 
багатьох пострадянських країнах, зокрема й Україні, яка не приносила 
готівки державі й не забезпечувала притоку нових технологій та впро-
вадження передового досвіду управління, прямий продаж активів по-
легшив шлях до модернізації всієї економіки Естонії, забезпечивши в 
короткостроковій перспективі швидше зростання ВВП й стабілізувавши 
бюджет у кризові 1992–1994 роки. Водночас було відрізано шлях до по-
глинання окремих галузей та підприємств країни російському бізнесові 
(тоді ще слабкому) та постання доморощеної олігархії на кшталт укра-
їнської.

Мовна політика
Питання мови було одним із наріжних елементів національного будівництва та 
посткомуністичної трансформації всіх трьох країн Балтії. Естонську визнали 
єдиною офіційною мовою, знання якої відкриває шлях до набуття громадян-
ства, освіти, ринку праці, вищого соціального та економічного статусу, публіч-
них посад. Мова виступає засадою особистої самореалізації та інструментом 
інтеграції російської меншини в місцеве суспільство. У 1997–1999 роках було 
створено систему державних навчальних центрів із вивчення естонської для ро-
сійськомовних. Влада змогла частково переконати їх у тому, що знання цієї 
мови є для них запорукою соціальної мобільності. Про це свідчить зростання 
частки росіян (до 20%), які використовують естонську в спілкуванні із представ-
никами титульної нації. Численні закони та підзаконні акти забезпечують пов-
нофункціональний статус державної мови у різних сферах (у діловодстві, 
освіті, судочинстві, на ринку праці, в рекламі, медіа тощо). Таким чином, на від-
міну від українських реалій, було не тільки піднято статус національної мови, а 
й створено мотивацію до її вивчення та активного використання.

Освітня реформа
Перехід від радянської освітньої парадигми до національної супроводжу-
вався глибокими структурними реформами, що стосувалися організа-
ції, фінансування, навчальних програм та інтеграції у світовий педаго-
гічний процес. У три етапи (1989–1990, 1996 та 2000) було реформо-
вано середню освіту, проведено її дерусифікацію, децентралізацію та 
лібералізацію, запроваджено загальнодержавну навчальну програму.  
У 1997-му розпочато інтеграцію російськомовних середніх навчальних 

закладів у місцеву систему освіти, що 
передбачала переведення до 2011-го 
60% їхніх навчальних програм на ес-
тонську мову, запровадження предме-
тів, пов’язаних із національною істо-
рією та культурою.
У 1999-му Таллінн приєднався до Болон-
ського процесу, гармонізувавши свою 
модель вищої освіти із західними стан-
дартами. Університети дістали на-
вчальну, економічну та юридичну авто-
номію, перетворившись із державних 
установ на громадські та приватні за-
клади. Внаслідок реформування Естон-

ської академії наук академічні інститути були об’єднані з вишами, що суттєво 
збільшило їхній науково-дослідний потенціал. У 1998 та 2006 роках відбу-
лися зміни у сфері професійної освіти, спрямовані на її пристосування до за-
хідних стандартів та вимог у підготовці спеціалістів. Як наслідок – освіта в Ес-
тонії цілком позбулася радянсько-російського дискурсу, на відміну від Укра-
їни, де учням і студентам досі нав’язують цінності іншої держави, що нега-
тивно впливає на формування національної ідентичності.

Інформаційна сфера
У 1998 році був затверджений закон про принципи інфор-
маційної політики Естонії (оновлений 2004-го), що мав за-
хистити й розвинути національний сегмент в інформпрос-
торі, підтримати естонську мову та культуру, забезпечити 
розвиток інформаційної інфраструктури, електронних 
урядування, комерції та банкінгу. 2007 року почала діяти 
«Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Естонії 
до 2013 року», реалізація якої дала змогу, за даними ООН 
на 2012-й, увійти до першої двадцятки держав за динамі-
кою розвитку веб-урядування, яке стало своєрідною візит-
ною карткою Естонії. Новітні інформаційні технології за-
безпечили вільний доступ громадян до інформації та по-
слуг державних органів, зробивши їх прозорішими, ефек-
тивнішими, якіснішими й мобільнішими, що, своєю чер-
гою, зменшило ризики корупції в держсекторі й позбавило 
чиновників привілейованого становища, закріпленого за 
ними від радянських часів.
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З 
часу здобуття незалежності 
на початку 1990-х три бал-
тійські держави доклали 
неймовірних зусиль, щоб 

відмежуватися від радянської 
спадщини у всіх її виявах. Полі-
тика пам’яті відіграла в цьому 
процесі ключову роль. Запере-
чення практик і стандартів тота-
літарного минулого в них будува-
лося на апелюванні до цінностей 
національних пам’ятей. Нові бал-
тійські країни одразу визнали 
себе правонаступницями довоєн-
них держав, які припинили своє 
існування з вторгненням радян-
ських військ у 1940 році. Естонія, 
Латвія, Литва трактують своє пе-
ребування у складі СРСР як оку-
пацію, вимагають у Росії виба-

чень за неї, підкреслюють спіль  ну 
відповідальність Гітлера і Сталіна 
за початок Другої світової війни й 
ставлять знак рівності між двома 
тоталітарними режимами.

Більшість прибалтів схвально 
ставляться до політики засудж ен-
 ня комуністичної спадщини. 
Така позиція спирається на па -
м’ять про радянську анексію, ре-
пресії проти національно-виз-
вольного руху, депортації, за-
слан  ня до ГУЛАГу тощо. Інша іс-
торична пам’ять, носіями якої 
здебільшого є представники ро-
сійськомовної меншини і яку ак-
тивно підтримує РФ, орієнтується 
на «Велику Вітчизняну вій  ну» та 
«визволення від німець     ко-фа-
шист  ських загарбників». 

РОЗРиВ ТА ОЧищЕННЯ   
Ще з початку 1990-х років усі три 
країни Балтії чіткими і досить ра-
дикальними кроками засвідчили 
своє ставлення до радянської ми-
нувшини. Так, за законом про 
громадянство, який естонський і 
латвійський парламенти ухва-
лили в той час, «радянським емі-
грантам» (переважно росіянам), 
які переїхали до балтійських рес-
публік після липня 1940-го (а на 
момент розпаду СРСР вони ста-
новили 40% населення Латвії, 
30% Естонії та 10% Литви), було 
відмовлено в автоматичному на-
бутті громадянства. Для цього по-
трібно вивчити національні мови, 
історію та гімн країн прожи-
вання.

Символічне відмежування 
від радянської спадщини 
дало змогу Литві, Латвії  
та Естонії успішно 
повернутися на 
національний  
та європейський  
вектори свого розвитку 

Віднайти  
свій шлях

Автор:  
Віталій 
Огієнко

«НЕМАЄ ЛЮДИНИ, НЕМАЄ ПРОБЛЕМИ». 
Проект пам’ятника жертвам 

комуністичних злочинів в Естонії

20|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 14 (282) 5–11.04.2013

ТЕМА НОМЕРА|ДЕраДЯНізаЦіЯ



Окрім того, ще наприкінці 
1980-х – на початку 1990-х були 
прийняті закони або інші законо-
давчі акти, які трактували кому-
ністичний режим як окупацій-
ний, анексію СРСР у 1940-му як 
акт окупації (Естонія) та міжна-
родний злочин (Латвія), а радян-
ські спецслужби оголошені поза 
законом (Литва). На території 
країн Балтії було заборонено ви-
користовувати символіку нацист-
ського та радянського тоталітар-
них режимів. 

Репресовані в радянський пе-
ріод були поновлені в правах й 
отримали символічну та матері-
альну компенсації. В Естонії, на-
приклад, жертви репресій одер-
жали спеціальні ідентифікаційні 
соціальні картки, а кожен рік, 
проведений в ув’язненні або в та-
борах, був зарахований як три до 
загального пенсійного стажу. 
Державну підтримку дістали та-
кож учасники антирадянського 
руху опору. 

Люстрація давно стала части-
ною політичного життя країн 
Балтії. В Естонії особа, яка пре-
тендує на посаду в місцевій чи 
центральній владі, має скласти 
письмову «присягу совісті», під-
твердивши, що ніколи не брала 
участі в переслідуванні своїх спів-
громадян та не була членом жод-
ної іноземної розвідувальної 
служби (зрозуміло, що тут ідеть  ся 
насамперед про КГБ). Якщо ж 
стане відомо про подання не-
правдивої присяги, людина по-
стає перед судом. Коли Феміда 
доведе порушення, держслужбо-
вець підлягає звільненню з по-
сади і має сплатити штраф у роз-
мірі 10 тис. крон (близько €600). 

В Естонії складається список 
осіб, що були задіяні в нацист-
ських та радянських спецслуж-
бах. Якщо ж людина добровільно 
повідомляє про свої контакти з 
комуністичними органами, то ін-
формація про це не розголошу-
ється (картотеку таємних агентів 
КГБ з Естонії було вивезено про-
тягом 1989–1990 років, унаслідок 
чого новостворені з нуля спец-
служби не мали бази для пере-
вірки, див. Тиждень, № 9/2013. 
– Ред.). Такий самий принцип 
реєстрації осіб, причетних до 
співпраці з КГБ, функціонує в 
Литві. Якщо людина, яка мала 
зв’язки з Комітетом, не подає до-
бровільно про себе дані, що стає 
явним пізніше, ті підлягають пу-
блікації у пресі. 

За роки незалежності в Литві 
1289 осіб добровільно визнали 
свою співпрацю з КГБ, 54 було 
виявлено завдяки розслідуван-
ням, а підозри щодо 400 не ви-
правдалися. У Латвії законодав-
ство про люстрацію набагато 
м’якше: перевіряють ли ше те, що 
кандидат на посаду робив протя-
гом січня – серпня 1991 року, 
тобто в період, коли вирішува-
лася доля незалежної держави. 

ІНСТиТУЦІї ПАМ’ЯТІ
Водночас постала потреба фор-
мувати інституції, які б опікува-
лися відродженням історичної 
пам’яті та подоланням амнезії, 
насадженої в суспільстві у кому-
ністичні часи. Сьогодні в кожній 
країні політикою пам’яті тією чи 
іншою мірою займається ціла 
низка організацій незалежно від 
того, декларують вони це поміж 
своїх завдань чи ні. До них, на-
приклад, можна зарахувати Мі-
ністерство освіти, архівні служби 
або навіть Генпрокуратуру. Вод-
ночас зростає кількість держав-
них інституцій, які безпосе-
редньо відповідають за «збере-
ження та відновлення націо-
нальної пам’я  ті». Особливістю 
Балтійського регіону є те, що 
цим тут опікуються відразу кіль-
 ка установ із близькими за зміс-
том повноваженнями і завдан-
нями. Умовно вони займаються 
двома напрямами діяльності. 
Доволі чіткий поділ простежу-
ється між внутрішньою та зо-
внішньополітичною сферою за-
стосування політики пам’яті, що 
можна розглядати як своєрідне 
балтійське ноу-хау. 

Перший напрям – наукова та 
просвітницька робота. Міжна-
родна комісія із дослідження зло-
чинів проти людяності (Естонія) 
та її правонаступник Естонський 
інститут пам’яті, Центр дослід-
жень геноциду і резистансу жите-
лів Литви, Комісія істориків Лат-
вії вивчають репресивну політику 
комуністичного та нацистського 
режимів, геноцидів і Голокосту, а 
також дають їм загальну оцінку. 
Разом із тим досліджуються кон-
кретні вияви насильства проти 
своїх народів, записуються свід-
чення очевидців. 

Міжнародна комісія із дослі-
дження злочинів проти людя-
ності (Естонія) складалася лише з 
неестонців і мала виключно нау-
ковий характер, однак її звіти 
стали приводом та підґрунтям 

для судових справ. Комісія ви-
дала три звіти, кожен із яких був 
присвячений окремому періоду: 
першій радянській окупації 
1940–1941-го, нацистській окупа-
ції (1941–1944) та другій радян-
ській окупації від 1944-го. До 
складу організацій із Литви та 
Латвії входять переважно литов-
ські та латвійські вчені, які підго-
тували чотири подібних до естон-
ських звіти.  

Зокрема, Центр досліджень 
геноциду і резистансу жителів 
Литви встановив імена жертв ко-
муністичного режиму із 1939 до 
1948 року, а також вшановує 
пам’ять борців за незалежність. 
За його сприяння у 1996–2008-
му в країні було споруджено 8 
мо  нументів і встановлено 244 па-
м’ятних знаки. 

Інше велике завдання полі-
тики пам’яті країн Балтії полягає 
у встановленні людських, еконо-
мічних, культурних втрат унаслі-
док комуністичного та нацист-
ського правління, за що відпові-
дають окремі установи: Міжна-
родна комісія з оцінки злочинів 
тоталітарних режимів у Литві 
(див. Тиждень, № 52/2011), 
Латвійський центр документації 

наслідків тоталітаризму та Естон-
ська державна комісія із дослі-
дження репресій. До складу зга-
даних органів входять як вчені, 
так і державні службовці та полі-
тики. Головним результатом ді-
яльності, наприклад, Естонської 
державної комісії із дослідження 
репресій стало видання «Біла 
книга: втрати, завдані естонській 
нації окупаційними режимами», 
що включає статистику репресо-
ваних естонців протягом 1940–
1991 років, а також шкоди, завда-
ної економіці, культурі та навко-
лишньому середовищу країни. 
Ця робота проводиться, зокрема, 
і з метою створення доказової 
бази з перспективою висунення 
репараційних вимог до Росії. 

На відміну від Польщі інсти-
туції пам’яті в країнах Балтії не 
беруть участі в люстраційній ді-
яльності, якщо не вважати такою 

РОСІЯ ТА КРАїНи БАЛТІї 
ПЕРЕБУВАЮТЬ У СТАНІ 
ПОСТІйНОї КОНФРОНТАЦІї 
НА ґРУНТІ РІЗНОГО 
ТРАКТУВАННЯ ІСТОРІї

За роки незалеж-
ності в Литві  

1289  
осіб добровільно 

визнали свою 
співпрацю з КГБ,  

54 
було виявлено  

завдяки розсліду-
ванням, а підозри 

щодо 

400 
не виправдалися 

В Литві було 
проведено  

237  
досудових 

розслідувань щодо 
військових 

злочинців, сімох 
людей засуджено 
до позбавлення 

волі
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обслуговування документів КГБ 
та підготовку матеріалів для 
справ із реабілітації та розсліду-
вань у співпраці з радянськими 
«органами», чим, наприклад, 
опікується Латвійський центр 
документації наслідків тоталіта-
ризму. 

Загалом у внутрішній полі-
тиці пам’яті всі три країни Балтії і 
далі вибудовують національні 
ідентичності в стійкій опозиції до 
радянських практик. Тоталітарна 
спадщина заперечується, а період 
перебування Естонії, Латвії та 
Литви у складі СРСР вважається 
окупацією.

БАТАЛІї НА  
ІСТОРиЧНОМУ ПОЛІ
Росія та країни Балтії перебува-
ють у стані постійної конфронта-
ції на ґрунті різного трактування 
історії. Естонія та Литва в цих 
двосторонніх відносинах займа-
ють радикальнішу позицію, Лат-
вія – поміркованішу, що поясню-
ється численною російською 
меншиною та бажанням уник-
нути внутрішніх загострень. Най-
більше конфліктів у останні роки 
стосувалося перенесення з цен-
тру Таллінна на військове кладо-
вище, що на околиці міста, 
«Бронзового солдата» – пам’ят-
ни  ка радянським воїнам-виз-
волителям, які загинули в роки 
Другої світової. Ця акція естон-
ської влади супроводжувалася 
масовими протестами представ-
ників російської меншини, бій-
ками та арештами. Між РФ та Ес-
тонією розпочалася справжня ін-
формаційна війна з офіційним 
врученням дипломатичних нот 
протесту та з’ясовуванням відно-
син в ООН, Раді Європи та Євро-
парламенті.

У Латвії також широко обго-
ворювалася можливість перене-
сення монумента Перемоги, який 
міститься в парку Перемоги, що 
на лівому березі річки Даугави. 
Утім, міська влада Риги відмови-
лася від цієї ідеї. 

Разом із тим Естонія, Латвія 
та Литва не завжди діють в уні-
сон. Варто хоча б згадати 60-ту 
річницю закінчення Другої сві-
тової війни в Європі, що святку-
валася 9 травня 2005-го, коли 
російський президент Владімір 
Путін запросив лідерів трьох зга-
даних країн на святкування до 
Москви. Запрошення поставило 
їх у складне становище, адже 
мали відзначати «День Пере-

моги», що для прибалтів було 
рівноцінно святкуванню втор-
гнення, окупацію і знищення їх-
ніх держав Червоною армією. З 
цього приводу литовський пре-
зидент Валдас Адамкус свого 
часу зазначив, що їм довелося 
«проміняти Гітлера на Сталіна». 
Крім Адамкуса «з народом Есто-
нії» залишився естонський га-
рант Арнольд Рюйтель, нато-
мість очільниця Латвії Вайра 
Віке-Фрейберґа прийняла запро-
шення Москви. 

Нові східні члени ЄС на за-
гальноєвропейській арені є авто-
рами багатьох ініціатив, що не-
однозначно сприймаються на 
Заході. Часто в країнах Цен-
тральної Європи можна почути 
думку про Ялтинську конферен-
цію як зраду останнім Східної 
Європи, яка на довгі 50 років за-
крила їх за залізною завісою. 
Звільнившись від радянської 
окупації та ставши членами єв-
ропейського дому, ці країни 
стали вимагати встановити спра-
ведливість і зробити їхній досвід 
перебування під совєтами части-
ною спільної пам’яті, а саме ви-
знати злочини комунізму. На 
рівні міжнародних організацій 
всі три балтійські держави разом 
із іншими колишніми країнами 
соцтабору пропонують Західній 
Європі засудити комуністичні 
режими, як це було зроблено з 
нацистським, і визнати їхню іс-
торію боротьби з тоталітариз-
мом спільним надбанням ЄС.

Західна Європа натомість не 
відчуває жодного історичного 
обов’язку перед східними союз-
никами. Водночас, попри склад-
ність процесу вироблення загаль-
ноєвропейської пам’яті, відбува-
ється відчутне зближення пози-
цій. Так, Латвія дистанціювалася 
від офіційного вшанування вій-
ськових організацій часів війни, 
яких підозрюють у співпраці з на-
цистами, а президент Литви про-
голосив промову в Кнесеті, у якій 
попросив пробачення за участь 
литовців у знищенні євреїв під 
час Другої світової. Офіційно за-
проваджено також День вшану-
вання пам’яті жертв Голокосту. 
Резолюції Європарламенту, які 
спільно засуджують нацизм і ко-
мунізм, теж варто розглядати з 
погляду примирення «західної» 
та «східної» візій вироблення 
єдиної загальноєвропейської по-
літики пам’яті (див. Тиждень, 
№ 11/2012).  

БАЛТІйСЬКА ДЕРАДЯНІЗАЦІЯ: ЦІКАВІ ФАКТи

У Ризі будівлі за адресою вул. Брівібас, 61, яку в радян-
ські часи займав республіканський КГБ, було надано ме-
моріального статусу. Це місце, відоме в народі під на-
звою «кутова будівля» (stūra māja), є символом репре-
сій, тортур і розправ над дійсними та уявними проти-
вниками комуністичного режиму.

Президент Естонії Леннарт Мері у 60-
ту річницю перших радянських депор-
тацій, яка припала на 2001-й, здійснив 
країною спеціальний тур. Протягом 
поїздки тисячам репресованих у ра-
дянський час естонцям було вручено 
спеціальний знак із зображенням зла-
маної волошки – національного сим-
волу Естонії.

У Литві поняття геноциду схильні трактувати в ширшому 
розумінні, ніж це записано в Конвенції ООН про запобі-
гання злочину геноциду від 1948 року. Про це свідчить, 
зокрема, рішення Верховного суду Литви у криміналь-
ній справі «Жукайтене і Василяускас проти Литви». Він 
не погодився з трактуванням геноциду як злочину ви-
ключно проти етнічних чи національних груп, поши-
ривши визначення на соціальні та політичні групи. За рі-
шенням суду Василяускас і Жукайтене, яких звинувачу-
вали в участі у вбивстві групи «лісових братів» у 1953-му, 
були засуджені відповідно до шести і п’яти років, однак 
невдовзі їх відпустили за станом здоров’я. За час неза-
лежності в Литві проведено 237 досудових розслідувань 
щодо військових злочинців, сімох людей засуджено до 
позбавлення волі.
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ПОПРи РІЗКЕ ЗНижЕННЯ 
ПОДАТКУ НА ПРиБУТОК, 

НАДХОДжЕННЯ ДО 
ДЕРжАВНОї СКАРБНиЦІ 

ЕСТОНІї ЗРОСЛи 

Податковий закон, який 
зустрічали оваціями
У 

залі запанувала тиша, коли на табло 
з’явилися результати голосування: 51 – за, 
12 – проти, 4 – утримались. А тоді пролу-
нали перші оплески. Далі депутати підве-

лися й аплодували стоячи. Естонський парламент 
не раз зустрічав історичні рішення оваціями, але  
8 грудня 1993 року, коли було ухвалено новий за-
кон про податок з прибутку, уперше аплодисменти 
заслужив законодавчий акт.
Того дня парламент, по суті, відзначав кульміна-
цію податкової реформи, початок абсолютно но-
вого етапу естонської податкової політики. Запро-
вадження зниженого фіксованого податку як для 
фізичних осіб, так і для компаній не мало преце-
дентів у всьому світі. Чимало визнаних економістів 
пророкували швидкий крах естонської фінансової 
системи, однак вона все витримала і нікуди не по-
ділася, решта податкових норм досі чинні.
До складу першого піс  ля окупації конституцій-
ного уряду Естонії, що прийшов до влади у жовтні 
1992 року, входили 
соціал-демократи разом 
із консервативними 
пар тіями. Утім, фіксо-
ваний податок без жод-
них перешкод став час-
тиною програми коалі-
ційного уряду. На тому 
етапі податки не були 
аж таким важливим пи-
танням для народу. Люди розмірковували про 
набагато серйозніші альтернативи: Схід чи За-
хід, демократія чи диктатура, червоні чи білі.
Повсякденне життя було справжнім тестом на ви-
живання, боротьбою за життя принаймні без го-
лоду та холоду. Зима 1992 року виявилася найваж-
чим періодом новітньої історії країни, не врахову-
ючи війни. Сировина в Естонію не постачалася, 
після того як вона відрізала свою економіку від ро-
сійської. Мешканцям цілих районів великих міст 
загрожувала смерть від холоду. Громадський тран-
спорт не працював, на вулицях можна було поба-
чити лише поодинокі автомобілі, а в січні 1992-го з 
магазинів зникли продукти першої необхідності – 
хліб і молоко. Навіть у великих столичних супер-
маркетах полиці порожніли цілими днями.
То кого б цікавило оподаткування? Чи була якась 
різниця між прогресивною і пропорційною подат-
ковою ставками, коли середня зарплата не переви-
щувала $50 на місяць! Перш ніж стати прем’єр-
міністром 1992 року, історик Март Лаар прочитав 
лише одну книжку з економіки – «Свободу вибору» 
Мілтона і Роуз Фрідманів. Ця книжка, уперше опу-
блікована естонською 1992-го, сформувала погляди 
двох естонських політсил, які фігурували в різнома-
нітних коаліціях: «Ісамаалійт» та Партії реформ 
(вони ж входять до складу нинішньої коаліції).

Естонських політиків привабило те, що на проти-
вагу рівності Фрідмани ставили свободу, і це було 
головним для народу, який щойно звільнився від 
російської окупації. В очах виборців свобода пере-
важала решту цінностей.
Представники Міністерства фінансів та міжна-
родні експерти активно протестували проти уря-
дових планів щодо запровадження зниженого по-
датку на прибуток. Очільник Податкового депар-
таменту переймався найбільше. Він вважав, що 
політики можуть вигадати будь-які реформи, од-
нак держава надто слабка й не може навіть знайти 
платників податків, не те що збирати їх на закон-
ному рівні.
На той час у Таллінні працювали сотні дрібних 
компаній, які жваво вели бізнес, але не потра-
пляли в поле зору Податкового департаменту. 
Шахраї реєстрували компанії за неіснуючими 
адресами, щоб міська влада не могла перевірити 
дані. Товарообіг і прибуток нерідко були не менш 

ефемерними за самі 
фірми. Бізнес вівся го-
тівкою, зарплата випла-
чувалася в конвертах, 
тож часто компанії не 
відраховували до дер-
жавної скарбниці жод-
ної копійки.
Іноземні експерти ви-
ступали проти зниже-

ного фіксованого податку, адже побоювалися 
значного дефіциту бюджету. Жодна інша кра-
їна не йшла на такий крок. У самій Естонії діяв 

прогресивний податок як для компаній, так і для 
фізичних осіб, причому найвища ставка сягала 
50% прибутку.
Нова універсальна ставка була визначена на рівні 
26% – найнижча можлива ставка для підтримки 
збалансованого бюджету. Такий самий податок 
платили й компанії. Мета – покласти край ухи-
лянню від сплати податків і полегшити роботу 
Податкового департаменту. У результаті, попри 
різке зниження податку на прибуток, державна 
скарбниця насправді стала наповнюватися. Фіс-
кальні норми, прийняті в Естонії 20 років тому, 
витримали випробування часом, і податок на 
прибуток для фізичних осіб залишається фіксо-
ваним. Щоправда, нині ставка нижча – 21%. Вод-
ночас податок на прибуток підприємств було ціл-
ковито скасовано. Фіскаль  ну систему спрощено, а 
отже, легко та зручно подавати податкові декла-
рації. Майже всі фізичні особи та компанії в Ес-
тонії взаємодіють із Податковим департаментом 
виключно через комп’ютер та інтернет. Раз на рік 
громадяни запов нюють податкову декларацію, 
зазвичай увесь процес займає щонайбільше 15 
хв. 

Автор:  
Калле Муулі, 

Естонія 
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Експансивна безперервність
Зусилля, спрямовані на дерадянізацію, можуть залишитися 
марними, якщо не позбутись ідейного та ментального субстрату 
більшовицької ідеології – російської культурної матриці

З 
подивом відкрив для себе, 
хто є автором терміна «ру-
софобія». Виявляється, по-
ет Фьодор Тютчєв, автор 

«Люблю грозу в начале мая» та 
«Умом Россию не понять». Ще 
він був впливовим чиновником – 
спершу дипломатом, потім цен-
зором, а крім того, автором неза-
кінченої книжки «Россия и За-
пад». Його ображало, що комусь 
у Європі не подобалася країна, 
економіка якої була побудована 
на рабстві 90% населення, полі-
тична система – на тотальному 
контролі згори до низу, а ідеоло-
гія – на офіційній церкві як час-
тині держапарату. Не минуло й 
півтораста років, як згадане 
слово несподівано зазвучало 

знову, тепер уже від імені дер-
жави…

Коли після падіння СРСР 
різні посткомуністичні країни 
ставили собі завдання позбутись 
елементів тоталітарного мину-
лого, вони визначали два напря-
 ми діяльності: демонтаж інститу-
цій і заборона символів. Перший 
«фронт» складний, але зрозумі-
лий: розпуск злочинних струк-
тур, люстрація, адміністративні 
реформи, впровадження демо-
кратичних процедур. Другий – 
нібито простіший, але не менш 
важливий: німцям так само важ-
 ко було б попрощатися з нациз-
мом, якби вони досі мали змогу 
милуватися пам’ят ником Адоль-
фові Гітлеру на розі Göringstraße 

та Himmlerplatz. Але символіка – 
лише окремий випадок, зовніш-
ній прояв тих глибинних меха-
нізмів, які визначають мотива-
цію окремих людей у їхній що-
денній поведінці. Культурна 
матриця, спосіб сприймання й 
структурування дійсності, сис-
тема та ієрархія цінностей не-
вблаганно нав’я зу ють свої сцена-
рії, часом незалежно від суб’єк-
тивних намірів тієї чи тієї дійової 
особи історії.

Уже давні греки заповідали 
не озиратись, утікаючи зі світу 
мертвих. Інакше старі звички 
неминуче змусять вступати в ту 
саму колію, відтворювати 
скомпрометовані маршрути, ру-
хатися зачаклованим колом, із 

Автор:  
Юрій 

Макаров
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якого неможливо вирватися. А 
якщо óбрази старої матриці під-
живлюють на офіційному рівні, 
тоді як альтернативний дискурс 
зазнає репресій, то порятунку 
немає.

КОНСТАНТиНОПОЛЬ, 
ГІБРАЛТАР…
Днями в Росії стався черговий 
скандал на ідеологічному ґрунті: 
група ображених меломанів із 
Татарстану звернулася зі скар-
гою на пісню, що її виконує на га-
стролях відома співачка в жанрі 
кантрі-фолк, одна з ікон радян-
ської інтелігенції 1970-х. Проку-
ратура Росії не знайшла в ній 
ознак екстремізму й таким чи-
ном, як це бачиться останнім ча-
сом, офіційно благословила її 
зміст і пафос. У тексті звертає на 
себе увагу чимало акцентів. На-
приклад, натяки на зовнішніх і 
внутрішніх ворогів («хазары», 
«мамаи», «масоны», «иные зло-
деи»), чітка вказівка на те, що з 
ними робити («И не будет зоны, 
лагерей и тюрем, / Все враги Рос-
сии будут казнены»), але най-
більше вражає, так би мовити, 
зовнішньополітичний вектор 
(«Возвратит Россия Русский Се-
вастополь, / Станет снова Рус-
ским полуостров Крым, / Наш 
Босфор державный, наш Кон-
стантинополь / И святыня мира 
Иерусалим»). Ось із цього місця 
хотілося б детальніше.

Константинополь, протоки й 
подеколи Єрусалим – ці символи 
(або, як тепер кажуть, меми) за-
лишалися для російського імпер-
ського мислення своєрідною не-
вротичною fata morgana впро-
довж століть. «Константинополь 
має бути нашим», – пише Тют-
чєв. «Росія… тому бере собі Кон-
стантинополь, що ані жоден із 
вас, ані всі ви разом не доросли 
до нього, а вона, Росія, доросла», – 
продовжує його думку Достоєв-
скій. Фактично аж до Першої 
світової «візантійський» напрям 
був одним із визначальних у зо-
внішній політиці імперії Рома-
нових. Ідеться не так про геопо-
літичну стратегію, яка виходить 
із будь-яких практичних потреб 
держави, як про реалізацію ідео-
логеми: відновлення право слав’я 
як визначальної потуги в масш-
табах усього світу (зрозуміло, під 
орудою Росії), як «очищеного» 
християнства на противагу його 
меркантильній католицькій вер-
сії, спотвореній Римом. Усе це 

серйозно обговорювали, і воно 
виявлялося підставою для дій.

Другий, паралельний проект, 
що частково перетинався з пер-
шим, розглядав Росію як центр 
світового слов’янства: разом із 
великоросами, українцями та бі-
лорусами – всіх поляків, чехів, 
словаків; у перспективі – болгар, 
сербів та ін. Імперія мала висту-
пати гарантом їхньої спільної са-
мобутності на противагу «рома-
но-германській» асиміляції, вод-
ночас самі слов’яни мусили по-
ступово «обрусіти», себто все од  - 
но асимілюватися, тільки в «пра-
вильному» напрямку. Одним із 
перших найяскравіших проявів 
цієї візії є програмний вірш 
Алєксандра Пушкіна «Клеветни-
кам России» і впритул до нього 
«Бородинская годовщина» 
(«Сла  вянские ль ручьи сольются 
в русском море?). Можливо, 
хтось жахнеться: «Как же так? 
Пушкин – это же наше все!» Ні-
чого не поробиш, той факт, що 
Алєксандр Сєрґєєвіч був росій-
ським імперіалістом (як і украї-
нець Гоголь, як і грузин Джугаш-
вілі), не робить його гіршим пое-
том. Подобається нам чи ні, це 
файли з різних тек.

Обидва ідеальні проекти по-
ступово ставали стрижнем усієї 
російської свідомості. Будь-хто, 
почуваючись росіянином, мав 
так чи так навіть на підсвідомому 
рівні всмоктати саме ці цінності, 
саме це відчуття держави як 
спільного тіла (за рахунок влас-
ної плоті й індивідуального про-
стору окремої особи) із саме цією 
траєкторією розвитку.

Хтось вважає, що більшо-
вицький жовтневий переворот 
поклав край згаданій традиції. 
Зовсім ні: змінилися символи, 
реперні точки, проте загальний 
пафос проекту зберігся. Замість 
православ’я – торжество кому-
нізму, замість «Боже, царя хра-
 ни» – «Інтернаціонал», замість 
двоголового орла – серп і молот 
поверх земної кулі та напис: 
«Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!» І неофіційне гасло, 
трохи забуте в останні десяти-
ліття СРСР: «Красные знамена от 
Владивостока до Гибралтара». 
До речі, невдовзі після революції 
могутній вусатий диктатор почав 
рішучий рестайлінг, повернув-
шись до старої системи коорди-
нат: відтоді російський народ 
знову було визнано першим се-
ред рівних, а стрижневою, такою, 

що визначає сенси, культурою 
(як і мовою) остаточно затвер-
джено російську.

Нарешті, після розпаду СРСР 
менш ніж через 10 років те, що 
залишилося від імперії, почало 
демонструвати звичні імпульси 
до «збирання земель»: відновлен-
 ня «Русского міра», створен  ня 
єдиної союзної держави або над-
державних організмів на кшта  лт 
Митного союзу (звісно ж, із цен-
тром у Москві), водночас прояв-
ляючи агресивну ворожість до 
реальних або вдаваних конку-
рентів і противників.

Висловлюючись прямо, фе-
номен Росії (тобто Російської ім-
перії – Союзу Радянських Соціа-
лістичних Республік – РФ) як 
експансивного організму з месі-
анськими претензіями назовні й 
колоніальною асиміляторською 
політикою всередині слід розгля-
дати як безперервність. Ідеться 
про теорію та практику, деклара-
ції та їх утілення, колективне під-
свідоме й індивідуальну свідо-
мість.

Ще простіше: належати до 
Росії – це прагнути втілення ве-
ликого Проекту в межах са-
кральної держави, не рахуючись 
із ціною як для тих, хто мав не-
щастя опинитись у фокусі зу-
силь, так і для самих співвітчиз-
ників, їхнього добробуту й без-
пеки. СРСР є тимчасовою фор-
мою існування Росії, радянська 
свідомість – окремий прояв ро-
сійської.

КОМПЛЕКСи ТА МЕСІАНІЗМ ПО-РОСІйСЬКи
КУЛиКОВО ПОЛЕ (Уривок)
Музыка, слова: Геннадий Пономарев
В страшный час расплаты брови мы нахмурим
И смахнем вампиров с тела всей страны,
И не будет зоны, лагерей и тюрем,
Все враги России будут казнены.

Мы врага настигнем по его же следу
И порвем на клочья, Господа хваля,
Куликово поле – Русская победа,
Куликово поле – Русская земля.

Возвратит Россия Русский Севастополь,
Станет снова Русским полуостров Крым,
Наш Босфор державный, наш Константинополь
И святыня мира Иерусалим.

И назло масонам и иным злодеям,
Тем, кто к Христианам злобою кипит,
Куликово поле вспомним и прозреем,
И святыня эта нас соединит.

И куда б ни шел я, и куда ни еду,
В сердце православном Родины поля,
Куликово поле – Русская победа,
Куликово поле – Русская земля.

Більшовицький 
проект є прямим 
продовженням і 

складовою части-
ною російського. 

Отже, намагаючись 
подолати тяжкий 
спадок, у процесі 
деколонізації та 

дерадянізації не-
минуче доведеться 

дистанціюватися 
від мен  тальної Ро-
сії, передусім у собі
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ВІйНА І «МІР»
Казати, що кожен росіянин – 
імперіаліст, було б проявом ту-
пої ксенофобії. Невід’ємною 
частиною цієї культури є етична 
складова, отже, всередині сус-
пільства завжди є суттєва частка 
людей, які чинять опір мейн-
стримові. Недарма саме в Росії 
сформувалися поняття «інтелі-
гент», «інтелігенція». Це уні-
кальний феномен, якого не іс-
нує в жодній іншій традиції: 
підкреслена чутливість до будь-
якої кривди, акцентована вихо-
ваність і увага до іншого, осо-
бливо якщо він перебуває в гір-
шому становищі. Цей імпульс 
протистоїть зверхності, месіан-
ській захопленості, відчуттю 
офіційної сили й пов’язаного з 
нею лицемірства.

У російській культурі чимало 
культових імен, які уособлюють 
інтелігентність. Саме вони в очах 
іноземців представляють переду-
сім націю ментально: Толстой, 
Чєхов, Пастернак… Утім, попри 
популярність усередині країни та 
за кордоном, не ці імена визна-
чають справжнє обличчя країни 
як в офіційному житті, так і в по-
буті. Бо на кожного Чаадаєва є 

свій Гоголь, на кожного Нєкра-
сова – свій Тютчєв, на кожного 
Салтикова-Щєдріна – свій Акса-
ков, на кожного Ґєрцена – свій 
Достоєвскій… Не хочу сказати, 
що носії офіційної, точніше па-
нівної ідеології та ментальності 
геть усі потворні чи аморальні. 
Здебільшого навпаки, і в цьому 
величезна драма росіян як спіль-
ноти. Відкрита, чесна, уважна 
людина в якихось певних ситуа-
ціях стає захисником антигуман-
них цінностей, утіленням зверх-
ності, безпардонного доміну-
вання й нетерпимості. Зазвичай 
ця ситуація пов’язана із зачі-
панням якихось больових точок, 
дотичних до критики держави 
або навіть сумнівів у її добрих на-
мірах. Той невротичний кон-
флікт, роздвоєність можуть ста-
вати ґрунтом для творчих досяг-
нень, але в практичному житті 
вони радше запорука тупцю-
вання на місці, відсутності розви-
тку, марного витрачання енергії 
та ресурсів.

Однією зі складових такого 
вельми умовного «колективного 
характеру» є потенційна злоба й 
пошуки ворога. У різні часи він 
бачився різним: «Римська ідея» 

(Тютчєв), «Австрійський гене-
ральний штаб», «Світовий уряд», 
«Вашингтонський обком»… Чи 
варто говорити, що «зрадники-
хохли», безумовно, завжди вхо-
дили до цього набору жахалок. 
Сучасний російський публіцист 
«ліберального» табору досить 
вдало описує такий психотип: 
«Він абсолютно переконаний, 
що ми живемо в ситуації амери-
канської всесвітньої змови, і 
йому чомусь така позиція вида-
ється дуже духовною. Він весь 
час захищає духовність. Йому 
здається, що Росія перебуває в 
кільці ворогів. Це цілком кла-
сична симптоматика добре роз-
виненої, зрілої параної, коли 
останнім оплотом правди, честі, 
духовності залишилася Росія».

Слід відзначити дивну обста-
вину: імперіалізм європейського 
зразка впродовж останніх століть 
був здебільшого так само безце-
ремонним, подекуди безсором-
ним, але він керувався міркуван-
нями зиску, господарської ко-
ристі. Російська експансія досить 
часто не передбачала ніяких 
прибутків, подекуди навіть ішла 
на додаткові витрати. Звісно, до-
бробутові васалів це не сприяло, 
але й збагаченню метрополії чо-

КОМПЛЕКСи ТА МЕСІАНІЗМ ПО-РОСІйСЬКи
КЛЕВЕТНиКАМ РОССии (Уривок)
Александр Пушкин
О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

Слід нарешті  
визнати,  

що російський  
спадок не наш  

спадок,  
і відповідне 

(«спіль  не») минуле 
так само не наше
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мусь теж – хіба що якихось окре-
мих функціонерів, які «сиділи на 
потоках» (до речі, корупція, нее-
фективність і чиновницьке сва-
вілля чомусь так само відтворю-
ються в російському суспільстві 
будь-якої стадії чи модифікації 
впродовж століть). Сенс імперії 
був у самій імперії.

Росія не визнає проектів 
життя – тільки проекти завою-
вання: Сибіру чи Кавказу, Пів-
нічного полюса чи північних рі-
чок, Європи чи Космосу… У бо-
ротьбі, можливо, найбільше по-
страждали власне росіяни – де-
популяція, занепад, забруднен  ня, 
вичерпання ресурсів. Але це не 
означає, що сусіди й підлеглі в 
межах імперії мають толерувати 
цей шлях. Росія і може, й уміє 
продукувати дивовижні досяг-
нення техніки та людського духу, 
але насамкінець перемогу що-
разу чомусь здобувають реакція 
та безвихідь.

РОСІЯ, ЯКУ  
Ми ПОВиННІ ВТРАТиТи
Без зрозумілого плану, без сти-
мулу для розвитку, дезорієнто-
вана, деморалізована, умовно ке-
рована, позбавлена самовряду-

вання та зворотного зв’язку, Ро   сія 
як поліційно-мілітар но-адміні -
стратив  не утворення не має май-
бутнього в її нинішньому вигля  ді. 
Можливо, колись країна Ґєрцена, 
Чєхова і братів Струґацкіх пере-
важить країну Ніколая І, Бєрії та 
Суслова. Але станеться це не сьо-
годні й не завтра. Симпатики 
«Русского міра», попри звичку, 
виховання, тяглі  сть і сентименти 
мають колись визнати, що на-
лежність до цієї умовної (вдава-
ної) спільноти автоматично озна-
чає зв’язок виключно з минулим, 
а отже, відмову від майбутнього.

Доводиться визнати, що ро-
сійське=радянське, а радянсь-
ке=російське. Ще раз: більшо-
вицький проект є прямим продо-
вженням і складовою частиною 
російського. Отже, намагаючись 
подолати тяжкий спадок, у про-
цесі деколонізації та дерадяніза-
ції неминуче доведеться дистан-
ціюватися від мен  тальної Росії, 
передусім у собі.

Вочевидь, це означало б упро-
вадження певних адміністратив-
них заходів із метою посилення 
конкурентного начала в інфор ма-
ційно-культурному просторі на 
власну користь замість тотального 

СРСР є ТиМЧАСОВОЮ 
ФОРМОЮ ІСНУВАННЯ РОСІї,  
А РАДЯНСЬКА СВІДОМІСТЬ – 
ОКРЕМий ПРОЯВ РОСІйСЬКОї

домінування менталь  ної Росії, яке 
триває досі. Але значно важливі-
шою є внутрішня дистанція. Слід 
нарешті сказати собі, що росій-
ський спадок не наш спадок, і від-
повідне («спіль  не») минуле так 
само не наше. Не слід відмовля-
тися від Чєхова, як не варто нехту-
вати Діккенсом. Та оскільки не 
умовна, не ідеальна, а нинішня 
реальна Росія експортує ніяк не 
Чєхова (і не сучасну якісну літера-
туру, не кіно-артхаус, не театр, не 

образотворче мистецтво), а Ґріґо-
рія Лєпса чи Любу Успєнскую та 
численні варіації на тему «мєн-
тов» та «братков», то ми навряд 
чи втрачаємо щось вартісне. За-
лізна завіса має впасти у свідо-
мості. Без цього конструкція на-
шого власного повноцінного мен-
тального простору геть немож-
лива.

Україна – не Росія, сказав ко-
лишній президент. Так отож. 

На кінець 2012-го бренд Volkswagen 
PKW (легкові автомобілі) встано-
вив новий рекорд: за 12 місяців клі-

єнтам було передано 14 485 автомобілів. 
таким чином, обсяги продажу збільши-
лися на 32,5% порівняно з 2011 роком, 
який було завершено з результатом 
10 928 авто. Але це лише один рекорд-
ний показник, який вкотре доводить ви-
соку конкурентоспроможність Volkswagen 
та відповідний рівень задоволення потреб 
клієнтів. Інший – 5065 авто, або 34,97% 
загальної кількості проданих брендом ма-
шин, було реалізовано з дизельними дви-
гунами. За результатами 2012 року це 
найбільший показник з-поміж усіх автоім-
портерів України як у відсотковому відно-
шенні до загальної кількості, так і в кіль-
кісному вираженні. Наведені вище циф-
ри можна трансформувати у відношення 
до загальної кількості всіх дизельних ав-
томобілів легкової групи, що продані на 
території України у 2012-му, і за цим по-
казником Volkswagen PKW посідає перше 
місце у рейтингу з показником 16%.

У такий спосіб бренд Volkswagen під-
тверджує історичне звання лідера ди-
зельного сегмента: у 1975 році було ви-
пущено перший у світі серійний дизель-

ний автомобіль компакт-класу – ним став 
Volkswagen Golf першого покоління. Зго-
дом, у 1982-му, але в межах тієї самої, пер-
шої, генерації флагмана концерну було 
представлено революційний Golf GTD із 
турбодизельним двигуном. А в 1993-му 
бренд Volkswagen першим презентує ди-
зельний двигун із прямим впорскуванням 
пального та турбонаддувом і реєструє цю 
технологію як товарний знак під абревіа-
турою TDI.

сьогодні Volkswagen PKW представ-
ляє на українському ринку широкий ви-
бір дизельних агрегатів: від 1,2-літрового 
до надпотужного 340-сильного двигуна 
об’ємом 4,2 л. 

Дизельні двигуни сімейства TDI від 
Volkswagen – це висока економічність, 
низька витрата пального, довгі інтерва-
ли між сервісним обслуговуванням, змін-
на геометрія турбін, що забезпечує опти-
мальне наповнення циліндрів та ефектив-
не згоряння, а також низький рівень шкід-
ливих викидів в атмосферу. філософія 
технології TDI – поєднання економічності 
та динамічності в одному агрегаті. Відмін-
ною рисою дизельних двигунів Volkswagen 
є високі тягові характеристики: комбіна-
ція прямого впорскування пального сис-
темою Common Rail, турбонагнітача та  
обробки випускних газів забезпечують 
високий обертальний момент при ма-
лих обертах. Наприклад, модель Jetta 
2,0 TDI 140 к. с. досягає максимального 
обертального моменту 320 Нм почина-
ючи вже з 1750 об./хв. тож технології TDI 
від Volkswagen – це уособлення передових 
розробок концерну, що зумовлює позиціо-
нування автомобілів із дизельними двигу-
нами як гідної альтернативи бензиновим.

реклама

Volkswagen – лідер продажу дизельних автомобілів в Україні
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Інвестиційний 
ультиматум
Н

а початку року один із най-
більших зовнішніх креди-
торів України – Європей-
ський банк реконструкції 

та розвитку – висунув своєрід-
ний інвестиційний ультиматум. 
Вимоги спрямовані на покра-
щення бізнес-клімату, інакше 
банк змушений буде суттєво 
зменшити обсяги кредиту-
вання, які дотепер перевищу-
вали $1 млрд щороку. Це при 
тому, що ЄБРР розглядав мож-
ливість прокредитувати модер-
нізацію вітчизняної ГТС, споді-
ваючись підписати відповідну 
угоду вже цього року. Ультима-
тивна позиція характеризує си-
туацію, що склалась у відноси-
нах між нинішньою владою та 
іноземними інвесторами. Через 
масштабну корупцію та відсут-
ність адекватної реакції на про-
блеми останніх іноземний ка-
пітал утікає з країни.

Днями стало відомо, що 1 
червня директором пред-
ставництва ЄБРР в Україні 
стане Шевкі Акюнер. Андре 
Куусвек, який очолює офіс 
ЄБРР у Києві від 2008 року, 
йде на підвищення: його 

призначено директором із роз-
витку фінансування в націо-
нальних валютах та місцевих 
ринків капіталу ЄБРР. В інтерв’ю 
Тижню пан Куусвек назвав 
основні причини втечі з України 
інвесторів і розповів про інвес-
тиційні пропозиції вітчизняній 
владі, через ігнорування яких 
банк може зменшити обсяги по-
зик.

У. Т.: Торік приріст прямих 
іноземних інвестицій в 
Україну відбувся фактично 
повністю за рахунок Кіпру. 
що стало причиною втечі 
інвесторів із нашої країни: 

кризові тенденції у світі чи 
погіршення  інвести цій-
ного клімату через 
політику влади?

– Згаданий вами клімат 
залежить від таких крите-
ріїв, як потенціал країни, 
макроекономічна та фінан-
сова стабільність, а також 
реальні операції в її еконо-
міці. З огляду на ці три 
пункти Україна має потен-
ціал: велика країна з до-

брими можливостями в та-
ких галузях, як металургія, 

аграрна промисловість 
тощо. Але їй бракує ма-

кроекономічної ста-
більності, яка є в ба-

гатьох інших дер-

жавах зі схожими даними. На-
приклад, вона піднялась у рей-
тингу Світового банку Doing 
Business 2012 року на дев’ять схо-
динок. Проте все одно на цій 
шкалі Україна перебуває поміж 
високоризиковими країнами Азії 
та Африки. Ми бачили певний 
прогрес на шляху втілення дея-
ких реформ у 2011-му, одначе 
2012-й був утраченим роком. Зо-
крема, через вибори. Тож буду 
здивований, якщо за підсумками 
2013-го ваша держава підні-
меться в рейтингу. Бюрократія і 
тиск на реальний сектор, коруп-
ція та складні закони є ненор-
мальними в сенсі розвитку і ство-
рюють очевидні для інвесторів 
проблеми, які заважають поліп-
шити бізнес-клімат. Інвестиційні 
умови торік були настільки не-
сприятливими, що в галузі вироб-
ництва в Україні ЄБРР уклав ко-
шти лише в один проект ($10 млн 
харківському виробнику реклам-
ної про дукції UBC Promo). Це не-
ймовірно! Україна! 45 млн людей, 
гігантська територія! Але кіль-
кість інвесторів, охочих вкладати 
тут кошти, стрімко зменшується, 
зокрема через зростання рівня 
корупції.

У. Т.: Під час недавнього візиту 
до України президент єБРР Сума 
Чакрабарті попередив про мож-
ливе зменшення банком обсягів 
кредитування, якщо в державі 
не поліпшиться бізнес-клімат. 
Було висловлено низку пропози-
цій. Чи врахував їх уряд і чи змі-
нилося щось відтоді?

– Із цього приводу тривають 
переговори з відповідними мі-
ністерствами, державними та 
недержавними установами. Спо-
діваємося, що зможемо повідо-
мити про результати цієї роботи 
в середині червня під час прове-
дення Ради вітчизняних та іно-
земних інвесторів при прези-
дентові.

У. Т.: Якою є мета створення іні-
ційованого, зокрема, і єБРР ін-
ституту бізнес-омбудсмена в 
Україні? 

– Інститут бізнес-омбудсмена 
буде корисний для держави, під-
приємництва та виконавчої 
влади. Він має стати єдиною кон-
солідованою платформою для 
обговорення й вирішення про-
блем окремих компаній і зробить 
прозорішою економіку. Такі 
офіси функціонують у низці 

Спілкувалася 
Маргарита 
Ормоцадзе

ЕКОНОМіКА|поглЯД

28|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 14 (282) 5–11.04.2013



БЮРОКРАТІЯ, ТиСК  
НА РЕАЛЬНий СЕКТОР,  
КОРУПЦІЯ, СКЛАДНІ ЗАКОНи 
ВІДЛЯКУЮТЬ  
ІНВЕСТОРІВ ВІД УКРАїНи

країн, як-от Росії, Південно-
Африканській Республіці, Ав-
стралії та ін. Сподіваємося, що 
робота такої інстанції в Україні 
допоможе поліпшити інвестицій-
ний клімат і збільшить довіру ін-
весторів. У квітні до Києва заві-
тає експерт Базельського інсти-
туту уп рав ління, який проведе 
консультації з українськими дер-
жавними та недержавними уста-
новами. Їх результатом стануть 
поради й пропозиції щодо засну-
вання офісу бізнес-омбудсмена, 
а також конкретних дій у бо-
ротьбі з корупцією та підготовки 
до підписання антикорупцій-
ного меморандуму. Очікуємо, що 
інститут бізнес-омбудсмена буде 
сформований і запрацює у 2014-
му. А влітку цього року маємо 
укласти з українським урядом 
меморандум, про котрий я що-
йно згадав.

У. Т.: Від чого залежить цьогоріч-
ний рівень інвестицій єБРР в 
Україну?

– Дальший розвиток наших 
проектів та інвестицій пов’язаний 
із макроекономічною стабіль-
ністю. Одначе сприймайте мій 
прогноз як суто спекулятивний.  
Якщо макроекономічні показ-
ники будуть сприятливими, наші 
інвестиції можуть залишитися на 
тому самому рівні, що й в останні 
чотири роки, тобто в обсязі від $1 
млрд за рік. Однак якщо ми не 
досягнемо консенсусу в питаннях 
боротьби з корупцією та інших 
ініціатив ЄБРР, запропонованих 
українському уряду, і якщо ма-
кроекономічні умови будуть не-
сприятливі, то рівень інвестицій і 
надалі залишиться під великим 
питанням. Крім того, важливим 
зовнішнім чинником, здатним 
сприяти поновленню зацікавле-
ності інвесторів в Україні, буде 
підписання Києвом програми 
Stand-By із МВФ. Це може значно 
пожвавити кредитування приват-
ного сектору з боку ЄБРР.

У. Т.: Як відбувається реалізація 
проекту «Укриття» на Чорно-
бильській АЕС, що є для єБРР од-
ним із найбільших в Україні?

– Торік у листопаді розпочато 
підйом структурних елементів но-
вого безпечного конфайнмента 
(«Арки»). Це один із проектів, 
через який ми, навіть попри не-
сприятливі інвестиційні умови, 
не втратимо інтересу до Укра-
їни. ЄБРР – банк-розпорядник і 

вкладник коштів у Чорнобиль-
ському фонді «Укриття» та Ра-
хунку ядерної безпеки. Участь 
ЄБРР та країн-донорів у відповід-
них проектах є грантовою. Наш 
банк – один із найбільших напо-
внювачів цих фондів із загальним 
внеском понад €325 млн.

У. Т.: Які проблеми є у сфері роз-
витку «довгого кредитного ре-
сурсу» в нашій країні? У чому 
вбачаєте шляхи виходу зі 
скрути?

– На наш погляд, другий рі-
вень пенсійної реформи, що 
має бути впроваджений у 2014 
році й дасть людям змогу нако-
пичувати кошти на приватних 
рахунках, може стати переду-
мовою розвитку «довгого ре-
сурсу» в Україні. Наприклад, у 
Казахстані пенсійну реформу 
було проведено ще 1998-го, і 
сьогодні в тамтешніх пенсійних 
фондах зосереджено більш ніж 
$25 млрд. Це і є той самий «до-
вгий ресурс», на який зможе 
спиратися фінансова система 
країни.

У. Т.: єБРР майже згорнув мікро-
кредитування бізнесу в Україні. 
Чому ці проекти в останні роки 
гальмуються?

– Програми кредитування 
бізнесу проходили через комер-
ційні банки, яким ми виділяли 
кошти саме на його розвиток. 
Кінцевими споживачами ре-
сурсу були українські середні та 
малі підприємства. 2009 року в 
країні фактично заборонено ва-
лютне кредитування (особливо 
малого й середнього бізнесу). 
«Довгий ресурс» у гривні недо-
ступний для ринку, зокрема че-
рез неможливість надання по-
зик у національній грошовій 
одиниці такими структурами, як 
наша. Тож останні чотири роки 
ми не могли кредитувати мікро-
бізнесу в обсягах, які були до 
2008-го. На жаль.

У. Т.: Уже кілька років єБРР очі-
кує від Кабміну права на креди-
тування в нацвалюті. Хтось із 
українського боку свідомо затя-
гує вирішення цього питання?

– Не думаю, що є якісь специ-
фічні структури, антагоністи ідеї 
кредитування за проектами ЄБРР 
у гривні. Надання позик у місце-
вих валютах є звичайною практи-
кою нашого банку, яка діє в 64 
державах. Зокрема, ми кредиту-

ємо в місцевих грошових одини-
цях у багатьох країнах, як-от Ро-
сія, Польща, Туреччина, Грузія, 
Вірменія, Азербайджан та ін. 
Скрізь там центральні банки до-
зволили нам таку практику, але в 
Україні чомусь кредитування у 
гривні досі неможливе. У лютому 
ми провели зустрічі із президен-
том та прем’єр-міністром і пору-
шили питання щодо можливості 
кредитування у гривні та випуску 
нами й іншими міжнародними 
організаціями облігацій у гривні. 
Це питання першочергової важ-
ливості. 

У. Т.: Як ви оцінюєте монетарну 
політику Національного банку?

– Різні часи вимагають різ-
них політичних підходів. При-
чин штучно утримувати ста-
більність валютного курсу було 
багато. У довгостроковій пер-
спективі для України доречно 
було б ввести гнучкішу курсову 
політику, перейти до плаваю-
чого валютного курсу й тарге-
тування інфляції. Ми впевнені, 
що надалі держава лише ви-

грає, послабивши контроль над 
курсом гривні.

У. Т.: єБРР погіршив свої еконо-
мічні прогнози щодо України на 
2013 рік. Наприклад, зростання 
ВВП ви очікуєте лише на рівні до 
1%. Які були для цього підстави?

– Різке вповільнення зрос-
тання промислового виробни-
цтва у IV кварталі 2012 року та 
гальмування реформ, напри-
клад, у газовому секторі, як і 
остаточного рішення щодо по-
ділу НАК «Нафтогаз України» 
на різні компанії. Реформування 
енергетики впирається у вибір 
України щодо асоціації з ЄС чи 
входження до Митного союзу, а 
його так і не зроб лено. Крім того, 
на погіршення макропоказників 
впливає ситуація на глобальних 
фінансових ринках, зокрема і єв-
росоюзівських. Так, гальму-
вання економіки в Європі стри-
мує експорт, від якого залежить 
Україна. 
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що спотворює грошову 
систему України

О
гляд у попередніх стат-
тях циклу критично 
важливих подій функці-
онування національної 

кре  дитно-грошової системи дає 
змо  гу виокремити неприйнятні, 
шкід  ливі для української еконо-
міки її компоненти.

ДЕРжАВА ПРиВЛАСНиЛА 
ГРОшІ ГРОМАДЯН
Кабінет Міністрів і НБУ дозволя-
ють собі розпоряджатися грошо-
вими коштами суспільства, ніби 
власними: довільно випускають в 
обіг чи вилучають із нього суми, 
коли вважають за потрібне, не бе-
ручи до уваги наслідки для 
суб’єктів економіки; довільно й у 
широких межах перерозподіля-
ють грошову масу. Влада втруча-
ється в діяльність банків: конфіс-
кувала права власності на деякі 
з них і перетворила ці установи 
на контори, що спеціалізуються 
на розрахунках та платежах за 
держ  замовленнями. Регулятор 
розподіляє емісійні ресурси за 
власними критеріями та уподо-
баннями: захотів – надав їх дер-
жавним підприємствам, вику-
пивши в них ОВДП, захотів – на-
дав окремим банкам, вибираючи 
за лише йому відомими критері-
ями. Регулятор контролює неза-
лежні фінансові заклади, змушу-
ючи їх виконувати чи не викону-
вати певні комерційні операції, 
наприклад, купувати держборг 
чи депонувати їхні ресурси, фак-
тично розпоряджаючись ними.

Насправді грошові кошти не 
є власністю НБУ. Багато людей 
ще з часів СРСР звикли, що 
гроші належать державі. Так, но-
мінально паперові грошові зна-
 ки (банкноти) є атрибутом дер-
жави та зобов’язаннями цен-
трального банку, але вартісні ве-
личини, що ними відобража-
ються, їй не належать. Щодо не-
паперових (безготівкових) кош-  
  тів, то вони навіть номінально 
жодним чином її не стосуються. 
Власниками коштів є ті фізичні 
та юридичні особи, які отримали 

їх в обмін на якісь свої цінності: 
товари, послуги, робочу силу, ви-
находи, об’єкти нерухомості, май  - 
нові права, фінансові зобов’я-
зання тощо. Комерційні банки – 
це посередники в операціях, які 
здійснюють власники грошей, і 
діють в інтересах останніх. Свої 
кошти в них з’являються як 
плата за надані послуги і є части-
ною отриманих відсотків та ін-
ших платежів. Вони також ви-
пускають інші власні гроші, коли 
розміщують серед кредиторів 
зобов’язання: векселі, облігації 
тощо. Зазвичай надмірна емісія 
цих банківських паперів призво-
дить до інфляції. Так само не мо-
жуть беззастережно примножу-
вати кількість грошей і Нацбанк 
України та уряд – ні в частині 
прямого друкування банкнот, ні 
в частині випуску гарантійних 
боргових паперів. Регулятор як 
оператор грошового ринку та ре-
зервна установа не має права ад-
міністративно збільшувати чи 
зменшувати ресурси окремих фі-
нустанов, уряду чи державних 
компаній, оскільки таким чином 
змінює реальну вартість і до-
ступність грошових коштів та їх 
розподіл між суб’єктами фінан-
сових ринків. Тобто українська 
модель суб’єктивного регулю-
вання й адресного розподілу 
грошових ресурсів призводить 
до загальних втрат в економіці 
під час отримання неправомір-
них доходів адресатами емісій-
них коштів.

На мій погляд, завдання цен-
трального банку в емісійному та 
резервному плані полягають у 
технічному забезпеченні цирку-
ляції грошей певного обсягу, про-
диктованого самою економікою, 
включаючи виправлення окре-
мих диспропорцій, що виника-
ють на позикових ринках. Масш-
табне втручання в циркуляцію є 
незаконним. Із цього випливає 
неправомірність прямого емісій-
ного рефінансування окремих 
банків, а тим паче централізова-
ного кредитування нефінансових 

підприємств. НБУ спочатку дру-
кує і роздає за адміністратив-
ними критеріями грошові знаки, 
а потім самочинно вилучає їх з 
обігу. В обох випадках він пору-
шує права власників грошових 
активів і закони грошового обігу, 
таким чином демонструючи всім, 
що в Україні працюють не гроші, 
а напівфальшиві папери цен-
трального банку. Тож, не варто 
дивуватися недовірі наших гро-
мадян до гривні.

АНТиДОЛАРОВА СВЕРБЛЯЧКА
Величезних збитків нашій еконо-
міці завдає догматичне, антинау-
кове ставлення українського фі-
нансового керівництва до обігу 
іноземної валюти. Після скасу-
вання радянських законів про за-
борону використання і збері-
гання населенням іноземних гро-
шових знаків вони об’єктивно 
стали виконувати окремі функції 
грошей. Наявність доларів та ін-
ших іноземних валют позбавляє 
національну фінансову систему 
бажаної для нинішніх догматиків 
від влади моновалютності, що пе-
ребуває під їхнім контролем. Ви-
ходить, що формально для всіх 
громадян валюти інших країн за-
боронені, а українські мільйо-
нери та мільярдери негласно жи-
вуть лише в доларовому просторі 
й гривнею майже не послугову-
ються.

Є формальна правова забо-
рона використання доларів як 
офіційного платіжного засобу, 
але її відсутність щодо їх застосу-
вання в інших грошових відноси-
нах – під час визначення вар-
тості, обміну, заощадження, між-
народних розрахунків тощо – ре-
ально унеможливлює обмежен  ня 
на українській території решти 
функцій інвалюти. Якщо вона 
з’явилася, то обов’язково нею 
платитимуть, розраховуватиму-
ться, надаватимуть позики тощо. 
А коли в економіці використову-
ється не тільки гривня, а й до-
лари, євро тощо, то сильніша 
з-поміж них валюта витіснятиме 
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НЕРОЗВиНЕНІСТЬ ФОНДОВиХ 
МЕХАНІЗМІВ ТА ФАКТиЧНО 
БРАК НА РиНКАХ 
ІНВАЛЮТНиХ ІНСТРУМЕНТІВ 
ЗАВАжАЮТЬ НАСиЧЕННЮ 
ЕКОНОМІКи КАПІТАЛОМ 
І НЕ ДАЮТЬ ЗМОГи 
ЗБАЛАНСУВАТи ПОПиТ НА 
ДОЛАРи ВСЕРЕДиНІ КРАїНи

з обігу слабші. Тому об’єктивно 
долар виштовхує гривню, бо їй 
довіряють менше: нині курс вста-
новлюється під адміністратив-
ним тиском регулятора, який для 
штучного його утримання курсу 
викидає на ринок величезні об-
сяги валюти зі своїх резервів; ді-
ють адміністративні обмеження 
на обіг та банківські операції з 
іноземними грошовими знаками, 
зокрема заборонені валютні кре-
дити. Внаслідок цього курс об-
міну неправдивий, неринковий, 
вартість гривні штучно завищу-
ється, а долара – занижується. 
Так вигідніше всім – від олігархів 
і державного апарату до україн-
ських пенсіонерів. Але занижена 
вартість долара також створює 
зацікавленість громадян у його 
закупівлі для заощаджень у зави-
щених обсягах і сприяє девальва-
ційним очікуванням, які все одно 
справджуються. Недовіра до нац-
валюти, яка в цих умовах лише 
посилюється, зменшує гривневі 
депозити й накопичення. А обме-
ження на платіжні, кредитні й ін-
вестиційні операції в доларах 
призводить до небажання банків 
приймати останні на свої рахун-
 ки, оскільки посередництво за 
цих обставин стає неможливим, 
тому загалом кредитно-інвести-

ційних ресурсів хронічно не ви-
стачає. Іноземна валюта витісня-
ється в позабанківський обіг і в 
умовах браку останньої для по-
криття дефіциту платіжного ба-
лансу жодній владі не вдається 
витягти її звідти для задоволення 
державних потреб. До того ж до-
даткові обмеження доларового 
обігу призводять до зворотного 
ефекту – спротиву суб’єктів еко-
номіки, приховуванню валюти, 
тінізації її обігу.

Найсильніші, перевірені ча-
сом національні банківські сис-
теми, як, наприклад, англійська, 
ніколи не забороняли обігу іно-
земної валюти, насамперед із 
країн – колоній британської ім-
перії, на території метрополії. 
Фунт стерлінгів від цього не ста-
вав слабкішим. Він домінував не 
тільки вдома, а й у міжнародних 
розрахунках (із XVII до першої 
половини XX сторіччя). І досяга-
лося це не заборонами інших гро-
шових знаків.

Можна сказати, що всі за-
клики до дедоларизації еконо-
міки, витіснення іноземних гро-
шових знаків з обігу в умовах, 
коли платоспроможність націо-
нальної економіки та дійсний 
статус гривні вимірюються наяв-
ністю доларів, є виявом невігла-

ства, вкрай вульгарної демагогії, 
можливо, ностальгічним відгу-
ком радянського минулого, яке 
нерідко має вирішальний вплив 
на рішення фінансово-податко-
вих керманичів України. Саме з 
цих причин фінансова пожежа 
2008 року мала руйнівні на-
слідки для фінансової системи, 
яка практично перестала вико-
нувати значну частину своїх 
функцій. І не відновилася доте-
пер.

ФАЛЬшиВІ ІНСТРУМЕНТи 
ДЛЯ ГРОшОВОї ЕМІСІї
Емісійно-грошова політика ви-
користовує невідповідні ринко-
вій економіці адміністративні 
(ручні) інструменти рефінансу-
вання кре дитно-грошової сис-
теми. Так, з метою забезпе-
чення ліквідності банків НБУ 
використовує такі шкідливі для 
монетарної системи інстру-
менти, як тендери з прямого 
рефінансування банків, урядові 
гарантії повернення позик, 
надвеликі експансії регулятора 
на валютному ринку, стабіліза-
ційні й санаційні кредити не-
платоспроможним установам, 
їх націоналізація, які в розви-
нених країнах світу. як пра-
вило, не застосовуються.

Натомість відносно незначне 
поширення дістали сучасні ме-
ханізми, як-от операції НБУ на 
відкритому (вторинному) ринку, 
коли він купує в банків чи про-
дає їм урядові боргові папери та 
здійснює з останніми операції 
РЕПО (купівля-продаж урядо-

вих цінних паперів із зобо в’я-
занням зворотного продажу чи 
купівлі через певний час за вста-
новленою заздалегідь ціною). 
Але в наших умовах грошовий 
регулятор здійснює прямий ви-
куп державних облігацій у пев-
ної обраної фінансової установи, 
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у той час як у розвинених краї-
нах світу ці операції та РЕПО з 
облігаціями загальнодоступні й 
рівноправні для всіх власників.

Найчастіше вживаним ін-
струментом регулювання моне-
тарної бази в останні роки, як 
вказувалося, були депозитні сер-
тифікати НБУ. В деяких європей-
ських країнах, як-от Франція, 
Швейцарія, Італія тощо, на рівні 
Європейського центрального бан-
 ку депозитні сертифікати теж ви-
користовуються, проте в обмеже-
них масштабах. Там вони є радше 
додатковим інструментом, що за-
стосовується як виняток, на ко-
роткий термін і в певних випад-
ках. Фактично видача Нацбанком 
і повернення йому депозитних 
сертифікатів витіснили з обігу 
більш ринкові операції з РЕПО 
державними борговими папера-
 ми, які також дають фінустано-
вам змогу розмістити в регуля-
тора під відсоток надлишкові 
грошові кошти чи отримати кре-
дит. Державні облігації є інстру-
ментом фінансових ринків і ма-
ють здатність до вторинного 
обігу, на відміну від депозитних 
сертифікатів НБУ, які є штучно-
маніпуляційними засобами адмі-
ністрування ліквідності. До того 
ж операції центрального банку на 
відкритому ринку здійснюються 
за допомогою відповідного ситу-
ації на ньому рівня облікової 
ставки (в останні п’ять років вона 
перебуває в діапазоні 7,5–12,0%), 
у той час як за операціями з де-
позитними сертифікатами він 
щомісяця змінює відсоткову став-
 ку і вона може коливатися в 
бу  дь-яких межах (в останні роки 
0,8–25% залежно від терміну 
розміщення сертифікатів).

Треба також зауважити, що в 
країнах розвиненої банківської 
культури у відносинах централь-
ного й комерційних банків на від-
критому ринку застосовується 
ширший спектр цінних паперів: 
наднаціональних інституцій та 
іноземних держав (в Англії, Ав-
стралії, Швейцарії, США, Японії), 
казначейських, місцевих, банків-
ських, іпотечних установ, корпо-
рацій тощо (у Швеції, Швейцарії, 
європейській системі централь-
них банків, Мексиці тощо). Окрім 
того, центральні грошово-кре-
дитні установи здійснюють опе-
рації на відкритому ринку як із 
цінними паперами, емітованими 
у своїй державі (причому номіно-
ваними і в національній, і в іно-

земній валютах), так і з облігаці-
ями, казначейськими й банків-
ськими векселями, валютни  ми 
свопами, іншими борговими ін-
струментами, випущеними за 
кордоном. Це, зокрема, дає їм 
змогу регулювати попит-про по-
зицію на долари, євро, інші за-
кордонні грошові знаки на вну-
трішньому ринку за допомогою 
боргових паперів, а не шляхом 
купівлі-продажу самих інвалют-
них цінностей. Цікавий факт – 
починаючи з кінця 2011 року за 
допомогою валютних свопів про-
водяться транснаціональні опе-
рації між Федеральною резерв-
ною системою США та Європей-
ським центробанком (на сотні 
мільйонів доларів) і далі – з на-
ціо  нальними банками єврозони. 
Ці валютні свопи є інструмен-
тами надання європейцям ліквід-
ності в доларах США терміном 
від 1 до 84 днів.

Порівнюючи інструменталь-
 ну базу грошово-емісійних опера-
цій центрального банку України з 
іншими країнами, треба підкрес-
лити ось що.

По-перше, українська емісій-
но-грошова система створює над-
 то широкі можливості необ-
ґрунтованого і преференційного 
отримання деякими фінансо-
вими закладами додаткових ре-
сурсів без гарантій їх повернення 
та відповідальності. За таких ме-
тодів роздачі грошей – на будь-
який смак і всім без розбору – 
банкам немає потреби звертатися 
на ринки по грошові ресурси й 
конкурувати на них. Можна не 
залучати депозити населення і 
підприємств, ні позики від інших 
фінустанов, ні закордонні кре-
дити – нагорі завжди є «загаш-
ник» для своїх. Маючи гарантії 
кредитування від центробанку, 
комерційні установи не перейма-
ються також пошуком надійних і 
високоприбуткових господарсь -
ких партнерів, яким можна дові-
рити закумульовані фінансові ре-
сурси. Найважливішим для них є 

встановлення хороших відносин 
із регулятором. Отже, така мето-
дологія відвертає кредитні ре-
сурси від реального сектору еко-
номіки й призводить до неефек-
тивного їх розподілу між еконо-
мічними контрагентами.

По-друге, в українських реа-
ліях і далі використовуються не-
ринкові засоби, що дають змогу 
адміністративно втручатися в 
рух та розподіл грошових ресур-
сів на користь окремих банків, 
зокрема державних й олігархіч-
них. За цих обставин надруко-
вані нові платіжні засоби не од-
разу поповнюють кредитно-
грошові ринки й не діють через 
них, а тому не може бути досяг-
нута й збалансованість на фі-
нансових ринках, що є переду-
мовою зниження кредитних 
ставок.

По-третє, український регу-
лятор викривлено застосовує 
запозичені із західного досвіду 
монетарні інструменти, такі як 
операції купівлі-продажу дер-
жавних облігацій, операції 
РЕПО, а також розміщення де-
позитних сертифікатів. Перші з 
них діють у нас за неконкурент-
ними, непрозорими та нерів-
ними для всіх банків умовами. 
Зовсім інша роль депозитних 
сертифікатів: їх емітують у ве-
ликих обсягах, зменшуючи об-
сяги позикових операцій і та-
кож відволікаючи кредитні ре-
сурси від реального сектору еко-
номіки.

По-четверте, українська гро-
шово-кредитна система дуже сла-
 бо насичена борговими та ін-
шими цінними паперами і над-
мірно – натуральними майно-
вими цінностями, наданими під 
заставу банкам. Ці майнові цін-
ності, на відміну від фондових ін-
струментів, є низьколіквідними, 
що ускладнює поповнення сис-
теми грошовими коштами. Не-
розвиненість фондових механіз-
мів і фактично брак на ринках ін-
валютних інструментів заважа-
ють насиченню економіки капі-
талом, не дають можливості ство-
рити реальний внутрішній ва-
лютний і валютно-фондовий ри-
нок та збалансувати попит на до-
лари всередині країни.

Суб’єктивізм регулювання 
грошового обігу, який забезпечує 
ця нормативно-інструментальна 
база, на користь лише обраним. 
Такі підходи руйнують фінансову 
систему. 

УКРАїНСЬКА МОДЕЛЬ 
СУБ’єКТиВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ й АДРЕСНОГО 
РОЗПОДІЛУ ГРОшОВиХ 
РЕСУРСІВ ПРиЗВОДиТЬ 
ДО ЗАГАЛЬНиХ ВТРАТ В 
ЕКОНОМІЦІ

Продовження 
читайте  
в наступних 
числах Тижня
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6–12 квітня
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):
6 квітня, 17:00 – в межах «Французької весни» автограф-сесія 
Еріка-Емманюеля Шмітта. Спільно із Французьким інститутом 
у Києві та видавництвом «Кальварія».
8 квітня, 18:00 – презентація поетичної збірки Галини Крук 
«Співіснування». Спільно з літературною агенцією «Піраміда».
9 квітня, 18:00 – презентація книжки Михайла Слабошпицького 
«З голосу нашої Кліо». Спільно з видавництвом «Ярославів Вал».
10 квітня, 18:00 – презентація монограф� Віталія Чернецького 
«Картографуючи посткомуністичні культури. Росія та Україна 
в контексті глобалізац�». Спільно з видавництвом «Критика».
11 квітня, 18:30 – панельна дискусія «На кого працює 
фінансово-банківська система України».

Київ (вул. Спаська, 5):
11 квітня, 18:00 – «Одіссея ностальгій»: зустріч із Наталкою Сняданко 
та Євгеном Положієм. Спільно з видавництвом «Фоліо».

Львів (просп. Свободи, 7):
8 квітня, 18:00 – «Одіссея ностальгій»: зустріч із Наталкою Сняданко 
та Євгеном Положієм. Спільно з видавництвом «Фоліо».
9 квітня, 17:00 – зустріч із Сергієм Жаданом за мотивами збірки 
«Вогнепальні й ножові». Спільно з видавництвом «Клуб сімейного 
дозвілля».
10 квітня, 18:00 – День Бразил�: студенти розповідають про свою 
країну. Спільно з міжнародною організацією «AIESEC».
11 квітня, 18:00 – зустріч з Евою Гатою. Спільно з видавництвом «Бак».

Вінниця (вул. Соборна, 89):
10 квітня, 18:00 – «Одіссея ностальгій»: зустріч із Наталкою Сняданко 
та Євгеном Положієм. Спільно з видавництвом «Фоліо».
12 квітня, 18:00 – зустріч із професором Яґеллонського університету 
Ярославом Поліщуком, автором книжок «І ката, і героя він любив… 
(Михайло Коцюбинський)», «Пейзажі людини. Тринадцять історій зі 
світу літератури», «Ревіз� пам’яті». Спільно з видавництвами «Акта», 
«Твердиня» та ВЦ «Академія».

Харків (вул. Сумська, 3):
6 квітня, 10:00 – майстер-клас юриста Айвері Ґудмена (Каліфорнія, 
США). Тема: «Особливості банківського, фінансового права та ринку 
цінних паперів». Робоча мова англійська.
6 квітня, 18:00 – презентація книжки Галини Крук «Співіснування». 
Спільно з літературною агенцією «Піраміда».
9 квітня, 19:30 – брифінг «Світ інтернет-технологій». Модерує Аліна 
Довженко.
12 квітня, 18:00 – «Одіссея ностальгій»: зустріч із Наталкою Сняданко 
та Євгеном Положієм. Спільно з видавництвом «Фоліо».

Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
11 квітня, 17:00 – зустріч із Сергієм Жаданом за мотивами збірки 
«Вогнепальні й ножові». Спільно з видавництвом «Клуб сімейного 
дозвілля».



Сувора північ
Найбільша загроза для порятунку євро – це дедалі гірша політика 
економічної допомоги як на півночі, так і на півдні

Л
апландія – найвіддале-
ніша від Кіпру частина 
Європи. Але у весняний 
день сонце, що відбива-

ється від безкраїх засніжених 
просторів, не поступається за 
яскравістю середземноморсь-
кому. Певно, і в Лапландії, і на 
Кіпрі повнісінько російських 
бізнесменів та відпочивальни-
ків. Але в економічному сенсі це 
земля й небо. Впродовж остан-
ніх кількох тижнів Кіпр став 
п’ятою країною єврозони, де 
почалися перемови про необ-
хідність економічної допомоги. 
А Фінляндія з найвищим кре-
дитним рейтингом ААА, ма-
буть, найсуворіша з держав-
кредиторів.

Не може не вражати те, що 
найшвидшими темпами розви-
вається економіка держав Бал-
тійського регіону: Скандинавії, 
Німеччини, Польщі, колишніх 
республік радянської Прибал-
тики, тоді як у Середземномор’ї 
– від Греції до Іспанії – темпи 

розвитку економіки сповільню-
ються найстрімкіше. Причини 
цього складні й заплутані. На-
разі північ і південь цілком від-
повідають стереотипним уяв-
ленням про них: Кіпр – колиска 
прекрасної, але примхливої Аф-
родіти, народженої з морської 
піни; Фінляндія – батьківщина 
старого чарівника й барда Вей-
немейнена з тамтешнього епосу 
«Калевала», який вийшов із 
правічного моря й почав оброб-
ляти голу, неродючу землю.

Озлоблення між північчю та 
півднем наростає. На Кіпрі роз-
гнівані демонстранти вийшли 
на вулиці, щоб захистити свої 
банківські вклади, протестувати 
проти зубожіння й висловити 
своє «фе» Європі, а особливо Ні-
меччині. Водночас фінський 
прем’єр-міністр Юркі Катайнен 
зібрав кількох європейських лі-
дерів на лапландському курорті, 
щоб порадитись, як зробити єв-
ропейські відносини «справед-
ливішими». Ті, хто «дотриму-

ється правил» (тобто північ), не 
повинні завжди бути зобов’язані 
закладати свої гроші за тих, хто 
їх порушує (тобто південь), – за-
явив Катайнен.

Умови пакета економічної 
допомоги Нікосії свідчать про 
крайнє роздратування держав-
кредиторів. Ера всеосяжної до-
помоги закінчується. Фінансові 
вливання відтепер повинні по-
єднуватись із залученням при-
ватних інвесторів. Кіпру було 
сказано, що його банки не отри-
мають допомоги коштом євро-
пейських платників податків. 
Тож вкладники повинні взяти 
на себе відповідальність за роз-
дутий фінансовий сектор, який 
жив за рахунок сумнівного біз-
несу з Росії і надто залежить від 
Греції. Тепер головне для північ-
них країн – уникнути помилок, 
яких припустилися під час на-
дання допомоги Афінам, коли 
члени єврозони позичили біль-
 ше коштів, ніж греки зможуть 
будь-коли віддати (включно з 
рекапіталізацією банків). Зго-
дом державам-кредиторам дове-
лося змусити приватних власни-
ків грецьких облігацій узяти на 
себе пов’язані з грецьким боргом 
утрати, а зараз вони потай спи-
сують і офіційну заборгованість 
Греції перед ними.

Фіни, голландці й німці хо-
чуть відмежувати єврозону від 
ідеї об’єднання боргових зобо-
в’язань, за що виступають євро-
федералісти. Натомість у них є 
бажання зміцнити засадничі 
межі євро, визначені Ма астри х-
тсь  ким договором: кожна країна 
повинна сама відповідати за 
власну економічну політику 
згідно з правилами, визначе-
ними центром. Сувора позиція 
Фінляндії частково пояснюється 
поняттям національної само-
стійності: цей невеличкий народ 
у країні безкраїх лісів та озер бо-
ровся проти Радянського Союзу 
в Зимовій війні 1939–1940 років 
сам на сам, згодом – разом із Ні-
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меччиною під час Другої світо-
вої, від 1941-го до 1944-го, а по-
тім – проти Третьго Рейху в Ла-
пландській війні 1944-го. Під 
час холодної війни Фінляндія 
була напівізольованою буфер-
ною державою між Сходом і За-
ходом.

Коли розвалився Радянсь кий 
Союз, а у Фінляндській Респу-
бліці луснула «булька» на ринку 
нерухомості, це втягнуло країну 
в жорстоку рецесію та банківську 
кризу: від 1990 до 1993 року ВВП 
зменшився на 10%, ціни на 
житло впали на 40%, а фінська 
марка втратила 30% вартості. 
Гельсінкі не шукало допомоги за 
кордоном. Економісти заявля-
ють, що реформи, проведені під 
час кризи, заклали підвалини 
для швидкого одужання еконо-
міки, найвідомішим символом 
якого стала поява виробника мо-
більних телефонів – компанії 
Nokia. Після вступу до єврозони 
Фінляндія чітко висловила свою 
позицію країнам «середземно-
морського клубу»: годі скиглити, 
пора проводити реформи. По-
гляньте лише на країни Балтії: 
вони пройшли страшну рецесію 
та девальвацію національних 
грошових одиниць відносно 
твердих валют, але зараз зроста-
ють швидше, ніж будь-які інші 
держави ЄС. Багато членів «се-
редземноморського клубу» ве-
дуть мову про вихід із єврозони. 
А от у «балтійському клубі» ши-
куються в чергу на членство.

Естонія перейшла на євро у 
2011 році. Незважаючи на ва-
гання виборців, Латвія подала 
заявку на вступ до єврозони на-
ступного року. Услід за нею 
ідуть Польща та Литва. Їхні лі-
дери вважають суворі фіскальні 
правила не штрафними санкці-
ями, а гарантією проти майбут-
ньої нестабільності.

Водночас те, що Кіпр став 
ігровим майданчиком і скарб-
ничкою для російських грошей, 
навряд чи викличе співчуття се-
ред фінів. Внутрішня політика 
загострює суперечки із приводу 
Європи. Поява на політичній 
арені євроскептиків – партії 
«Справжні фіни», яка посіла 
третє місце на виборах 2011-го, 
– загрожує незграбній шести-
партійній коаліції Катайнена.

…І їМ НЕ ЗІйТиСЯ ВДВОХ?
Не можна не захоплюватися 
тим, як Фінляндія лібералізу-

вала свої ринки, інвестувала в 
освіту й технології, водночас 
створивши щедру державу «за-
гального добробуту» й забезпе-
чивши фінансову дисципліну. 
Але вона ризикує стати жертвою 
власної погорди. Будь-яка кра-
їна може зненацька потрапити в 
халепу, і ця не виняток. Колись 
могутня Nokia переживає зане-
пад. Корекція фінансової полі-
тики у валютному союзі, де сто-

рони не можуть девальвувати 
грошову одиницю, – набагато 
важча справа, особливо коли 
економіка сусідів теж пригаль-
мовує і навіть країни з міцними 
бюджетами змушені за-

ощаджувати. Якби Фінляндії до-
велося долати рецесію в межах 
єврозони, це відбувалось би 
куди болючіше. Чи багато діс-
тали б тоді підтримки «Справ-
жні фіни»? І через скільки часу 
Європа заговорила б про вихід 
Гельсінкі з ареалу євро?

Найбільша загроза для по-
рятунку спільної валюти – це 
дедалі гірша політика економіч-
ної допомоги як на півночі, так і 
на півдні. Північ має повне 
право вимагати відповідаль-
ності від тих, кому сприяє. Але 
вона також має свої обов’язки: 
проявляти реалізм у плануванні 
програм економічної допомоги, 
щоб не завдавати зайвого болю; 
терпляче чекати із запрова-
дженням суворої економії в себе, 
поки одужують інші; а понад 
усе – поспішити з відбудовою 
розхитаної фінансової струк-
тури єврозони. Перший крок до 
відвернення ще однієї кризи на 
півдні – не кидатися сніжками, 
а створити справжній банків-
ський союз. 

ПЕРший КРОК, ЯКий СЛІД 
ЗРОБиТи ДЛЯ ВІДВЕРНЕННЯ 
НОВОї КРиЗи НА ПІВДНІ, –  
НЕ КиДАТиСЯ СНІжКАМи,  
А СТВОРиТи СПРАВжНІй 
БАНКІВСЬКий СОЮЗ
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(Не)тиха гавань
Наслідки подій на Кіпрі для інших офшорних зон

Донедавна більшість ана-
літиків схилялися до 
думки, що важливість 
Кіпру як офшорного фі-

нансового центру (ОФЦ) до 2017 
року зростатиме і що це дасть 
йому змогу наздогнати Бермуди 
та впритул наблизитися до 
Джерсі. А ось тепер багато хто 
ставить собі запитання, чи має 
ця країна взагалі хоч якесь май-
бутнє як податкова схованка.

Зорієнтована на Росію бан-
ківська модель острова злама-
лася. Власники великих депози-
тів, поза сумнівом, намагати-
муться якомога швидше повиво-
дити з Кіпру все, що залишиться 
від їхніх коштів. Важко уявити 
собі, як фінустанови приваблю-
ватимуть нових клієнтів із-за 
кордону. Новини погані не лише 
для позичальників, а й для де-
сятків кіпрських юридичних 
фірм та сектору обслуговування, 
який працював на пострадян-
ський ринок.

Не такий чіткий прогноз 
для іншої офшорної спеціаліза-
ції Кіпру – холдингових компа-
ній, зареєстрованих на острові 
які використовуються як ка-
нали для ухиляння від сплати 
податків. Багато росіян та схід-
них європейців звертаються до 
них для «оптимізації оподатку-
вання» прибутків і опе  рацій з 
акціями. Вони творчо викорис-
товують кіпрське законодав-
ство, зокрема відсутність опо-
даткування дивідендів або при-
бутків на капітал (за винятком 
доходів від нерухомості). Ці ж 
таки механізми служать прока-
чуванню фондів «туди й назад» 
(англ. round-tripping) тіньового 
виведення капіталу за кордон, а 
затим повернення його під ви-
глядом іноземних інвестицій, 
що уможливлює податкові 
пільги. Наразі ще не зрозуміло, 
чи втрата репутації через бан-
ківську кризу зачепить бізнес 
холдингових компаній, 
оскільки податкове законодав-
ство залишається незмінним, 
зберігаючи вигідні лазівки. Ке-

рівник однієї великої реєстра-
ційної фірми прогнозує, що час-
тина клієнтів перенесе свої юри-
дичні адреси на Мальту або ще 
кудись, де пропонують ті самі 
вигоди, що й на Кіпрі (доступ до 
ЄС і податкові пільги).

Борець за справедливе опо-
даткування Ніколас Шексон 
стверджує, що Кіпр – класичний 
приклад того, якої шкоди може 
завдати захоплення невеликої 
території фінансовою інду-
стрією. Він сподівається, що це 
фіаско підірве й інші ОФЦ. Але 
професор Університету Ґріффіта 
(Австралія) Джейсон Шармен 
вказує, що зазвичай податкові 
гавані мають зиск із таких непев-
них ситуацій.

Наприклад, греки – великі 
клієнти ОФЦ; очевидно, те саме 
можна буде сказати і про кіпріо-
тів. Деінде вже чекають із роз-
простертими обіймами на ро-
сіян – клієнтів кіпрських уста-
нов. Лунають повідомлення про 
справжнє полювання на власни-

ків депозитів, розпочате бан-
ками Швейцарії, Сінгапуру, Ду-
баї, Латвії та Андорри. До деяких 
навіть літають їхні представ-
ники, щоб особисто поспілкува-
тися. «Якщо на одному курорті 
виникла загрозлива ситуація, 
люди не перестають їздити у від-
пустку. Вони просто обирають 
інший острів. Те саме маємо і з 
банками», – каже Шармен.

І все ж таки кіпріотська сага 
висвітлила ширше коло про-
блем. Одна з них – невідповід-
ність між заходами із протидії 
відмиванню грошей (AML) на 
папері та в реальності. У рей -
тингу Базельського інституту 
врядування Кіпр має кращу по-
зицію, ніж Німеччина (див. «То 
в кого...»), але швидше за все 
тому, що там заплющують очі на 
неофіційні рухи в обхід закону. 
Міжнародна група для протидії 
відмиванню грошей (FATF), яка 
стежить за дотриманням стан-
дартів AML в усьому світі, по-
чала звертати стільки само уваги 
на дотримання законності, як і 
на зміст законодавства. Великі 
країни можуть, крім того, вико-
ристати Кіпр як привід при-
швидшити нещодавно розпочаті 
Америкою заходи, щоб змусити 
«податкові гавані» автоматично 
обмінюватися інформацією про 

клієнтів із фіскальними устано-
вами інших держав. На думку 
Ендрю Моррісса, фахівця з оф-
шорів і професора Університету 
Алабами, це може призвести до 
плутанини в правилах, яка 
збільшить витрати і зменшить 
кількість транзакцій в ОФЦ. 
Якщо він має рацію, то колапс на 
Кіпрі оплакуватимуть не лише 
росіяни. 
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Місце в рейтингу серед 144 країн
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Економіка взаємодії

мультика «Мама»   – історію сло-
ненятка, що шукає свою матусю.

Загалом із понад 30 тис. 
успішних проектів на Kickstarter 
найменше було реалізовано у 
сфері технологій (616), найбіль-
 ше – в царині музики (10 729), 
фільмів та відео (9 286). Най-
дорожчі ідеї – це здебільшого 
комп’ютерні ігри (13 із 22 про-
ектів, що зібрали понад $1 млн).

Увага до музичного й відео-
контенту, можливо, пов’язана з 
тим, що сучасний мережевий 
краудфандинг почався саме зі 
сценічного проекту. Ще в 1997 ро-    
ці американські шанувальники 
британських рокерів Marillion 
провели в інтернеті успішну кам-

дингу принципом «усе або ні-
чого». Якщо проект не назбирає 
задекларованої для його розвитку 
суми в установлені терміни, 
гроші повертаються доброчин-
цям.

Вирахувати заздалегідь ус-
пішність задуму практично не-
можливо. Так, на міжнародній 
платформі із тріском провалився, 
зібравши лише 17% із необхідних 
$7 тис., запропонований амери-
канцем проект фільмування до-
кументальної кінострічки про 
наслідки катастрофи на Чорно-
бильській АЕС. І водночас тріум-
фально «переміг», отримавши на 
$775 більше за необхідну суму 
(загалом $5775), кумедний The 
Pickle Project – омріяне двома 
нью-йоркськими жіночками «при-
 страсне дослідження української 
кухні» безпосередньо на її істо-
ричних теренах. Наша націо-
нальна гастрономія, як ка-
жуть авторки проекту Лін-
 да Норріс та Сара Кроу, 
«відображає не тільки іс-
торію окупації країни, 
імміграції, а й сезонні 
ритми. Україн  ці ви-
сокоадаптивні, але 
підтримують ети- 
ку самодостатно-
сті та зв’язок із 
природою. Бага-
 то з них, як і ра-
ніше, ходять у ліс 
по гриби, трима-
ють картоплю в 
підвалі й рев  но 
бережуть рецеп-
 ти маринаду своєї 
матусі. Водночас 
поява супермарке-
тів та фастфуду озна-
чає, що традиції змі-
нюються…» На твор-
чість за кордоном волі-
ють збирати гроші й 
самі українці. Примі-
ром, киянин Богдан 
Шмаха одержав зав дя   -
 ки краудфандингу $1 тис. 
на створення пластилінового 

М
одний термін «крауд-
фандинг» (від англ. 
cro  wd – натовп, funding 
– фінансування), як і 

все нове, є добре забутим ста-
рим. «Зі світу по нитці» кошти 
збирали ще в XVII столітті, при-
міром для видання книжок. Од-
нак справді світового поши-
рення «народне» забезпечення 
грішми набуло за допомогою 
інтернету, бо в мережі «об’єд-
нати» суми для створення мис-
тецького, соціального чи бізнес-
проекту значно простіше. Крауд-
фандинг нерідко називають аль-
тернативою пошукам інвестора, 
розмірковуючи про ризики капі-
таловкладень. Та є ще й інша 
думка: «спільнокошт» не є су-
перником потенційно окупним 
інвестиціям чи банківським кре-
дитам. Дуже часто люди допома-
гають насамперед ідеям, які на-
вряд чи зацікавили б серйозних 
фінансистів. Утім, ці починання 
дають змогу зробити світ трі-
шечки кращим.

МІжНАРОДНий 
ФУНДАМЕНТ
Найпопулярнішими у світі є 
платформи, створені спеціально 
для збору коштів на безліч різно-
манітних проектів одночасно. На 
найуспішнішій із них, нью-йорк-
ській Kickstarter, люди з усієї пла-
нети вже зібрали $3,6 млн, щоб 
зняти стрічку «Veronica Mars» із 
Кірстен Данст у головній ролі (є і 
традиційна для краудфандингу 
віддяка: наприклад, за 10-дола-
ровий внесок обіцяють надіслати 
файл зі сценарієм фільму, а «по-
жертва» понад $10 тис. дає право 
зіграти епізодичну роль). Фігуру-
ють тут і скромніші, «стодола-
рові» проекти. Загалом на цій 
платформі своїх «покупців» зна-
ходять 43,6% запропонованих 
ідей – незалежно від бюджету 
вони дістають повне фінансу-
вання. Решті не перепадає ані 
копійки, адже Kickstar ter пра-
цює за поширеним у краудфан-

Народне фінансування: як в Україні й світі збирають гроші  
на мистецькі та суспільно значущі ідеї і чим «спільнокошт» 
відрізняється від краудфандингу
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панію зі збирання коштів на 
турне колективу в США. Тоді ен-
тузіасти без участі самих їхніх 
улюбленців накопичили близько 
$60 тис. А в мережі почали 
з’являтися перші загальні плат-
форми відповідного спрямуван-
 ня: музичні ArtistShare (2000), 
SellABand (2006) чи кінематогра-
фічний FilmVenture.com (2002). 
Сьогодні таких чимало.

Поволі виникають схожі про-
екти і в Росії. Один із них – 
Planeta.ru, який свого часу ство-
рили виконавці гурту «Би-2», 
щоб мати гроші на запис нового 
альбому, нині спеціалізується на 
музичних та розважальних про-
ектах. Учасники цього починан-
 ня зібра  ли близько 10 млн руб. 
(майже $320 тис.). Схожу кар-
тину – здебільшого творчі про-
екти – можна побачити й на ро-
сійській платформі Boomstar ter. 
Зокрема, тут збирають гроші 
на чергові випуски розмовного 
гумористичного шоу «Вечерний 
Герасимец» на телеканалі «Дож-
 дь». За суспільне фінансування 
шоумени з РФ обіцяють слуха-
чам… відсутність цен  зури: «Ми 
робитимемо те, що неможливо 
собі уявити на федеральних ка-
налах: неформатний гумор, жар-
 ти про «небожителів». За цей 
«неформат» жителі країни вже 
виклали 302 тис. руб. (майже 
$10 тис.). Утім, такою підтрим-
кою не може похвалитися росій-
ський краудфан динг-проект со-
ціальної і технологічної спрямо-
ваності «С миру по нитке». За-

гальна сума, накопичена за два 
роки під усі ідеї на цій плат-
формі, становить 195 тис. руб. 
($6300). 

СПІЛЬНиМ КОшТОМ
Краудфандинг по-українськи 
називається просто – «спільно-
кошт» – і наразі діє лише на од-
ній платформі під назвою «Ве-
лика ідея». Збір грошей на саме 
створення цього сайта (38 тис. 
грн із потрібних 35 тис.) і став 

першим експериментальним віт  -
чизняним «спільнокоштом». Про-
екти тут найрізноманітніші – 
від екологічних до мистецьких. 
Серед останніх трапляються до-
волі оригінальні. Приміром, за-
вдяки «народному фінансуван-
 ню» стало можливим видання 
книжки для дітей, в основу якої 
лягли справжні пригоди дворіч-
ної дівчинки Маґдалени, котра 
подорожувала з батьками через 
Північну, Центральну та Пів-
денну Америку і збирала казки. 
Також на цій платформі здобув 
підтримку проект «в’яза но  го гра-
фіті» в Луцьку. На колективну 
щедрість на «Великій ідеї» нині 
розраховують музиканти гурту 
«Фо  лькнери», які хочуть здійс-
нити велосипедну етнографічну 
експедицію від Чорного до Бі-
лого моря в пошуках маловідо-
мих народних пісень. Тут шука-
ють кошти й організатори фести-
валю «Республіка», котрі збира-
ються створити великий малю-
нок на фасаді п’ятиповерхового 
будинку.

«Творчої енергії в українців 
дуже багато, і вона здебільшого 
цілеспрямована, – каже Ірина 
Соловей із команди «Великої 
ідеї». – Комусь кортить створю-
вати «зелені» інновації, хтось 
бере на себе такі питання, як 
розвиток села. Наш проект – це 
економіка взаємодії. Люди нала-
годжують зв’язки й завдяки 
цьому втілюють свої почи-
нання. Реалізують задуми, в які 
вірять, – не просто цікаві їм осо-
бисто, а й співзвучні із суспіль-
ним інтересом».

Справді, соціальні ініціа-
тиви на цій платформі теж здо-
бувають підтримку. Зараз на 
«Великій ідеї» вже зібрали 
101% необхідного фінансування 
(14 тис. грн) для розвитку про-
екту «Сімейна медицина» у 
кримських селах. Для початку, 
як переконані активісти, по-
трібно не так багато: шість пер-
сональних комп’ютерів, щоб лі-
карі змогли консультувати паці-
єнтів онлайн і складати елек-
тронні інформаційні бази про 
стан здоров’я жителів; навчання 
12 медиків працювати з комп’ю-
тером, програмами відеоконфе-
ренцій тощо. Іще один аспект 
програми полягає в тому, що 
сільський лікар, який оглядає 
пацієнта в селі, зможе в інтер-
неті вийти на зв’язок із профіль-
ним спеціалістом, наприклад 
невропатологом.

Інша успішна вітчизняна ідея 
«Чисті перлини України» перед-
бачає установлення контейнерів 
для роздільного збору сміття в 
популярних серед туристів ма-
льовничих куточках країни. Її 
профінансували на 10 тис. грн за-
мість заявлених 7 тис. Нині про-
ект реалізують у Кам’янці-По-
дільському.

Є тут і спортивні ініціативи, 
деякі з них уже реалізують. 
«Ідея Ніяса Ізмайлова була та-
кою, як він сам, – сміливою. – 
згадує Ірина Соловей. Він наро-
дився з ДЦП, але подолав те, що 
його стримувало, і став чемпіо-
ном Європи й світу з бодибіл-
дінгу. Переосмислив свій досвід 
і вирішив ним поділитись. За-
лучав кошти для того, щоб від-
крити центр реабілітації для 
людей як із фізичними ва-
дами, так і без них». Спортивно-
лікувальний осере док у крим-
ському містечку Джанкої, на 
відкриття якого відвідувачі «Ве-
ликої ідеї» зібрали 16,5 тис. грн 
за потреби в 16 тис. («спільно-
кошт» використовува ли як до-
даткове джерело), запрацював 
наприкінці березня.

Гроші на відеоігри чи шоу 
українці поки що не збирають. 
Нині вітчизняний «спільнокошт» 
має свою специфіку, вважає Іри-
 на Соловей: «В екстремальних 
умовах мусиш визначати пріори-
тети. У нас немає такої розкоші, 
як «а спробуймо оце, й оце теж…». 
Така вона, певно, базова різниця 
між «спільнокоштом» і крауд-
фандингом». 

ЗАВДЯКи «НАРОДНОМУ 
ФІНАНСУВАННЮ»  
ЗДОБУВ ПІДТРиМКУ  
ПРОЕКТ «В’ЯЗА НО  ГО  
ГРАФІТІ» В ЛУЦЬКУ
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Світ під мікроскопом
Художній репортаж дає нагоду дізнатися, чому чехи – єдиний у світі 
народ, що ні з ким не бореться, як розбагатіти в Туреччині і що 
вбиває корінні народи Сибіру

Л
ітературні школи тради-
ційно пов’язують із гео-
графічними координата-
 ми. «Житомирська шко-

 ла прозаїків» в українській літе-
ратурі, евфемістичний «Юго-За-   
пад» (щоб не говорити прямо «за 
Одесу») в російській тощо. Отже, 
бачимо натяк на те, як важливо 
для формування літературних 
шкіл зібрати певне збіговисько 
митців в одному місці в один час. 
Коли я прочитав кілька пере-
кладних книжок, написаних 
польськими журналістами Марі-
ушем Щиґелом, Яцеком Гуґо-
Бадером та Вітольдом Шаблов-

ським, стало зрозуміло, що ось 
вона – школа. До того ж невідо-
мого українській літературі жан-
 ру. Бо майже нереально назвати 
бодай двійко-трійко вітчизняних 
журналістів, що не обмежилися 
репортажами з-за кордону, а на-
писали ще й художні книжки.

ПОЛЬСЬКий РЕПОРТАж
Усі троє згадуваних авторів до-
тичні до варшавської Gazety Wy -
bor  czej. Маріуш Щиґел тривалий 
час був кореспондентом цього ви-
дання у Празі, тому не дивно, що 

обидві свої доступні українською 
книжки – «Ґоттленд» (переклад 
Богдани Матіяш) та «Зроби собі 
рай» (переклад Андрія Бондаря) 
– присвятив саме осмисленню че-
хів. Узагалі ось такий погляд 
збоку, чужинця, але обізнаного з 
місцевими особливостями, непо-
мітними для туриста, – доволі 
перспективний ракурс. Якби про 
Чехію розповідав її житель, біль-
шість анекдотичних подробиць, 
якими переповнені книжки Щи-
ґела, він просто опустив би, вва-
жаючи їх загальним місцем. На-
приклад, таку: почуття гумору в 
чехів настільки розвинене, що, 

потрапивши до театру на траге-
дію, вони здивовано роззира-
ються всю першу дію: «Де ж тут 
сміятися?» Показово, що не всім 
громадянам сусідньої країни, які 
читали книжки Щиґела, виста-
чило почуття гумору на нього за 
це не образитися. Особливо на 
той есей, де він за допомогою по-
рівняльного аналізу текстів гімнів 
десятків країн доводить, що чехи 
– єдиний у світі народ, який ні з 
ким не бореться, не хоче ні яких 
здобутків, бо вже отримав від 
Бога все, чого хотів, – Чехію. Саме 

на це натякає і назва другої 
книжки «Зроби собі рай». Їхати-
мете до Праги – ознайомтеся на-
передодні із творами Щиґела, 
щоб переконатися в його правоті.

Книжка Вітольда Шабловсь -
кого «Убивця з міста абрикосів» 
(переклад Дзвінки Матіяш) при-
свячена вже не сусідам, а колиш-
нім суперникам Речі Посполитої, 
від чиїх яничарів польські гусари 
навіть одного разу порятували Ві-
день. Проте варто було цьому по-
лякові затриматися в Туреччині 
трошки довше, ніж на шопінг-
тур, як виявилося, що спільних 
рис таки більше, ніж йому здава-

лося. І це не тільки повсюдна 
низька мода 1990-х – чоловічі ту-
рецькі светрики, а й, наприклад, 
поет Назим Хікмет, чий дідусь, 
пізніше бойовий генерал (паша), 
втік до Стамбула після невдалого 
польського повстання, так само 
як його поетично обдарований 
онук вирятувався з турецької 
в’язниці на моторному човні че-
рез Чорне море й Радянський 
Союз, але таки до Польщі.

Крім того, в цій книжці помі-
чаєш, наскільки важливо у праці 
репортера завести правильні зна-

Автор:
Антон 

Санченко
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РЕПОРТЕР 
БЕЗ КОРДО-
НІВ. Ришард 
Капусцінський 
є «професо-
ром» школи 
польського ху-
дожнього ре-
портажу

ВиРОСТиТи РЕПОРТЕРА – 
ДУжЕ КЛОПІТНА й 
НЕДЕшЕВА СПРАВА

йомства з місцевими. Герої ре-
портажів Шабловського – і су-
часний стамбульський молодий 
поет, і ведуча телепрограми із 
сексуальної освіти, і контрабан-
дисти, що перевозять азійських 
нелегалів між Туреччиною та 
найближчими грецькими остро-
вами. І навіть родина терориста 
Мехмета Алі Агджі, який учинив 
замах на понтифіка Івана Павла 
ІІ ще у 1981-му і якого тільки за-
раз мають випустити з тюрми в 
його країні. Шабловський під-
тримував контакти з родичами 
невдалого вбивці багато років, 
лише щоб мати шанси зробити 
інтерв’ю, коли того випустять. 
Розмови так і не відбулося, але це 
дало нам змогу виокремити ще 
одну неодмінну складову худож-
ньої репортажистики – подію, ба-
жано резонансну, іноді трагічну, 
іноді кумедну, але з широким ме-
дійним розголосом. І її несподі-
вані відлуння надалі. Якщо ві-
рити Шабловському, власник 
скромної взуттєвої фабрики в Ту-
реччині розбагатів завдяки тому, 
що черевиками саме його моделі 
кидався в Джорджа Буша ірак-
ський журналіст на прес-кон-
ферен  ції, і попит на них шалено 
зріс у мусульманському світі. 

Книжка Яцека Гуґо-Бадера 
«Біла гарячка» (переклад Остапа 
Сливинського), попри клінічну 
назву й депресивно-чорну обкла-
динку, є вітальною і життєстверд-
ною історією автомобільної подо-
рожі поляка з Москви до Влади-
востока засніженими просторами 
Росії. Пан Яцек дуже помірко-
вано обрав для цього автопробігу 
«бобік», а не якийсь наворочений 
лендровер, і це прислужилося 
йому бодай у тому сенсі, що його 
не вбили на нічній дорозі за Ура-
лом. Польський журналіст їхав 
від людей до людей, і саме їхні, 
іноді жахні, іноді кумедні, історії 
становлять основний матеріал 
книжки. Репортер – тільки  оче-
видець; його завдан  ня не випити 
всю горілку, щоб менше залиши-
лось корінним народам Сибіру, а 
донести до світу розповідь місце-
вої вчительки про те, як спива-
ються й накладають на себе руки 
мисливці та оленярі, опиняючись 
перед загрозою вимирання.

Отож у цій книжці окресли-
лася ще одна риса, яку повинна 
мати хороша репортажистика, – 
опис певних проблем, а не саме 
лише намотування миль на кар-
дан. До речі, кілька репортажів 

Гуґо-Бадер присвятив і Україні, а 
саме Донбасу. Тоді саме сталася 
серія жахітливих аварій на шахті 
імені Засядька, про які наші га-
зети, звісно, багато писали. Але 
жоден наш журналіст так ніколи 
й не прохопився, що шахтарські 
вдови, які отримали чималу ком-
пенсацію за загиблих чоловіків, 
одразу ставали місцевими «ба-
гачками» й на них полювали всі 
шлюбні аферисти міста.

Після цієї книжки я і подумав 
про школу, яка, певна річ, перед-
бачає наявність учителя й учнів. 
Добрі люди порадили мені почи-
тати невеличку книжечку – «Ав-
топортрет репортера» Ришарда 
Капусцінського (переклад Бог-
дани Матіяш). Її, власне, він не 
написав власноруч: це серія 
інтерв’ю з ним, у яких його роз-
питують про репортерські хи-
трощі, подробиці мандрів, роз-
мірковуючи про філософію праці 
репортера. І про те, чим книжки 
його художніх репортажів відріз-
няються від матеріалів, що були 
писані для новинних агенцій. 
Його найвідоміший твір «Імпе-
рія», про розвал СРСР, видано 
українською (переклад Дзвінки 
Матіяш). Після прочитання цієї 
книжки походження всіх зазна-
чених нами раніше рис школи 
польської художньої репортажис-
тики дістало підтвердження: ось і 
її професор. Так, схоже на те, що 
сучасний польський художній ре-
портаж виріс із книжок Капус-
цінського, як російська літера-
тура з «Шинелі» Гоголя.

УКРАїНСЬКий РЕПОРТАж
Капусцінський дав відповідь і на 
те, чому цього жанру нема в 
Україні. За його словами, вирос-
тити репортера – дуже клопітна й 
недешева справа. Бо хтось же має 
сплачувати за квитки на літаки й 
готельні номери по всьому світу, і 
спроможна на це, виходить, тіль-
 ки державна новинна агенція. 
Тож коли мене нещодавно запро-
сили до журі конкурсу художніх 
репортажів «Самовидець», я най-
більше сумнівався в успішності 
затії саме через зрозумілу і 
звичну відмінність у ставленні 
нашої держави: конкурсантам 
авіаквитки й готелі ніхто не опла-
чував би. Втім, мої побоювання 
були марними. Виявилося, укра-
їнцям досить, щоб відкрили кор-
дони, – і вони не тільки власним 
коштом об’їдуть увесь світ, а ще й 
цікаво про це напишуть. Лише на 

конкурс надійшло понад 40 ре-
портажів, до участі у фінальній 
частині було відібрано 28 текстів, 
що їх члени журі отримали вже 
під номерами, без вказівки на ав-
торство. Були розповіді з демон-
страції нелегальних іммігрантів у 
Каліфорнії, з Лаосу, Гавайських 
островів і т. ін. Але, звичайно ж, 
переважна більшість текстів сто-
сувалася України.

Лауреат спеціальної відзнаки 
журі (четверте місце) Ілля Афа-
насьєв написав репортаж «Зви-
чайна подорож українця до Ки-
таю». Журі сподобалася ретельна 
робота із джерелами автора, який 
писав про «нових пенсіонерів» 
Піднебесної як помітне соціальне 
явище останнього часу. Третє 
місце посів донецький блогер Де-
нис Казанський, відоміший під 
своїм ніком Frankenstein, за ре-
портаж «Санітарна зона» з малої 
батьківщини президента, міста 
Єнакієвого. Наталія Гуменюк діс-
тала друге місце за опис ман-
дрівки, яка почалася в шаріат-
ському Ірані й пролягла біль-
шістю близькосхідних країн аж 
до Тунісу, відразу після арабських 
революцій. Називалося це «Як 
звучить пустеля там, де почина-
ється вода». І першим став Олег 
Криштопа з репортажем «Украї-
 на. Масштаб 1:1», написаним у 
результаті його багаторічних ман -
дрів як кореспондента-телевізій-
ника. Ці поїздки охопили всю 

країну від Луганська до Закар-
паття й дають правдивий зріз 
життя українців останніх років.

За результатами конкурсу 
його організатор, видавництво 
«Темпора», планує видати збірку 
репортажів першої десятки фіна-
лістів «Самовидець: репортаж 
про себе і світ». Але мені багнеть-
 ся, щоб із цього відбору, з чистого 
аркуша розпочалася українська 
школа художньої репортажис-
тики і кожен вітчизняний корес-
пондент та блогер-мандрівник 
віднині відбувався не тільки но-
винами до своєї агенції та фото у 
Facebook, а й знав, що зрештою 
напише про все це книжку. Усі 
перелічені передумови виник-
нення школи нібито існують. І, 
сподіваюся, вже є ті, кому це буде 
цікаво читати. 
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Різке пробудження
Н

овина про вихід свіжого альбому 
«Гайдамаків» українська музична 
спільнота, вочевидь, має сприй-
мати неоднозначно. Адже музика 

– це музика, а життя – це життя. Річ у тім, що 
учасники найвідомішого останнім часом у 
Європі українського рок-гурту розійшлися 
торік не зовсім по-європейському. Тут ота 
безкомпромісність, яку постійно припису-
ють музиці «Гайдамаків», поширилася на 
справи життєві. Колектив вирішив «піти» 
фронтмена, той зрештою його покинув, на 
законних підставах забравши із собою і на-
зву гурту. Тож від минулого року «Гайда-
маки» – це вокаліст Олександр Ярмола од-
ноосібно і геть новий склад, який не має ні-
чого спільного з попереднім. Утім, для біль-
шості фанів юридичні та моральні аспекти 
«розлучення» поступаються останньому й 
головному аргументу – музиці. А вона в но-
вому альбомі під назвою «Годі спати!» пе-
редусім асоціюється зі словом «максима-
лізм». І не юнацьким, а дорослим (8 квітня 
Олександрові виповнюється 47), жорсткі-
шим та незламнішим, як і сам образ Яр-
моли, який видається не так сценічним імі-
джем, як справжнім життєвим кредо.

Свіжа платівка «Гайдамаків» проде-
монструвала вкрай промовисту та по-
своєму універсальну річ. Коли протягом ро-
ків колективу вдалося виробити насправді 

особистий стиль, власну мову (і байдуже, 
подобаються вони нам чи ні), а потім на-
брати нових хлопців, залишивши тільки го-
лос та обличчя гурту, це все одно звучатиме 
знайомо та впізнавано. Великі знавці твор-
чості банди, безперечно, почують різницю. 
Та й сам Олександр багато розповідає про 
«принципово новий щабель», утім, це ка-
жуть усі виконавці, особливо в часи змін.  
У нашому випадку, суто за музикою і, да-
руйте на слові, концепцією, одразу ж упізна-
ються старі добрі «Гайдамаки». Тільки жор-
сткіші за звучанням. Схоже, нові музиканти 
навіть майстерніші у виконанні. Хоча в рок-
музиці такого штибу швидкість – аж ніяк не 
провідний чинник. Тут головне – дух. А дух у 
цьому випадку уособлює сам Ярмола, хай 
вже не ображаються учасники гурту, які 
опинилися на іншому полі.

«Годі спати» – вже звичний для нас 
козак-рок з усіма відповідними складо-
вими: українське народне, балканські мо-
тиви, жваві барабани, нестримне бажання 
грати рок і значний елемент стилів ска і даб, 
що є спрощеною модифікацією регі. Цей 
альбом, як для рок-фолкового, вкрай урба-
нізований – і назви, і тексти. Останні, до 
речі, часто-густо позбавлені отієї славноз-
вісної української химерності та образності. 
Олександр Ярмола більшість слів рубає, як 
ліс. Утім, конкретика тут виправдана, адже 

нинішня молодь, перегодована суцільним 
постмодерном, схоже, втомилася від натя-
ків та іронії.

Взагалі альбом від початку до кінця – це 
своєрідне «рубилово», тут навіть труба, 
тромбон та акордеон разом звучать іноді 
важче, ніж електрогітара. Мабуть, єдина по-
вільна лірична пісня (а в «Гайдамаків» свої 
поняття про лірику) – «Літо», записана із Са-
шею Кольцовою («Крихітка»). Лише вона 
схожа на звичайний «красивий рок» і була 
видана синглом 2012-го. Так само як і «Пе-
редзвони мені пізніше» – соціально-
спрямована ска-«гоцалка». Кавер-версія 
класичного хеві-метал-хіта гурту Motorhead 
«Ace of Spades» продемонструвала, що на-
дихає на спів Олександра Ярмолу: пісню ви-

Черговий Тиждень іспанського кіно, що 
триватиме в столичному кінотеатрі 
«Київ» від 5 квітня, лаконічно (у п’яти 

фільмах), але досить повно продемонструє 
багату на жанри, режисерські й акторські 
відтінки панораму кінематографа Іспанії. 

Окрім того, програма покаже, як «вирощу-
вати» фільми суто на національному ґрунті. 
Тобто якщо, приміром, ірландське кіно ство-
рюють англійською переважно в копродук-
ції з Великою Британією, то іспанське – залу-
чає здебільшого власні інституції та приватні 

Краса по-іспанському інвестиції, і знімають його рідною мовою. 
Винятки трапляються у випадку продюсер-
ського планування релізу фільму в Сполуче-
них Штатах, де саме англомовні картини 
мають більше шансів потрапити у великий 
прокат (як-от стрічки «Інші» Алехандро Аме-
набара та «Я дуже збуджений» Педро Аль-
модовара). Однак загалом іспанцям майже 
не потрібно йти на компроміси: їхня мова – 
серед найпоширеніших у світі. Частково че-
рез це країна є однією з найпродуктивніших 
на континенті в сенсі кіновиробництва і що-
року посідає четверте місце за кількістю ви-
пущених фільмів після Франції, Великої Бри-
танії та Німеччини (близько 160–170 кіно-
стрічок). Та водночас екранний продукт ко-
ролівства на Піренейському півострові нині 
перебуває в не найвигіднішій позиції в себе 
вдома, програючи власний кінопрокат іно-
земцям, зазвичай американцям: частка 
суто іспанських фільмів становить в останні 
роки від 10% до 20% усіх стрічок, що йдуть 
на широкому екрані. Центр прокату й ви-
робництва міститься в столиці країни, Ма-
дриді, а регіональні інститути кіно, кінофон-
дів і телеканалів, попри активну діяльність, 
мають незнач не фінансування, і більшість 
тих фільмів, на які вони виділяють кошти, 
масового глядача не досягає. До нього дохо-
дять одиниці, так само як і до закордонної к
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конали близько до оригіналу, а ду-
хова секція лише додала жару до 
класичного рифу. Втім, коли посеред 
композиції гурт почав «рубати» на-
родну «Ой на горі то женці жнуть», 
це стало тягнути чи то на блазню-
вання над «класикою», чи то на хулі-
ганство. Але інший живий кавер – на 
рідкісну регі-пісеньку «Гей, Іване» 
«Братів Гадюкіних» – уже далекий 
від оригіналу. Пришвидшений та 
пригайдамачений. Саме звідси й сло-
ган «Годі спати!». Пісня «Меч Арея» 
(із запрошеним гостем – сибірським 
майстром горлового співу Альбєртом 
Кувєзіним) ніби натякає, що «Гайда-
маки» прагнуть розділити лаври по-

хмурих «Кому Вниз», такою готич-
ною, темною, м’ясистою, важкою ви-
йшла ця річ. Альбомна версія «Ді-
вчини з Дніпра» відчутно відрізня-
ється від тієї, яку люди могли бачити в 
торішньому відео. Багатьом не спо-
добалося: надто негайдамаківське, 
класичний рок заграли... Ну, власне, 
кожен має право на «ліво». Цього 
разу хлопці спробували схрестити ри-
фову фішку а-ля Led Zeppelin та The 
Rolling Stones із ледь помітними 
спробами відтворити духову секцію в 
дусі brass-джаз-року штибу Chicago. 
Багато пісень (особливо «Окружна», 
«Мафія» та на мексиканський лад 
чуттєва, іронічна «Ефір») – демон-
страція моторики духової секції, що 
часом викликає відчуття мікрото-
нального циганського апокаліпсису в 
пришвидшеному режимі, як коли пе-
ремикаєш звичайну платівку 33 1/3 
на швидкість 45 обертів.

А загалом уся есенція альбому 
красномовно вміщується в першу та 
останню пісні («Гайдамацька» та 
«Птахи»), у яких є все: драйв мідних 
духових, виразна мелодія, гармоній-
ність і… палке бажання комусь начис-
тити пику за першим-ліпшим рогом. 
Так-так, в Україні нарешті вийшла го-
стросоціальна платівка. І для вітчиз-
няної сцени, де всі переважно співа-
ють про кохання-зітхання-до рання, 
це дуже своєчасний реліз.  

Трагедія  
без патетики 
Нині вірменська література на наших теренах пред-

ставлена дуже мало: кілька книжок перекладів, 
кілька сторінок середньовічного епосу «Давид Са-

сунський» у шкільних хрестоматіях. Торік вийшов тема-
тичний номер часопису «Всесвіт», який, вочевидь, ще 
довго залишатиметься найновішим вибраним вірменської 
літератури в перекладах українською. Книжка Левона Хе-
чояна «Ладанові дерева» здатна якщо не заповнити ла-
куну, то хоча б зменшити її. Цього автора вважають одним 
із найкращих письменників своєї країни, і в його творах 
постає насамперед національний характер незалежно від 
того, про що йдеться на сюжетному рівні. 

До видання увійшли однойменна повість і 14 новел. 
«Ладанові дерева» описують історію роду, яка склада-
ється з десятків подій, що трапля-
ються із численними мешкан-
цями одного села. У сучасній лі-
тературі на цю тему, здається, 
неможливо говорити без по-
дальших закидів про вплив Мар-
кеса. Селище на берегах річки, 
що розділяє Вірменію і Грузію, 
подіб не до Макондо саме мно-
жинними заплутаними зв’яз-
ками між поколіннями, історію 
розказано від початку роду і до 
його фактичного кінця, коли 
при дорозі горить ватра з 
дерев’яних скульптур, що зображують дійових осіб цієї 
оповіді. Персонажі не лише є втіленням кавказької при-
страсності, щирості, емоційності, а й репрезентують тра-
гедію вірменського села: хтось гине, не зумівши присто-
суватися до нових умов, когось губить велике місто, ін-
шого арештовують і забирають до Сибіру, а разом вони 
перетворюються на героїв великого панно, де з частин 
формується образ історії. 

Кожна з новел Левона Хечояна – це зразок концен-
трованого ощадливого письма. Тут немає ні моралі, ні 
висновків. Автор не прагне дидактики, для нього важли-
віше передати емоцію, наснажити читача почуттями ді-
йових осіб. Важливо, що Хечоянові вдається уникнути 
патетики навіть під час зображення драматичних ситуа-
цій: коли йдеться про братовбивство громадянської ві-
йни, про блукання неприкаяних духів, про загибель 
батьків чи про чекання бездітної молодої дружини. 
Складно тільки описувати, обираючи за сюжет історію 
про те, як після землетрусу в Ленінакані батько відкопує 
з-під плит свого маленького сина. Розуміє, що не встигне 
його врятувати, але вони можуть поговорити, тож нама-
гається підбадьорити й розказує, що і мама, і одноклас-
ники вже стали янголами, – розмова триває, аж доки 
хлопчик не замовкає назавжди. Поміж сучасних україн-
ських письменників важко назвати когось так само лако-
нічного в проговоренні національного травматичного 
досвіду. Здається, наша традиція психологічної новели 
захлинулася ще після Стефаника, а відтоді всі тільки й 
намагаються висловитися в доступний мікрофон, доки 
не вимкнули. Та й така надзвичайна щирість у зобра-
женні переживань властива здебільшого молодим авто-
рам сповідальної прози про себе. На більший масштаб 
чомусь не вистачає розмаху. 

аудиторії. Втім, саме такі, не надто 
комерційні, авторські стрічки й про-
славили кінематограф Іспанії. Хто не 
знає Луїса Бунюеля й Педро Альма-
довара? Звісно, вони режисери з 
певним міжнародним лиском, але 
це не перекреслює їхньої мистецької 
величі. Справжніми перлами є й 
інші, не такі відомі кінематогра-
фісти. Із класиків це, очевидно, Ві-
сенте Аранда і Карлос Саура, а із су-
часних – Алехандро Аменабар і 
Алекс де ла Іґлесіа, Фернандо Труеба 
й Даніель Санчес Аревало, Хуан Кар-
лос Фреснадільйо та Франсіско 
Хав’єр Ґутьєррес і, звичайно ж, ви-
тончений та еротичний Хуліо Ме-
дем. Більшість глядачів часто чують і 
самі говорять про Антоніо Банде-
раса чи Пас Веґу, Пенелопу Крус або 
Елену Анайю, а от імена творця го-
рорів Жауме Балаґуеро,  чудового 
аніматора Іґнасіо Феррераса чи міц-
ного майстра трилерів Енріке Урбісу 
лунають хіба що в дискусіях кінома-
нів та спеціалістів. Але причина на-
віть кричати, а не говорити про цих 
митців, як і про іспанське кіно зага-
лом, – в оригінальності сюжетів та 
форм, що повністю руйнують кліше.

ВАРТО ПОБАЧиТи
«Зморщечки», 2011
Реж. Іґнасіо 
Феррерас
Повнометраж-
ний дебют ані-
матора фільму 
Сільвена 
Шоме «Ілюзіо-
ніст» – це дуже кінематографічна 
картина про дідуся, якого відправили 
в будинок для літніх людей. Альцгей-
мер, божевілля й жах існування в 
стані рослини – складові нетипового, 
як для анімації, сюжету з дуже сум-
ною канвою, але веселою і багатою 
формою та оптимістичним фіналом. 

«Немає спокою для нечестивців», 
2011
Реж. Енріке 
Урбісу
Цей трилер, 
лауреат пре-
мії «Ґойя» за 

шістьма номінаціями, є черговим іс-
панським досягненням у боротьбі із 
сюжетними стереотипами: поліцей-
ський, вистежуючи свідка свого не-
честивого вчинку, йде паралельно зі 
своїми колегами, які шукають його, 
слідами наркокартелів і зрештою ви-
ходить на терористів. 
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Так віщують зорі
У жовтні наступного року можливе зіткнення комети з Марсом,  
що може зумовити появу біологічного життя на планеті 

Н
а початку 2013 року вчені, 
які керують марсіанським 
розвідувальним супутни-
ком Mars Reconnaissance 

Orbiter, взялися планувати інше 
дослідження – не на Марсі. За їх-
німи розрахунками, відкрита 
комета під назвою ISON у ве-
ресні пройде на відстані 10 млн 
кілометрів (6 млн миль) від 
цього космічного апарата. ISON 
викликала неабияке пожвав-
лення в астрономічних колах. 
Якщо, розминувшись із Марсом, 
вона переживе наближення до 
Сонця, то може стати окрасою 
небосхилу над Землею. На 
думку астрономів, наявність су-
путника на достатньо близькій 
відстані від траєкторії набли-
ження комети буде надзвичайно 
доречною: можна стане вперше 
добре роздивитися цю гостю з 
окраїн Сонячної системи. 

Зараз оператори Mars Recon-
naissance Orbiter мають на підході 
ще одну комету, і вона, схоже, 
може пройти на відстані, що у 

200 разів менша, ніж ISON. Ця 
комета має не вельми мило-
звучне ім’я С/2013 А1 (Сайдінг-
Спринг) і відкрита 3 січня астро-
номами обсерваторії в Сайдінг-
Спринг, Австралія. Розрахунки її 
траєкторії, проведені НАСА, за-
свідчують, що комета пройде на 
відстані 50 тис. км від Марса 
19 жовтня 2014 року. Це достат-
ньо близько, щоб надзвичайно 
сильний телескоп HiRise, вста-
новлений на Mars Reconnaissance 
Orbiter, зміг «розгледіти» об’єкти 
на твердому ядрі на відстані кіль-
кох десятків метрів.

ТІЛЬКи УЯВиТи СОБІ…
Прогнози траєкторій нещодавно 
відкритих комет не бувають точ-
ними, тож не виключено, що 
С/2013 А1 насправді пройде і 
далі, розминувшись із Марсом 
на відстані 300 тис. км. Але може 
і не розминутися…

На сьогодні розрахунки свід-
чать, що шанси зіткнення комети 
з Червоною планетою дорівню-

ють приблизно 700 до 1, каже 
Пол Чодас із каліфорнійської ла-
бораторії JPL, яка керує роботою 
Mars Reconnaissance Orbiter. 
Якби таке все ж трапилося, це 
стало б не лише неймовірним ви-
довищем, а й небувалою нагодою 
для науки.

Ядро С/2013 А1 може мати 
лише 4 км у діаметрі, а може бути 
і вдесятеро більшим. Проте вче-
ним точно відома швидкість, із 
якою вона рухатиметься в моме-
 нт максимального зближення з 
Марсом: майже 56 км за секунду. 
Комета з ядром діаметром 8 км і 
вагою 200 млрд тонн, яка врі-
жеться в Марс на такій швидко-
сті, під час зіткнення вивіль-
нила б енергію, еквівалентну 60 
млн мегатонн вибухівки, що в 
мільйон разів перевищує потуж-
ність найбільшої випробуваної в 
історії водневої бомби. Якщо зі-
ткнення станеться на видимому 
із Землі боці Марса, то спостері-
гачі побачать спалах, як при по-
стрілі з гармати. 

Меркурій

Сонце

Марс

Комета C/2013 A1

Венера
Земля
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Джой Мелош, фізик з універ-
ситету Пердью, зробив розра-
хунки на підставі припущення, 
що ядро комети має діаметр 8 км. 
Після зіткнення з таким небес-
ним тілом на марсіанській по-
верхні утворився б кратер діаме-
тром приблизно 160 км. Спосте-
реження за процесом появи 
цьо   го провалля в корі планети й 
заміри його в наступні години, 
місяці та роки після утворення 
стали б подарунком для планет-
них геологів. У Сонячній системі 
більшість твердих поверхонь не-
бесних тіл подзьобані великими 
кратерами, що дало підстави для 
висновків щодо процесів, які від-
бувалися під час їх формування. 
Побачивши цей процес на власні 
очі, можна було б перевірити ті 
висновки.

Якщо для геології це було б 
цікаво, то для астробіології ще ці-
кавіше. Під поверхнею Марса є 
лід, що підтверджено даними з 
телескопа HiRise, який зафіксу-
вав характерний блиск на дні не-
давно утворених кратерів мен-
ших розмірів. Зіткнення з коме-
тою розплавило б значну частину 
цього льоду. Сліди ерозії та від-
кладення, які можна побачити в 
марсіанському кратері Мохаве – 
котловині діаметром 60 км, що 
утворилася близько 5 млн років 
тому, – свідчать, що колись вода 
була й на поверхні планети, 
розмивала новостворені форми 
ланд    шафту. Вона могла збира-
тися в озера. І хоча незабаром ті 
через холодну марсіанську атмос-
феру замерзали, під льодом вода 
залишалася у рідкому стані, у 
якому її підтримувало тепло від 
вибуху, що його зберігали гли-
бинні породи. Вона також просо-
чувалася крізь розколи в поро-
дах. А ті тримали тепло дуже 
довго. Ділянка марсіанської по-
верхні розміром з Уельс залиша-
лася б теплою і вологою ще міль-
йони років.

Чи ЗАЦВІТУТЬ  
ЯБЛУНІ НА МАРСІ?
Якщо на Марсі й справді є мі-
кроби (у що дехто хотів би ві-
рити), то вони, напевно, хова-
ються під поверхнею і не дають 
про себе знати. Зіткнення до-
статньої сили, яке частково 
розтопило б лід, могло б стати 
для них чимось на зразок не-
частих пустельних дощів, які 
забезпечують життя рослинам 
американської пустелі Мохаве 

(саме вона дала своє ім’я кра-
теру на Марсі). На Землі масш-
табні зіткнення з небесними ті-
лами означають смерть (див. 
Тиждень, № 5/2013). Якби 
сталося зіткнення комети 
С/2013 А1 з Марсом, його по-
тужність приблизно дорівню-
вала б катастрофі, що 66 млн 
років тому наприкінці крейдо-
вого періоду призвела до заги-
белі динозаврів (і мільйонів ін-
ших видів). Проте на Марсі таке 
зіткнення могло б стати почат-
ком життя, створивши розки-
дані оази в сухій і холодній пус-
телі планети.

Свіжий кратер схожих масш-
табів став би центром уваги пла-
нетології, а надто якби там спо-
стерігались ознаки життя. Для 
нинішніх наукових інструментів 
на поверхні та орбіті Марса така 
подія могла б мати неоднозначні 
наслідки.

Марсоходи НАСА Curiosity та 
Opportunity, вочевидь, не потра-
пляють безпосередньо на лінію 
вогню. Якщо зіткнення таки ста-
неться, його епіцентр, напевно, 
буде десь у південних гористих 
районах планети, а марсоходи 
перебувають ближче до еква-
тора. Проте вони повинні спо-
стерігати спалах і, можливо, за-
пишуть різноманітні незвичні 
атмосферні явища. Марсохід 
Curiosity зможе також виміряти 
зміни в атмосферному тиску і 
складі планетної оболонки (Op-
portunity не має для цього необ-
хідних інструментів). Є ймовір-
ність, що частина сотень мільяр-
дів тонн породи, викинутої в 
атмосферу, випаде достатньо 
бли  зько, щоб марсоходи змогли 
під’їхати і зробити її аналіз. Утім, 
не можна виключати й можли-
вості їх пошкодження таким 
кам’яним «градом».

Космічні апарати НАСА на ор-
біті Марса – Mars Recon naissance 
Orbiter, Mars Odyssey і MAVEN 
(який саме приєднається до них), 
а також Mars Express Європейсь-
кого космічного агентства – бу-
дуть у такому разі в більшій небез-
пеці. Їхні орбіти зазнають «об-
стрілу» уламками. Професор Ме-
лош вважає, що може визначити 
ступінь небезпеки. Для цього він 
скористався б розрахунками, зро-
бленими ним і його колегами ра-
ніше для обчислення кількості 
марсіанської породи з кратера 
Мохаве, що осіла на обох природ-
них супутниках Марса. 

КОСМІЧНА СТАНЦІЯ В КОМІ
Швидше за все, нові спостере-
ження відкинуть можливість зі-
ткнення, хоча зробити це з висо-
ким ступенем достовірності 
вдасться не так швидко. Навіть 
якщо комета не вріжеть  ся в 
Марс, вона все одно становить 
певну загрозу для космічних 
апаратів на орбіті. Потрапляючи 
у внутрішню частину Сонячної 
системи, всередину ор   біти Юпі-
тера (що майже втри  чі далі від 
Сонця, ніж орбіта Мар са), ко-
мети обволікаються розрідже-
ною газопиловою оболонкою – 
комою. Імовірно, космічні апа-
рати на марсіанській орбіті про-
йдуть крізь кому С/2013 А1. 
Може виникнути загроза зі-
ткнення з дрібними уламками 
кометного ядра, які рухати-
муться з небезпечно високою 
швидкістю. Зараз науковці ре-
тельно розглядають такий варі-
ант, але схоже, що ризик тут не-
високий.

Mars Reconnaissance Orbiter і 
його менш мудровані побратими 
матимуть безпрецедентну на-
году зібрати унікальний науко-
вий матеріал. Космічні апарати і 
раніше наближалися до комет, 
але тіль  ки до періодичних – тих, 
які обертаються навколо Сонця 
на відносно коротких орбітах, а 
тому по черзі то розігріваються, 
то охолоджуються. Комети C/2013 
A1 та ISON, навпаки, перебува-
ють у первозданному вигляді й 
відвідають Сонячну систему 
вперше і, можливо, востаннє. 
Вони дають нагоду зблизька по-
бачити первісну кометну речо-
вину, яка не змінювалася ще від 
народження Сонячної системи. 
Те, що обидві комети пройдуть 
на близькій відстані (а може, і 
зовсім поряд) від космічних апа-
ратів, які можуть скористатися 
цією нагодою, саме по собі вже є 
неабияким щастям. Сподіватися 
на щось більше було б просто на-
хабством. Але ніщо не завадить 
багатьом ученим палко мріяти 
саме про це. 

Якби сталося 
зіткнення комети 

С/2013 А1  
з Марсом, його 
потужність за 
масштабами 
приблизно 

дорівнювала  
б катастрофі, що 

66 млн 
років тому 
наприкінці 
крейдового 

періоду призвела 
до загибелі 

динозаврів на 
Землі

космос|НАВіГАТОР
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Автор:  
Анатолій 

Ревін

xDrive всемогутній  
У засніжених Альпах Тиждень тестував новий BMW 7-ї серії з 
останньою версією інтелектуальної системи повного приводу xDrive

В
ласне, про сам BMW 750d 
xDrive, який баварці на-
дали для тест-драйву, 
можна сказати коротко: 

один із найінноваційніших се-
данів у сегменті «люкс». Така 
собі автомобільна досконалість. 
Звісно, можна було б ще довго 
розповідати про BMW 7-ї серії: 
про елегантний дизайн, макси-
мальний комфорт, різноманітні 
інтелектуальні системи, від-
мінну звукоізоляцію, премі-

альну акустичну систему, но-
вітні технології в царині без-
пеки, 3D-зображення на цен-
тральному дисплеї, потужний 
двигун, спортивний характер, 
високий інтелект автомобіля, 
який усе робить за водія (ну 
майже все, адже кермо і гальма 
ще не відмінили, принаймні 
поки що)... Але в тому й немає 
особливої потреби – клас «люкс» 
говорить сам за себе, авто цього 
сегмента нафаршировані всім, 
що тільки міг вигадати за остан-
ній час сучасний автопром, а в 
цьому випадку концерн BMW. 
Зрештою, ті, хто купує авто та-
кого класу, зазвичай не зважа-
ють на чиїсь поради.   

Та віднедавна в автомобілях 
BMW є опція, яка потребує де-
тального розгляду. Йдеться про 
останню версію інтелектуальної 
системи повного приводу 
xDrive, яку навіть із певним па-
фосом можна назвати прогре-
сивною в автомобілебудуванні, 

який із кожним роком усе 
менше дивує світ. 

Варто зауважити, що BMW 
має великий досвід у створенні 
систем повного приводу. Пер-
шим повнопривідним автомобі-
лем концерну став BMW 3-ї серії, 
представлений на ринку ще да-
лекого 1985-го. Модель розроб-
ляли з метою розширення мо-
дельного ряду, а також як аль-
тернативу традиційним задньо-
привідним авто марки. Системи 

повного приводу від баварців по-
стійно вдосконалювалися, і нині 
на моделях BMW розподіл по-
тужності на обидві осі викорис-
товується не лише в умовах без-
доріжжя чи для оптимізації ще-
плення коліс із слизькою по-
верхнею, а й, наприклад, для 
підвищення динамічних харак-
теристик машини під час прохо-
дження поворотів. 

Під часу руху в хороших до-
рожніх умовах крутний момент 
між переднім та заднім мостами 
розподіляється в пропор ції 40:60. 
Натомість інтелектуальна сис-
тема повного приводу миттєво 
реагує на зміну дорожнього по-
криття, і за потреби електроніка 
перекине до 100% потужності на 
будь-яку з осей. Тобто xDrive 
спрямовує тягу на ті колеса, де це 
необхідно, забезпечуючи опти-
мальне зчеплення з дорогою. На 
практиці, тобто в засніжених 
Альпах, це мало приблизно та-
кий вигляд: дорожнє покриття – 

суцільна крига, крутий підйом. 
Однак BMW 750d xDrive без жод-
них ускладнень, пробуксовок чи 
то заносу рве з місця, немов стар-
тує на ралійній трасі. А за гальму-
вання на кризі чи втрамбованому 
снігу навіть на швидкості до 70 
км/год траєкторія авто залиша-
ється без змін, а гальмівний 
шлях, на диво, короткий.  

Так само вправно xDrive 
справляється й з іншим завдан-
ням. Під час проходження пово-

ротів ця інтелектуальна сис-
тема підвищує дина-

мічні ха-

рактеристики авто. Потужність 
швидко і точно розподіляється 
на ті колеса, де це необхідно, 
тому традиційні для автомобі-
лів BMW спортивні характерис-
тики керованості зберігаються 
навіть під час надто динаміч-
ного проходження поворотів. 
Завдяки оптимальному розпо-
ділу тяги між задніми і пере-
дніми колесами курсова стій-
кість автомобіля миттєво від-
новлюється ще до того, як водій 
помітить його небезпечну тра-
єкторію в повороті. Тож на аль-
пійських гірських серпантинах 
BMW 750d xDrive легко входив у 
круті віражі на крейсерській 
швидкості за мінімального фі-
зичного втручання. 

Робота системи xDrive тісно 
пов’язана із системою динаміч-
ного контролю курсової стій-
кості (DSC), складні датчики 
якої відстежують дорожню ситу-
ацію. Інформація надходить від 
датчиків швидкості обертання 
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На автобані 
робота системи 
xDrive майже 
непомітна. 
Автомобіль 
добре тримає 
дорогу, навіть у 
разі вимкнення 
системи DSC

коліс, кута повороту кермового 
колеса, бокових зусиль тощо. 
Еталонна модель, що зберіга-
ється в пам’яті блоку управління 
DSC, порівнюється з даними, які 
ті фіксують. Якщо різниця між 
параметрами моделі та фактич-
ного руху автомобіля вища від 
допустимої, система DSC не-
гайно збільшує курсову стійкість 
та зчеплення з дорогою. У DSC є 
своя підсистема – динамічного 
контролю тяги (DTC), призна-
чення якої – регулювати тягу та-
ким чином, щоб забезпечити ке-
рування в спортивному стилі за 
працюючої системи підтримки 
курсової стійкості. 

У звичайному режимі інте-
лектуальні системи увімкнені за 
умовчанням. Але за бажання, 
якщо ви впевненні у своєму во-
дійському досвіді, можна зали-
шитися з автомобілем один на 
один, без втручання електро-
ніки. Для цього достатньо 

кілька секунд потримати натис-
нутою кнопку DSС. Утім, в умо-
вах, близьких до зимового аль-
пійського високогір’я, все ж 
краще довіритися інтелекту ав-
томобіля – без його підтримки 
різниця відчутна: на слизькій 
ділянці, вкритій снігом, дове-
лося напружитися, щоб рушити 
з місця, а під час керування й 
поготів. Натомість xDrive навіть 
за суцільної криги дає змогу ма-
неврувати в дрифті, як справ-
жній гонщик: електроніка від-
новлює курсову стійкість ще до 
того, як водій усвідомлює небез-
печну траєкторію. 

До речі, робота самої сис-
теми xDrive залишається майже 
непомітною для водія. Проте до 
самої реакції BMW 7-ї серії на 
потенційну аварійну ситуацію 
треба було трохи звикнути.  
У той час коли xDrive се-
кундно прораховує роз-
поділ потужності 

на колеса, інші інтелектуальні 
системи реагують натягуван-
ням пасків безпеки, притиска-
ючи водія до сидіння, при цьому 
автоматично закриваються ві-
кна та люк на даху. Спочатку 
було якось не по собі від такої 
поведінки автомобіля, утім, із 
часом до цієї перестраховки 
швидко звикаєш. 

Маршрут уведений у навігаційну систему автомобіля. Окрім 
того, авто приймає інформацію про події на дорозі й за потреби 
пропонує прокласти інший маршрут. Водієві залишається тільки 
погодитися чи відхилити пропозицію навігатора 

Залежно від обраного режиму їзди (а в BMW їх аж п’ять) 
панель приладів, позбавлена механічних стрілок, змінює 
свій колір та варіанти відображення інформації
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У 
столиці країни, про яку 
стільки написав Карлос 
Кастанеда, а трохи ще й 
Ернест Гемінґвей я зупи-

нивсь у престижному кварталі 
під назвою Койоакан, саме там, 
де колись убили льодорубом 
Льва Троцького. Саме в цьому 
районі – знаменитий музей ху-
дожників Дієґо Рівери та Фріди 
Кало («блакитний будинок») і 
ботанічний сад.

Дивна річ, але найперше, що 
може викликати захват у Мехі  ко, 
– це метро. Воно тут чи не найде-
шевше у світі (один проїзд на 
будь-яку відстань коштує при-
близно 50 наших копійок). Його 
розгалужені лінії охоплюють усі 
без винятку райони мегаполіса. 
І, звичайно, дістатися ним 
можна до будь-якого визначного 
місця. Такий режим користу-
вання міським транспортом ви-
гідно відрізняє Мехіко від бага-
тьох європейських міст, де ви 
спочатку роздумуєте, як слід ку-
пувати квитки в хитромудрих ав-
томатах і скільки саме поїздок 
придбати нараз, аби зе-
кономити. Тут 
квитки прода-
ють по-

штучно касирки у віконцях. Черг 
і сутолоки не буває. Але на дея-
ких відтинках шляху окремі ва-
гони призначені для чоловіків, а 
окремі – для жінок та дітей (так 
само, як, наприклад, у Токіо).

Зручна підземка дає змогу 
«оперативно» відвідати безліч 
музеїв та інших цікавих місць – 
місто ацтеків, усі без винятку 
квартали історичного центру, 
старовинні кладовища, знаме-
ниті парки – Чапультепек та парк 
Зелених індіанців – тощо. На 
одній зі станцій я зіткнувся з 
унікальним безплатним музеєм 
скульп  тур доколумбової доби: їм 
майже 2 тис. років. Стоять вони 
на двох платформах (адже в Ме-
хіко, як і в Європі, зустрічні по-
тяги не прибувають на єдину цен-
тральну платформу, посадку там 
здійснюють із двох перонів, роз-
ділених подвійною колією). Слід 
бути готовим і до того, що мекси-
канські жінки під час поїздки 
залюб   ки поправляють собі ма-
кіяж: та ку картину ви спостеріга-
тимете щодня. А найперше, чим 

торгують у тамтешніх 
вагонах, – це CD, 

м у з и ч н і 

DVD й… солодощі! Така вона, 
вдача життєлюбних мексиканців.

НА шЛЯХУ ДО ПІРАМІД
До Теотіуакана в долині Мехіко, 
де розташовані відомі на весь світ 
піраміди ацтеків, я поїхав рейсо-
вим, а не туристичним автобусом. 
До священних споруд залиша-
лося пройти кілометра з півтора, 
аж раптом натрапив на покаж-
чик, що запрошував ліворуч від 
шосе, до загадкових ацтекських 
палаців Тетітла й Атетелько. 
Жодного туриста там не було, 
всередині працювало кілька жі-
нок-реставраторів. Їхня присут-
ність і відсутність вхідних квитків 
свідчили, що ці пам’ятки закриті 
для відвідування. Утім, і без де-
тальної екскурсії, палаци здиву-
вали своєю нестандартністю, ад-
же абсолютно не відповідали тра-
диційним уявленням про такі 
об’єкти. Це система невеликих 
кам’яних тінистих приміщень, 
розділених не дуже високими пе-
регородками, – свого ро ду лабі-
ринт під навісом. Власне, навіть 
не будівлі як такі: бо ж перего-
родки не є стінами, і в будь-який 
момент ви можете бачити майже 
всі «кімнати» палацу. Кожна з 
них має своє призначення й істо-

рію. Десь – святилище, десь – 

Автор: 
Олександр 
Москалець

Рух довкола Сонця
Спекотне Мехіко приваблює туристів увесь рік. Знаходячи тут 
підтвердження своїм стереотипам, вони все одно дивуються на 
кожному кроці

Міжнародні теле-
фонні розмови  

 з Мексики                
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

₴0,00/хв, 
вхідний –

₴3,74/хв

НАВіГАТОР|поДороЖі
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іще щось. Є кілька місць, до яких 
заходити заборонено. Ще дві 
пам’ятки, точніше їх руїни, міс-
тяться далі: це археологічні ан-
самблі Сакуала та Яяуала. Вхід до 
першого з них закрито, а терито-
рію обнесено металевою сіткою; 
він не має перегородок і схожий 
на місце розкопок. Поблизу не 
було ані душі!

Наближення до заповітних 
воріт комплексу пірамід супрово-
джується страшенною спекою. 
Сюди взагалі без великої пляшки 
з водою та парасолі (на випадок 
тропічної зливи) не варто й виру-
шати. Поблизу входу мене миттю 
атакують двоє ресторанних за-
кличників, аби я відвідав їхні за-
клади. Оминувши цей нав’яз-
ливий сервіс і заплативши 51 

песо в касі, опиняюсь у, без пере-
більшення, неймовірному місці. 
Від пірамід віє такою величчю, 
значущістю й силою, що вра-
ження від них збережеться, ма-
буть, до останніх днів життя.

Піраміда Сонця – найголо-
вніша й найбільша споруда цього 
комплексу. Перше, що впадає в 
око дорогою до неї, – гігантський 
ринок сувенірів, ряди нескінчен-
них лотків обабіч. Про різнома-
нітні коралі, браслети, магніти, 
значки та інші дрібниці зайве й 
розповідати: їх, певно, десятки ти-
сяч. Вражає велика кількість дуже 
красивого національного одягу, 
особливо жіночого. За умови до-
брого смаку й відповідного ан-
самблю, деякі сукні звідти в Єв-
ропі можуть справити враження 

справжньої високої моди в ет-
ностилі. Безмежний асор-

тимент сувенірних фут-
болок за $1, якісні 

срібні прикраси, 
вдвічі дешевші, ніж 
у Старо  му світі. 
Простеньке пле-
тене сомбреро 
тут можна при-
дбати за пів  тора 
«зеленого». Що  -

правда, воно нагаду-
ватиме трохи модифі-

кований бриль. Покуп-
ців майже немає. Одначе 

торгують і тут, і далі, біля 
самих пірамід, із рук. Там, 

здається, ще дешевше.
«Відійти» після подорожі в 

Мексику непросто. Вам іще довго 
снитимуться привітні обличчя 
метисів, дивовижні фрукти й ін-
ші принади цієї магічно-чарів-
ливої країни. 

ЯК ДІСТАТиСЯ

Із Києва до Мехіко найпростіше дістатися літаком через 
Париж або Амстердам. Хоча є ще й авіарейси з Європи до 
Гвадалахари. Доволі просто потрапити до Мексики через 
південні міста США (наприклад, Маямі). Але для цього 
вам знадобиться американська транзитна віза, навіть 
якщо ви не маєте наміру виходити за межі аеропорту. 

ОБМІН ГРОшЕй

Виходячи з летовища «Беніто Хуарес» у Мехіко, звер-
ніть увагу, що гроші можна вигідно обміняти не лише в 
банках ділового центру міста, а й просто в аеропорту! 
Звісно ж, якщо у вашій кишені не євро, а американські 
долари. Численні пункти обміну діють просто біля ви-
ходу із зони контролю. У котромусь із них ви нео-
дмінно знайдете найкращий курс мексиканського 
песо. Головне – не кидайтеся до першого-ліпшого ві-
конця, порівняйте бодай пропоновані курси. А ось ско-
ристатися таксі тут можна лише централізовано: є 
кілька пунктів продажу талонів на проїзд за фіксова-
ними тарифами. Тоді як випадкового приватника ви 
тут не зловите.

МОВА В МЕКСиЦІ

З огляду на близькість США ви зможете добре порозумі-
тись англійською в центрі всіх великих міст Мексики. 
Якщо бодай трохи володієте іспанською, ще краще. У 
глибинці мову північного сусіда розуміють аж ніяк не всі. 

БЕЗПЕКА

Віддавна ходять легенди про фантастичні грабунки, 
яких зазнають у містах Мексики щойно прибулі туристи. 
Не думайте про це. Просто ховайте готівку, не розмов-
ляйте з незнайомцями і зберігайте звичну для мандрів-
ника обачність. А в готелі використовуйте сейф. Усі ці за-
ходи стануть гарантією вашої повної безпеки!

ПОВСЯКДЕННЕ ХАРЧУВАННЯ

У Мехіко можна якісно й недорого харчуватися, хоч би 
скільки ви там жили. Навіть у центрі столиці. Окрім су-
пермаркетів, зверніть увагу щонайменше на два мо-
менти. По-перше, на дуже поширені й доволі смачні 
«такос» із різними начинками, що їх переважно їдять 
на вулиці, до того ж беручи виключно руками, без виде-
лок. По-друге, на те, що чимало страв є досить го-
стрими. До решти ви звикнете вже на другий день пере-
бування в країні.
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Наталія Петринська Богдан Буткевич

НАш ТИЖДЕНЬ| 
ДІТи  

СТРАХУ
«ОВОЧЕВА» 

ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЬ

ВиПРАВДАТи 
ВСЕ 

Дмитро Крапивенко 

Люди бояться змін. Тому їх 
годують порожніми словами про 
стабільність і маніпуляційною 
технологією «вони всі однако-
 ві». Люди бояться індивідуаль-
ності. Тому їх привчають не ви-
різнятися, цькувати «білих во-
рон» і бачити світ у монохром-
них тонах. Люди бояться лю-
бити. Тому їх використовують у 
брудних справах, втовкмачують, 
що кохання можна купити і що 
бути злим і нещасним – це 
норма. Люди бояться довіряти 
іншим. Тому їх налаштовують 
одне проти одного, підживлю-
ючи параноїдальність тезою, що 
«кругом лише вороги». Люди 
бояться зізнатися собі в реаль-
них потребах. Тому їх «розво-
дять» маркетологи та піарники. 
Зрештою, люди бояться смерті. 
Утім, найфундаментальніший 
страх «успішно» притлумлюєть-
 ся рештою «фобій». 

Прикро, що немає закону 
про відповідальність за про-
плачену участь у мітингах. 
Помічений у такому – наза-
вжди позбавляєшся права го-
лосувати незалежно від того, 
за кого ти виходив. Хоча на-
вряд чи це подіє на таких «за-
робітчан». Адже коли 2 квіт-
 ня під Верховною Радою я 
дивився на натовп люмпенів, 
які прийшли підзаробити свої 
50 грн на проплачений регіо-
налами мітинг, то бачив лише 
їхні порожні очі. І проблема 
не в тому, що це були учні 
ПТУ, гопники та мешканці 
дитбудинків, тобто люди, які 
за визначенням не мають влас  -
ної політичної позиції. Зре-
штою, то їхні проблеми. Од-
нак вони крадуть майбутнє в 
країни, девальвуючи всі сенси 
її існування своєю «овоче-
вою» поведінкою. 

Головне – підвести базу. 
Не хочеш витрачати нерви на 
виховання дитини – обери 
«японську педагогіку», яка 
не дозволяє забороняти будь- 
 що до п’яти років. Лінь від-
відувати Богослужіння – за-
гадай, що «головне мати Бога 
в душі», і спи, їж, розва-
жайся, скільки влізе. Хочеш 
стабільності – скажи «то все 
одна банда» і не ходи на ви-
бори та акції протесту. Не 
маєш чим здивувати світ – 
роздягнися у велелюдному 
місці, й базу вже підведуть за 
тебе: чи це «протест», чи 
«нова форма мистецтва», чи 
просто «сміливий вчинок». 
Хочеш шокувати – зайди 
під вигаданим ніком у ме-
режу й «розмаж усіх по стін-
 ці». Хочеш слави – придумай 
інтернет-мем, тупіший за Har -
lem shake. 

ЗВОРОТНий ЗВ’ЯЗОК 

:(
Натовп 
люмпенів, 
які прийшли 
підзаробити 
свої 50 грн 
на пропла-
чений регі-
оналами мі-
тинг, краде  
майбутнє  
в країни,  
девальвую-
чи всі сенси 
її існування 
своєю «ово-
чевою» по-
ведінкою

Лист у редакцію
«Я, Грицак Анатолий Алексеевич, родился 
в 1949 году в г. Уяр, Красноярского края, где 
жили мои родители и где я закончил шко-
лу. Уяр – это районный центр, расположен 
на Транссибирской магистрали восточнее 
Красноярска. Городок небольшой, но, как и 
вся Сибирь, многонациональный: русские, 
украинцы, поволжские немцы, латыши и т. д.  
Мои деды и бабушки приехали в те места во 
время cтолыпинской реформы начала 20-го 
века за землей из Золотоношского уезда в 
то время еще Полтавской губернии Украины 
вместе с довольно большой группой укра-
инцев.
Я столкнулся и заинтересовался явлени-
ем (событием), о котором должен расска-
зать, совершенно случайно. У моей родной 
сестры (она старше меня на два года) была 
закадычная подруга, одноклассница и сосед-
ка одновременно, поэтому они очень тесно и 
много общались – даже уроки делали вмес-
те. Я часто видел в нашем доме их школьные 
тетради. Однажды я обратил внимание на те-
традь подруги сестры: там вместо подписи, 
что она принадлежит Берятко Валентине (как 
я ее и знал все время) было написано, что те-
традь принадлежит уже Берятковой Валенти-
не, т. е. украинская фамилия Берятко стала 
русской Беряткова. На мой вопрос моей се-

стре, что произошло, она сказала, что Вален-
тина получила паспорт, где так написана ее 
фамилия. Значит, дело происходило в 1963 
году (1947 год рождения плюс 16 лет). В то вре-
мя я ничего не понял, что это означает. Со вре-
менем у меня накопились факты, которые по-
зволяют сделать определенные выводы. В те 
же годы у меня были соседи и друзья по дет-
ским играм брат и сестра Корытко, которые 
после получения паспорта в 16 лет стали 
Корыткин Петр и Корыткина Галя соответствен-
но. У двух этих событий с «модернизацией» 
фамилий есть одно общее: и там, и там се-
мья была неполной – отец и мать были в раз-
воде, но отцы были живы, жили неподалеку и 
своих фамилий не меняли. Далее. Неподале-
ку проживал сосед примерно 1937–1939 года 
рождения Мищенков Михаил, а у его мате-
ри, вдовы погибшего на фронте отца Михаи-
ла, была фамилия Мищенко. Фамилию также 
переделали во время выдачи паспорта. На-
конец, мой двоюродный брат 1942 года рож-
дения (март), отец которого также погиб на 
фронте, во время получения паспорта стал 
Голобурдов, хотя его отец носил фамилию Го-
лобурдо.
Все приведенные факты позволяют одно-
значно сделать вывод, что как минимум в се-
редине 1950-х – в 1960-х годах действовала 
программа (указ, тайное распоряжение –?), 

согласно которой производилась русифика-
ция (назовем это своим именем) украинцев. 
Условие было одно: семья должна быть без 
отца во время получения ребенком первого 
паспорта. Подобных действий по отношению 
к другим национальностям я не встречал. Та-
ким образом, теперь уже внуки упомянутых 
людей вообще потеряли свои корни. Абсо-
лютно ясно, что такой указ (распоряжение, 
программа – или?) мог быть спущен только 
из Москвы. На местном уровне такая самоде-
ятельность исключена».
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Опитування на сайті Тиждень.ua
Чи готові ви взяти участь 
в опозиційних акціях протесту?
Опитування тривало з 11 по 25 березня

Готовий протестувати 
на інтернет-форумах – 1,28%

71,25%
ТАК

Ні – 6,58%

Ще не 
визначився – 5,2%

Постійно беру 
участь у таких 
акціях – 2,16%

Коли вийдуть 
сотні тисяч, при-
єднаюся – 12,37%

Готовий взяти участь 
в акціях на підтримку влади – 1,18%
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