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Бої без правил
Чому замість того, щоб  
зробити адекватні висновки  
з подій 18 травня, влада і 
далі стимулює ескалацію 
силового протистояння

Тенденція тижня: 
які наслідки 
матимуть останні 
домовленості 
Януковича з 
Путіним

Світ про Україну: 
уряд і дороги

План «Б»: дерадянізація/
дерусифікація
Дорожня карта 
перезавантаження країни, 
розроблена Тижнем спільно з 
українськими та закордонними 
експертами

Куди податися бідному 
родичеві?
Про що свідчить падіння 
обсягів українського 
експорту в ЄС і країни 
Митного союзу

Шкандибаючи 
за Америкою
Єврозона: 
довгий шлях до 
одужання чи 
розвалу
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Майже 
серйозно про 
другу скрипку

Як рухатись уперед?
Рекомендації Ганне 
Северінсен громадянському 
суспільству в Україні

Якою повинна стати банківська система
Завершення циклу статей Володимира 
Ланового про проблеми вітчизняної 
грошово-кредитної системи

Допомога на гальмах 
Що заважає розвиватися 
благодійності в Україні 

Нові-старі недруги
У найближчі 10 років 
посилюватиметься 
суперництво між 
Москвою та Берліном: 
хто переможе?

Чимала плата
Що призвело 
до нової хвилі 
насильства у 
Сполученому 
Королівстві

Полювання на 
краснолюдків
Подорож Тижня 
до Вроцлава, 
де можна 
знайти казкових 
гномиків

Список Спілберґа
Репортаж Тижня 
з 66-го Каннського 
фестивалю, 
головним героєм 
якого став 
очільник журі

Зерна свободи 
Засновник Музею Норильського 
повстання Алла Макарова  
про те, чому події в Горлагу 
60 років тому стали найбільш 
організованим мирним 
виступом політв’язнів у СРСР  
на захист своїх людських прав

Вірус спротиву 
Історія повстання  
в Норильському таборі, 
розпочатого українськими 
політв’язнями, яке стало 
першим кроком до розвалу 
системи ГУЛАГу

У тіні Тарту
Чому історичний спір 
щодо кордону між 
Естонією та Росією 
стосується не тільки 
правової чи моральної 
оцінки минулого
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Автор: 
Олександр 

Крамар

 30 травня 1913  31 травня 1223  1 червня 1903 

   23–29 травня   
П’ятиденні 
заворушення 
на етнічному 
ґрунті  
у Швеції

Консул Росії в Криму 
Владімір Андрєєв подав 
у відставку після скандалу 
через його нетолерантні 
висловлювання  
про кримських татар

Попри заборону суду,  
ЛГБТ-спільнота провела 
гей-парад у Києві. 
У Бразилії та Франції 
відбулися масові акції проти 
одностатевих шлюбів

Ватикан уперше 
оприлюднив 
річний  
звіт про свою 
фінансову 
діяльність

Народився Василь 
Величковський, єпископ-
мученик УГКЦ, один із 
керівників «катакомбної» 
греко-католицької церкви 
у 1950–1960-х роках

У Лондоні підписано мирний 
договір між Балканською 
коаліцією (Болгарія, Сербія, 
Чорногорія та Греція) і 
Туреччиною. Закінчення 
Першої балканської війни

Монголи на чолі із 
Субедеєм і Джебе 
перемогли русько-
половецькі війська 
в битві на Калці

Тиждень  
в історії

Тисяча й одна інтеграція

Що робити з ГТС?

Залишити у держвласності

Передати 
тристорон-
ньому 
консорціуму 
за участю ЄС

Передати 
в управлін-
ня або 
оренду 
Рос�59,9%

15,2% 12,3% 9,8% 2,7% 0,2%
Не 
визна-
чилися

При-
вати-
зува-
ти

Інші 
варіан-
ти

Опитування Центру Разумкова у травні 2013 року. Респонденти 
відповідали на запитання: «Як краще вчинити, якщо Росія пообіцяє 
за передачу їй української ГТС знизити ціну на газ для України?»

часно підписувати Угоду про 
асоціацію з ЄС і брати участь у 
Митному союзі... оскільки ми до-
мовилися надати Україні статус 
спостерігача в Євразійському 
економічному союзі, який зараз 
тільки формується, це означає 
намір України увійти в ЄЕС, 
тому що статус спостерігача на-
дається тільки тим державам, 
які хочуть увійти в наші інтегра-
ційні об’єднання». 

Тому навряд чи можна гово-
рити про якісь успіхи Януковича 
на східному напрямку. Досягнуті 
домовленості насправді нікого ні 
до чого не зобов’язують. Звісно, 
на цьому рівні вони зовсім не за-
довольняють Москву, тож без 
дальших поступок не убезпечать 
українських виробників від про-
блем зі збутом товарів у Росії та 
інших країнах Митного союзу. 
Тим часом цілковита утаємниче-
ність супроводжує іншу ключову 
тему українсько-російських від-
носин, у вирішенні якої ані на 
крок не вдалося просунутися ре-
жимові Януковича на вже перед-
останньому році його прези-
дентства, – газову. Фінансові 
проблеми Нафтогазу впродовж 
кількох останніх місяців прихо-
вували способом фактично при-
пинення закупівель блакитного 
палива, а тепер у НАК поверну-
лися до ідеї його придбання в 
Газпрому фактично в борг: мі-
ністр енергетики і вугільної про-
мисловості Едуард Ставицький 
заявив, що Україна розраховує 
отримати передоплату від росій-
ського монополіста за транзит 
газу, який буде здійснено її тери-
торією до країн Європи 2013 

В
лада й далі малює кар-
тинку успішної зовнішньо-
політичної стратегії пре-
зидента Януковича, яка 

«приводить до успіхів водночас і 
на західному, і на східному на-
прямку». Попри відверту мані-
пулятивність і дисонанс із ре-
альністю в середині травня для 
цього використали «успіхи» єв-
роінтеграції (див. Тиждень, 
№ 21/2013), а минулого тижня 
– співпраці з Митним союзом та 
ЄврАзЕС. 26 травня відбулась 
утаємничена зустріч Януковича 
та Путіна в Сочі, а 29-го україн-
ський президент став учасником 
засідання Вищої євразійської 
економічної ради в Астані. Лі-
дери Росії, Казахстану та Біло-
русі схвалили проект трансфор-
мації наявних інтеграційних 
структур і насамперед Митного 
союзу в новостворюваний Євра-
зійський економічний союз 
(ЄЕС) від 1 січня 2015 року. 
Йдеться про вищий рівень еко-
номічної інтеграції на кшталт 
ЄС, а в пострадянських реаліях 
фактично про черговий крок до 
реінкарнації СРСР. Що стосу-
ється України, то офіційний ре-
зультат візиту Януковича – на-
буття нею статусу спостерігача 
при Євразійській економічній 
комісії (ЄАК), постійному керів-

ному органі ЄврАзЕС, у межах 
якого формально й функціонує 
Митний союз. Досягнуто полі-
тичної домовленості, 31 травня 
анонсовано підписання відпо-
відного меморандуму на саміті 
глав урядів країн СНД в Мінську. 
Має бути оголошено, що після 
створення Євразійського союзу 
Україна збирається стати і його 
спостерігачем. Утім, цей риту-
альний крок кожен із майбутніх 
підписантів розглядає зі своєї 
позиції. А отже, сам собою він, як 
і не менш помпезно підписана 
півтора року тому Угода про ЗВТ 
СНД, не матиме жодних прак-
тичних наслідків. Адже саме 
після підписання останньої, яка, 
здавалося б, мала сприяти дво-
сторонній торгівлі, насправді об-
сяг українського експорту до РФ 
торік зменшився на $2,2 млрд 
(див. стор. 20). Єдиний імовір-
ний наслідок – хіба що у своєрід-
ному перехідному етапі до даль-
шого втягування України в Єв-
разійський союз. Відразу-таки 
після зустрічі в Астані радник 
президента РФ, що спеціалізу-
ється на інтеграційних процесах 
пострадянського простору, Сєр-
ґєй Ґлазьєв прямо заявив про це 
журналістам: «Для української 
громадської думки важливо ро-
зуміти, що неможливо одно-
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Народився Євген 
Петрушевич, 
український 
громадсько-політичний 
діяч, президент  
ЗУНР

Брати Монґольф’є 
в Анноне (Франція) 
продемонстрували 
політ безпілотної 
повітряної кулі

 2 червня 1848  3 червня 1863  4 червня 1783 

У Празі відкрився 
Слов’янський 
конгрес – перший 
з’їзд представників 
слов’янських народів 
Австрійської імперії

 5 червня 1883 

Народився Джон 
Мейнард Кейнс, 
англійський 
економіст, автор 
макроекономічної 
теорії кейнсіанства

Сина лідера кримських 
татар Мустафи Джемілєва 
Хайсера заарештували за 
звинуваченням у вбивстві. 
Одна з версій – необережне 
поводження зі зброєю

Міська рада 
Сум ухвалила 
рішення знести 
в місті два 
пам’ятники 
Лєніну

року, і за ці кошти відновити за-
купівлі. За інформацією ЗМІ, під 
час зустрічі президентів України 
та РФ 26 травня йшлося про те, 
що Київ готовий поступитися 
контролем над магістральними 
газопроводами, а над розподіль-
ними – передати одній або кіль-
ком наближеним до влади 
бізнес-структурам. Законодавчу 
базу для цього вже готують: 
згідно із законопроектом № 
2937 від 26 квітня, запропоно-
вано внести відповідні зміни до 
низки законів України, зокрема 
про трубопровідний транспорт, і 
дозволити приватизацію Нафто-
газу та дочірніх структур. 27 
травня той-таки Ставицький по-
відомив, що компанія Baker Tilly 
провела оцінювання ГТС. У ЗМІ 
вже розпочалася пропагандист-
ська кампанія, мета якої – пере-
конати, що без її здачі РФ україн-
ська ГТС може залишитися по-
рожньою. Водночас іще від зими 

обговорюють сценарій, за яким 
російська сторона в обмін на 50% 
ГТС може знизити ціну для 
України на три-чотири роки до 
$260 за 1 тис. м³. 

Навіть повне припинення 
(що насправді не є такою про-
стою річчю) транзиту росій-
ського газу через ГТС України 
стратегічно мало б позитивніші 
наслідки, аніж здача труби. 
Адже в разі втрати транзитних 
потоків російського палива і ди-
версифікації джерел постачання 
газу до України взаємозалеж-
ність двох країн, успадкована 
від часів СРСР, різко змен-
шиться, і це сприятиме процесу 
економічної деколонізації Укра-
їни. Натомість у разі передачі 
ГТС Росії позиції останньої в 
Україні, а отже, й загроза втягу-
вання в євразійський проект, 
зростуть. Здача ГТС означатиме 
крапку в проектах диверсифіка-
ції джерел газопостачання, які ф
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Мiнiстр закордонних справ 
Литви Лiнас Лiнкявiчюс заявив, 
що Євросоюз на цьому етапі 
не готовий пiдписати Угоду 
про асоцiйоване членство з 
Україною

стануть економічно недоціль-
ними, а відтак і посилення енер-
гетичної залежності від Москви. 
Українська ГТС складається з 
кількох магістральних газого-
нів, ПСГ, розподільчих газопро-
водів. Тому в крайньому ви-
падку йтися могло б про пере-
дачу в оренду або продаж однієї 
чи двох магістральних ниток, а 
не всієї системи. Це створювало 
б країні можливість для маневру 
в майбутньому: добудови відга-
лужень, за допомогою яких до 
України надходило б блакитне 
паливо з альтернативних дже-
рел, транзиту газу іншого похо-
дження (наприклад, каспій-
ського), транспортування в май-
бутньому газу зі сланцевих ро-
довищ тощо. Тоді як здача ГТС 
оптом об’єктивно обмежить у 
перспективі можливості Укра-
їни використовувати її в націо-
нальних інтересах. Натомість 
Росія отримає додаткові можли-
вості блокувати диверсифікацію 
джерел енергопостачання до 
України. Контроль Газпрому 
над ГТС – це рух до відновлення 
єдності «газотранспортної сис-
теми Союзу», чого в Росії не при-
ховують, а відтак і до віднов-
лення «єдиного народногоспо-
дарського комплексу» у вигляді 
Євразійського економічного со-
юзу. Варто було б зосередитися 
на альтернативних варіантах пе-
регляду газових угод. Зрештою, 
нещодавно президент Росій-
ського газового товариства Ва-
лєрій Язєв визнав, що при «мож-
ливості втрати контракту» (га-
зового, що діє з Україною) 
Газ пром у будь-якому разі зму-
шений буде поступитися в ціні, 
аби не втратити його. Але для 
цього потрібна така влада в Ки-
єві, яка здатна досягати реаль-
них успіхів, а не імітувати їх. 

Українська ГТС 
складається з 

кількох 
магістральних 
газогонів, ПСГ, 
розподільчих 

газопроводів. Тому 
в крайньому 

випадку йтися 
могло б про 

передачу в оренду 
або продаж однієї 

чи двох 
магістральних 

ниток, а не всієї 
системи. Це 

створювало б 
країні можливість 

для маневру в 
майбутньому.

Тоді як здача ГТС 
оптом, об’єктивно 

обмежить у 
перспективі 
можливості 

України 
використовувати ї ї 

в національних 
інтересах
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РеНАТ КУЗьМіН
провокує Захід
Перший заступник ген-
прокурора звинува-
тив Чехію в підготов-
ці кампанії з дискре-
дитації Віктора Януко-
вича, чим спровокував 
дипломатичний 
скандал 

ВАНО МеРАБіШВіЛі 
висунули звинувачення
Екс-прем’єрові Грузії 
інкримінують пере-
вищення службових 
повноважень і роз-
трату державних 
коштів. Йому за-
грожує до 12 ро-
ків в’язниці 

ОЛеКСій КОСТУСЄВ
договорився
Приморський суд Оде-
си зобов’язав мера міс-
та вибачитися перед 
громадянами, яких 
він обізвав фашиста-
ми через участь в ак-
ції протесту і так зва-
ний штурм мерії 

ОЛеКСАНДР ЄфРеМОВ 
виправдовує
Лідер фракції ПР вва-
жає, що його одно-
партійцям необ-
хідно виступати у 
Верховній Раді ро-
сійською, бо інак-
ше виборці їх не 
зрозуміють 

ЮЛія ТиМОШеНКО 
закликає
припинити акції «Вста-
вай, Україно!» і так 
званий антифашист-
ський рух, щоб «не 
допустити того, щоб 
звичайні українці ви-
плеснули одне на 
одного агресію» 

$2,13 млрд 
виплатила Україна у квітні за кре-
дитом МВФ. Інформація НБУ. Цьо-
го року уряд має повернути близь-
ко $9 млрд зовнішнього боргу

2,5 млн 
Такою є кількість українських 
заробітчан у світі. Дані  
Міжнародної організації  
міграції 

9 млрд грн
закордонних доходів за  
2012 рік задекларували українці. 
Це удев’ятеро більше, ніж торік. 
Дані Міністерства доходів і зборів

76 млрд грн
кредитної заборгованості укра-
їнців зафіксовано за підсумка-
ми січня – квітня цього року

фейС-КОНТРОЛь МАйже СеРйОЗНО

НАСТРОї

Тривожна статистика
Влада вчасно припинила вихваляння своїми економічними псев-
додосягненнями й переключилася на «боротьбу з фашизмом». 
Якби президентові або прем’єру довелося зараз коментувати 
цьогорічні показники промвиробництва чи цифри держборгу, 
вони мусили б, мабуть, переповідати нову-стару байку про попе-
редників, які лишили по собі важкий спадок, місцеву владу, котра 
шкодить тут і там, та єврокризу, що б’є по українській економіці. 
Натомість перші особи держави негативної статистики воліють не 
помічати й навіть, попри негативні прогнози міжнародних інсти-
тутів, у стилі радянської показухи обіцяють суттєве зростан-
ня ВВП.

За даними Держстату (окрім прогнозів щодо зростання ВВП) 

Зростання ВВП-2013 
(прогнози)

Падіння 
промвиробництва

Борги 
із зарплат

Зовнішній борг 
(державний і гарантований)

Падіння

Уряд ЄБРР Світо-
вий
банк

Stan-
dard 
& Poor’s

МВФ

3,4%*

*песимістичний – 2,5%
**оптимістичний – 1%

1% 1%

0,5%**

0% -4,2%

-2,2%

-1,5%

Січень – квітень 2013 
до січня – квітня 
2012

Квітень 2013 
до квітня 2012

Квітень 2013 
до березня 2013

1 травня
2013

893,7
млн грн

1,05
млрд грн

1 січня
2013

1 травня
2013

1 січня
2013

515,5
млрд грн

553,4
млрд грн

Грати другу скрипку 
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МАйже СеРйОЗНО

Лише 20% 
працедавців
під час відбору молодих фахівців 
звертають увагу на диплом. Дані 
опитування компанії Head Hunter

2 млн грн 
викрали з банкоматів України  
від початку року. Дані  
Департаменту Держслужби  
охорони МВС

В 
нерівній боротьбі з владою до її ніг упав відо-
мий український рокер Олег Скрипка. Певно, 
відтепер у музиканта все буде добре, всі його 
проекти щедро фінансуватимуться з держбю-

джету і він зможе насолоджуватися справжньою твор-
чістю (хоча, як показує досвід самого Скрипки, що 
більше контактів з владою, то менше творчості – но-
вих альбомів ВВ ми не чули дуже давно). До якогось 
часу, звичайно, бо нічого немає вічного під сонцем, 
тим більше під сонцем Партії регіонів, де за потреби 
«з’їдають» навіть своїх. Постійна боротьба втомлює. І 
зрозуміти Скрипку, який зважився пов’язати рештки 
свого зоряного життя з регіоналами в особі гауляй-
тера столиці Олександра Попова, в принципі можна. 
Рок-н-рол рок-н-ролом, а діти просять їсти. Та й не-
прийнятний для творчої людини стан нереалізова-
ності. І все ж дуже шкода втрачати того Скрипку, який 
так ефектно увірвався в український простір, підсадив 
усіх на «Країну Мрій», переконав, що вишиванка – то 
«шерман», підніс на новий рівень сприйняття, здава-
лось би, втоплену в шароварах українську ідентич-
ність. «Який же ж він молодець», «він єдиний щось 
справді робить для української культури» – такі слова 
можна було почути ще рік тому, і вони були щирі. 
Нині захвату дедалі менше. Зате все більше нерозу-
міння від очевидних змін. То президента Януковича 
похвалить за добре підібрану команду, що «прово-
дить економічний менеджмент», то Андріївський 
узвіз запропонує забудувати офісами... Невже поро-
блено? І лише згодом, коли обійми з владою стають 
дедалі міцнішими, картинка промальовується. Наразі 
Скрипка обмежився роллю музиканта при дворі 
очільника КМДА – далі концертів на День Києва і но-
вовідкритого ресторану «молекулярної їжі» на Андрі-
ївському йому наразі зазіхати зась. Утім, не виклю-
чено, що скоро український рокер вийде зі столич-
ного на загальнодержавний рівень. Дмитро Стус та 
Іван Драч теж із чогось починали… 

Тривожна статистика
Влада вчасно припинила вихваляння своїми економічними псев-
додосягненнями й переключилася на «боротьбу з фашизмом». 
Якби президентові або прем’єру довелося зараз коментувати 
цьогорічні показники промвиробництва чи цифри держборгу, 
вони мусили б, мабуть, переповідати нову-стару байку про попе-
редників, які лишили по собі важкий спадок, місцеву владу, котра 
шкодить тут і там, та єврокризу, що б’є по українській економіці. 
Натомість перші особи держави негативної статистики воліють не 
помічати й навіть, попри негативні прогнози міжнародних інсти-
тутів, у стилі радянської показухи обіцяють суттєве зростан-
ня ВВП.

За даними Держстату (окрім прогнозів щодо зростання ВВП) 

Зростання ВВП-2013 
(прогнози)

Падіння 
промвиробництва

Борги 
із зарплат

Зовнішній борг 
(державний і гарантований)

Падіння

Уряд ЄБРР Світо-
вий
банк

Stan-
dard 
& Poor’s

МВФ

3,4%*

*песимістичний – 2,5%
**оптимістичний – 1%

1% 1%

0,5%**

0% -4,2%

-2,2%

-1,5%

Січень – квітень 2013 
до січня – квітня 
2012

Квітень 2013 
до квітня 2012

Квітень 2013 
до березня 2013

1 травня
2013

893,7
млн грн

1,05
млрд грн

1 січня
2013

1 травня
2013

1 січня
2013

515,5
млрд грн

553,4
млрд грн

КОРОТКО ПРО СТРАТеГіЮ ДиСКРеДиТУВАННя ОПОЗиЦії 

Влада застосовує «індивідуальний підхід» до головних опо-
зиційних сил, намагаючись скомпрометувати потенційних 
опонентів Януковича на президентських виборах-2015, роз-
колоти й маргіналізувати опозицію

Дорогою Єльцина й Кучми
Якщо в Україні кампанія з дискредитації ВО «Свобода» у 
межах «антифашистської боротьби» наразі не спрацьовує, то 
на зовнішньополітичній арені вона дає перші плоди. Днями 
польський соціаліст Марек Сивець із трибуни Європарла-
менту засудив співпрацю «Батьківщини» й УДАРу з «антисе-
мітами зі «Свободи». Дуже схоже на те, що потрібний меседж 
йому вкладений емісарами з ПР. В Україні, як зазначають 
експерти, «антифашистська» кампанія регіоналів мобілізує 
електорат «Свободи», створює їй імідж головних ворогів ре-
жиму. Не виключено, що політтехнологи Банкової на те й 
розраховують: Олег Тягнибок потрапить у другий тур прези-
дентських виборів, і в такому разі шанси на перемогу Януко-
вича зростуть. Схожий сценарій уже розігрували в Росії 1996-
го та Україні 1999-го, коли непопулярному тогочасному пре-
зиденту вдалося мобілізувати електорат під гаслами загрози 
«червоної чуми». У випадку з Тягнибоком політтехнологи 
Януковича, вочевидь, лякатимуть громадян «коричневою».

«Чужий серед своїх»
У маргіналізації об’єдна-
ної опозиції влада робить 
основний акцент на роз-
кол цієї фрагментованої 
щонайменше на 8–10 кла-
нів структури. За інформа-
цією Тижня, першочер-
гове завдання – вибити з 
«обой  ми» Арсенія Яце-
нюка і спро  вокувати від-
брунькування заведених у 
парламент за його квотою 
депутатів. А потім за від-
сутності в решти об’єднаної 
опозиції бодай до якоїсь 
міри рейтингового лідера, крім ув’язненої Юлії Тимошенко, 
«розібрати» на пазли те, що залишиться в парламенті від 
«Батьківщини». Ключову роль, схоже, тут має відіграти піді-
грівання конфліктів під час імовірних місцевих виборів у 
столиці, які вже стали яблуком розбрату між київською орга-
нізацією «Батьківщини» та частиною «старої гвардії» партії, 
з одного боку, і «фронтовиків» Яценюка на чолі з екс-
керівником штабу «Фронту змін» та бізнес-партнером відо-
мого «тушковода» Давида Жванії Миколою Мартиненком, із 
другого.

«Свої хлопці»
Найбільш рейтингового на цей момент опозиційного лідера 
влада прагне «задушити в обіймах». Регіонали переважно 
не критикують Віталія Кличка та УДАР. Радше навпаки: то 
Сергій Арбузов назве Кличка «зрілим політиком», то його 
похвалить Віктор Медведчук, то голова МЗС Леонід Кожара 
заявить, що ПР «легко співпрацювати з УДАРом». Ярлик 
«конструктивного опозиціонера» – тінь на репутацію по-
статі, яка приваблює насамперед протестний електорат і 
розчарованих прихильників ПР та КПУ Південного Сходу 
країни. Дискредитуючи в такий спосіб Кличка й понижуючи 
його рейтинг, регіонали можуть розраховувати не лише на 
провокування непорозуміння в опозиційному таборі, а й на 
повернення собі частини втрачених голосів.

Грати другу скрипку 
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«Усі проблеми ефективності уряду проявляються 
в дорожній галузі»

Агенція підкреслює, що якість шляхів в Україні з роками лише погіршу-
ється, але через страх утратити популярність влада не готова вжити суво-
рих заходів для збільшення податків і відповідно дорожніх фондів. 
«Більшість водіїв звинувачують уряд у тому, що через вибоїни та руйну-
вання асфальту вони мусять терпіти пошкодження автомобілів, маневру-
ючи просто над ямами або об’їжджаючи їх із небезпечними наслідками. 
Насправді Кабмін таки дає гроші на дороги. Як і субсидовані енергетич-
ний та комунальний сектори, мережа українських шляхів висотує мі-
льярди доларів за рік. Але більшість із них поглинає корупція, їх витра-
чають не за призначенням і на короткотермінові ремонти, відтак влада 
постає перед вибором – підняти податки, щоб покрити кошти, які зника-
ють, або вжити суворіших заходів. Це лише одне з кількох жорстких рі-
шень, які уряду необхідно зробити, щоб уникнути боргової пастки, але 
які він відмовляється підтримати через страх утратити популярність. 
Державний борг зріс до $67,4 млрд у березні цього року проти $60,5 
млрд роком раніше», – пише видання.

«Усі проблеми ефективності уряду проявляються в дорожній галузі», – 
вважає провідний банкір, який опікується питаннями української інфра-
структури й енергетики в Європейському банку реконструкції та розви-
тку, Марк Магалецький.

«Перспектива підвищення податків стане ще більш неможливою з на-
ближенням наступних президентських виборів, які мають відбутись на 
початку 2015 року. А це значить, що якість доріг і надалі погіршувати-
меться. Те саме може статися в інших галузях інфраструктури, як-от 
енергетика й комунальні послуги, де ціни для споживачів серйозно суб-
сидовано, а скасування субсидій, поза сумнівом, призведе до громад-
ського невдоволення», – сказано в статті Reuters.

«На жаль, дисбаланс існує в багатьох секторах України. Усе, що пов’язано 
зі зростанням цін для споживачів, проштовхують із великими складно-
щами, і воно надзвичайно політизоване», – каже Магалецький.

«Україна втратила конкурентоспромож-
ність через свою транспортну мережу»

Про негаразди транспортної мережі й пов’язану з 
цим утрату конкурентоспроможності пише також 
Bloomberg. «Державна залізнична монополія «Ук-
рзалізниця» минулого тижня продала $500 млн 
п’ятирічних боргових зобов’язань на 9,5% у межах 
кампанії збору коштів обсягом 13,7 млрд грн ($1,7 
млрд) для цьогорічного оновлення вагонів і колій. На 
думку голови аналітичного відділу Investment Capital 
Ukraine, приблизно стільки само боргових зобов’язань 
може продати дорожня компанія «Укравтодор», – 
пише Bloomberg.

За даними агенції, транзит товарів через Україну від 
2005 року впав на 39%, а вантажовідправники «по-
чали віддавати перевагу Росії перед країною, яка ко-
лись була частиною Шовкового шляху та неодмінною 
ланкою в радянській торгівлі».

«За словами одного з керівників компанії Roland Berger 
Strategy в Москві Марії Михайленко, тоді як Росія пла-
нує збільшити вантажообіг на чверть до 2020 року, 
Україна повинна подолати наслідки десятиліття недо-
витрат, щоб зарадити падінню конкурентоспромож-
ності», – сказано в статті.

«Хоч і були повідомлення про інвестиції, справж-
нього поліпшення ситуації поки що не помітно. Ми 
песимістично оцінюємо перспективи дорожньої га-
лузі. Україна, безперечно, втратила конкурентоспро-
можність через свою транспортну мережу», – вважає 
старший аналітик із лондонської фірми, яка оцінює 
інвестиційні ризики, Business Monitor International 
Мішелль Каравіас.

«Польська влада повинна  
активізувати діалог  
з українською на найвищому 
рівні, щоб спонукати  
ї ї виконувати вимоги ЄС»

На думку експерта аналітичного центру 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 
Пьотра Косцинського, влада його дер-
жави повинна активізувати свої дії щодо 
України й далі домагатися звільнення чи 
принаймні полегшення умов утримання 
за ґратами Юлії Тимошенко. «Польська 

влада повинна активізувати діалог з 
українською на найвищому рівні, щоб 
спонукати ї ї виконувати вимоги ЄС щодо 
змін у кримінальному та процесуаль-
ному законодавстві, а також закону про 
вибори і взятися до інших заходів, украй 
потрібних для інтеграції з Європейським 
Союзом. Позаяк звільнення Тимошенко 
в найближчому майбутньому нере-
альне, потрібно ти снути на українську 
владу, щоб та зробила ї ї перебування в 
ув’язненні менш складним, особливо з 
огляду на ї ї хворобу (але це не позбав-
ляє польської влади та ЄС необхідності 
наступних зусиль, спрямованих на ї ї 
звільнення). Потрібно знайти нові сце-
нарії, що були б прийнятні і для Тимо-
шенко, і для Януковича, зокрема тимча-
сові рішення, такі як, наприклад, ліку-

вання Тимошенко за межами України», 
– пише експерт.

«Польща та інші країни–члени ЄС пови-
нні також розробити й запропонувати 
систему моніторингу виконання Украї-
ною норм Угоди про асоціацію. Україн-
ська сторона мусить знати, що всі ї ї дії 
буде видно в Брюсселі, а європейські 
політики мають бути певні, що Україна 
нічого не приховає. Позитивним могло б 
також бути, якби Квасневський, у ко-
трого нині сильна позиція, в майбут-
ньому став посередником у діалозі з 
Україною. Янукович наголосив, що Лу-
ценка звільнили після закликів колиш-
нього президента (разом із Коксом), а 
це свідчить про впливовість польського 
політика», – підкреслює Косцинський.
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Бої без правил
Замість того щоб зробити адекватні висновки  
з подій 18 травня, влада і далі стимулює 
ескалацію силового протистояння

С
кандальні події під час 
«антифашистського» мар- 
шу в Києві 18 травня дис-
кредитували режим Яну-

ковича (див. Тиждень, № 
20/2013). Після бездіяльності 
правоохоронців під час побиття 
журналістів, а то й сприяння 
ними провокаціям під час масо-
вих заходів міністр внутрішніх 
справ і керівник Київського ГУ 
МВС України мали б подати у 
відставку, а міліціонери й даіш-
ники, які допустили пересу-
вання броньованої машини в за-
критій для руху транспорту зоні, 
звільнені. Повинен був втрути-
тися й президент – згідно з Кон-
ституцією він є гарантом дотри-
мання прав і свобод громадян. 
Партія регіонів мала б публічно 
вибачитися за дії людей, яких 
вона найняла для участі в «анти-
фашистському» мітингу, а не і 
далі називати «біле» «чорним», 
а «чорне» «білим». Тим більше в 
умовах, коли всім усе зрозуміло 
й за бажання та наявності полі-
тичної волі можна легко встано-
вити учасників, причетних і за-
мовників бійки на Михайлів-
ській площі.

«ГеРОїВ» Не ЗДАЄМО!
Натомість влада знову обмежи-
лася формальними ритуаль-
ними рухами, які ні до чого не 
зобов’язують: ГПУ взялася «роз-
слідувати», у МВС так само по-
обіцяли «притягти до відпові-
дальності винуватців». Зважа-
ючи на те що відповідальність у 
керівництві силових структур та 
держави і далі публічно пере-
кладають на опозицію, жодних 
адекватних результатів цих 
«розслідувань» не буде. Якщо 
взагалі не спробують (а що про-
бують, то це помітно) «повісити» 
інцидент на Михайлівській пло-
 щі на опозиціонерів. Ситуація 
нагадує театральну виставу, яка 
склалася з теж відомими на всю 
країну (завдяки наявності відео-
записів і численних свідків) фак-

тами «бєспредєла» силовиків у 
низці так званих спірних (скан-
дальних) округів під час торіш-
ніх парламентських виборів, по-
чинаючи з Черкащини й закін-
чуючи Миколаївщиною. Тоді, як 
ми знаємо, так само було прове-
дено «усі необхідні розсліду-
вання» й у результаті винних так 
і не знайдено.

Понад те, представники 
влади не можуть приховати гор-
дощі за «подвиги антифашис-
тів» та готовність за потреби їх 
повторити. Наприклад, голова 
Донецької ОДА Андрій Шишаць-
кий заявив, що жителі області 
дадуть відсіч організаторам ак-
ції «Вставай, Україно!». Мовляв, 
«провівши малоефективні мі-
тинги по Західній і Центральній 
Україні, зібравши неперекон-
ливу акцію в Києві, вони хочуть 
підняти Схід України, почина-
ючи з Донецька. Але я перекона-
ний, що цим доморощеним рево-
люціонерам ми дамо відсіч, як це 
зробили на центральній площі 
(вочевидь, малося на увазі в сто-
лиці. – Ред.) виявам неофа-
шизму в політиці».

ВіДБиТи БАжАННя  
ДО ПРОТеСТУ
На тлі бутафорних розслідувань 
бездіяльності й діяльності 
правоохоронців під час подій  
18 травня, спускання на гальма 
«справи Тітушка» (того суд від-
пустив під заставу в розмірі 
23 тис. грн) і непритягнення до 
відповідальності інших учасни-
ків «антифашистського» угрупо-
вання бойовиків на Михайлів-
ській площі (адже Тітушко був 
не один) триває кампанія сило-
вого придушення акцій про-
тесту з порушенням конститу-
ційних прав громадян право-
охоронцями і водночас заляку-
вання та побиття активістів опо-
зиційних політичних сил. При-
чому, судячи з останніх подій, їх 
уже ідентифікують за «мовою 
українських націоналістів», 

мало не як під час терору голово-
різів Муравйова в окупованому 
більшовиками Києві 1918 року.

25 травня під час акції про-
тесту проти забудови в міському 
парку Броварів (ведеться струк-
турами Сергія Федоренка, екс-
кандидата в депутати від влади, 
відомого як «масажист Аза-
рова») правоохоронці знову були 
прикриттям для «спортсменів», 
які побили активістів та журна-
лістів. Міліція показово не від-
реагувала на заклики заарешту-
вати злочинців, натомість за-
брала у відділок... двох активіс-
тів, які намагалися затримати 
бойовиків.

Вранці того самого дня в Ки-
єві на вул. Гната Юри жорстоко 
побили активіста кампанії із за-
хисту столичного Гостинного 
двору Євгена Парфьонова (саме 
він у лютому 2013 року викликав 
міліцію, коли розпочалася по-
жежа в Гостинному дворі). Коли 
Парфьонов розмовляв із товари-
шем по телефону українською 
мовою, до нього підійшло шес-
теро «спортсменів» із запитан-
ням: «Что, афигенный национа-
лист?», після чого жорстоко по-
били – у нього діагностували дві 
тріщини в черепі, струс мозку, 
зламану щелепу, порізану руку, 
також хлопець не бачить на ліве 
око. Тамара Шевчук, ще одна ак-
тивістка Гостинного двору, яка 
відвідала Євгена в лікарні, прий-
шовши додому, дістала поперед-
ження – на дверях квартири 
скотчем було приліплено аркуш 
із написом «Доиграешся». Інша 
активістка Онися Гарай біля 

Чиї Права 
захищаюТь?

армія українських 
правоохоронців 
налічує майже 

півмільйона осіб.  
У 2013 році на МвС 

із держбюджету 
має бути витрачено 

16 млрд 
грн,
 на СБУ – 

3,45 
млрд грн 
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СУДяЧи З ОСТАННіХ ПОДій, 
УЧАСНиКіВ ПРОТеСТіВ  
Уже іДеНТифіКУЮТь  
ЗА «МОВОЮ УКРАїНСьКиХ 
НАЦіОНАЛіСТіВ»,  
МАЛО Не яК ПіД ЧАС ТеРОРУ 
ЗАГОНіВ МУРАВйОВА  
В ОКУПОВАНОМУ 
БіЛьШОВиКАМи КиЄВі 

входу у свою квартиру знайшла 
шматок паперу з її персональ-
ними даними і партійною на-
лежністю.

Той факт, що в нападників є 
точні дані про активістів, а для 
стеження за ними використову-
ється сучасна техніка, змушує 
задуматися над тим, що цей те-
рор може здійснюватися за спри-
яння МВС чи навіть СБУ. До пра-
воохоронців взагалі виникає ба-
гато запитань. Адже коли у 
квітні цього року кількох народ-
них депутатів від Партії регіонів 
протестувальники закидали 
сніжками, то міліція впродовж 
доби встановила мобільні но-
мери всіх, хто був на місці інци-
денту, кожного з них викликали 
на допити. А ось 18 травня їй на-
дали навіть фото і відео злочин-
ців, але затримувати їх ніхто не 
поспішав. Така сама реакція, 
точніше її відсутність, на факти 
побиття громадських та опози-
ційних активістів. З початку 
травня вже трапилося понад де-
сяток випадків, коли  їх підстері-
гають біля під’їз дів власних бу-
динків, б’ють, погрожують, нато-
мість органи внутрішніх справ, 
прокуратура не помічають оче-
видної спланованості таких дій. 
Протягом місяця так і не зна-
йшли цілі угруповання, які чи-
нять насильство. Це при тому, 
що, наприклад, Парфьонова по-
били біля великого магазину 
«Сільпо», де багато свідків навіть 
у нічний час, які не могли не за-
уважити групи з шести осіб, і де 
є камери відеоспостереження. 
Врешті, сам Євген стверджує, що 

його побиття один із нападників 
знімав на камеру телефона. За 
сучасних технологій, якими, 
коли треба, успішно користу-
ються правоохоронці, можна 
було б елементарно вирахувати, 
чиї мобільні перебували біля 
місць злочинів, і провести до-
пити або й упізнання.

КУДи ШТОВХАЮТь?
У минулі роки було фактично за-
блоковано будь-які інституційні 
можливості протистояти волюн -
таризму режиму Януковича: 
внаслідок конституційної та су-
дової «реформ» ані парламент, 
ані судова система більше не мо-
жуть стримувати його. Єдиним 
інструментом спротиву і водно-
час способом вихлопу невдово-
лення з надсиланням сигналів 
владі про настрої громадян за-
лишилася вулиця. Однак тепер 
регіонали, схоже, спробують за-
блокувати і цей канал вислов-
лення суспільного протесту, 
цілком слушно з наближенням 
президентських виборів вважа-
ючи його дедалі небезпечнішим. 
Дотепер через Верховну Раду на-
полегливо протягували закон 
про мирні зібрання в зручній 
для себе формі (про що вже пи-
сав Тиждень), а в ЗМІ прово-
дили антимітингові кампанії з 
допомогою головних спікерів 
Партії регіонів (Інни Богослов-
ської, Олени Бондаренко та ін.), 
які лякають суспільство немину-
чими «трупами» на опозиційних 
зібраннях: «Не пускайте на ми-
тинг оппозиции ваших детей. 
Затем найдете в морге с проби-

той головой». Відтепер, схоже, 
настала черга рішучих дій: заля-
кування, побиття громадських 
та опозиційних активістів, щоб 
відбити в переносному, а остан-
нім часом і в прямому сенсі ба-
жання брати участь в акціях 
протесту.

Можливо, мета полягає в 
тому, щоб напередодні прези-
дентських перегонів на тлі еко-
номічних та соціальних прова-
лів влади актуалізувати для 
широких верств громадян цін-
ність гасла про «стабільність, 
якою варто дорожити». Щось 
на кшталт радянського «лишь 
бы не было войны!». Утім, в 
умовах дедалі більшого розча-
рування у суспільстві ситуа-
цією в країні (за останніми со-
ціологічними дослідженнями, 
понад 65% українців абсолютно 
незадоволені станом справ) за-
лякування силовою розправою, 
втручання правоохоронців у 
масові заходи на боці провлад-
них бойовиків призводитимуть 

лише до радикалізації вулич-
ної опозиції, зростання попу-
лярності саме її (а не помірко-
ваної парламентської) методів 
боротьби. За результатами опи-
тувань громадської думки со-
ціологічною лабораторією Ака-
демії муніципального управ-
ління, 30% киян готові підтри-
мати акції протесту. Проте най-
небезпечніші наслідки можу- 
ть мати факти насильства за 
мовно-етнічною ознакою, як у 
випадку з україномовним Єв-
геном Парфьоновим, особливо 
якщо підтвердиться припущен-
 ня, що до цього причетні пред-
ставники влади. Адже реаліза-
ція таких сценаріїв здатна від-
крити шлях до громадянського 
протистояння на кшталт югос-
лавських подій початку 1990-х 
років. 
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ВЛАДА РОЗКЛАДАЄ, 
 А АБСОЛЮТНА  

ВЛАДА РОЗКЛАДАЄ 
АБСОЛЮТНО

Автор:  
Ганне 

Северінсен, 
Данія

як рухатись уперед?
П

ригадую початок 1990-х років, коли в Раді 
Європи одна за одною з’являлися нові демо-
кратичні країни. Членство означало для 
них план (а для багатьох і основу) наступ-

ного входження до ЄС.
Але для України це був, окрім того, втрачений час – 
якщо йдеться про верховенство права.

Старі зв’язки, ще з часів Радянського Союзу, дали 
декому змогу трансформуватися в олігархів 

(таке відбувалось і в інших колишніх радянських 
республіках). Політика перетворилася на арену бо-
ротьби за владу, а не за ідеї та цінності. Приватиза-
ція стала важливим знаряддям особистого збага-
чення, і не тільки для себе, а й для оточення. Тому 
захоплення керма було метою, а не засобом.
У 1995 році Україна дуже хотіла отримати план дій 
від Ради Європи (бажано раніше за Росію), аби Мо-
сква не заветувала вступ Києва. Це було тоді, коли 
РФ відкрито шкодувала, що світ визнав незалеж-
ність України. Якби Росія не скаржилася постійно 
на свої фантомні болі, між двома країнами неми-
нуче встановилася б по-
зитивна, природна 
співпраця.
Тож Україна взяла на 
себе (як держава-член) у 
1995-му довгий список 
зобов’язань, наприклад: 
«Відповідно до вимог 
Ради Європи, прийняти впродовж року від 
вступу: нову конституцію; рамковий закон про 
правову політику України в галузі захисту прав лю-
дини; рамковий закон про правову і юридичну ре-
форми; новий карний кодекс і кримінально-
процесуальний кодекс; новий цивільний кодекс і 
цивільно-процесуальний кодекс». Фактично це 
означає, що Київ мусив починати з нуля, щоб по-
збутися радянського «вантажу».
Про прокуратуру часів СРСР, яка збереглася в новій 
незалежній Україні, було сказано: «Роль і функції 
прокуратури повинні змінитися, перетворивши 
цей інститут на орган, який відповідає стандартам 
Ради Європи». Це фактично означає, що проку-
рори мають лише виконувати свої функції: підтри-
мувати державне обвинувачення, а не контролю-
вати, тиснути й судити! У колишній радянській 
системі прокуратура діяла як сторожовий пес ре-
жиму. Спільно з КГБ вона підтримувала владний 
диктат. Держава могла диктувати народу що за-
вгодно від його ж таки імені.
Влада розкладає, а абсолютна влада розкладає аб-
солютно. І сьогодні це теж правда. Прокуратура в 
тісній співпраці із президентською гілкою контро-
лює будь-яку діяльність, державну чи приватну, 
без будь-якого контролю над собою. Вона створює 
можливості для найрізноманітніших зловживань. 
Тому одна з найважливіших вимог ЄС перед підпи-
санням Угоди про асоціацію – щоб Україна вико-
нала обіцянку, яку дала Раді Європи ще в 1995 році.
Це виконують не лише приймаючи нові закони. 
Вимога звучить таким чином (і її слід відповідно 

розуміти): відмовитися від влади й припинити гра-
тися з правилами, а натомість грати за ними.
Політичні репресії та вибіркове «правосуддя» по-
казують нині всім українцям, яка небезпека нави-
сає над ними: опинитися за ґратами, якщо висту-
пиш проти влади. Крім того, визначення кримі-
нального діяння сформульовано так розпливчасто, 
що кинути до в’язниці можна першого-ліпшого пе-
рехожого. Прості дрібні підприємці часто стика-
ються з усілякими формами здирництва й виму-
шені платити тим, хто має кращі «підв’язки» у 
владі.
Розбудова держави починається з верховенства 
права, з інституцій, що заслуговують на довіру, й зі 
свободи слова. Національна Конституція повинна 
насамперед убезпечити від обмеження законодав-
чої влади. Держава мусить гарантувати прогнозо-
вану, надійну і прозору основу, яка дасть громадя-
нам змогу працювати, випускати продукт і робити 
свій внесок у зростання економіки. Передумовою 
ринкового суспільства, яким рухають закони по-

питу і пропозиції, є ста-
більна і прозора основа, 
а не принцип «хто силь-
ніший, того і правда».
22 роки тому Україна 
почала з нуля, пере-
живши історію тоталіта-
ризму, гноблення цара-

том і комуністичним режимом. Потрібен час 
на розбудову нової держави. Треба його й на те, 

щоб створити справжнє громадянське суспільство. 
Люди мають навчитися говорити із владою впевне-
ним і незалежним національним голосом. Слід 
мати свободу висловлювати свою думку, а також 
добре поінформоване населення. Необхідна ши-
рока культурно-політична надбудова. За допомо-
гою дискусій варто навчити суспільство обміню-
ватися досвідом і найширшими знаннями про 
минуле й сучасність.
Опитування громадської думки свідчать: в Укра-
їні довіра до уряду на одному з найнижчих у світі 
рівнів, тоді як на моїй батьківщині, в Данії, люди 
вважають, що мають чесні державні інституції. 
Можливо, це тому, що історія України була такою 
жорстокою, і в ній постійно повторювались пері-
оди сваволі та беззаконня.
Громадянське суспільство повинне віднайти 
шлях до тих сил, які воно проявило в холодні дні 
мирної вуличної революції в листопаді – грудні 
2004 року. Громадянам слід знову відбудувати 
Україну, об’єднавши сили на всіх рівнях суспіль-
ства. Це частина необхідного «націєтворення».
Україна може виборсатися з пастки, куди її за-
вела успадкована від радянської епохи модель 
поведінки, але на карту поставлено оптимізм. 
Щоб покласти край поганим звичкам і створити 
нові норми, потрібні час і рішучість.
У демократичній державі джерелом і носієм 
влади є люди. Їм і належить розірвати зачакло-
ване коло. 
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Київ (вул. Лисенка, 3):
4 червня, 18:00 – презентація книжки сербського письменника 
Мілети Продановича «Ультрамарин». Спільно з видавництвом 
«Темпора».
5 червня, 18:00 – презентація книжки Катерини Новікової «На 
перехресті світу і духу. Короткий нарис про сакральний 
живопис України». Спільно з видавництвом «Темпора».
6 червня, 18:00 – презентація книжки «Живий Шевченко» 
Дмитра Чуба та репринтного видання «Граматично-
стилістичного словника Шевченкової мови» Івана Огієнка. 
Спільно з видавництвом «Ярославів Вал».
7 червня, 18:00 – презентація першого тому «Хрестомат� 
доктора Падлючча «Шидеври світової літератури» Михайла 
Бриниха. Спільно з видавництвом Laurus.

Львів (просп. Свободи, 7):
4 червня, 18:00 – презентація книжки Галини Пагутяк «Кожен 
день інший». Спільно з літературною агенцією «Піраміда».
5 червня, 18:00 – презентація книжки Мілети Продановича 
«Ультрамарин». Спільно з видавництвом «Темпора».

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
1 червня, 12:00 – літературні читання учасників поетичного 
клубу «Об’єднані словом».
1 червня, 18:00 – презентація дитячого роману Мар� 
Ткачівської «Обережно, діти!». Спільно з видавництвом «КСД».
2 червня, 16:00 – зустріч у межах проекту «Frankivsk Design 
Meeting» Івано-Франківської спільноти дизайнерів.
5 червня, 18:00 – майстер-клас з оригамі. Майструємо 
паперову фігурку лева.
6 червня, 18:00 – презентація поетичної збірки Юрія 
Іздрика «Ю». Спільно з Видавництвом Старого Лева.

Харків (вул. Сумська, 3):
1–3 червня, 18:00 – кіномарафон до Дня захисту прав дитини. 
Перегляд та обговорення кінострічок «Мільйони» Денні Бойла, 
«Заплати іншому» Мімі Ледер, «Супер 8» Джей Джей Абрамса. 
Спільно з громадською організацією «Фундація регіональних 
ініціатив».
4 червня, 18:30 – творчий вечір поета Анатолія Перерви.

1–7 червня 
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 



ПЛАН «Б»: дерадянізація/дерусифікація 
П

раця, яку сьогодні пред-
ставляє Тиждень, не має 
автора. Точніше, не має 
одного конкретного авто-

 ра – це плід колективної робо  ти 
журналістів Тижня, україн-
ських та закордонних експертів. 
Не буде перебільшенням сказати, 
що «Дорожня карта дерадяніза-
ції України» – це практичний ре-
зультат діяльності всього нашого 
видання за час його існування.

Брак ідей і сценаріїв подаль-
шого розвитку країни, принципо-
вих засад, на яких вона може від-
родитися й рухатися далі, вже 
усвідомила більшість активних 
громадян. Усім зрозуміло, що 
наша держава зайшла в глухий 
кут, зусилля влади навіть не пе-
редбачають виходу з нього, а зу-
силля опозиції здебільшого ски-
даються на профанацію. Очіку-
вати рішень від політикуму на-
разі марно. Минулі два десяти-
ліття продемонстрували своєрід-
ний ескепізм «свідомої україн-
ської еліти»: виявляється, бути 
лузерами психологічно й матері-
ально цілком комфортно. Ні за 
що не відповідати, нічого не мі-
няти й при цьому жалітися на не-
переборні обставини, серед яких 
на першому місці пасивність і від-
сталість власного народу, – така 
позиція забезпечує пре-
стижні білі шати, а в дея-
ких випадках і відчут-
ний особистий добро-
бут.

Вихід слід шу-
кати на рівні по-
чаткової установ-
 ки: радикальні  
перетворення в 
Украї  ні: а) по-

трібні; б) можливі. Філософія ка-
пітуляції, нішевий характер зу-
силь багатьох українських патріо-
тів не мають ніякого виправ-
дання в суспільних настроях. Це 
підтверджує динаміка результа-
тів соціологічних опитувань, а ще 
краще доводять цифри й факти 
останніх парламентських вибо-
рів, на яких, попри всі маніпуля-
ції режиму, відверто провладні 
кандидати зазнали відчутної по-
разки, причому навіть у тих міс-
цях, які традиційно вважаються 
осередком застою. Український 
соціум готовий підтримати рі-
шучі зміни, якщо повірить у чисті 
наміри й безкомпромісність їхніх 
ініціаторів. Що ж стосується са-
мих змін, то альтернативою їм 
можуть стати лише незворотний 
занепад держави, остаточне роз-
мивання її сенсу з неминучим по-
дальшим поглинанням сусі-
дами – частинами або разом.

Провідною характеристикою 
таких перетворень мали б стати 
передусім їхня радикальність і 
комплексність. До того ж що далі 
відкладатиметься початок рефо-
 рм, то більшої радикальності 
вони потребуватимуть. «Різання 
хвоста по частинах» заради гу-
манності не виправдовує себе з 
жодних міркувань, ані прагма-

тичних, ані власне гуман-
них, – це підтверджує як 

позитивний досвід ін-
ших посткомуністич-

них країн, що вже 
стали частиною 

єдиної Європи, 
так і негативний 
приклад інших 
колишніх «спів-
таборників» на чо -
лі із самою Украї-
ною. Досвід – 
найкращий учи-
тель. Орієнтую-
чись на конкрет-
ний результат пе-
редусім тих дер-
жав, які варто взя   - 
ти за взірець (зо-
крема, країн Бал-
тії – вчорашніх 
аутсайдерів, а ни-
ні повноцінних 
членів ЄС), можна 

проаналізувати дієвість тих чи ін-
ших політичних рішень, а голо-
вне – переконатися в безальтер-
нативності одних підходів і по-
милковості інших.

Зволікання та саботаж упро-
довж останньої чверті століття 
української історії ще більше 
збили проблеми в незрозуміле 
кубло, де причини й наслідки 
тісно переплетені між собою. Пи-
тання, за яку ниточку потягти, 
щоби його нарешті розплутати, 
не таке схоластичне, як може зда-
тися на перший погляд. Почи-
нати слід із того пункту, де Укра-
їна звернула зі свого магістраль-
ного шляху, визначеного геогра-
фією та історією. Цей пункт – по-
трапляння в орбіту ворожої імпе-
рії, спершу Російської, потім Ра-
дянської. Як, наприклад, Естонія, 
треба нарешті назвати речі сво-
їми іменами: упродовж багатьох 
років країна перебувала під ро-
сій  сько-радянською окупацією. 
Тож послідовне позбавляння оз-
нак російсько-ра дян  ської коло-
нії на всіх ділянках політичного, 
еко  номічного, соціального та 
куль  тур  ного життя означатиме 
повернення до Європи. Тому де-
радянізація, тому дерусифікація.

Стосовно ж конкретних ре-
цептів, то запропонований марш-
рут «Дорожньої карти», мож-
ливо, наразі недосконалий у яки-
хось подробицях (те попере  ду), 
зате він конкретний і комплек-
сний. Це, так би мовити, філосо-
фія змін. У ньому закладено як 
засадничі, принципові заходи, 
яких не оминути, так і конкретні 
технологічні пропозиції, які 
можна уточнювати й щодо яких 
можливі дискусії. До речі, якраз 
дискусія – це те, на що чекає ко-
лективний автор документа. Об-
ґрунтована критика, конкретні 
уточнення, деталізація тез – не-
обхідний і неминучий етап ро-
боти до того моменту, коли план 
візьме до реалізації мейнстримна 
політична сила, яка відповіда-
тиме інтересам української біль-
шості. 

Що ж до прецедентів, то їх 
можна шукати не лише поміж ко-
лишніх товаришів по нещас  тю. 
Європа, а кажучи ширше, демо-

Близько 

65% 
українців 

вважають,  
що країна 

розвивається  
в хибному 
напрямку.
за даними 

опитування  
Центру разумкова 

Тільки 

4,5% 
притримуються 

думки, що 
дерадянізація  

в сучасній Україні 
неможлива. 
за даними 

опитування на 
сайті Тиждень.ua 

У наступних 
числах і під час 

чергових 
панельних 

дискусій 
Тиждень 

детальніше 
розгляне 

запропоновані 
напрями 

реформування  
в окремих 

сферах (див. 
стор. 16–19)
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ПЛАН «Б»: дерадянізація/дерусифікація 
кратичний, західний, «перший» 
світ, ніколи не була ідеальною. 
Ступінь досконалості тієї чи ін-
шої цивілізації визначається не 
браком проблем, а способом їх 
розв’язання. Конкретні приклади 
того, як вирішували в різний час 
різні соціальні, культурні, адміні-
стративні, економічні проблеми в 
цьому «першому» світі, стали у 
пригоді в розробках «Дорожньої 
карти». 

Нарешті, щодо позірної ради-
кальності деяких пропозицій, то 
вона так само не є наслідком ри-
гідності, обмеженості чи поганого 
характеру авторів. Більш-менш 
сумлінний аналіз як вітчизняної 
ситуації, так і вже згаданого іно-
земного досвіду переконує, що 
якихось поміркованих, половин-
частих, «оксамитових» рішень 
для розв’язання наявних проблем 
не існує. Або так, або ніяк, і в разі 
«ніяк» катастрофічні наслідки 
неможливо ігнорувати. Зрозу-
міло, що для реалізації всього 
комплексу заходів потрібна пере-
дусім політична воля. Залиша-
ючи за межами обговорення пи-
тання, яка саме конкретна сила 
мала би й могла би продемон-
струвати таку політичну волю, не-
можливо омину  ти одну суттєву 
обставину, а саме: чи потрібна 
для здійснення дерадянізації/де-
колонізації з усіма названими 
складовими якась особлива жор-
стка форма державного устрою? 
Чи неминуче для цього вдаватися 
до якоїсь тимчасової більш чи 
менш авторитарної стадії, щоби 
згодом повернутися до повноцін-
ного народовладдя, як запевня-
ють деякі шановані інтелектуали? 
Ми переконані, що звичайних де-
мократичних процедур цілком 
достатньо, враховуючи суспільні 
настрої, готовність до перетво-
рень широких мас українців, їхні 
ментальні засади європейськості, 
остаточно не знищені багаторіч-
ними тоталітарними практиками. 
Інша річ, що сама по собі демо-
кратія може й мусить бути ефек-
тивною, дієвою, енергійною та рі-
шучою, але це питання зовсім ін-
шої дискусії. 

Продовження теми на стор. 16

АКСіОМи, щО МАЮТь БУТи ВіДПРАВНОЮ ТОЧКОЮ ДЛя ВСіХ 
ПОЛіТиКіВ, яКі Не СТОяТь НА АНТиУКРАїНСьКиХ ПОЗиЦіяХ
•  Сьогоднішнє державне утворення Україна не є українською державою в 

тому сенсі, як Польща є польською, а Естонія – естонською. Так сталося 
тому, що всі панівні еліти цієї держави, фактично утвореної на етнічних 
українських землях шляхом відламу від СРСР/Росії, є прямими спадкоєм-
цями окупаційної адміністрації Радянського Союзу в Україні, отже, цілком 
логічно провадять економічну та гуманітарну політику утримання контро-
льованої території в складі наддержавного «Русского міра». Україну не 
прагнуть втягнути в «Русскій мір» – їй штучно перешкоджають із нього ви-
йти і повернутися в природне для неї європейське національне русло еко-
номічного, соціального та культурного розвитку. Всупереч волі більшості 
мешканців України.

•  У сьогоднішній державі Україна немає ринкової економіки, а бізнесом 
називаються речі, далекі від підприємництва. Російська система обхо-
диться без таких понять, як недоторканність приватної власності, вільне 
підприємництво, рівність перед законом і ринкова економіка. Нинішня 
Україна штучно перебуває в російській економічній парадигмі всупереч 
волі більшості населення України. Через це українці приречені на бідність і 
не зможуть створити громадянське суспільство, яке є основою функціону-
вання правової держави та демократії.

•  Абсолютна більшість мешканців України відкрита до української мови, 
історії, читання україномовних книжок, преси, перегляду кінофільмів 
українською тощо. Проте їй штучно перекривають доступ до україномов-
ного культурного та інформаційного продукту шляхом грубих, але систем-
них антиринкових дій і маніпуляцій. Антиринкові махінації, спрямовані 
на недопущення існування самого ринку україномовного продукту, при-
кривають фальшивим твердженням про «ринкову» перемогу російської 
мови в Україні.

 •  Українським культурним та інформаційним продуктом може бути 
тільки продукт, створений українською. Адже російськомовний культур-
ний та інформаційний продукт, вироблений на території України, так і за-
лишається російським, створеним на іншій території (Булґаков, Курков, Лу-
зіна – це російські письменники, «Віа Гра» – російський продукт шоу-
бізнесу для споживання на території «Русского міра» тощо).

ДЛя УКРАїНСьКиХ ПОЛіТиКіВ НАВеДеНі  
Вище АКСіОМи МАЮТь ОЗНАЧАТи ДВі РеЧі:
•  Не оминути шляху, пройденого країнами Східної Європи. 

Країна має бути повністю перезавантажена, а радянсько-
російські маркери заміщені національними європейськими.

•  Цієї єдино конструктивної альтернативи очікує переважна 
частина українців. Абсолютна більшість хоче успішної еконо-
міки, прагне поширення української мови і спроможна 
сприйняти правдиву українську історію.
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Автор: 
Любомир 
Шавалюк

Куди податися 
бідному родичеві?
Митний союз? Дякуємо, не треба. Зона вільної торгівлі з ЄС?  
Так, але не лише вона

Б
уває так, що суть певної 
проблеми лежить на по-
верхні. Щоб її побачити, 
не потрібно занурюва-

тися в деталі, часто навіть не 
треба бути фахівцем. Зокрема, 
це стосується питання вибору 
між Митним союзом (МС) і зо-
ною вільної торгівлі з ЄС (ЗВТ). 
Принаймні такий висновок ви-
пливає з аналізу динаміки екс-
порту українських товарів до 
країн – членів цих об’єднань.

ХОРОШі НОВиНи З 
ЄВРОСОЮЗУ
Країни Євросоюзу занурилися 
в другу хвилю кризи ще 2010 
року. Але тоді проблеми мали 
лише фінансовий аспект, бо 
стосувалися державного боргу 
країн і банків, які його три-
мали. Тож європейська криза 
спочатку впливала на україн-
ську економіку дуже обмежено 
та опосередковано, а наш екс-
порт у країни ЄС і далі віднов-
лювався, хоча й повільно.

Коли проблеми фінансового 
сектору поширилися на товарні 
ринки та призвели до падіння 
спочатку промисловості, а по-
тім і всієї економіки об’єднаної 
Європи, попит на товари укра-
їнського походження став зни-
жуватися (див. «Інтеграція в 
дії»). Це відповідає теорії: сти-
хання ділової активності спри-
чинило падіння доходів, через 
яке зменшився імпорт, і Укра-
їна як торговельний партнер 
Євросоюзу тут не виняток. Тож 
у 2012-му наш експорт до країн 
ЄС втратив $0,9 млрд (5%) по-
рівняно з попереднім роком і 
досі залишається на 10% мен-
шим, ніж до кризи 2008–2009-
го.

Однак на початок II квар-
талу 2013-го ситуація вида-
ється дещо іншою. Хоча в Євро-
союзі досі відбувається падіння 

промислового виробництва 
(шість кварталів поспіль) і в 
економіці триває рецесія (чо-
тири квартали поспіль), проте 
імпорт товарів з України до ЄС 
вже другий квартал збільшу-
ється. Причому найбільший 
приріст спостерігається в краї-
нах, які лідирують за темпами 
зниження ВВП. Наприклад, у I 
кварталі 2013-го імпорт товарів 
українського походження в 
Грецію, Італію, Іспанію зріс на 
91%, 42% і 8%, у той час як ВВП 
цих країн зменшився відпо-
відно на 5,3%, 2,3% та 2,0%.

Це найяскравіше свідчення 
економічної інтеграції, яка, як 
виявляється, може відбуватися 
й у кризові періоди та не зале-
жить від політики, бо є наслід-
ком збігу інтересів контраген-
тів. Варто додати, що в I квар-
талі 2013 року порівняно з ана-
логічним періодом 2012-го за-
гальне зростання експорту 
українських товарів у Європу 
становило 19%, а послуг – 26%. 
Тож якщо європейці імпорту-
ють дедалі більше нашої про-
дукції у скрутні для себе часи і 
без підписаної угоди про ЗВТ, 
то можна припуститу, що екс-
порт може збільшитися в рази, 
коли її підпишуть і криза мине.

ТУМАННі ПеРСПеКТиВи  
В РОСії
Економіка РФ, на яку припадає 
4/5 експорту українських това-
рів до країн Митного союзу, 
після кризи 2008–2009 років 
розвивалася. Вигода для Укра-
їни була очевидною: у 2011-му 
експорт товарів до Росії стано-
вив $19,8 млрд, що на 26% 
більше, ніж до кризи, і вперше 
за понад 10 років перевищив 
сумарний експорт до Європи. 
Аргументи на користь вступу 
до МС начебто дістали твердий 
ґрунт. Однак торік український 

експорт у РФ втратив $2,2 млрд 
(мінус 11%), і це при тому, що 
економіка північного сусіда все 
ще показувала позитивну ди-
наміку, хоч і сповільнювалася 
(див. «З ким дружимо?»). 
Отже, тамтешній ринок наси-
тився нашою продукцією. Тож 
якщо російська економіка уві-
йде в рецесію, що дуже ймо-
вірно, то, вочевидь, падіння об-
сягів імпорту з України може 
відбуватися ще швидшими 
темпами і вступ до МС цьому не 
зарадить.

Зупинка заводу в Лисичан-
ську разом із простоєм Одесь-
кого НПЗ, які донедавна мали 
російського власника (нещо-
давно ЛУКОЙЛ продав ОНПЗ 
новоспеченому олігархові з Хар-
кова Сергієві Курченку, якого 
пов’язують із «Сім’єю») показує 
цікаву тенденцію. Якщо крем-
лівська влада разом із росіянами 
– власниками українських під-
приємств кількома заходами 
може залишити без роботи 1/3 
нафтопереробної галузі України 
(яка також виробляла нафтопро-
дукти для російського ринку) й 
легко використовує таку нагоду, 
то становище нашого експорту 
на ринку РФ, м’яко кажучи, не-
певне, а перспективи вітчизня-
них активів із російським капі-
талом невизначені. Ці приклади 
наочно демонструють, що укра-
їнській продукції в Росії не га-
рантований стабільний ринок 
збуту й інтеграція в межах МС 
навряд чи змінить ситуацію. 

РФ давно взяла курс на фор-
мування на своїй території яко-
мога цілісніших виробничих 
ланцюжків. За останні 10–15 ро-
ків наші сусіди створили потуж-
ності, які дають змогу майже 
цілковито задовольняти вну-
трішній попит на труби, ван-
тажні та пасажирські вагони, 
деякі види військової техніки та 
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обладнання енергетичної га-
лузі. І хоча продукція новоство-
рених заводів часто поступа-
ється українським аналогам за 
якістю, внутрішній споживач у 
Росії в добровільно-при му со-
вому порядку обирає національ-
ного виробника.

Це чітко простежується у 
вантажному вагонобудуванні: 
наприкінці минулого року 
частка російських вагонобудів-
ників на звуженому через змен-
шення інвестицій ринку СНД 
зросла, внаслідок чого україн-
ський експорт за підсумками 
2012-го втратив майже $0,5 
млрд у товарній групі «Заліз-
ничні локомотиви». Зрозуміло, 
що РФ надалі стратегічно наро-
щуватиме власну економічну 
незалежність, тож показники 
нашого експорту ще не раз це 
зафіксують, особливо на спаді 
економічного циклу.

Є також такий феномен, як 
«сирні війни» України з Росією, 
коли остання час від часу забо-
роняє ввезення українських си-
рів на свою територію начебто 
через їхню низьку якість. 
Втрати вітчизняного експорту 
від «сирних воєн» у межах еко-
номіки не надто великі – лише 
мінус $87 млн у товарній групі 
«Молоко та молочні продукти, 
яйця птиці; натуральний мед» 
2012-го. Та сам факт того, що на 
державному рівні РФ вивертає 
навиворіт цілу галузь одного з 
основних торговельних партне-
рів, показує, що політика в най-
гірших її виявах є вагомим 
фактором впливу на обсяги 
українського експорту на росій-
ський ринок. Це створює за-
надто високі ризики для розви-
тку експортних галузей нашої 
країни і робить стратегічно не-
доцільною інтеграцію з МС.

З названих вище причин 
український експорт у РФ за-
знав значних втрат не тільки у 
2012-му. Він знижується і в I 
кварталі поточного року де-
далі швидшими темпами. 
Якщо приріст промисловості 
РФ покаже від’ємну динаміку, 
проблема російського ринку 
постане дуже гостро для укра-
їнських експортерів. Білорусь 
та Казахстан не зможуть ком-
пенсувати її, адже частка екс-
порту товарів з України в МС, 
яка припадає на ці дві країни, 
торік зросла з 16% лише до 21% 
і залишається на таких невисо-
ких позиціях у I кварталі 2013-
го.

АЛьТеРНАТиВА – АфРиКА?
У той час як експорт україн-
ських товарів в обох напрямах 
– ЄС і МС – у 2012 році падав, 
обсяг експорту українських то-
варів до країн Чорного конти-
ненту зріс на $2,3 млрд, цілко-
вито компенсувавши сукупне 
його зменшення у МС та ЄС. Не 
дивно, що африканські країни 
найбільше цікавляться зерно-
вими культурами, а також жи-
рами та оліями, які зазвичай 
разом становлять понад поло-
вину їхнього імпорту товарів з 
України. Цікаво інше. По-
перше, розвиток українського 
АПК фактично відкрив нам до-
рогу до Африки, яка має най-
більший потенціал збуту хар-
чових продуктів та сировини 
для них. Тож для нашої країни 
цей напрям розширення зо-
внішньої торгівлі становить 
стратегічний інтерес. По-друге, 
українські підприємці вдало 
скористалися Арабською вес-
ною для того, щоб зайняти 
ринки північноафриканських 
країн: Єгипту, Алжиру, Лівії, 

Марокко, Тунісу, які є нашими 
основними торговельними 
партнерами в Африці. Разом із 
продовольством завдяки роз-
ширенню торговельних зв’язків 
Україні вдалося суттєво нарос-
тити і продаж туди металургій-
ної продукції. А це своєрідний 
плацдарм для поглиблення 
співпраці з африканцями в ін-
ших товарних групах.

Щоправда, у I кварталі 2013-
го товарний експорт в Африку 
зменшився на 16%, але це сезон-
ний чинник. Буде збіжжя – буде 
торгівля з Чорним континен-
том. Тож поступовий і невпин-
ний розвиток сільського госпо-
дарства в Україні – це єдине, що 
потрібно для того, аби по-

справжньому відкрити ворота в 
Африку. Водночас стає зрозу-
міло, що українському бізнесу 
не варто зациклюватися на угоді 
про ЗВТ на ринках ЄС, що, 
звісно, набагато вигідніше з по-
гляду розвитку української еко-
номіки, аніж вступ до більше 
політичного, ніж економічного 
Митного союзу, де першу 
скрипку грає Росія. Адже, хоча 
статистика демонструє оче-
видну перевагу європейського 
напряму економічної інтеграції 
над євразійським, на Європі світ 
не сходиться, а диверсифікація 
ринків збуту, як показує досвід 
розвинених країн, завжди мала 
позитивний ефект.  
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Інтеграція в д�
Хоча промисловість ЄС падає, а економіка перебуває в рецес�, це не перешкоджає 
європейцям імпортувати дедалі більше українських товарів.

За даними Держстату, Євростату
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З ким дружимо?
Експорт українських товарів до Рос зменшується навіть в період зростання 
� економіки та попри розмаїту аргументацію на користь вступу до МС

За даними Держстату, Росстату

У ТОй ЧАС яК еКСПОРТ 
УКРАїНСьКиХ ТОВАРіВ  
В КРАїНи МиТНОГО СОЮЗУ 
ПАДАВ – ДО КРАїН ЧОРНОГО 
КОНТиНеНТУ ЗРіС  
НА $2,3 МЛРД
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Шкандибаючи  
за Америкою
Єврозона: довгий шлях до одужання (або розвалу)

Є
вропейці люблять звину-
вачувати у своїй кризі 
Америку. Але подивіться 
на статистику: відразу зро-

зуміло, що єврозона відреагу-
вала на виклики неправильно. 
Візьмімо для прикладу зрос-
тання економіки: обсяг вироб-
ництва у Сполучених Штатах 
уже перевищив докризовий пік 
і далі рухається угору; у ЄС він 
іще не вийшов на тогочасні по-
казники й зменшується. Інший 
приклад – безробіття: у 2009-му 
його рівень обабіч Атлантики 
сягав 9%, але у США він нині 
впав нижче 8%, а в Європі під-
скочив вище 12%. Загалом євро-
зону було створено непроду-
мано, а сувора економія у Ста-
рому світі занадто сувора.

Якби європейська еконо-
міка була пацієнтом, то на ліка-
рів могли б подати до суду за 
халатність. У ЄС за некомпе-
тентність розплачується моло   дь. 
Уже не чути помпезних про-
мов про євро як конкурента до-
лара. Тепер головне завдання – 
просто зупинити сповзання. 
Інак  ше, як сказав хтось у Бер-
ліні, Європі загрожує перетво-
рення на Латинську Америку 
1980-х.

На травневому саміті лідери 
Євросоюзу займалися питання-
 ми, які зазвичай непокоять бід-
ніші країни: як знайти заховані 
на таємних рахунках кошти і 
змусити мультинаціональні ком -
панії платити податки. Лідери 
ЄС здебільшого ігнорували ба-
жання йти попереду в змен-
шенні викидів парникових га-
зів. Натомість їх хвилювало зни-
ження цін на енергію, бо Аме-
рика з користю для себе видобу-
ває сланцевий газ. Наступного 
кроку в напрямку відновлення 
євро треба чекати до наступ-
ного, червневого саміту або, що 
ймовірніше, до вересневих ви-
борів у Німеччині.

У Берліні одержимість фіс-
кальною дисципліною нині 
стримують, приділяючи більше 
уваги економічним реформам. 
Просто нереально чути, як 
високопосадовці звинувачують 
МВФ у тому, що він погодився 
на відверто жорсткі програми 
фінансової допомоги, або Євро-
комісію – в неспроможності 
вчасно відреагувати на моло-
діжне безробіття і обмеження 
кредитування, яке зашкодило 
невеликим компаніям Півден-
ної Європи. Німецькому кан-
цлерові Анґелі Меркель осо-
бливо сподобалися графіки, 
якими на березневому саміті 
розмахував перед лідерами країн 
ЄС президент Європейського 
центробанку Маріо Драґі. Вони 
показують, як у державах із де-
фіцитом бюджету від 1999 року 
зростала заробітна плата, наба-
гато випереджаючи продуктив-
ність. В Італії вона не зміню-
ється, але узгодити з нею заро-
бітки (як в Іспанії або Португа-
лії) там не змогли. Не може не 
тривожити й те, що Франція 
стає дедалі більше схожою на 
південноєвропейського борж-
ника, попри «німецьку» варті -
сть кредитів.

Правильна відповідь – 
структурна реформа з метою 
підвищення продуктивності й 
зниження зарплати. Але перше 
за короткий термін провести 
важко. А друге зашкодить еко-
номіці й може розбурхати сус-
пільні протести. Структурні ре-
форми означають зміну соці-
ального контракту, який склав-    
ся за десятки років.

Деякі неблагополучні кра-
їни включно з Грецією все-таки 
адаптуються – чи тому що про-
грами фінансової допомоги по-
требують лібералізації ринків 
праці й товарів, чи тому що без-
робіття безцеремонно змушує 
урізати зарплату. А ось Фран-

ція – більша проблема. На неї 
рин  ки не тиснуть. Вона занадто 
велика, щоб її попихали євро-
бюрократи. І занадто важлива, 
щоб її вголос критикувала Ні-
меччина.

Занепад Франції може пото-
пити євро. Коли Єврокомісія 
запропонує рекомендації щодо 
країн (а це вона має зробити 
вже найближчими днями), Па-
риж дістане додатково два роки 
на виконання плану ліквідації 
дефіциту зі сподіванням, що 
він використає цей час для за-
провадження структурних ре-
форм. Франсуа Олланд визнає, 
що його державі потрібно від-
новити конкурентоспромож-
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Європейські 
лідери силь-
но занепоко-
єні безробіт-
тям молоді в 
країнах ЄС, 
де майже ко-
жен четвертий 
її представник 
не може пра-
цевлаштува-
тися, та його 
впливом на со-
ціальну й по-
літичну ста-
більність. Зо-
крема, мі-
ністр фінан-
сів Німеччи-
ни Вольф  ґанґ 
Шойбле під 
час нещодав-
ньої конфе-
ренції в Па-
рижі закли-
кав: «Ми пови-
нні бути успіш-
нішими в бо-
ротьбі з моло-
діжним безро-
біттям, інак-
ше програє-
мо битву за єд-
ність Європи». 
Він наголосив 
на необхіднос-
ті збереження 
моделі добро-
буту (welfare 
state) у країнах 
ЄС, адже якщо 
тут буде введе-
но американ-
ські стандарти, 
«то револю-
ція відбудеть-
ся того само-
го дня, а не на-
ступного» 

ЗАНеПАД фРАНЦії МОже 
ПОТОПиТи ЄВРО

© 2013 The 
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ність. Але його остання пропо-
зиція щодо реформування єв-
розони видає прагнення зна-
йти легкий вихід. Він закликав 
створити «економічний уряд», 
очолюваний лідером на постій-
ній основі (у ЄС і так уже виста-
чає всіляких «президентів»). 
Серед завдань цього кабінету 
має бути гармонізація податків 
і зведення систем соціального 
захисту до вищого «спільного 
знаменника». Коротше кажучи, 
час  тина відповіді на проблему 
французької конкурентоспро-
можності полягає в тому, що всі 
решта повинні підняти затрати 
на оплату праці й соціальний 
захист населення.

Цей спосіб мислення дуже 
дратує Берлін, який хоче, щоб 
Париж скористався з можли-
востей глобалізації, а не сприй-
мав її як загрозу. Головне пи-
тання для Меркель не в тому, 
щоб допомогти проблемним 
країнам наздогнати Німеччину, 
а в тому, як Європа може конку-
рувати з рештою світу (див. та-
кож стор. 30). За що вона жи-
тиме? Чому європейським ком-
паніям важко бути успішними 
на світовому рівні? ФРН вважає: 
якщо рецесія викликає високий 
рівень безробіття на периферії, 
винні в цьому суворі ринки 
праці. Наростання антинімець-
ких настроїв, мабуть, річ при-

кра, але це ціна, яку варто за-
платити, щоб домогтися змін.

ПеКеЛьНА МАШиНА
Акцент на структурних рефор-
мах, як і багато чого іншого в єв-
рокризі, запізнився. Уряди вже 
витратили стільки політичного 
капіталу на сувору економію, 
що занадто ослабли, аби лібера-
лізувати економіку в своїх краї-
нах. Реформа єврозони загалом 
є не менш важливою. Європей-
ський центральний банк висту-
пив до певної міри в ролі остан-
нього кредитора держав конти-
ненту в критичній ситуації. Ста-
новище фінансового сектору 
стабілізується завдяки повіль-
ному створенню банківського 
союзу.

Частково ця затримка пояс-
нюється бажанням Німеччини 
обмежити свої зобов’язання. Але 
серед її причин іще й небажання 
Франції та інших членів спіль-
ноти видозмінити свої договори 
через боязнь програти на рефе-
рендумах. Вимога Британії пере-
глянути умови членства у Євро-
союзі ще дужче ускладнює цей 
процес. Але було б помилкою 
вважати, ніби євро виживе без 
розширення спільної відпові-
дальності за ризики. Безталан-
ний Олланд спробував при-
йняти виклик Меркель – тісні-
ший політичний союз – як ціну 
за більшу солідарність. Він ска-
зав, що готовий побачити це за 
два роки. «Якщо об’єднана Єв-
ропа не рухатиметься, вона 
впаде. Або, швидше за все, вза-
галі щезне з мапи світу», – додав 
він. Байдужість у відповідь на це 
дуже красномовно свідчить про 
втра  ту Францією авторитету. 
Можливо, Олланд так маневрує 
напередодні німецьких виборів, 
але мало хто вірить, що політика 
ФРН зміниться.

Європейські чиновники твер -
дять, що Європа – «це не дер-
жава», тож вона не може реагу-
вати швидко. Чи принаймні так 
рішуче, як Америка. За словами 
одного проникливого спостері-
гача з Берліна, євро стало «пе-
кельною машиною, яку ніхто не 
може спинити». І тепер країни, 
які в неї потрапили, зобов’язані 
її полагодити. 
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якою повинна стати 
банківська система

У
країнська банківська сис-
тема повинна стати голов-
ним постачальником фі-
нансових ресурсів продук-

тивному виробничому сектору 
економіки. Співпраця банків із 
підприємцями має бути взаємо-
вигідною, рівноправною, сприят-
ливою для реального сектору з 
погляду умов і термінів кредиту-
вання, ставок, відповідальності 
обох сторін, повноти задово-
лення потреб у необхідних фінан-
сових засобах. Банківські уста-
нови мусять забезпечувати струк-
турні зрушення в економіці. Для 
досягнення цих цілей потрібно, 
на мій погляд, здійснити кілька 
важливих перетворень.

1. Змусити банки перейти 
до продуктивного кредиту-
вання, забезпечивши ефек-
тивний розподіл капіталу в 
умовах його дефіциту. 

Для цього необхідно зробити 
такі кроки: 

відмовитися від придбання 
фінустановами депозитних серти -
фікатів НБУ і скасувати право на-
дання довгострокових банківсь-
ких позик підприємствам під за-
лишки матеріальних цінностей 
та об’єкти майна, окрім спеціаль-
них іпотечних кредитів;

обмежити обсяги споживчих 
позик; іпотечні кредити вида-
вати лише після введення гаран-
тованого механізму страхування 
таких операцій; 

запровадити порядок вибору 
банками підприємств – одержу-
вачів позик залежно від бізнес-
планів їхнього розвитку та при-
росту прибутку; суттєво обмеж-
ити кредитування збиткових під-
приємств, що не демонструють 
планів своєї модернізації й від-
новлення  прибутковості;

паралельно запровадити пра-
 во на часткову участь банків в ін-
вестиційних проектах із розвитку 
виробництва з отриманням від-
повідної частини прибутку від їх 
реалізації; 

ввести механізм надання держ -
гарантій кредитування малого і 
середнього бізнесу включно зі 
створенням спеціальних держав-
них фінансових установ (банків) 
для контролю за бізнес-проекта-
 ми і використанням позик під-
приємцями; 

змінити методику розра-
хунку коефіцієнтів адекватності 
регулятивного капіталу фінус-
танов, зокрема знизити ступінь 
ризику операцій з кредиту-
вання продуктивних компаній, 
а також банківських вкладів в 
акції та боргові папери нефі-
нансових підприєм ств зі 100% 
до 20%, на нараховані доходи за 
цими операціями і вкладами – 
до 10%; знизити ступінь ризику 
за позиками малому і серед-
ньому бізнесу, які надають спе-
ціальні державні кредитні уста-
нови за вказаною схемою, до 
10%; водночас треба підвищити 
ступінь ризикованості кредитів 
збитковим виробничим підпри-
ємствам до 150%. Ці нововве-
дення дадуть змогу покращити 
значення коефіцієнтів адекват-
ності регулятивного капіталу в 
банків – кредиторів прибутко-
вих та інноваційних підпри-
ємств і погіршити їх у тих фі-
нустанов, які надають позики 

збитковим виробництвам та не-
надійним по   зи ча ль   никам-
споживачам. 

 
2. Забезпечити виконан

 ня банківськими корпораці-
ями функції очищення еко-
номіки від збиткових непла-
тоспроможних позичаль    ни 
ків для її структурного онов-
лення. 

Для цього потрібно:
ввести порядок прямої відпо-

відальності банків за втрати від 
неповернення наданих ними по-
зик компаніям, з цією метою ска-
сувати погашення безнадійних 
заборгованостей кредитами НБУ 
(санаційними або в порядку емі-
сійного рефінансування) та 
спростити процедури банкрут-
ства банків; мінімізувати пруден-
ційні втручання грошового регу-
лятора у відшкодування зобов’я-
зань неплатоспроможного банку 
перед кредиторами (так звані ре-
жими санації та прямого управ-
ління з боку НБУ); здійснювати 
процедури, які включають бю-
джетне субсидування рекапіталі-
зації, тільки щодо великих фінус-
танов, банкрутство яких може за-
шкодити цілісності банківської 
системи; 

створити законодавчу основу 
для справедливих переговорів у 
разі некредитоспроможності бан-
 ку між усіма зацікавленими осо-
бами й забезпечити швидку та 
ефективну процедуру банкрут-
ства у випадку провалу перегово-
рів; посилити роль механізмів 
внутрішньої рекапіталізації, за-
лучення зовнішнього капіталу, 
злиття установ та інших методів 
ринкової реструктуризації майна 
банку; 

заборонити поповнення капі-
талу державних банків асигну-
ваннями з бюджету; усунути при-
ховані субсидії держави великим 
і субурядовим фінустановам; 
зобов’язати НБУ оприлюднювати 
інформацію про банківські обо-
рудки з державними коштами; у 

Автор: 
Володимир 

Лановий, 
президент 

Центру 
ринкових 
реформ

Від редакції
Цією публікацією ми завершуємо 
друк циклу статей економіста Во-
лодимира Ланового (див. Тиж-
день, № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-18, 
19, 20/2013), у якому він аналізує 
основні проблеми грошово-
кредитної системи, що спричиня-
ють постійні валютні та банківські 
кризи, і дає оцінку діям чи без-
діяль ності українських високопо-
садовців, махінації яких із держав-
ними коштами зрештою призво-
дять до фінансових криз. У цьому 
числі Володимир Лановий ді-
литься своїми пропозиціями щодо 
реформування банківської сис-
теми 
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разі банкрутства субурядових фінансо-
вих інститутів здійснювати процедури 
ринкової реструктуризації бор  гів та 
приватизації їхнього капіталу;

заборонити надання позик підпри-
ємствам за пільговими відсотковими 
ставками (як-от позики інсайдерам та 
підприємствам олігархічних холдин-
гів); 

перейти до практики банкрутства 
позичальників – приватних компаній 
переважно з ініціативи фінансових 
кредиторів та працівників підприєм-
ства, яким заборгували зар плати; від-
мовити в цьому праві податковим чи 
іншим органам влади. 

3. Створити конкурентну, про   
зору, ринкову грошовокредитну 
систему. 

Для цього необхідно: 
забезпечити рівний доступ банків 

до джерел фінансування і ринків (сег-
ментів системи), зокрема таких приві-
лейованих сьогодні, як кредити цен-
тробанку, купівля держоблігацій при 
первинному розміщенні, участь у дер-
жавних кредитних пільгових програ-
мах; скасувати неринкові, штучні дже-
рела отримання кредитних засобів – 
емісійних кредитів НБУ в порядку ре-
фінансування банків, викуп грошовим 
регулятором облігацій державних чи 
будь-яких інших нефінансових корпо-
рацій, отримання бюджетних позик 
тощо;

створити відкриті конкурентні умо-
 ви для банків, що бажають взяти 
участь у фінансуванні державних ін-
вестиційних програм;

посилити конкуренцію між бан-
ками за підвищення якості послуг; за-
провадити антимонопольне регулю-
вання банківської діяльності силами 
АМКУ без узгодження з НБУ; ввести 
законодавчу норму встановлення На-
ціональним банком обов’язкових для 
всіх кредитних установ обмежень уні-
версальних ставок платежів за банків-
ські послуги та комісійних при наданні 
ними позик; 

обмежити максимальні обсяги 
концентрації капіталу одним чи гру-
пою афільованих банків. 

4. Досягти насичення банків-
ської системи капіталом і низь-
кого рівня відсоткових ставок на 
ринку кредитування виробничих 
підприємств ринкового типу. 

Для цього потрібно:
знизити градус інфляційних і де-

вальваційних очікувань, що можливо 
при проведенні комплексу реформ 
щодо подолання монополістичних 
зловживань на товарних ринках, адмі-
ністративного ціноутворення, необ-

ґрунтованої грошової емісії, від’ємно  го 
сальдо торговельного балансу, накопи-
чення зовнішнього державного бор  гу, 
зростання соціальних стандартів перед 
виборами, не підкріпленого високою 
продуктивністю праці; 

стимулювати приріст депозитів 
юридичних і фізичних осіб завдяки 
зниженню темпів інфляції, стабілізації 
обмінного курсу гривні, запровад жен-
 ня її конвертації на банківських рахун-
ках; збільшити обсяги гарантування 
банківських вкладів громадян;

забезпечити зниження ризиків 
кредитування (зокрема, завдяки пере-
ходу до методології продуктивного 
кредитування виробництва);

створити мотиви відновлення 
кредитування українських банківсь ких 
установ нерезидентами, передусім зав-
дяки лібералізації інвалютного обі  гу 
переходу на стандарти фінансової ді-
яльності, що діють у країнах ЄС; до-
сягти відкритості української фінан-
сової системи для світу (див. № 
16/2013);

сприяти поповненню кредитних 
фондів банківської системи завдяки 
приросту депозитів Ощадбанку Укра-
їни, отриманих у результаті приватиза-
ційного продажу державних майно-
вих об’єктів з метою погашення боргів 
перед вкладниками колишнього Сбєр-
банка СРСР;

суттєво знизити ризики неповер-
нення позик банкам, що стане можли-
вим у разі кредитування переважно 
прибуткових компаній); покращити 
застосування механізмів державних 
гарантій; підвищити ефективність про-
 цедур банкрутств боржників, поліп-
шити і пришвидшити арбітражне су-
дочинство, зокрема щодо боргових 
спорів.

Олігархічний устрій, вибудуваний 
в Україні, виткав і відповідну своїм по-
требам банківську систему. Банкіри 
почуваються елітою сьогоднішнього 
суспільства, але в Україні вони є лише 
прислугою олігархів. Ніхто з них не ві-
рить у гривню. Вони обіцяють високі 
відсотки вкладникам нацвалюти ли -
ше тому, що знають про реальні ри-
зики її девальвації, яка призводить 
до знецінення їхніх гривневих зобов’я-
зань. Олігархи не модернізують свої 
підприємства, навіть маючи ресурси, 
зібрані на ринку й запозичені в Нац-
банку. Ці ресурси їм, вочевидь, по-
трібні для вивезення капіталу за кор-
дон, куди вони за прикладом своїх 
російських колег, безсумнівно, пода-
дуться, якщо політична та еконо-
мічна кон’юнктура в Україні раптом 
ви явиться для них несприятливою. 
Облишмо ілюзії: час міняти еконо-
мічну та політичну системи. 



Допомога на гальмах 

Н
а початок 2013-го, за да-
ними Міністерства юсти-
ції, в Україні зареєстро-
вано понад 15 тис. різно-

манітних доброчинних органі-
зацій, фондів, товариств тощо. 
Це чимала цифра, однак кіль-
кість аж ніяк не означає 
якість. Так, за результатами до-
слідження рівня розвитку при-
ватної благодійності у світі 
2012-го, яке щороку проводить 
авторитетна британська органі-
зація Charities Aid Foundation, 
Україна посіла 111-те місце, на 
шість позицій нижче порівняно 
з 2011-м. Соціологи фіксують в 
українському суспільстві стійку 
недовіру та загальне нерозу-
міння сенсу доброчинності, осо-
бливо поміж людей, яким за 35. 
Таке ставлення не в останню 
чергу зумовлюють поширені ви-
падки шахрайства під вивіскою 
добрих справ. Ситуацію погір-
шують насторожене ставлення 
держави до незалежних від її 
корупційних схем благодійних 
ініціатив та податковий прес. Не 
зміг врегулювати основних про-
блем цієї сфери й новий Закон 
«Про благодійну діяльність та 
благодійні організації», що на-
брав чинності в лютому цього 
року.

ПАСиВНіСТь і НеДОВіРА  
«В Україні останнім часом з’я-
вляється до 2 тис. нових благо-
дійних організацій (далі – БО) 
щороку, – каже Анна Гулевська-
Черниш, директор Українського 
форуму благодійників. – Підйом 
цілком закономірний, адже він 
збігся з численними виборчими 
кампаніями, під час яких полі-
тичні сили намагалися добро-
чинністю купити собі електо-
ральну прихильність. Саме тому 
з 15 тис. офіційно зареєстрова-
них у нас БО реально працює 
щонайбільше 2 тис., себто бли  зь-
 ко 15%». Показова цифра для по-
рівняння: за даними Українсь-

кого форуму благодійників, у 
всіх країнах Євросоюзу зареє-
стровано 110 тис. доброчинних 
організацій. Тобто, на перший 
погляд, наша країна з її 15 тис. 
випереджає ЄС, адже там одна 
організація припадає на 4,5 тис. 
осіб, у нас – на 3 тис. Однак вірту-
альний характер переважної 
частини вітчизняних БО під-
тверджують цифри торішнього 
дослідження фонду «Демокра-
тичні ініціативи» спільно із соці-
ологічною службою Центру Ра-
зумкова: лише 21% українців 
підтримали доброчинну діяль-
ність фундацій. І тільки 6% із 
них основним мотивом своєї 
участі в благодійності назвали 
довіру до БО.   

Пасивність у справі добро-
чинності традиційно поясню-
ють бідністю українського сус-
пільства, хоча насправді мате-
ріальні статки тут не відігра-
ють провідної ролі. Резуль-
тати міжнародних досліджень 
свідчать, що в багатьох держа-
вах, які є значно біднішими за 
нашу, рівень благодійності на-
багато вищий та ефективніший. 
«Ставлення українців до добро-
чинності багато що пояснює, 
адже це показовий індикатор 
довіри та бажання жити в будь-
якому соціумі», – каже психолог 
Надія Артишко. На її думку, по-
чатки такого ставлення слід шу-
кати в радянському минулому: 
«Тоді влада завжди втовкмачу-
вала людям, що, мовляв, у СРСР 
не може бути жодних негараз-
дів. Крім того, в Країні Рад ак-
тивно боролися з церквою, що 
традиційно була організацією, 
яка практикувала благодійні-
сть, та викорінювали в людях 
будь-яку приватну ініціативу, 
навіть доброчинну. Додамо до 
цього ще й «профілактичну» 
боротьбу з жебрацтвом, на яку 
нашарувався негативний досвід 
засилля шахраїв у цій сфері в 
сучасній Україні».

ШАХРАйСьКі СХеМи 
За результатами вже згадува-
ного дослідження фонду «Демо-
кратичні ініціативи», серед ос-
новних інструментів доброчин-
ної діяльності в Україні були фі-
нансовий внесок через відпо-
відні скарбнички (43%), купівля 
товару, частина грошей від якої 
спрямовувалася на доброчин-
ність (21%), та участь у благодій-
них акціях, організованих ком-
панією-роботодавцем (16%). Са-
ме ці способи найчастіше вико-
ристовують й аферисти.

Одним із найпоширеніших 
видів є традиційний збір коштів 

50 грн
 становить у 

середньому сума 
пожертви від 

звичайних 
українців 

Що заважає розвиватися 
благодійності в Україні 
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СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ. Нещодавно 
в більшості обласних центрів 
України відбулася акція, 
покликана привернути увагу 
до благодійності

В УКРАїНі БЛАГОДійНі 
ОПеРАЦії Не ЗВіЛьНяЮТьСя 
ВіД ОПОДАТКУВАННя НА 
ЗАГАЛьНиХ ПіДСТАВАХ,  
щО Є НОНСеНСОМ ДЛя 
БіЛьШОСТі КРАїН СВіТУ

Допомога на гальмах 
у громадському транспорті. При -
міром, у київській підземці що-
дня у вагон заходять прохачі, 
які розповідають жалісливі іс-
торії про неможливість повер-
нутися додому, потребу в ко-
штах на операцію тощо. Всі вони 
мають при собі якісь документи, 
що нібито підтверджують їхню 
чесність. Однак, за оцінками 
правоохоронних органів, до 95% 
із них – шахраї. 

Нещодавно активісти однієї 
зі столичних БО викрили схе-
 му, коли зловмисники з Рівнен-
ської області їздили селами 
Житомирщини і збирали гроші 

на порятунок міфічної дів чин-
 ки. «Заходили в кожну хату й 
розповідали, що хвора дитина 
потребує лікування в Німеччи-
 ні, – каже Олексій Савка, во-
лонтер. – Били на те, що, мов-
ляв, держава допомагати не 
хоче, тож мусять ходити по лю-
дях. Викрили шахраїв тільки 
через два місяці. Але міліція 
відмовилася порушувати спра-
 ву. От вам і реалії. Тож не 
дивно, що до благодійних во-
лонтерів дуже часто ставляться 
як до торговельних агентів».

«Якось я вирішив допомогти 
хворій дитині, – розповідає 

Олександр Трошкін, менеджер 
однієї із західних компаній у 
Києві. – У супермаркеті стояла 
велика пластикова коробка з 
портретом малюка і текстом 
про потребу лікування за кордо-
ном. Внизу був зазначений но-
мер для довідок – автоматично 
записав його і після прочитання 
чергової новини про шахрай-
ство вирішив зателефонувати й 
розпитати, що там і як. За цим 
номером ніхто не відповідав. 
Потім я дізнався, що то були 
шахраї, які встигли зібрати та-
ким чином понад 200 тис. грн. 
Тепер ставлюся до БО з певною 
пересторогою».

«На жаль, зараз можна кон-
статувати збільшення кіль-
кості аферистів у благодійній 
сфері», – стверджує президент 
фонду «Серце до серця» Дми-
тро Струк. До того ж останнім 
часом серед шахраїв набули по-
пулярності «прогресивніші» за 
збір грошей з рук у руки ме-
тоди. «Зловмисники телефону-
ють у комерційні компанії і 
просять дозволити провести 
збір коштів на якусь добру 
мету, – розповідає слідчий Сер-
гій К. із ГУ МВС у м. Києві. – 
Або пропонують профінансу-
вати певну акцію, бажано одно-
разову. За нашою статистикою, 
до 40% усіх афер скоюють саме 
так, адже це вигідно. По-пер-
 ше, нерідко керівництво фірми, 

якщо його вдається обманути, 
саме збирає гроші поміж підле-
глих або виділяє кошти з ра-
хунків компанії. По-друге, 
суми, які можна таким чином 
видурити, набагато більші за ті, 
які реально зібрати на вулиці. 
Ризик, звісно, трохи вищий, але 
не варто недооцінювати май-
стерність шахраїв, які навчи-
лися підробляти документи на 
високому рівні».

На думку експертів, досить 
важливим є максимальне пере-
ведення будь-яких благодійних 
операцій у безготівкову форму, 
що одразу зніме переважну час-
тину корупційно-шахрайських 
ризиків. Утім, і тут є нюанси. 
Сергій та Оксана Фролови по-
трапили в лабети злодіїв, коли 
півтора року тому в їхнього 
сина, дев’ятирічного Олексія, ді-
агностували рак щитовидної за-
лози. Батьки відкрили благо-
дійний рахунок в одній із най-
більших українських фінуста-
нов. «Завдяки друзям із телеба-
чення, які допомогли прокру-
тити по багатьох каналах ролик 
із закликом про допомогу, ми 
одержали чималу суму, – розпо-
відає Сергій. – Однак через 
службову недбалість (принай-
мні так нам це пояснювали пра-
цівники банку) доступ до ра-
хунку дістали зловмисники, які 
вкрали звідти всі кошти, а це 
було близько $5 тис». 

жАДіБНА ДеРжАВА 
Зареєструвати благодійне това-
риство, організацію чи фонд в 
Україні з ухваленням нового 
профільного закону стало про-
стіше – навіть кілька фізичних 
осіб, які мають установчий акт, 
статут із прописаними цілями 
та очікуваними джерелами до-
ходів, майже гарантовано отри-
мають реєстрацію в Мін’юсті. 
Щоправда, наприкінці року 
вони повинні обов’язково публі-
кувати звіт про свою фінансову 
діяльність, мати незалежну спо-
стережну раду й звітувати по-
датковій інспекції. Однак, за 
словами експертів, до 90% дію-
чих БО ігнорують ці норми.

«В Україні фактично від-
сутня статистика благодійної 
сфери, – пояснює Анна Гулев-
ська-Черниш. – З одного боку, 
держава в особі податкової від-
мовляється надавати відповід-
 ну інформацію, адже тоді ви-
пливе те, що благодійність у 
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нас обкладається податками, а 
це нонсенс для більшості країн 
світу. З іншого – переважна 
частина доброчинних організа-
цій також не публікують своїх 
фінансових звітів. Адже вели-
чезний фіскальний прес спону-
кає до того, що вигідніше або 
давати гроші на доброчинність 
неофіційно, або проводити їх 
не через 1–4% бюджету, які 
компанія має право витрачати 
на такі цілі, а через маркетин-
гові чи піар-витрати. За отри-
ману реципієнтами допомогу, 
згідно з чинним Податковим 
кодексом, добродійники мусять 
платити податок із доходів фі-
зичних осіб». Крім того, фінус-
танови майже ніколи не попе-
реджають людей, які збира-
ються відкрити благодійний 
рахунок, що згідно із законо-
давством кошти, які спрямову-
ватимуться на нього, вважа-
ються нецільовими й підляга-
ють оподаткуванню, до цього 
додається ще й комісія самого 
банку. 

Через здирницьку позицію 
держави в нас майже не розвива-
ється, приміром, така популярна 
та ефективна технологія добро-
чинності у світі, як sms-переказ 
коштів. Як зазначають представ-
ники мобільних операторів, від 
будь-якого повідом лення, навіть 
якщо воно благодійне, 20% спря-

мовується на ПДВ, 7,5% – збір до 
Пенсійного фонду. Таким чином, 
з умовної 1 грн, перерахованої 
людиною на доброчинність, до 
кінцевого адресата дійде щонай-
більше 45 к. 

Окрім податкового тиску ще 
однією серйозною проблемою є 
нецільове використання благо-
дійних коштів. У недалекому 
минулому часто траплялися 
випад  ки, коли державні інсти-
туції – лікарні, дитячі будинки, 

соціальні служби – просто про-
давали «наліво» передані меди-
каменти, гуманітарну допомогу, 
обладнання. Тепер, навчені не-
гативним досвідом, БО 
намагають  ся ретельніше контр-
олювати їх, через що ті нерідко 
взагалі відмовляються від 
співпраці з благодійниками. Со-
ціальні служ  би бойкотують 
більшість приватних доброчин-
них ініціатив, адже це перекри-
ває для них їхні традиційні ко-
рупційні схеми розкрадання ко-
штів, що виділяються на соці-
альну допомогу та роботу. 
«Наші державні органи, за поо-
динокими винятками, недолю-
блюють доброчинні організації, 
– стверджує волонтер кількох 
БО Андрій Власянець. – Хоча б 
тому, що вони можуть спровоку-
вати перевірки, привернути 
увагу ЗМІ чи вимагати звітів 
про використання коштів і до-
мовитися з ними, на відміну від 
КРУ, складніше, адже найчас-
тіше це справді ентузіасти своєї 
справи. Та й узагалі, коли мова 
заходить про приватну ініціа-
тиву, держава починає вбачати в 
цьому небезпеку для себе, мов-
ляв, не дай Боже, політика якась 
чи просто щось там «наактиву-
ють» зайвого. Тому її оптималь-
ною «допомогою» для нас є га-
рантії невтручання, видача всіх 
дозволів і якнайменше переві-
рок податкової, яка віднедавна 
регулярно стала відвідувати 
ефективні благодійні організа-
ції, особливо міжнародні». 

21% 11%

Фінансовий 
внесок через 
благодійні 
скарбнички

Купівля товару, 
частина грошей 
від якої 
спрямовується 
на доброчинність

Благодійне 
sms

Участь у благо-
дійних акціях, 
організованих 
компанією-
роботодавцем

5%

Купівля квитка 
на благодійний 
концерт

Банківське 
переведення-
пожертвування 

Волонтерство

6%9% 2%

Купівля 
благодійної 
листівки

43% 16%
ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ДОБРОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру 
Разумкова, грудень 2012-го 

Жінка 33–39 років, 
жителька великого 

міста західної 
України – середньо -

статистичний 
український 
добродійник

ВМІСТИЩЕ 
ДОПОМОГИ. 
Скарбнички 
для збору 
коштів є най-
популярнішим 
в Україні ін-
струментом 
доброчиннос-
ті. Кожна з них 
приносить  
до 8 тис. грн 
на рік  
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Реформа  
у відсотках
За підрахун-
ками міністра 
освіти Дми-
тра Табачника, 
цьогорічний 
план рефор-
мування осві-
ти виконаний 
на... 17% 

Автор:  
ігор Лосєв

як Болонська система стає 
«Оболонською»…

У
сі розмови влади в Україні (і не тільки ни-
нішньої) про реформи демонструють ці-
каву спільну рису – глибоке інстинктивне 
переконання в тому, що вони нічого не кош-

тують і можуть проводитися виключно на ентузі-
азмі пересічних виконавців. Це тим більше дивно, 
що саме керівництво держави аж ніяк не виявляє 
бажання працювати на лише на патріотизмі. І не 
спадає на думку чесно прорахувати вартість ново-
введень і сказати про це суспільству, себто скільки 
на них треба грошей та де їх узяти… Якщо ж немає 
«золотого запасу», то нічого не вийде, бо такі не 
забезпечені ресурсами зміни є авантюрою. 
Скільки їх уже провалилося в Україні, а найціка-
віше, що ніхто не засвоїв цих уроків і не пояснив 
їхніх причин. Суцільні невдачі військової, медич-
ної, податкової реформ нікого з керівництва не за-
смучують. Нарешті, з ентузіазмом, що заслуговує 
на краще застосування, вирішили перебудувати 
вищу школу, бо час від часу влада нарікає, що чо-
мусь українських вишів стабільно немає у списках 
найкращих університетів світу. Звісно, причини 
критиків, як завжди, не цікавлять. Уже близько 10 
років особливі надії покладають на так звану Бо-
лонську (за назвою одного з найстаріших європей-
ських університетів в італійському місті Болонья) 
систему, покликану дещо наблизити різні варі-
анти вищої освіти в європейських країнах до яки-
хось спільних стандартів, що надавало б можли-
вість викладачам, науковцям і студентам вільно 
мігрувати між вишами по всій Європі, здобувати 
знання не лише в себе на батьківщині й сприяло б 
підвищенню якості навчання. А також зняла б пе-
репони між вищою школою і наукою. Однак в 
Україні, зокрема у київських вишах, Болонську 
систему в тому вигляді, у якому вона практику-
ється в нас, іронічно називають «Оболонською» за 
назвою одного з районів столиці України. Адже ті, 
хто так полюбляє псевдореформаторську балака-
нину, вперто не бажають бачити разючі відмін-
ності в умовах роботи професорсько-викладаць-
кого складу тут і в Європі. Наші умови західні ко-
леги сприйматимуть як надексплуатацію інтелек-
туальної праці, бо ніхто там не має 900 год річ-
ного аудиторного навантаження, як українці, що 
працюють утричі-вчетверо більше, ніж їхні поль-
ські чи австрійські колеги, за значно меншу зарп-
лату. Якщо загалом у Європі на одного викладача 
припадає не більше як 8 студентів, то в Україні – 
13, а президент Янукович уже підписав документ, 
за яким співвідношення має становити 1:18. Най-
пікантніше, що всі ці речі називають «наближен-
ням до європейських стандартів»…
Рейтингові оцінки знань студентів, як вимагає Бо-
лонська система (це кількісний показник, що 
ґрунтується на вірі в те, що кількісні зміни 
обов’язково приведуть до якісних), мають сенс, 
якщо на практичних заняттях в аудиторії сидить 
щонайбільше 8 студентів. Проте коли їх 25, то, по-

діливши 80 хв семінару на 25 осіб, з’ясується що на 
одного студента не припадає навіть чотирьох хви-
лин. Що людина може сказати за такий час? Од-
нак, сказавши щось, вона заробить якийсь бал. 
Що це, як не профанація?
А вже про якісне обговорення наукових проблем, 
про школу мислення взагалі за таких обставин не 
йдеться, бо викладач перетворюється на 
рахівника-реєстратора виступів і балів. Нині за 
граничного навантаження професорів і доцентів 
наука у вищій школі – це харкання кров’ю, коли у 
вільний від занять час викладач має фактично ви-
конувати другу і додаткову роботу, а якщо його 
відповідно до реформаторських ідей президента і 
Кабміну збільшать на 50–60%, то університетська 
дослідницька діяльність припинить існування. 
Тим більше що й раніше вона ніяк не за-
охочувалася ні матеріально, ні морально. Не ка-
жучи вже про те, що коли дослідник хоче опублі-
кувати статтю в науковому виданні іншого вишу, 
то має за це платити гроші з власної кишені, що 
аж ніяк не надихає, враховуючи зарплату в роз-
мірі $500–600… У якому європейському універси-
теті хтось погодиться працювати за таку винаго-
роду? Українська професура і доцентура не мо-
жуть навіть мріяти про те, що в Європі є нормою: 
про творчі відпустки, про поїздки на конференції 
до інших університетів у своїй країні й за кордо-
ном (ніхто в Україні цього не забороняє, проте 
тільки власним коштом), про якісь форми підви-
щення кваліфікації тощо. Між іншим, навіть у не-
європейських державах виші компенсують викла-
дачам витрати на придбання фахової літератури, 
інтернет тощо. То чи варто дивуватися «блиску-
чій» відсутності наших університетів у європей-
ських і світових топ-списках? Адже внаслідок «му-
дрої» політики влади на сьогодні ми відстали вже 
не тільки від Європи та Північної Америки, а й від 
деяких країн третього світу, що, на відміну від нас, 
таки справді розвиваються…
Намір довести кількість студентів на одного ви-
кладача до 18 означає тільки одне: якість вищої 
освіти впаде до найнижчої позначки. 
За ці роки вже стало зрозуміло, що керівні олігар-
хічно-політичні клани країни роблять лише те, до 
чого мають особистий інтерес. Віт чизняні вища 
школа, медицина, соціальне забезпечення, наука, 
армія не становлять для них цінності. Адже своїх 
дітей вони вчать за кордоном, там лікуються, відпо-
чивають, тобто живуть. Тому проблема наслідків 
поганої освіти їх особисто не торкнеться ані в охо-
роні здоров’я, ані в якості будівництва житла, ані в 
якості харчових продуктів тощо. Вони знайдуть собі 
в Європі найкращих фахівців із чудовою освітою. 
Ось чому стрімка деградація всієї соціально-еконо-
мічної сфери України і цілковита безперспектив-
ність для 90% населення їх не обходять. Тому й пе-
рехід від «Оболонської» системи до Болонської є в 
наших умовах дуже сумнівним…  

вища школа, 
медицина, 

наука, армія не 
становлять для 
влади цінності. 
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Нові-старі недруги
У найближчі 10 років посилюватиметься суперництво між Москвою 
та Берліном, в основі якого лежатимуть несумісні принципи 
управління, ставлення до верховенства права та прав людини

К
олись головний аргумент 
для створення НАТО було 
сформульовано так: «Щоб 
тримати німців у покорі, 

росіян подалі, а американців на-
похваті». На тлі кардинальних ге-
остратегічних змін в останні два 
десятиліття нові реалії Європи 
бачаться зовсім іншими: Берлін 
– на підйомі, Москва тисне, а Ва-
шингтон відступає. У цьому но-
вому контексті німець ко-
російські відносини відігравати-
муть ключову роль для майбуття 
континенту.

СТРАТеГіЧНий ПеРеРОЗПОДіЛ 
СиЛ
Розвиток Німеччини й наступ Ро-
сії (на тлі дедалі тяжчого пара-
лічу ЄС та незмінної байдужості 
США до Європи) обіцяють запе-
клу конкуренцію в найближчі 10 
років. Однак змагатимуться кра-
їни не за території, а за поши-
рення державного впливу.

Відносини РФ із ЄС погірши-
лися після повернення торік у 
президентське крісло Владіміра 
Путіна. Колись у Євросоюзі той 
мав трьох впливових друзів: кан-
цлера Німеччини Ґергарда Шре-
дера, пре   м’єр-міністра Італії 
Сільвіо Берлусконі та президента 
Франції Жака Ширака. А ось із 
нинішніми лідерами ЄС, осо-
бливо з Анґелою Меркель, взає-
мини в нього недобрі, і колишній 
«особливий зв’язок» із ФРН де-
далі більше втрачається.

Візит Путіна до цієї країни на 
початку квітня відбувся на тлі 
серйозної політичної двосторон-
ньої напруженості. І вона дедалі 
більше зростає, попри те що у 
2012-му німецько-російська тор-
гівля вийшла на новий рекорд-
ний рівень, а енергетичні зв’я зки, 
ймовірно, зміцніють зав дяки за-
планованому прокладанню нової 
гілки газопроводу «Північний 
потік» дном Балтійського моря. 
Так, Анґела Меркель скориста-
лася зустріччю з Путіним, щоб 

наголосити на разючих недоліках 
Росії у сфері прав людини та роз-
витку демократії.

До ескалації конфліктів між 
двома державами призводять 
кілька чинників політичного та 
економічного характеру, із заго-
стренням яких на поверхню ви-
ходить давнє стратегічне супер-
ництво за домінування в Європі.

Банківська криза на Кіпрі 
відродила економічну війну 
між Берліном і Москвою. Уря-
довці держав континенту обу-
рені експортом корупції з Росії 
та відповідним впливом на 
різні країни–члени ЄС; тим ча-
сом Москва звинувачує Євро-
союз у відвертій крадіж  ці, якою 
вважає політику щодо депозит-
них рахунків на острові. На-
дана Кіпрові (під егідою Німеч -
чини) фінансова допомога для 
запобігання банкрутству спри-
чинила неабиякі втрати для 
іноземних вкладників. Біль-
шість із них – росіяни, які, за 
оцінками, зберігають у тамтеш-
ніх банках бли зько €30 млрд. 
Майже $4 млрд буде асигно-
вано, а решту депозитів під-
дано суворому контролю за ру-
хом капіталу. Переважну час-
тину цих коштів вважають не-
законними прибутками, 
відмиван  ня яких має місце на 
Кіпрі.

Російські чиновники заяви-
 ли, що можуть покарати ЄС за 
кіпрську справу, в котрій Берлін 
трактують як головного фігу-
ранта. Деякі кремлівські радники 
пропонували заморозити активи 
німецьких компаній, що працю-
ють у Росії (зокрема Audi, BMW, 
Mercedes, Siemens та Bosch), або 
запровадити нові податки на їхні 
активи. Бізнес-лобі ФРН активно 
підтримувало зближен  ня з Мо-
сквою; якщо російський уряд 
справді почне утиски німецького 
бізнесу, постраждають двосто-
роння торгівля та інвестиції, по-
гіршаться політичні зв’язки.

Хоча в Росії запекло критику-
вали умови фінансової допомоги 
Кіпрові, аналітики вважають, що 
провідні олігархи й топ-менед-
жери державних підприємств РФ 
мали змогу вчасно вилучити свої 
кошти й перевести їх до безпечні-
ших фінансових гаваней. Більше 
постраждали пред  ставники се-
реднього та малого бізнесу, які 
відкрили рахунки на Кіпрі через 
невпевненість у фінансовій сис-
темі своєї держави.

Окрім ролі офшорної оази 
для заможних росіян, острів віді-
грав іще й важливу геополітичну 
роль в очах Москви. Він став по-
середником для багатьох її угод 
про постачання озброєння в такі 
країни, як Сирія, Ліван та Іран, а 
в конфліктах з іншими членами 
ЄС Кремль завжди міг поклас-

Автор: 
януш 

Бугайські, 
США
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Товарообіг між 
росією та ФрН у 

2012 році становив 
близько  

€80 
млрд,

 із яких частка рФ – 
€42 млрд  

(70% сировини) і 
Німеччини –  

€38 млрд.  
У 2013 році 

заплановано його 
зростання на 10% 

тися на сприяння Нікосії (див. 
Тиждень, № 36/2012).

Під час наведення фінансо-
вого ладу на Кіпрі однією з цілей 
Німеччини та інших країн–чле-
нів ЄС було запобігти поширен-
 ню стратегічного впливу РФ на 
Східне Середземномор’я. У ході 
переговорів про допомогу банкам 
кіпрський уряд запропонував 
Білокам’яній користування вій-
ськовою базою в порту Лімасол, 
суттєву участь у капіталі нещо-
давно виявлених морських газо-
вих родовищ та залучення до бу-
дівництва терміналу природного 
газу. У разі реалізації такої до-
мовленості перша пропозиція по-
силила б військові можливості 
Москви, тим часом ос  тання сут-
тєво розширила б роль Росії в 
енергетичному секторі Європи.

Окрім наведення ладу на Кі-
прі та в інших країнах, які потер-
пають від згубного фінансового 
впливу Росії, Берлін підтримує 
нині й розслідування Європей-
ської комісії щодо монополізації 
європейських ринків Газпромом. 
Німеччина більше не хоче тер-
піти того, що російський газовий 
монополіст використовує енерге-
тику як інструмент політичного 
впливу та потенційного шантажу. 
Можновладці континенту дедалі 
більше протестують проти газп-

ромівського монопольного 
контролю над постачанням і 
транспортуванням газу до Єв-
ропи. Цим розлючені Путін та 
його олігархи, вони й далі вважа-
ють перекачування енергоресур-
сів головним інструментом екс-
пансіоністської зовнішньої полі-
тики РФ.

ПРАВА ЛЮДиНи  
й іНОЗеМНі АГеНТи
Окрім того, Берлін почав відвер-
тіше висловлювати протести 
щодо погіршення ситуації з пра-
вами людини в Росії. Німецькі 
можновладці й парламентарії, а 
також кілька неурядових органі-
зацій ФРН підтримали антипу-
тінський рух, що розпочався в РФ 
у грудні 2011-го. У відповідь пра-
воохоронні органи останньої взя-
лися за німецькі недержавні фун-
дації, що просувають там демо-
кратію і нібито створюють за-
грозу для суверенітету країни. 
Нещодавно зазнали удару дві ні-
мецькі політичні НГО в Москві та 
Санкт-Петербурзі: їхню робо  ту 
було паралізовано, відтак міністр 
закордонних справ Німеччини 
Ґідо Вестервелле висловив різку 
критику на адресу російської 
влади.

Відповідно до прийнятого 
торік у липні російського за-

кону, спонсоровані з-за кордону 
неурядові організації, що прова-
дять політичну діяльність, му-
сять зареєструватись як «іно-
земні аген  ти». Незгодним за-
грожують великі штрафи або 
навіть ув’яз  нення. Тож нині 
триває розслідування проти 

Фонду Конрада Аденауера й 
Фонду Фрідріха Еберта. Перший 
тісно пов’я  за ний із Християн-
сько-демокра тичною партією 
(ХДП) канцлера Німеччини Ан-
ґели Меркель, а другий – із опо-
зиційними соціал-  демократами. 
Дипломати Берліна попере-
дили, що гальмування діяль-
ності фундацій ФРН може сут-
тєво зашкодити двостороннім 
відносинам.

Подальші кроки залежать від 
результатів вересневих виборів до 
Бундестагу. Кандидат у канцлери 
від соціал-демократів Пеер Штай-
нбрюк виступає за традиційне по-
ступливе ставлення до Москви, 
тож, імовірно, підтримуватиме 
стабільний діалог із нею неза-
лежно від її поведінки. У нещодав-
ніх інтерв’ю він стверджував, що 
західні демократичні стандарти 
не застосуєш до Росії. Ці слова пе-
регукуються з позицією колиш-
нього партнера Путіна та голови 
ради акціонерів «Північного по-
току» екс-канцлера Ґергарда 
Шредера. Ще зарано висловлю-
вати прогнози щодо переможця, 
одначе канцлер Меркель має 
змогу виробити послідовне стра-
тегічне бачення ролі ФРН у Єв-
ропі, що сприятиме збереженню 
нею влади.

САМОУТВеРДжеННя фРН
Кілька факторів посилюють по-
зиції та самовпевненість Берліна 
в Європі, котрій давно бракувало 
лідера. Йдеться про досить ста-
більну внутрішню економічну си-
туацію, попри загальноєвропей-
ську рецесію; політичні розколи 
всередині ЄС, що підіймають ав-
торитет ФРН як передової сили; 
військове згортання США та зосе-
редження американської дипло-
матії на регіонах поза Європою; 
утвердження німецької націо-

ЗМіЦНеННя ПОЗиЦій фРН 
СТАНе БеЗПОСеРеДНіМ 
ВиКЛиКОМ ДЛя РОСійСьКиХ 
АМБіЦій У ЄВРОПі
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нальної ідентичності, що дає 
змогу конкурувати з Росією.

Після Другої світової війни 
однією з головних цілей будівни-
цтва загальноєвропейських ін-
ституцій було придушення ні-
мецького націоналізму. Однак на 
тлі фінансової кризи та економіч-
ної рецесії в Європі німецька гро-
мадськість, вочевидь, розчарову-
ється в європейському проекті. За 
результатами нещодавнього соці-
ологічного опитування, проведе-
ного телеканалом ZDF, 65% нім-
ців притримуються думки, що ви-
користання євро шкодить країні, 
49% вважають, що ФРН узагалі 
було б краще поза Євросоюзом. 
Зростає невдоволення щодо на-
слідків фінансової кризи, і, ймо-
вірно, кожен четвертий німець 
готовий нині проголосувати за 
партію, яка виступає проти євро.

Відповідно до опитування, 
проведеного тижневиком Fo cus, 
26% громадян ФРН готові підтри-
мати політичну партію, яка ви-
веде Німеччину з єврозони. На 
тлі зміцнення опозиції до ЄС но-
вий рух «Альтернатива для Ні-
меччини» (AfD) нещодавно орга-
нізував установчі збори в Берліні. 
Він вимагає, щоб держава відмо-
вилася від євро й повернулася до 
німецької марки або створила 
окрему валюту з Нідерландами, 
Австрією, Фінляндією та іншими 
фінансово стабільними країна  ми.

Провідні німецькі партії досі 
підтримують євро та ЄС, попри де-
які внутрішні протести у зв’язку з 
фінансовою допомогою півден-
ним європейським державам на 
кшталт Греції та Португалії. Кан-
цлер Меркель намагалася забез-
печити собі електорат, наполяга-
ючи на тому, що великі боржники 
повинні запровадити суворий ре-
жим економії і повернути борги. Її 
позиція посилила антиберлінські 
настрої в Європі й спонукала лю-
дей говорити про німецький шові-
нізм. Соціал-демократи та «зе-
лені» підтримали Меркель у 
справі вирішення фінансових 
проблем Європи, однак популяр-
ність AfD помітно зросте, якщо в 
найближчі кілька місяців по-
чнеться нова фінансова криза.

Непевні результати виборів у 
Італії дали «Альтернативі…» 
карти в руки, адже багато фактів 
указують на те, що новий уряд Ен-
ріко Леттта у Римі може відмови-
тися від обіцяного режиму еконо-
мії. Лідер AfD Бернд Луке заявив, 
що ризик невиконання Італією 

зобов’язань стосовно зовнішнього 
боргу ставить хрест на обіцянках 
країни: мовляв, рятівний кредит 
Німеччини буде змарновано. Так 
само і грецька коаліція радикаль-
них лівих «Сіріза», котра, згідно з 
опитуваннями, лідирує серед ін-
ших партій, заявляє, що відмо-
виться виплачувати борги Афін, 
якщо прийде до влади. Обурення 
німецьких платників податків та 
хвиля антинімецьких наст роїв 
усередині ЄС можуть почати ви-
штовхувати країну за межі Євро-
союзу.

КОНКУРеНЦія НОВОГО 
ПОКОЛіННя
Самоутвердження Німеччини 
вкупі з поглибленням економіч-
них і політичних розколів між 
Північною та Південною Євро-
пою може призвести до появи по-
тужнішого європейського яд ра 
на чолі з Берліном та підлеглої 
йому периферії ЄС. Зміцнення 
позицій ФРН стане, крім того, 
безпосереднім викликом для ро-
сійських амбіцій на континенті. 
Кремлю потрібні гнучкі уряди, 
що підтримають його стратегічні 

інтереси або принаймні зберіга-
тимуть нейтралітет.

Політичні баталії між Берлі-
ном і Москвою на міжнародній 
арені почастішають. Суттєвий 
чинник напруженості вже є: су-
перечливі інтереси на Близькому 
Сході, де Німеччина сприяє 
США. Можновладці ФРН висту-
пають проти підтримки Росією 
авторитарних режимів і можуть 
вдатися до різкої критики її спроб 
створити Євразійський союз на 
базі країн Східної Європи, Кав-
казу та Центральної Азії. На від-
міну від ЄС, такий альянс ґрунту-
ватиметься на економічній не-
прозорості, деспотичному керів-
ництві та російському контролі.

Нове стратегічне суперни-
цтво між Німеччиною та Росією 
не базуватиметься на ідеологіях 
унікального етносу або імпер-
ських амбіціях, пов’язаних з екс-
пансією, як то було під час Другої 
світової війни. Цього разу йти-
меться про несумісні принципи 
управління, ставлення до верхо-
венства права, прав людини та 
економічної дисципліни, що 
впливають на всю Європу. 

ВВП на особу за ПКС, 
згідно з даними 
Світового банку 

(2011)

Рейтинг
 людського 
розвитку, 

за даними 
ООН (2013)

Індекс 
економічної 

свободи, 
за даними 

Heritage 
Foundation 
(2012–2013)

Індекс 
глобальної 
конкуренто-

спроможності, 
за даними 
Світового 

економічного 
форуму 

(2012–2013)

Індекс 
глобальної 
інновац�, 
за даними 

INSEAD, 
Світової 

організац� 
інтелектуальної 

власності 
(2012–2013)

Індекс 
сприйняття 

корупц�, 
за даними 

Transparency 
International 

(2012)

Рейтинг 
свободи 
слова, 

за даними 
міжнародної 
організац� 

«Репортери 
без кордонів»

 (2013)

Рейтинг 
Freedom House 

«Свобода у світі»
(2012)

5

55

19

6
15

51

13

133

67

139

Вихідні позиц� суперництва 

Німеччина Росія

$22 408 

$39 456 
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еКОНОМіЧНО й ПОжиНАЛА 
НОВі фУТБОЛьНі УСПіХи
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Чемпіонка Меркель
Як футбольна перемога Німеччини відображає її роль у Європі

Ц
ьогоріч Лігу чемпіонів ви-
грала мюнхенська «Бава-
рія», тож решту європей-
ців точить хробачок. Чим 

назвати це німецьке дербі на 
лондонському стадіоні «Вем-
блі», як не ще одним символом 
панування на континенті ФРН? 
Можливо, не випадково на 
шляху до фіналу вони розправи-
лися із суперниками («Барсело-
ною» і «Реалом») з охопленої 
кризою зони євро.

Футбол відображає повоєнну 
історію Німеччини. Для багатьох 
німців психологічне відроджен-
 ня країни прийшло з «берн  сь -
ким дивом» 1954 року, коли 
ФРН перемогла у Швейцарії 
Угорщину й виграла свій пер-
ший Кубок світу. А тим часом 
набирало потужних обертів 
інше чудо – економічне, Wirt-
schaftswunder. За три роки до 
того було укладено Паризький 
договір; іще через три підпи-
шуть Римський. Зароджува-
лася Європейська спільнота, і 
німці знову стали почуватися 
частиною континентальної ро-
дини.

Німеччина зростала еконо-
мічно й пожинала нові фут-
больні успіхи. «Кайзер Франц» 
Беккенбауер привів її до дру-
гого Кубка світу як капітан у 
1974 ро ці, а до третього, вже як 
тренер, – у 1990-му, коли країна 
возз’єдналася. Але наприкінці 
1990-х Німеччина була «євро-
пейським хворим». Економіка 
переживала застій, так само й 
футбол. «Те, що далі зробила 
ФРН, має стати уроком для сьо-
годнішньої Європи», – вважає 
Мартін Нольте, професор Ні-
мецького університету спорту з 
Кельна.

Вона провела реформи. Від 
2003 року держава перевернула 
догори дном свої ринки робочої 
сили, витиснула кошти із соці-
альних виплат і зробила гнучкі-
шими трудові ресурси. Водночас 
закостеніла футбольна асоціація 
наказала 36 командам у першій і 
другій лігах відкрити академії 
талантів. У них тренуються пер-

спективні юнаки, які навчаються 
там-таки в школах-інтернатах: 
це нагадує «подвійну систему» 
німецької професійно-технічної 
освіти.

Ще одна типово німецька 
риса, як зазначає пан Нольте, – 
це досягнення консенсусу щодо 

стійкої меритократії. Платня 
гравців не обмежувалася жод-
ними законами чи правилами. 
Але всі задіяні сторони погоджу-
валися тримати ці суми в розум-
них межах, відповідно до між-
народних стандартів. Те саме ро-
била і промисловість, де проф-
спілки та працедавці домови-

лися стримувати зростання зар  - 
  плат.

Найдужче впадає в око те, 
що Німеччина відчинила двері. 
Маси іммігрантів з’їжджаються 
туди працювати (2012 року 
чиста імміграція перевищила 
мільйон), а футболісти – грати в 
тамтешніх клубах. У «Баварії» та 
«Борусії» разом узятих є чотири 
бразильці, три поляки, один 
перуано-італієць, серб, хорват, 
швейцарець із Косова, австрієць 
філіппінсько-нігерійського по-
ходження, українець (Анатолій 
Тимощук. – Ред.), два австра-
лійці та ін. Кілька футболістів 
збірної ФРН мають подвійне гро-
мадянство або «мігрантське» 
минуле. Якщо вибирати між ні-
мецькою Європою та європей-
ською Німеч  чиною, як колись ви-
словився романіст Томас Манн, 
то футбол указує на друге. 
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Чимала плата
Спроби уряду Сполученого Королівства зупинити радикалізацію 
серед неінтегрованих молодих британських мусульман зазнали 
краху, що призводить до нової хвилі насильства екстремістів

ж
орстока розправа екс-
тремістів-мусульман 
над молодим британ-
ським військовослуж-

бовцем минулого тижня шоку-
вала й розлютила країну більше, 
ніж будь-яке безчинство терорис-
тів від часу вибухів у Лондон-
ському метро в липні 2005 року.

Особливо вразило те, що 
хлоп  ця зарізали серед білого дня 
на людній вулиці в районі сто-
личного передмістя Вуліч. Убив-
 ця – новонавернений в іслам ні-
герієць – із тесаком у закривавле-
них руках похвалявся перехо-
жим, що це помста за «вбивства 
мусульман британськими солда-
тами в Афганістані». Його ма-
ячню записали на відео й пока-
зали всьому світові.

У відповідь не забарилася 
хвиля насильства. Праві екстре-
місти з Англійської ліги захисту 

вийшли на вулиці Вуліча, сканду-
ючи антиісламські гасла, й ру-
шили громити мечеті. Цілі на-
товпи людей із квітами в руках 
збиралися на тому місці, де 25-річ-
 ний барабанщик військового ор-
кестру Лі Ріґбі помер у калюжі 
власної крові. У парламенті й 
пресі лунали запитання про те, як 
можна розпізнати й зупинити 
«вовків-самітників» – екстреміс-
тів, котрі діють самостійно, не на-
лежачи до жодного таємного 
угруповання. Розпочалися масш-
табне поліцейське розслідування 
та обшуки в помешканнях ісла-
містів, підозрюваних в екстре-
мізмі. Щонайменше семеро осіб 
заарештовано за звинувачення-
 ми у сприянні вбивці або змовах 
із метою вчинення теракту. Крім 
того, оголосили, що пам’ять бара-
банщика Ріґбі увічнять на вій-
ськовому меморіалі на честь усіх 

загиблих у війні в Афганістані, де 
він не так давно проходив службу.

Тут-таки градом посипались і 
зустрічні звинувачення. Службу 
британської контррозвідки МІ5 
розкритикували за недостатньо 
пильний нагляд за 28-річним 
убивцею Майклом Адеболаджо 
та його спільником, 22-річним 
Майклом Адебовале (теж нігерій-
цем за походженням). Три роки 
тому Адеболаджо вже затриму-
вали в Кенії, звідки він намагався 
потрапити до Сомалі й там зв’я-
затися з бойовиками ісламіст-
ського угруповання «Аль-Шабаб». 
Звідти його депортували назад до 
Британії. Але, незважаючи на цей 
інцидент і попередження від ро-
дини Адеболаджо про його пове-
дінку, за ним не призначили по-
ліцейського стеження. Серед ін-
ших звинувачень, що лунали в 
пресі й стінах парламенту, те, що 

Автор: 
Майкл Бініон, 

Велика 
Британія

У великій Британій 
проживає 

3 млн 
мусульман

ПРОТЕСТ ПРАВИХ.  
Акти екстремізму й насильства з боку 

британських мусульман провокують 
агресію у відповідь
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ЖЕРТВА.  
Барабанщик 
військового 
оркестру Ко-
ролівських 
збройних сил 
Лі Ріґбі, що 
став у перед-
місті Лондона 
жертвою екс-
треміста, мес-
ника «за вбив-
ства мусуль-
ман британ-
ськими солда-
тами в Афга-
ністані»

Чи Не ПЛАТиТь ЗАРАЗ 
БРиТАНія НАДТО ВиСОКУ ЦіНУ 
ЗА Те, щО ОДНе ПОКОЛіННя 
ТОМУ ВПУСТиЛА ЗАБАГАТО 
іММіГРАНТіВ іЗ ДАЛеКиХ 
КРАїН З іНШиМи ЦіННОСТяМи 
ТА КУЛьТУРНиМи 
ТРАДиЦіяМи?

надто багато ісламістських екс-
тремістів усе ще можуть поширю-
вати свої сповнені ненависті по-
слання, а спроби уряду зупинити 
радикалізацію серед неінтегрова-
них молодих британських му-
сульман зазнали краху. Прем’єр-
міністр Девід Кемерон негайно 
оголосив про створення нової ро-
бочої групи. Її завданням буде 
знайти можливості ефективні-
шого виконання законів проти 
екстремізму.

Це вбивство сталося лише за 
кілька тижнів після резонансних 
судів над членами банди мусуль-
ман-пакистанців, які впродовж 
кількох років ґвалтували непов-
нолітніх білих дівчаток у різних 
містах Британії. Попри те, кілька 
чинників запобігли вибухові гні-
 ву в суспільстві та демонстраціям 
протесту (за винятком ультрапра-
вих). По-перше, ключові лідери 
мусульман у Британії шоковані 
вбивством і поквапилися різко 
його засудити. Це стало разючим 
контрастом із мовчазною реак-
цією провідників їхньої спіль-
ноти на вибухи в лондонському 
метро 2005 року. Тоді більшість 
із них не визнала, що всередині 
мусульманської громади визріва-
ють небезпечні екстремістські 
елементи. Вона переклала вину 
на зовнішню політику Британії в 
Іраку та Афганістані, яка нібито і 
спровокувала теракти.

По-друге, це вбивство стало, 
власне, першим терактом ісла-
містів після кривавих інцидентів 
у підземці 2005-го (і невдалих 
спроб підірвати інші потяги кіль-
 ка тижнів потому). Британські 
спецслужби тоді спрацювали на-
прочуд ефектив  но. Вони розкри-
 ли й відвернули масштабну змову, 
що мала посія ти загальний жах і 
паніку (йшло  ся, зокрема, про 
плани вибухів у американських 
авіалайнерах над Атлантикою, 
нічних клубах, густонаселених 
районах та на знаменитих об’єк -
тах Сполученого Королівства). 
Поліція і розвідка заявля  ли, що 
поява «вов ків-самітників», ради-
калізованих інтернет-пропа ган-
дою, свідчить: ті, хто прагне ма-
сових терактів, усвідомлюють свої 
незначні шан  си на успіх.

І по-третє, служби безпеки 
куди ефективніше стали відсте-
жувати поїздки молодих британ-
ців-мусульман до тренувальних 
таборів у Пакистані або на війну 
до Сирії. Джерела розвідки пові-
домляють, що список неблагона-

дійних, за якими здійснює на-
гляд МІ5, скоротився від двох ти-
сяч приблизно до однієї. Од-
наче вбивство військовослуж-
бовця знову привернуло увагу до 
старих запитань і оживило стра-
 хи, з якими Британія бореться 
останні 10 років. Перше з них – 
чи іслам сам собою не перешкода 
для повної інтеграції в британ-
ське суспільство? Хоч би як ви-
ступала проти тероризму помір-
кована мусульманська більшість, 
все одно складається враження, 
що британські мусульмани бі-
льш відособлені, менш інтегро-
вані, гірше освічені й економічно 
менш успішні, ніж будь-яка інша 
іммігрантська чи етнічна гро-
мада у складі мультикультурного 
населення сучасного Сполуче-
ного Королівства. Дуже небагато 
хто з їхнього загалу відкрито 
схвалює теракти або відверто 
зловтішається під час похоронів 
загиблих у Афганістані військо-
вих. Але є думка, що тих, хто під-
тримує такі настрої потай, значно 
більше.

Друге запитання – чи не пла-
тить зараз Британія надто високу 
ціну за те, що одне покоління 
тому впустила забагато іммігран-
тів із далеких країн з іншими цін-
ностями та культурними тради-
ція  ми? Видатний політик-консер  - 
 ватор Інок Павелл 45 років тому 
викликав скандал виступами про -
 ти «кольорової» імміграції та 
апокаліптичними пророкування-
 ми щодо «річок кро  ві», які бу-
цімто заллють вулиці. Але дещо з 
його пророцтв починає справ-
джуватися з небезпечною точ-
ністю. «Цілі райони, міста і квар-
тали по всій Англії окупують ім-
мігранти й нащадки іммігран-
тів», – казав він у 1968-му. Сьо-
годні це вже реальність багатьох 
головних міст Британії, зокрема 
й Лондона, де статистика свід-
чить: етнічне біле населення не-
забаром стане меншиною.

Багато що змінилося з часів 
Павелла. Расизм у його промовах 
та поглядах засуджували скрізь і 
всюди. Але імміграція залиша-
ється однією з головних проблем, 
що непокоять виборців Сполуче-
ного Королівства, особливо у 
світлі випадів деяких іммігрантів-
екстремістів проти толерантно-
сті, британських цінностей і спо-
собу життя більшості. Уряд зро-
бив обмеження імміграції пріо-
ритетом у політиці – й цього року 
кількість приїжджих зменши-

лася приблизно на 80 тис. (від 
581 тис. до 500 тис.). Це най-
більше зниження показника за 
десятиліття, і досягти його вда-
лося насамперед завдяки дуже 
суворим новим квотам та прави-
лам отримання дозволу на про-
живання в країні.

Убивство барабанщика Ріґбі 
знову висвітлило проблему вияв-
лення невдоволеної молоді, яка 
стає жертвою інтернет-проповід-
ників і екстремістської ідеології. 
Фракція консерваторів у парла-
менті, підтримуючи поліцію та 
службу безпеки, хоче провести 
закон, який зобов’язав би інтер-
нет-провайдерів здійснювати об-
лік усієї електронної кореспон-
денції і зберігати її впродовж 
року. Поліція та розвідка могли б 
у випадку підозри щодо терорис-
тичної чи екстремістської діяль-
ності просити ордер на перегляд 
поштового трафіку. Цей закон, 
який опоненти встигли охрес-
тити «хартією нишпорок», не 
про  пустили ліберальні демокра-
 ти – молодший партнер у коалі-
ційному уряді. Але тепер міністр 
внутрішніх справ вимагає його 
ухвалення, попри загрозу недо-

торканності особистого життя, 
оскільки лише так вдасться сте-
жити за небезпечними послан-
нями в мережі. Єдине, чого бо-
яться майже всі без винятку бри-
танці, – що репутація Сполуче-
ного Королівства як країни толе-
рантності й «чесної гри» тепер 
під загрозою. Суть останньої в 
тому, що суспільна думка тавру-
ватиме всіх мусульман як екстре-
містів, а ті вважатимуть більшість 
соціуму упередженою і ворожою. 
Вбивство барабанщика Ріґбі зму-
сило всіх – релігійні громади, по-
літиків, суспільних авторитетів і 
пресу – побачити, що саме не-
гайно слід зробити, аби не дозво-
лити екстремізму розділити бри-
танське суспільство й підірвати 
демократію. 

Цього року 
кількість 

іммігрантів у 
Сполученому 
Королівстві 
зменшилася 

приблизно від 

581 тис.  
до 500 тис. – 

найпомітніше  
за десятиліття
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У ТіНі ТАРТУ
Історичний спір щодо кордону між Естонією та Росією стосується  
не тільки правової чи моральної оцінки минулого

С
єрґєй Наришкін, керівник 
державного історичного ко-
мітету, створеного за розпо-
рядженням президента Ро-

сії, у спеціальному розділі 
видан ня Московського держ  ін-
ституту міжнародних відносин, 
присвяченому 70-й річниці пакту 
Молотова – Ріббентропа, напи-
сав: «Нехтуючи результатами 
Другої світової війни, Естонія 
претендує на частину Псковської 
і Ленінградської областей».

За словами Наришкіна, уряди 
країн Балтії планують висунути 
безпідставні претензії до РФ у 
зв’язку із ситуацією, яка склалася 
в повоєнний період. Естонія ні-

бито збирається сформулювати 
територіальні вимоги, Латвія 
хоче отримати репарації за за-
вдану Росією економічну шкоду, 
а Литва, мовляв, погрожує вине-
сти справу радянського геноциду 
на міжнародний суд.

«НеВиПРАВДАНі ПРеТеНЗії»
Що це: штучна пропаганда чи ро-
сійські лідери справді занепоко-
єні? Після Другої світової, коли 
Естонія вже опинилася під контр-
олем Червоної армії, за рішенням 
президії Верховної ради СРСР 
Сталін перемістив кордон між 
РРФСР та ЕРСР на кількадесят кі-
лометрів західніше. Декотрі ра-

йони, які входили до складу Есто-
нії згідно з Тартуським мирним 
договором від 2 лютого 1920 року 
і в яких мешкали здебільшого ро-
сіяни або змішані естонсько-
російські родини, були приєднані 
до Псковської та Ленінградської 
областей. Саме про ці маленькі 
загарбання йдеться, коли крем-
лівські лідери обговорюють мож-
ливі територіальні претензії з 
боку Талліна.

Насправді Естонія не вису-
вала й не збирається висувати 
жодних зазіхань на землі су-
часної РФ. Понад те, її влада 
після розпаду Союзу визначила 
рубіж між двома країнами від-

ФАЛьСТАРТ. Підписана у 2005 році 
міністрами закордонних справ Естонії 
Урмасом Паетом та Росії Сєрґєєм Лавровим 
домовленість про кордон так і не набула 
сили через суперечку про правочинність 
Тартуського договору 1920-го
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23 травня 
естонський уряд 
схвалив проект 

нових 
домовленостей з 

рФ про кордони, в 
якому на прохання 
російської сторони 
додано пункт про 
взаємну відмову 

від територіальних 
претензій, а також 

підкреслено 
технічний характер 

Тартуського 
договору 1920 року

БіЛьШ Ніж ЗА 20 РОКіВ 
еСТОНії ТА РОСії Не ВДАЛОСя 
ДОМОВиТиСя ПРО НОВий 
ДОГОВіР щОДО КОРДОНіВ

повідно до рішення Джугаш-
вілі – по лінії, що розділяла дві 
радянські республіки. І вже на-
прикінці 1994-го естонський 
прем’єр-мі ністр Андрес Таранд 
заявив, що його країна відмо-
виться від кордонів, визначе-
них у Тартуському договорі, 
якщо протилежна сторона ви-
знає чинність інших його поло-
жень. Інакше кажучи, немає і 
не буде суперечок стосовно кор-
дону, якщо Росія визнає, що Ес-
тонія – самостійна держава, як 
і 1920 року, коли Москва під-
твердила її незалежність і суве-
ренітет.

Тож реального конфлікту між 
двома країнами не існує і ніколи 
не існувало, одначе більш ніж за 
20 років їм не вдалося домови-
тися про новий договір щодо кор-
донів. Понад два десятиліття три-
вали напружені переговори, узго-
дження, визначення й демарка-
ція, були побудовані шалено до-
рогі прикордонні інспекційні по-
сти, але документа ніхто так і не 
підписав.

КОЛи ДОГОВіР МАЄ 
ЗНАЧеННя
Суперечка із приводу кордону 
стосується, по суті, самої його лі-
нії, та все-таки зачіпає історію. 
Предмет її ось у чому: має сьо-
годні чинність мирний договір 
між Естонією і радянсь кою Ро-
сією від 2 лютого 1920-го чи ні.

Збоку може видаватися, ніби 
країни марнують свій час на 
дрібниці, але Тартуський мир-
ний договір, підписаний 93 роки 
тому, досі справляє суттєвий 
вплив на двосторонні відносини. 
Саме він поклав край війні, в 
якій Естонія виборола незалеж-
ність. Уперше за кілька тисяч ро-
ків своєї історії естонці мали са-
мостійну державу, яку офіційно 
визнав східний сусід.

На початку Другої світової, у 
1939–1940-х, за умовами таєм-
ного протоколу до пакту Моло-
това – Ріббентропа Радянський 
Союз анексував і окупував тери-
торію Естонії. Але Сталін зробив 
це хитро: не загарбав країну, а 
інсценізував комуністичний 
путч за підтримки Червоної ар-
мії. Однак більшість держав За-
ходу ніколи не вважала перево-
рот і окупаційні війська легаль-
ними, трактуючи подію як грубе 
порушення міжнародного права. 
Утім, Росія досі стверджує, що 
окупації не було: мовляв, 1940 
року Естонія добровільно всту-
пила до Радянського Союзу.

Саме на тлі цієї суперечки 
(мала місце російська окупація 
Естонії чи ні) важливо з’ясувати 
чинність Тартуського мирного 
договору. Якщо країна відмови-
лася від незалежності за власною 
волею і вступила до СРСР за-
конно, згаданий документ на-
справді не має сили. Але якщо 
Радянський Союз окупував Есто-
нію, він просто порушив умови 
договору, який актуальності не 
втратив.

Із погляду Таллінна, це не 
просто правове протистояння чи 
моральна оцінка далекого мину-
лого. Сприймання подій 1940-го 
мало й навіть сьогодні має ве-
ликі практичні наслідки.

Якщо Естонія вступила до Ра-
дянського Союзу добровільно, то 
сотні тисяч людей, що приїхали 
туди з інших його республік, слід 
вважати рівноправними грома-
дянами й постійними резиден-
тами. Але якщо країну окупу-
вали, то іммігранти часів окупації 
не є її громадянами; вони мають 
подати документи на постійне 
місце проживання і громадян-
ство.

Естонія вважає себе закон-
ною спадкоємицею не ЕРСР, а 

радше Естонської Республіки, за-
гарбаної на початку Другої світо-
вої війни. Із розпадом СРСР було 
відновлено незалежність цієї дер-
жави, а не створено нову. Саме 
тому 1992-го парламент Естонії 
проголосив громадянами лише 
тих, хто мешкав у ній до війни, та 
їхніх нащадків. Усі, хто приїхав 
туди в наступні 50 років, насам-
перед росіяни (більш ніж третина 
населення), мусили спочатку по-
дати документи й отримати до-
звіл на проживання, а потім, за 
бажанням, і паспорт. Звісно, ні-
кого не виселяли. Розмежування 
між громадянами де-юре й не-
громадянами було важливим на-
самперед для того, щоб долю Ес-
тонії вирішували її справжні гро-
мадяни, а не приїжджі.

Очевидно, таке ставлення до 
росіян не сподобалося східному 
сусідові. Почалися словесні 
чвари, невдовзі дійшло до пере-
мов щодо кордонів. Понад 20 ро-
ків точилися дебати, чи повинен 

новий договір у цій сфері поси-
латися на колишній – Тартусь-
кий. Естонія не наважується за-
візувати таку домовленість, із 
якої випливатиме, що останній є 
нечинним, а Росія – таку, яка 
означатиме протилежне.

2005-го країни були дуже 
близькі до консенсусу. Два міні-
стри закордонних справ підпи-
сали документ у Москві пом-
пезно й церемоніально, після 
чого естонський парламент ра-
тифікував його, однак міністр 
РФ анулював свій підпис. При-
чина – естонський парламент 
додав до ратифікаційної гра-
моти положення про чинність 
Тартуського мирного договору.

2012 року діалог відновився. 
Ініціатором була Росія, яка 
прагне безвізового режиму й на-
магається вирішити всі супер-
ечки щодо кордонів із країнами–
членами ЄС. Нині розглядають 
варіант, як вийти із глухого кута, 
– додати до договору про кор-
дони положення, відповідно до 
якого новий документ не матиме 
жодного стосунку до правового 
статусу Тартуського мирного до-
говору. 

Загарбані землі
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Територ�, які відійшли від ЕРСР 
до РРФСР за рішенням презид� 
Верховної ради СРСР від 
27 серпня 1946 року 

Пайкусе

Тартуський 
мирний 
договір, яким 
Москва у 1920 
році визнала 
незалежність 
Естонії, досі 
справляє 
суттєвий вплив 
на естонсько-
російські 
відносини
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Дерев’яний

Вірус спротиву
Розпочате українськими політв’язнями повстання в Норильському 
таборі стало першим кроком до розвалу найцинічнішого винаходу 
комунізму – системи ГУЛАГу

Т
оді як увесь світ пере-
осмислював після війни мі-
літаристську ідеологію, по-
вертаючись до ідей гума-

нізму, принципи якого відобра-
зилися в Конвенції ООН «Про 
права і свободи людини» (гру-
день 1948 року), тоталітарний 
Радянський Союз із сумнозвіс-
ною системою концентраційних 
таборів ГУЛАГу мав вигляд до-
волі «екзотичний». Понад те, 
1948-го в системі ІТЛ (рос. 
«исправительно-трудовые ла-
геря») виокремили табори спеці-
ального призначення – так звані 

особлаги («лагеря особого на-
значения») для ізоляції «осо-
бливо небезпечних державних 
злочинців» (див. довідку). 
Після Другої світової це були пе-
реважно полонені учасники 
збройного спротиву радян-
ському режимові: підпільники 
ОУН, вояки УПА, балтійські «лі-
сові брати», польські аківці та ін.

жиТТя В ОСОБЗОНі
У житлових частинах особлагу 
запроваджували режим, близь-
кий до тюремного: ґратували 
вікна, замикали двері бараків 

на ніч, забороняли покидати їх 
у неробочий час. Житлової 
площі на особу в 1948 році було 
там удвічі менше, ніж в ІТЛ, – 
1 м2. В’язнів цих таборів вико-
ристовували на особливо важ-
ких роботах, зокрема у видо-
бувній промисловості та на бу-
дівництві промислових і житло-
вих об’єктів. Свавілля представ-
ників таборової адміністрації, 
вояків ВОХР (рос. «военизиро-
ванная охрана») чи конвоїрів 
МГБ було безмежним, а головне 
– безкарним. Спецтабори вия-
вилися заключним і водночас 

26
 травня 

виповнилося  

60 
років від початку 

повстання  
в Горлагу
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ПОПРи Те щО ВЛАДА 
ПРиДУШиЛА ПОВСТАННя  
В ГОРЛАГУ, ВОНО СТАЛО 
НАйПеРШиМ ПРОБЛиСКОМ 
НАДії НА СВОБОДУ  
ТА ПРиКЛАДОМ БОРОТьБи 
ЗА Неї НА ТеРеНАХ 
«АРХіПеЛАГУ ГУЛАГ»

найцинічнішим винаходом ста-
лінізму в довголітній історії ГУ-
ЛАГу – системи, призначенням 
котрої було моральне, а відтак і 
фізичне знищення людини.

Іще одним інструментом 
знущань із в’язнів стали кримі-
нальні злочинці. В особлагах, 
згідно з офіційними докумен-
тами, кримінальників (таборо-
вим жаргоном «урок», «уркага-
нів», «блатарів») бути не мало, 
одначе туди спеціально на-
правляли окремі їхні групи. В 
ІТЛ існувала така практика: ад-
міністрація закривала очі на 
свавілля блатних щодо полі-
тичних. А перші, своєю чергою, 
залякуючи других, установлю-
вали бажану для начальства 
дисципліну в таборі. В особла-
гах групи карних злочинців 
були в меншості – 1:5. Пред-
ставники адміністрації призна-
чали їх на легшу працю, пере-
важно в межах таборової зони, 
й за виконання трудової норми 
видавали повний харчовий па-
йок. Це робили, щоб забезпе-
чити кримінальникам належ-
ний фізичний стан для вико-
нання їхнього головного при-
значення (підтримувати дисци-
пліну й «порядок» в особлагах). 
Таким чином, таборове керів-
ництво «не помічало» звичного 
для блатних способу життя: 
крадіжок речей у політичних, 
психологічного цькування, фі-
зичних знущань, а часом і 
вбивств.

Однак ситуація ставала ін-
шою після прибуття до особла-
гів колишніх підпільників ОУН 
та УПА, які змінили її на свою 
користь і захопили зону. «Не 
знаю, де як (різали в усіх осо-
благах, навіть в інвалідному 
Спаську!), а в нас (Кенгір) це 
почалось із приїзду дубов-
ського етапу – переважно за-
хідних українців, оунівців, – 
писав Алєксандр Солженіцин. 
– Для всього цього руху вони 
зробили дуже багато, вони ж 
таки й зрушили віз. Дубов-
ський етап привіз до нас ба-
цилу спротиву… вони в Дубовці 
роззирнулися, вжахнулися від 
цієї сплячки та рабства та й по-
тягнулися до ножа… Закон ста-
вав зрозуміліший, але новий, 
дивний закон: «Помри цієї ночі 
той, у кого нечисте сумління!» 
Тепер убивства зробилися час-
тішими, ніж утечі за їх найкра-
щих часів. Вони ставалися 

впевнено й анонімно: ніхто не 
йшов здаватися зі скривавле-
ним ножем; і себе, і ніж берегли 
для іншої справи. Улюблений 
час – о п’ятій годині ранку, 
коли бараки відчиняли пооди-
нокі наглядачі, що йшли собі 
далі, а в’язні ще майже всі 
спали, – месники в масках тихо 
входили до наміченої секції, 
наближалися до потрібної ва-
гонки й неминуче вбивали 
зрадника, котрий щойно про-
кинувся й дико верещав або на-
віть іще сплячого».

На початок 1950-х зони було 
розділено на дві частини. Без-
посередньо серед невільників 
панував свій уклад – чітке роз-
межування території між полі-
тичними та кримінальними. За 
межами зони адміністрація 
жила своїм трибом. Однак ситу-
ація нагніталася: в’язні вима-
гали змін режиму, а тюремники 
старалися повернути втрачений 
авторитет. Так, із метою наве-
дення порядку з Пєсчлагу (м. 
Караганда, Казахстан) восени 
1952 року перевели до Горлагу 
близько 1200 в’язнів із Західної 
України, засуджених за антира-
дянську діяльність. Саме цей 
контингент став каталізатором 
вибуху в Норильському таборі.

ПіД ПРАПОРОМ СВОБОДи
Після смерті Сталіна в березні 
1953-го та в передчутті амністії 
політичні в’язні радянських та-
борів очікували не просто змін, 
а перегляду кримінальних 
справ та звільнення. Хоча за бе-
ріївською амністією й було ви-
пущено на волю близько 1 млн 
із 2,5 млн в’язнів, однак полі-
тичних особлагів це не стосува-
лося. Обурені в’язні нориль-
ського Горлагу першими розпо-
чали страйки в таборах особли-
вого призначення, високо під-
нявши чорний прапор свободи. 
Згодом це знамено стало сим-
волом інших повстань – у Вор-
куті 1953 та Кенгірі 1954 років.

Для «наведення порядку» 
за вказівкою начальника Гор-
лагу генерала Івана Сємьонова 
21 травня 1953-го в 2-ге табо-
рове відділення перевели групу 
кримінальних зеків. Вони були 
озброєні ножами, тож наслід-
ком стала різанина з багатьма 
жертвами. Однак навіть після 
цього політичні не припинили 
страйку. 25–26 травня «вохра» 
двічі стріляла в колони в’язнів у 

1-му, 4-му та 5-му таборових 
відділеннях – було кілька вби-
тих та багато поранених. Після 
цього, власне, й розпочалося 
Норильське повстання, яке 
тривало від кінця травня до 
початку серпня 1953 року і че-
рез тиждень після початку пе-
ретворилося на масове: станом 
на 5 червня страйкували вже 
шість таборових відділень – 16 
379 осіб.

Організація спротиву мала 
чітку структуру: в’язні органі-
зували «комітети», котрі ді-
яли відкрито й регламенту-
вали обов’язки страйкарів. У 
кожному бараці призначили 
відповідального за прове-
дення виступу – саме ці люди 

формували провід страйку в 
таборовому відділенні. Зага-
лом у кожен «комітет» вхо-
дило до 20 осіб. Проте, як 
з’яcувало радянське слідство 
1956 року, були в лагвідділен-
нях і законспіровані групи ре-
альних організаторів та керів-

ДОВіДКА 
Особлаги (від рос. «лагерь особого назначения») – в 
системі ГУЛАГу концентраційні табори спеціального 
призначення для ізоляції найбільш небезпечних для ра-
дянського режиму політичних супротивників. Діяли 
впродовж 1948–1954 років, відрізнялися від звичних ІТЛ 
суворим тюремним режимом і використанням в’язнів 
на особливо важких роботах: на будівництві, у видобув-
ній промисловості тощо. Загалом в СРСР було сформо-
вано 12 особлагів, ліміт місткості яких становив 275 тис. 
осіб. Найбільші серед них: Рєчлаг (м. Воркута), Озерлаг 
(м. Тайшет), Берлаг (у народі «Колима», м. Магадан), 
Степлаг (м. Джезказган) та Горлаг (м. Норильськ).

Горлаг («Горный лагерь», «особый лагерь № 2») – кон-
центраційний табір спеціального призначення, створе-
ний на базі Норильського ІТЛ 28 лютого 1948 року. Про-
існував до 25 червня 1954-го. Виробництво базувалося 
на гірничо-рудних кар’єрах, вугільних видобувних шах-
тах, будівництві доріг та норильського мідноплавиль-
ного заводу. Розрахований на утримання 15 тис. 
в’язнів, від 1949 року – 18 тис. Найбільшої їх чисель-
ності було досягнуто в 1952-му – 20 218. Станом на  
1 січня 1953-го в таборі перебувало 20 167 осіб. Від 1952 
року начальником особлагу № 2 був генерал-майор 
держбезпеки Іван Сємьонов.

Станом на 5 червня 
1953 року в 

Норильському 
таборі страйкували 

вже шість 
відділень – 

загалом 

16 379 
осіб
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ників повстання, виявити кот-
рих не вдалося. «Комітети» 
виникли за кілька днів після 
його початку як необхідна й 
вимушена форма організацій-
ного характеру. Однак вони 
дія ли за чітким заздалегідь 
відпрацьованим планом, що й 
наштовхнуло слідчих на 
думку, що «комітети» були 
тільки виконавцями рішень 
законспірованої групи.

Повстанці різних відділень 
узгоджували свої дії, передаючи 
інформацію через довірених 
осіб, так само як це робили в 
підпіллі ОУН. Загал в’язнів по-
відомляли про заходи поши-
ренням листівок. До оборони 
від імовірного вторгнення готу-
валися заздалегідь: виготов-
ляли саморобну холодну зброю 
– ножі, дрючки. Адміністрація 

концтабору та МВС СРСР нама-
галися використати різнома-
нітні засоби для придушення 
виступів в’язнів, зокрема й ви-
няткові. Головне своє завдання 
таборове керівництво вбачало в 
тому, щоб вивести в’язнів із ба-
раків, поділити їх на менші 
групи по 100 осіб, а відтак схо-
пити активних учасників та ор-
ганізаторів повстання. Для 
цього в зону вводили охоронців 
із кийками, котрі й мали про-
вести арешти.

Однак ті спроби не вияви-
лися вдалими: в’язні організу-
вали свої загони для самоза-
хисту. Щоб зламати опір, на-
чальство застосувало апробо-
вану практику використання 
груп озброєних зеків. Однак по-
встанці передбачили його хід і 
успішно відбили напад. За свід-

ченнями очевидців, урки вті-
кали й просили допомоги у 
«вохри»: «Спасайте, бандеровцы 
нас режут!»

Страйк затягнувся, і розгу-
блені партійні функціонери 
вдалися до безпрецедентних за-
ходів: уперше за десятки років 
вони пішли на поступки повста-
лим і створили спеціальну комі-
сію МВС СРСР на чолі з полков-
ником Міхаілом Кузнєцовим, 
яка 5 червня прибула з Москви 
до Норильська. Вона мала за-
вдання будь-що припинити 
страйк. Представники адміні-
страції транслювали по радіо 
промову голови комісії, що мала 
на меті утихомирити в’язнів і 
нормалізувати ситуацію в осо-
благу. Кузнєцов запевняв по-
встанців, що їхні вимоги (пере-
гляд справ, зменшення тюрем-
них термінів, скасування осо-
бливого режиму тощо) будуть 
узгоджені з керівництвом СРСР 
і виконані. На частину арештан-
тів це справило вплив: у 1-му 
відділенні Горлагу переконані 
промовою невільники самі ви-
казали адміністрації організа-
торів і припинили страйк.

Комісія задовольнила деякі 
вимоги страйкарів стосовно та-
борового режиму й паралельно 
розпочала підготовку до лікві-
дації повстання, мовою чекістів 
«строгих волынок». На початок 
серпня воно було придушене в 
1-й, 2-й, 4-й, 5-й та 6-й зонах.

УПОКОРеННя  
З НАСЛіДКАМи
Придушення відбувалося різ-
ними способами. Окремим кро-
ком була демонстрація сили ад-
міністрацією таборів: у Горлагу 
розширили так звану заборо-
нену зону («запрєткі»), щоб за-
лякати в’язнів, бо це давало 
змогу воякам ВОХР відкрити 
вогонь на ураження по страй-
карях, які туди заходили.

Були у приборканні по-
встання й виняткові акції, як-от 
застосування водометів у 6-му 
жіночому та зброї в 1-му відді-
леннях Горлагу. В 6-му адміні-
страція використала три по-
жежні машини, які струменем 
води від трьох до восьми атмос-
фер розігнали ув’язнених, після 
чого було введено охорону та-
бору на територію зони й ізольо-
вано організаторів страйку.

У 1-му відділенні Горлагу 
війська МГБ захопили зону, 

Михайло 
Сорока 
(1911—1971) 
— людина, 
що стала 
символом 
незламності 
політв’язнів, 
один з 
керівників 
Кенґірського 
повстання у 
травні-червні 
1954 року

Табірний цвинтар Мінлагу, 
під табличками поховані 
безіменні в’язні

Українські політв’язні  
під час роботи на кам’яному 

кар’єрі. Норильськ 

40|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 21 (289) 31. 05–6.06.2013

СПАДоК|визвольний рУх

ф
о

т
о

 з
 а

р
х

іВ
у

 Ц
е

н
т

р
у

 д
о

С
л

ід
ж

е
н

ь
 В

и
з

В
о

л
ь

н
о

го
 р

у
х

у
 (

л
ь

В
іВ

)
ф

о
т

о
 з

 а
р

х
іВ

у
 Ц

е
н

т
р

у
 д

о
С

л
ід

ж
е

н
ь

 В
и

з
В

о
л

ь
н

о
го

 р
у

х
у

 (
л

ь
В

іВ
)



відкривши вогонь. 11 в’язнів 
було вбито, 14 тяжко поранено 
(12 із них померли), 22 особи 
дістали легкі поранення. Най-
довше тривав опір у 3-му табо-
ровому відділенні. 4 серпня 
1953 року відбувся штурм 3-го 
табору. Вояки 4-го дивізіону 

Попри те що влада приду-
шила теренах в Горлагу, воно 
стало найпершим проблиском 
надії на свободу й прикладом 
боротьби за неї на безкраїх 
теренах «архіпелагу ГУЛАГ». 
Тамтешні події поширили ба-
цилу спротиву по всій системі. 
У чекістських звітах Нориль-
ського ІТЛ за 17 липня 1953 
року наведено інформацію про 
придушення «волинок» у 5-му, 
6-му, 13-му й 35-му відділен-
нях. Згодом великі повстання 
прокотилися Рєчлагом (липе  нь 
1953-го), Курганським, Унжен -
ським та В’ятським ІТЛ (січень 
1954-го.), ще одне спалахнуло в 
Бодайдо (лютий 1954-го). Най-
більше мало місце в Степлагу 
(травень   червень 1954-го). Їх 
фінал був подібний до нориль-
ського, але вони таки спричи-
нили незворотний процес за-
непаду системи ГУЛАГу та її 
остаточну ліквідацію в 1960-
му. 

Командир 
ВО «Буг» 
полковник 
УПА Василь 
Левкович під 
час роботи 
у таборі 
Дубравлагу 
(Мордовія) в 
1963 р. Відбув 
25 років 
ув’язнення з 
1946-го

іван Губка: 
«Це сталося  
26 травня 1953 
року, коли Дят-
лов, що розво-
див варту у ви-
робничу зону 
цегельні, яку 
обслуговувала 
жіноча зона № 
6, почав авто-
матну стрільбу 

по в’язнях, які перебували в чоловічій 
зоні № 5. Унаслідок чого поранив се-
меро в’язнів: Климчука (помер від ран), 
Медведєва, Коржева, Надейка, Уварова, 
Юркевича та Кузнецова. Автоматна 
черга, випущена конвоїром у гурт невин-
них людей, переповнила чашу терпіння. 
В якусь мить, не думаючи про наслідки, 
знедолений піднімає голову і заявляє, 
що він теж людина, і обстоює свої права 
на існування.
Трагедію розстрілу невинних  
адміністрація представляла як нещас-
ний випадок, начебто конвой стріляв у 
землю, а кулі відбилися рикошетом від 
вічної мерзлоти. Та це не змінювало ста-
новища. Факт мав місце, і в’язні вирі-
шили сказати своє слово. Концтабори ще 
не знали страйків (повстань), їх тут же 
було б розстріляно (маю на увазі часи 
лєнінсько-сталінські).  
А тут керівництво табору  
розгубилося».

Євген Грицяк 
«Так, наше сти-
хійне обурення 
перетворилося 
на добре органі-
зований виступ. 
Керівництво Гор-
лагу принишкло. 
У нас уже ніхто 
не стріляє, ба на-
віть не погрожує. 
Але нас вирі-

шили взяти голодом. На Горстрой не приво-
зять їжу один день, другий, третій. Уранці тре-
тього дня до нас у супроводі підполковника 
Саричєва та ще кількох старших офіцерів пі-
дійшов генерал-майор Панюков, що на-
вмисне прилетів сюди з Красноярська. Він 
владно й самовпевнено зажадав, щоб ми ви-
йшли на роботу, а він, мовляв, розслідує всі 
порушення законності, які тут трапилися. Ми 
не погодилися з ним і заявили, що візьмемося 
до роботи тільки тоді, коли з Москви до Но-
рильська прибуде урядова комісія... Ми розу-
міли, що ГУЛАГ не потерпить такого стано-
вища і вживе проти нас рішучих заходів. Ми 
були готові до всього, тільки не до здачі здобу-
тих позицій».

із доповідної начальника Тюремного 
управління МВС СРСР Міхаіла Кузнєцова 
заступникові міністра внутрішніх справ 
СРСР івану Сєрову: «В связи с начавшимся 
освобождением по Указу об амнистии и 
вывозом пароходами заключенных общих 

лагерей из Норильска, в конце мая об этом 
узнали заключенные особого Горного ла-
геря. Среди заключенных особого лагеря 
из числа украинских националистов стали 
появляться настроения и разговоры о том, 
чтобы распространили амнистию и на 
заключенных особых лагерей… В последу-
ющем заключенные из числа оуновцев 4-го 
и 5-го лаготделений особого Горного ла-
геря спровоцировали неповиновение боль-
шой группы заключенных лагеря, которые 
отказались выйти на роботу, а затем отка-
зались от принятия пищи.
Принятыми мерами через агентуру были 
установлены зачинщики волынки. В част-
ности, наиболее активным организатором 
волынки является заключенный Павлишин, 
1907 года рождения, украинец, с высшим 
образованием (окончил Пражский универ-
ситет), по специальности учитель, осужден 
за измену Родине и за организованную 
борьбу против Советской власти сроком на 
25 лет. Помощником Павлишина являлся 
заключенный Омелянюк, 1922 года рожде-
ния, украинец, осужден за измену Родине 
на 10 лет. Омелянюк принятыми мерами из 
массы заключенных изъят…
Среди заключенных из числа русских 
высказывается настроение расправиться 
с украинцами, которые затеяли волынку. 
По состоянию на 3 июня с. г. в лаготделе-
ниях со стороны украинских националис-
тов продолжается невыход на роботу. 
Внутренний распорядок строго соблюда-
ется».

СВіДЧеННя ПРО НОРиЛьСьКе ПОВСТАННя

військової частини № 7580 
вдерлися на територію зони й 
розстріляли страйкарів. За офі-
ційними даними, під час при-
душення страйку було 4 убито 
й 14 поранено. За неофіцій-
ними – 4 серпня загинуло до 
150 в’язнів.

Лісоповал. 1948 рік

Продовження теми 
на стор. 40
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Спілкувалася 
Ганна Трегуб 

Зерна 
свободи 
Засновник Музею 
Норильського повстання 
Алла Макарова про те, чому 
події в Горлагу 60 років 
тому стали наймасовішим  
і найорганізованішим 
мирним виступом 
політв’язнів у СРСР на 
захист своїх людських прав 
і гідності

60 
років тому в но-
рильських заполяр-
них радянських та-
борах вибухнуло до 

того небачене повстання полі-
тичних в’язнів. Тоді вперше ста-
лінська репресивна машина зі-
ткнулася з масовим протестом су-
проти антигуманного пово-
дження і приниження гідності 
ув’яз нених у Горлагу. Спільний 
виступ українців, прибалтів, 
представників інших національ-
ностей, похитнув тоталітарний 
лад, призвівши, зрештою, за чо-
тири десятиліття до розпаду 
СРСР та створення незалежних 
національних держав, про що 
мріяли і за що боролися в’язні 
Норильського табору, які поса-
дили перші зерна демократич-
ного, мирного спротиву та бо-
ротьби за права людини і грома-
дянина на радянських теренах. 
Про музей Норильського пов-
стан ня, подальшу долю учасни-
ків останнього Тиждень спілку-
вався з Аллою Макаровою, засно-
вницею музею повстання у Гор-
лагу.

У. Т.: як постала ідея створити 
музей табірного повстання в са-
мому Норильську? Хто долу-
чився до її втілення й подальшої 
пошукової роботи? Чому вас за-
цікавила ця тема?

– З моєю появою в краєзнав-
чому музеї відкрили дві нові 

зали, фактично Музей Нориль-
ського повстання та Музей табір-
ного минулого Норильська. Та-
ких експозицій тоді, на 1989 рік, 
не було в інших музеях Росії. То я 
почала формувати картотеку 
політв’язнів, а також обслуги та 
керівників місцевих таборів. Час-
тину цієї картотеки, на жаль, не 
вдалося зберегти. До створення 
експозиції про Норильське по-
встання активно долучилися ли-
товці, зокрема Бронюс Златкус, 
який передав деякі документи. 
Українці були менш активними. 
Пам’ятаю, Євген Грицяк осо-
бисто передав до експозиції свою 
майку з табірним номером. 

Якось надійшов лист від Бо-
ріса Шамаєва, керівника комі-
тету політв’язнів в таборі № 3 ка-
торжан під час повстання, лю-
дини, яка офіційно взяла керів-
ництво виступом на себе. Власне, 
тоді й зацікавилася темою Но-
рильського повстання, почала 
збирати фото, спогади і свід-
чення тих, хто побував у Горлагу. 
Вже тоді до музею почали звер-
татися люди з проханнями допо-
могти і посприяти їм у реабіліта-
ції.

Табірне минуле Норильська 
виявилося таким багатим і ціка-
вим, що 12 томів спогадів «Про 
час, про Норильськ, про себе…», 
які випускаємо спільно з товари-
ством «Меморіал», виявилося за-
мало. Люди дотепер пишуть і 

надсилають свої спогади, зо-
крема про власне табірне життя 
або своїх близьких. Час від часу 
до мене звертаються, просять у 
старих записах пошукати імена і 
прізвища. 

У. Т.: Одними з найактивніших 
діячів і провідників Нориль-
ського повстання були катор-
жани, які чи не першими висту-
пили супроти антигуманного 
ставлення радянської репресив-
ної системи до ув’язнених. якою 
була радянська каторга? 

– Каторжан засуджували за 
особливим секретним наказом, 
який не публікували ніде до ча-
сів перебудови і розпаду СРСР. 
Йдеться про указ «Про зрадни-
ків батьківщини та поплічників 
фашистського режиму». У 1943 
році офіційно вважалося, що ця 
стаття може бути застосована до 
осіб, які під час німецької окупа-
ції були поліцаями, розстрілю-
вали радянських військовополо-
нених і мирних жителів, охоро-
няли військові об’єкти тощо. На-
справді до таборів за цією стат-
тею потрапляли, за свідченнями 
дослідників і очевидців, зокрема 
Солженіцина, який бачив ра-
дянських каторжан, всі, хто за-
вгодно. Було серед них дуже ба-
гато українських селян і тих, хто 
потрапив під облаву, але без-
умовно й чимало учасників наці-
ональних визвольних рухів, зо-
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УКРАїНЦі ЗіГРАЛи ПеРШУ 
СКРиПКУ У ПОВСТАННі, ХОЧА 
В ГОРЛАГУ ПеРеБУВАЛи 
ПРеДСТАВНиКи БЛиЗьКО 60 
РіЗНиХ НАЦіОНАЛьНОСТей, 
яКі ТАКОж ДОЛУЧиЛиСя ДО 
ВиСТУПУ 

крема членів ОУН і вояків УПА, 
а також балтійських «лісових 
братів». Доволі часто їх засуджу-
вали під чужими іменами, по-
заяк своїх ті не розголошували, 
щоби не наражати рідних на не-
безпеку репресій.

Правила, які запровадили за 
цим таємним указом для так 
само засекречених таборів, прак-
тично повністю були перенесені 
до так званих особлагів – таборів 
для особливо небезпечних дер-
жавних злочинців. Вважалося, 
що в них сидять злочинці дрібні-
шого калібру, які уникли шибе-
ниць та розстрілів. Туди, зокрема, 
потрапляли російські власовці, 
балтійські «лісові брати», україн-
ські упівці, й ті, хто хоч якось був 
пов’язаний із бійцями національ-
ного спротиву, наприклад збирав 
продукти чи нагодував когось із 
них. Бувало так, що з лісу прихо-
дили провокатори, які наступ-
ного дня арештовували за спів-
чуття «ворогам» радянського ре-
жиму. До того ж терміни 
ув’язнення після війни давали ве-
личезні: якщо до того було від 
п’яти до десяти років таборів, то 
після йшлося вже щонайменше 
про 20–25 років. Для каторжан 
це були надто тривалі терміни.

У Норильську для каторжан 
намагалися впровадити і смугас-
тий одяг, і кайдани. Але, вибачте, 
виводити людину прогулятися на 
мороз із тюрми чи на роботу в 

кайданах – це залишити її без 
кінцівок. Каторжанський табір 
починався в Горлагу з перших 
двох бараків у шостому таборо-
вому відділенні. Найцікавіше те, 
що першими туди потрапили ли-
товці. Тодішній НКВД-МГБ вирі-
шив звинуватити їх у тому, що 
вони готують змову проти радян-
ської влади і мало не через Пів-
нічний полюс збираються втекти 
до США, а потім здійснити дер-
жавний переворот у СРСР. За 
цією сфабрикованою справою 
кілька людей розстріляли, а ін-
ших заслали на каторгу як «за-
клятих ворогів радянського 
ладу» та «зрадників батьків-
щини». Далі були й інші етапи, з 
року в рік дедалі більше. Пере-
важно везли українців, білорусів, 
прибалтів. Усіх тих, хто не пого-
джувався з тим, що радянщина 
повернулася після війни. 

Політв’язні не мали жод-
них прав. Особливо потер-
пали жінки. Їм давали таку 
роботу, яку навіть чоловіки 
могли ледве подужати, зо-
крема мусили працювати в 
кам’яних кар’єрах, зі шлаком 
для цементних розчинів, добу-
вати щебінь із заполярних озер, 
а також вантажити колоди. Дуже 
мало начальників таборів вва-
жали, що це не жіноча робота. 
Спільну з чоловіками працю за-
бороняли. Каторжан намага-
лися відокремити від звичайних 
ув’язнених. У 1949 році чоловіків 

перевели до 11-го лагуправління. 
На той час їх було близько 3 тис. 
Обіцяли за ударну працю змен-
шити терміни. Хоча насправді, 
відповідно до статті тодішнього 
закону, каторжанам було заборо-
нено давати заохочення за 
ударну працю. Зрозуміло, що 
про звільнення мови також не 
було. Цей каторжанський табір 
передали до Горлагу, одного із 12 
таборів, створених 1948-го на 
прохання Сталіна, щоб поси-
лити режим для політв’язнів. 
До початку повстання і на ка-

торзі, і в таборах людину могли 
на вулиці ні за що розстріляти. 
Саме це, як на мене, і стало ваго-
мим поштовхом до його вибуху.

У. Т.: Норильське повстання нині 
називають подією, яка підірвала 
радянський тоталітарний лад, 
що, зрештою, призвело до роз-
паду СРСР. Чи погоджуєтеся ви з 
таким твердженням?

– Це правда. Норильське по-
встання не було першим, але 
воно стало наймасовішим і най-
організованішим мирним висту-
пом політв’язнів в СРСР, які від-
стоювали свої людські права і гід-
ність. Якщо згадати Карагандин-
ський етап, то там спротив чи-
нили колони, бригади й окремі 
особи, яких дуже легко було 
придушити. Їхніх зусиль вия-
вилося, на жаль, замало. Там 
дуже швидко знаходили ліде-
рів протестів, а маса без очіль-
ників – це натовп, який можна 
дуже легко примусити коритися. 

Нині говорять, що без україн-
ців Норильського повстання не 
було б. Але якщо більшість табір-
них ув’язнених – українці, то це 
цілком природно. Наші співвіт-
чизники намагалися врахувати 
інтереси всіх національних груп у 
страйкових комітетах, зокрема й 
іноземців. Зв’язок національних 
груп одна з одною та страйко-
вими комітетами був і в 1-му та-
бірному відділі на Мєдвєжці, де 
страйк політичних в’язнів було 
придушено за допомогою зеків. 
Найдовше протрималися саме 
каторжани з 3-го табірного від-
ділу, у них також був багатонаці-
ональний страйковий комітет. 
Українці зіграли тут першу 
скрипку, однак у Горлагу перебу-
вали представники близько 60 
різних національностей, які та-
кож долучилися до протесту. 

Коли я тільки почала дослі-
джувати повстання, зрозуміла, 
що в нього були лідери явні та 
приховані. Зокрема, Данило Шу-
мук вважав, що самим виступом 
мають керувати не українці, а ро-
сіяни, на яких він покладав від-
повідальність за створення табо-
рів такого типу, як Норильський, 
та ув’язнення у них тих, хто бо-
ровся за незалежність і свободу 
своїх країн. Він навіть свою 
окрему підпільну організацію 
створив, не довіряючи нікому. 
Свою роль тут відіграв і острах 
доносів, провокацій, недовіра 
один до одного.  

БіОГРАфіЧНА НОТА
Алла Макарова – засновниця му-
зею Норильського повстання в Но-
рильську, історик, журналіст. 
Одна з небагатьох дослідників, 
які й досі вивчають та оприлюд-
нюють інформацію про події, які 
відбулися в таборах Горлагу в 
травні – серпні 1953 року
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Канни

Список Спілберґа
Очільник журі став головним героєм 66-го Каннського фестивалю

К
аннський фестиваль-2013 
запам’ятається двома го-
ловними моментами. Пер-
ший – сильна конкурсна 

програма, в якій майже не було 
відверто провальних стрічок. 
Другий – Стівен Спілберґ, го-
лова журі нинішніх Канн, по-
вернув собі славу мудрого і сміли-
вого митця, яка раніше повивала 
його ім’я, а потім, з огляду на купу 
недоречних фільмів, забулася. 
Колись Франсуа Трюффо сказав 
про Спілберґа: «Найдужче мені 
подобається в ньому Ґодар». 
Трюффо був людина мудра й аби-
кому таку характеристику не дав 
би.

Словом, вийти зі становища 
краще, ніж це зробив автор 
«Списку Шиндлера», не ба-
читься можливим. Звичайно, 
були якісь компроміси (а де їх 
немає?). Мабуть-таки, Береніс 
Бежо («Пальма» за найкращу 
жіночу роль; фільм Асґара Фар-
гаді «Минуле»/«Le passé») не 
була найсильнішою актрисою 
нинішніх Канн. Та й приз журі 
японцеві Гірокадзу Корееда за ме-
лодраму «Син у батька»/«Soshite 
chichi ni naru» – це, схоже, свого 
роду реверанс услід японському 
кіно, що відходить. Але все це 
дрібниці – не лише прощенні, а 

й цілком необхідні поступки. Та 
головне, що зробив Спілберґ, 
цей літній батько сімох дітей, 
цей постачальник усій планеті 
голлівудської продукції, – він 
показав і довів, що світом пра-
вить любов. Адже відразу зро-
зумів, що робота Абдельла-
тіфа Кешиша «Життя Аделі. 
Розділи 1 і 2»/«La vie d’Adèle» 
– зовсім не фільм про лесбія-
нок, як уявляють. Це стрічка 
про складні людські матерії, 
як-от кохання, дружба, само-
повага.

У день, коли на сцені театру 
«Люм’єр» (головного майдан-
чика Каннського фестивалю) 
вручали «Пальми», Париж був 
геть розбурханий – близько 200 
тис. осіб вийшли маніфестувати 
проти легалізації одностатевих 
шлюбів. Тієї самої миті, коли Ке-
шиш говорив із лаштунків про 
свободу, повагу до особистості, в 
Парижі в’язали особливо галас-
ливих маніфестантів. Один із 
французьких телеканалів вико-
ристав ситуацію і поділив кар-
тинку на екрані навпіл. Ліворуч 
промовляє кінорежисер, право-
руч під його слова орудують па-
ризькі поліцейські. Хто після 
цього говоритиме про «чисте 
мистецтво»?

Водночас дорікнути поста-
новникові стрічки кон’юнктурою 
важко: його фільм про любов, ту, 
яка не розрізняє ні статей, ні со-
ціальної нерівності, ні кольору 
шкіри. Нагородження Кешиша 
не стало несподіванкою – за 
нього вболівали, здається, всі. 
Окрім, мабуть, тих, хто тримав 
кулаки за Джима Джармуша та 
його стрічку «Виживуть лише 
коханці»/«Only Lovers Left Alive». 
Але й вони в глибині душі розу-
міли: їхньому обранцеві навряд 
чи що світить. Отож, помірку-
вавши ще трохи, погодилися зі 
Спілберґом та його командою. 
Джармуш – дивовижний ми-
тець, наділений надзвичайно 
легким подихом і витонченим 
саркастичним розумом, але його 
кінотвір – чарівна розумна ві-
ньєтка. Не більше. А робота Ке-
шиша – висловлювання, гли-
бока й різка відповідь на суворі 
запитання сьогодення.

Не стало несподіванкою і 
удостоєння братів Коен другої за 
значущістю нагороди Канн-
ського фестивалю (Гран-прі) за 
їхній фільм «Усередині Льюїна 
Девіса»/«Inside Llewyn Davis». 
Нев’янучі Коени, як завжди, 
сумні, дотепні й відмінно зна-
ють, що життя людське мало 

«життя Аделі. Розділи 1 і 2», Абдельлатіф 
Кешиш – «Золота пальма» і приз Міжна-
родної асоціації кінокритиків 
Цей фільм дихає безмірною повагою до всі-
лякого пориву людської душі. Юна Адель 
(Адель Екзаркопулос), старшокласниця, зне-
магає від любовного томління. І раптом 
з’являється дівчина із блакитним волоссям – 
розумна і приваблива художниця Емма 
(Леа Седу). Дві молоді актриси грають із тією 
достовірністю, яка ненавченому оку ба-
читься здатністю жити в кадрі, а навченому 
– результатом титанічної праці режисера.

«Усередині Льюїна Девіса», Джоел та 
ітан Коени – Гран-прі
Герой фільму Льюїн Девіс – фолк-співак, 
який творив іще до Боба Ділана, тож, мож-
ливо, не мав себе з ким порівняти. Із ним не 
хочуть розмовляти продюсери, його знева-
жає колишня дружина, а найвідповідальні-
шої миті на руках у нього виявляється чу-
жий кіт. За дотепністю й гумором безнадію 
помітно не відразу, але, вже засвоєну од-
ного разу, ти шукаєш і знаходиш її в кож-
ному фільмі плідних братів. Тут можна смі-
ятися до сліз і плакати до реготу.

«елі», Амат ескаланте – приз за режи-
суру
Молодий режисер зняв картину про жор-
стокі звичаї мексиканської глибинки. Воро-
гів тут вішають на автоестакаді, а життя лю-
дини коштує не більше за життя цуцика. Ес-
каланте зумів виткати грубе полотно реаль-
ності, яке пахне пилом і кров’ю, а мовчазна 
неквапливість оповідання cпрацьовує куди 
краще, ніж усі постріли, яких тут задосить. Із 
прокатом у Європі латиноамериканець, зви-
чайно, матиме проблеми, але за рік-другий 
із нього виросте відмінний кіномитець.
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Стівен 
Спілберґ, 
голова журі, 
на прес-
конференції 
зізнався, 
що під час 
фестивалю 
не прочитав 
жодної 
рецензії на 
конкурсні 
стрічки. Утім, 
як виявилося 
пізніше, його 
вибір збігся 
з думкою 
більшості 
кінокритиків 

значить із погляду багатомі-
льярдного натовпу, який насе-
лив Землю. І що можна рипа-
тися, нарікати, досадувати, але 
твоє життя йтиме так, як того 
хоче сама Природа. Головний ге-
рой – із породи безнадійних не-
вдах. І таким залишиться до 
скону. Ані найменшого про-
світку. Адептів оптимістичного 
кіно просимо не турбуватися.

Власне, мало виявилося на 
церемонії закриття 66-го Канн-
ського фестивалю чогось такого, 
що викликало б бурхливе невдо-
волення аудиторії. А втім, пу-
бліка втішена тут завжди – для 
неї, на відміну від 5 тис. акре-
дитованних журналістів, які 
мчать від зали до зали й до ночі 
відсилають редакціям тексти, 
тутешнє дійство – виключно 
свято. До того ж дарованому ко-
неві у зуби не дивляться. А жур-
налісти – народ прискіпливий. 
І вони добряче нарікали, по-
чувши, що приз за режисуру 
дістався мексиканцю Аматові 
Ескаланте за кримінальну 
драму «Елі»/«Heli». Зауважимо, 
цю стрічку було показано в най-
перший день, і з огляду на силь-
них конкурентів до кінця фести-
валю про неї геть забули. Окрім 
тих, хто так і не пробачив кіне-
матографістові скручення про-
сто в кадрі в’язів гарненькій бо-
лонці та підпалювання геніталій 
одного з героїв.

Зате як зраділи найкращій 
чоловічій ролі! Брюс Дерн, ко-
трий працював іще з Гічкоком, у 
чорно-білому фільмі Александера 

Пейна «Небраска»/«Nebraska» в 
образі старого, що з’їхав із глузду, 
показав вищий клас. Майже ціл-
ковита відсутність міміки сховала, 
як айсберг під водою, всі прояви 
почуттів під його похмурим не-
рухомим обличчям. Але очі 
грали, і життя під маскою діда, 
що спився, іскрилось.

Окремо зазначимо, що жодна 
з головних нагород – ані «Золота 
пальма», ані Гран-прі, ані приз 
за режисуру й спецприз журі – 
не дісталася суто європейському 
фільмові. Кешиш – 
хоч і громадянин 
Франції, але все-
таки виходець із Ту-
нісу. Тут безжально 
оголено пустоту, яка 
заволоділа європей-
ським кіно: його 
увага зосередилася 
на Фройді («Джиммі 
П.» /«Jimmy P» Арно 
Деплешена), пошуках 
статевої ідентичності й експери-
ментах із власним тілом («Мо-
лода й гарна»/«Jeune & jolie» 
Франсуа Озона), наслідуванні 
великих кінорежисерів (псев-
дофеллінівщина «Великої 
краси»/«La grande bellezza» Па-
оло Соррентіно), журбі за фор-
мою при відсутності дохідли-
вого змісту («Тільки Бог 
простить»/«Only God Forgives» 
Ніколаса Віндінґа Рефна). Зате 
міцнішають Схід і Латинська 
Америка. Стомленій Європі за-
лишається все це лише із сумом 
фіксувати. А ми готові засвідчити 
ще й той факт, що Каннський 

фестиваль скоро лусне. Не від по-
важності, ні – від тих натовпів 
акредитованого люду, якими що-
року приростає і без того найбіль-
ший у світі кінофорум. Із розви-
тком інтернету кожен ЗМІ пухне 
від блогів, а блогери акредиту-
ються від видань як журналісти. 
Як наслідок – перегляд кожного 
фільму стає подією: на нього по-
трібно приходити за годину, 
півгодини відстоювати чергу і 
ще півгодини сидіти в залі, че-

каючи початку. Тут 
давно вже всього бра-
кує: місць у залах, віль-
них комп’ютерів у прес-
центрах. Зате неабияк 
посилено заходи без-
пеки. Тепер на вході в 
Палац фестивалів по-
трібно подолати п’ять 
рівнів охорони. Харак-
терна сцена о пів на 
восьму ранку, коли 

учасники чвалають на перший 
показ: порожніми пляжами хо-
дить чоловік із металошукачем, 
сантиметр за сантиметром обсте-
жуючи пісок. Атож-бо, антитеро-
ристичні заходи. Тому з пляш-
кою води до палацу ввійти не 
можна: в ній легко сховати бомбу. 
На вході височіють гори відібра-
ної напівпорожньої пластикової 
тари. Спочатку на першому по-
версі витягують із сумки пляшку, 
потім на другому ти можеш у спе-
ціальній точці отримати іншу, ну, 
а на третьому, при вході в зал, її 
теж віднімуть.

Такий-ось кругообіг води в 
природі. 

«Доторк гріха», Цзя Чжанке – приз за 
найкращий сценарій
Чотири включені до фільму новели з 
життя сучасного Китаю про одне: спроби 
людини боротися з несправедливістю. 
Кожен робить це на межі сил і відпо-
відно до власних уявлень про дозво-
лене, але здебільшого останні мають ко-
лір крові. Прийом, використаний кіно-
митцем (об’єднання різних сюжетів у 
один), не новий, але в «Доторку гріха» 
його відмінно посилює однаково сувора 
стилістика всіх чотирьох оповідей.

Гірокадзу Корееда, «Син у батька» – 
приз журі
Історія двох родин, які дізналися, що п’ять 
років тому їхніх синів переплутали в полого-
вому будинку, насправді глибша, ніж вида-
ється, і не вельми зрозуміла західному гля-
дачеві. Сім’ї вирішують помінятися нащад-
ками – журба в усіх несамовита. Ну навіщо, 
здавалося б? Те ж таки запитання ставить і 
режисер, але в нього, на відміну від євро-
пейця, є відповідь: у сучасній Японії все ще 
сильні самурайські традиції, згідно з якими 
кревна спорідненість важливіша за любов.

«Виживуть лише коханці», Джим Джар-
муш – не отримав нічого, але не сказати 
про нього не можна
Адам (Том Гіддлстон) і Єва (Тільда Свінтон) 
живуть разом від бозна-яких часів. Він мешкає 
у Детройті, а вона – тимчасово у Танжері. 
Обоє вампіри. Але давно перестали пити 
живу людську кров, бо всі люди – зомбі, й 
вона, вочевидь, шкідлива. Зазвичай заповітну 
рідину вони дістають у знайомого лікаря на 
станції переливання. Запаморочливої краси 
кінокартина й такого самого запаморочли-
вого сарказму стосовно всіх нас. 
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В одній пастці з Піднебесною

Н
ова виставка в PinchukArtCentre «Ки-
тай Китай» містить кілька сильних 
робіт, створених молодими худож-
никами з Піднебесної спеціально 

для цього простору. Тепер київський арт-
центр, відкинувши ненамацальні абстракції 
на кшталт сексуальності чи трансцендент-
ності, під які можна «концептуалізувати» на-
віть набиті ватою колготи, обрав цілком ре-
альну, гостру й тому безпрограшну тему. Впро-
довж десятиліття між 1960-ми і 1970-ми кому-
ністична партія Китаю силоміць політизувала 
всі сфери суспільного життя, насаджуючи 

свою ідеологію й фізично знищуючи опози-
ційну інтелігенцію. Кампанія, під час якої за-
гинув щонайменше мільйон громадян, була 
названа в КНР «культурною революцією». 
Так само під лопаті комуністичного гвинта 
потрапляли в себе на батьківщині укра-
їнці. Про паралелі між Україною та Ки-
таєм, про вплив культурних травм мину-
лого на теперішнє і сповнений сумнівів ви-
бір майбутнього розповідають роботи  
11 китайських художників різних поколінь. 

Виставка починається ще надворі – роз-
битою скульптурою офіцера, яка найперше 

асоціюється з поваленням диктатури (на 
фото). Втім, за словами автора Чжао Чжао, 
це автопортрет безсилого перед владою ху-
дожника. Тема руйнування ідей і смислів 
об’єднує роботу з «Викорчованими» і «Каз-
кою» опозиційного митця Ай Вейвея. 32 
дерев’яних корені з різних провінцій Китаю 
уособлюють населення, позбавлене 
історико-культурної традиції, а фотопор-
трети, якими оточена інсталяція, оповіда-
ють історію про ілюзії теперішнього часу. Ху-
дожник привіз тисячу співгромадян до 
«казкового» замку в Німеччині, поживши в 
якому два тижні, люди зрозуміли, що євро-
пейська казка їм чужа, а отже, іще одна 
мрія загинула. Усі роботи Ай Вейвея бук-
вально «кричать» про трагедію знищення 
ідентичності. Деякі художники шукають ви-
рішення цієї проблеми. Приміром, Ян Фу-
дун вирушив на пошуки культурної тради-
ції, знявши сучасну відеоверсію історії про 
сімох даоських мудреців, які не бажали 
терпіти свавілля правителів: втікши до 
бамбукового лісу, вони буцімто здобули 
свободу слова, але враз зрозуміли, що там 
вона вже не потрібна. Переосмислити від-
носини влади і традиційної релігії пропо-
нує Чжань Хуань, чий цикл портретів кому-
ністичних діячів виконано попелом храмо-
вих пахощів. Кожна робота, представлена 
на виставці «Китай Китай», оповідає по-
справжньому людяну історію творчого акту. 
Український глядач зрозуміє цю експози-
цію: історична пастка, у яку свого часу по-
трапили обидва народи, сьогодні робить 
можливим справжній мистецький діалог.

30 травня вийшов у прокат україн-
ський фільм «Істальгія» Дар’ї Они-
щенко. Збоку він бачиться дуже 

правильно втіленим проектом: копродукція 
різних країн, співпраця фондів, вдала об-
разна назва, важлива тема й відомі актори. 
Стрічка зачіпає наріжну проблему України – 
масовий виїзд людей на захід у пошуках за-
робітку й пов’язану з цим ностальгію за бать-
ківщиною. Тож актуалізація кінотвору (зміс-
това й візуальна) є дуже правильною, бо гля-
дач (нарешті!) побачить реалістичне сього-
дення, а не далеку минувшину. Фільм роз-
битий на три новели, дія яких відбувається в 
Німеччині, Сербії та Україні. І вони: а) зняті 
ручною камерою; б) стосуються найцікаві-
шого аспекту людського життя – любові; в) 
переплітаються. В одній із них хлопець в 
Україні збирається їхати до мами в Німеч-
чину, яка в другій новелі, працюючи там, че-
кає на приїзд сина… Здається, всі проектні 
завдання були виконані правильно, та пер-

ший неприємний подив викликав невираз-
ний постер до фільму, який не має ні ак-
центу, ні привабливості. Власне, те саме сто-
сується і драматичного наповнення стрічки, 
заявленої як соціальна драма. «Домашня» 
й «сербська» новели бачаться невираз-
ними, а українська мова у них звучить 
штучно. Хіба що «німецька» частина пока-
зує все необхідне для повноцінного зану-
рення глядача в драму людей, їхній світ 
болю та самотності. Виконавиця головної 
ролі Ніна Ніжерадзе досягає тут вершин ак-
торської майстерності: перебуваючи в ма-
ленькій квартирі, вона максимально й ці-
каво діє – мімікою, голосом, тілом, осо-
бливо не рухаючись, не бігаючи, емоційно 
не вибухаючи. Створити потрібну атмос-
феру їй допомагає сильний австрійський ак-
тор Карл Маркович. Але в їхньому тандемі 
немає когось вищого чи кращого: вони ор-
ганічно розігрують стосунки двох представ-
ників різних народів, які живуть у чужому 

світі далеко від дому. Власне, саме через 
цей тандем, через наявність цієї новели, «Іс-
тальгію» варто дивитись і зараховувати до 
певних успіхів нового вітчизняного кіно. 
Втім, фільм уже побував на багатьох фести-
валях, а в Німеччині навіть отримав великий 
приз. Тож професійну правоту творців уже 
підтверджено: все решта є суб’єктивним.

Різносторонній трикутник 

Виставка триватиме  
до 6 жовтня 
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Дісталися 
берега 

Гурт «Океан Ельзи» видав но-
вий альбом, який для самого 
колективу, безперечно, означає новий 

етап. Це дуже якісна робота, хоча чимало при-
хильників ОЕ вже охрестили диск занадто «по-
псовим». Утім, це поширена «вада» тих, хто 
претендує на роль інтелектуальної еліти: варто 
комусь знайти власну гармонію та звучання 
(тобто грати правильно і співати не повз ноти), 
як їх починають вважати «попсою». «Океа-
нам» дивним чином щастить: кожна їхня бо-
лісна втрата приводить до кращого рівня. На 
місце тих, хто пішов із гурту, стає той, хто вміє 
грати не гірше, а іноді й краще (хоча всі ми по-
важаємо і любимо колишніх). Тільки-но ду-
маєш, що нарешті гітарист навчився вправно 
«лабати», виявляється, його вже замінили ки-
мось, у кого дуже непогано виходить тягати 
струни «а-ля Клептон» (цього року гурт поки-
нув гітарист Петро Чернявський і частину пісень 
записував Владімір Опсеніца із Сербії). 
Тільки-но подумалося, що звучить «майже як 
Роллінги», виявляється, там дуже модний бри-
танський поп-рок-продюсер Кен Нельсон. 

Сьогодні ОЕ – це, об’єктивно, добрий, ви-
сокофаховий гурт. Звісно, вже не йдеться про 
ту чисту, наївну романтику, яка була 19 років 
тому, коли колектив зібрався і разом опано-
вував основи музикування. Але це нор-
мально: такий шлях проходить кожна му-
зична формація – з гаражної банди у профе-
сійну лігу, а далі навіть у бізнес-проект. До 
альбому «Земля» можна прискіпуватися за 
багатьма показниками. Так, Вакарчук давно 
дістав своєю манерою співати українською з 
англійським акцентом. Так, йому не зава-
дило б писати трохи кращі тексти й вивчити 
кілька нових тональностей, аби нові пісні не 
нагадували старих. Та попри ці недоліки,   
переважає головне: це справжній рок-н-рол. 
Насамперед ідеться про якість звучання та 
аранжувань.

Важко сказати, скільки хітів на десяти-
ліття постануть із цієї платівки – час покаже. 
Але до пісні «Стріляй» п’ять треків слуха-
ються на одному диханні. А перші дві  
«З нею» та «Стіна» – просто класні «бойо-
вики», після яких навіть не так страшно, що 
«Незалежність» один в один схожа на ро-
яльні балади ранніх Queen. Взагалі тут мало 
не в кожній пісні можна накопати, що звідки 
свідомо чи підсвідомо «поцуплено»: пізні 
The Rolling Stones, The Beatles... Найприкріші 
тут самоповтори Вакарчука. Але ці нові пісні 
кращі за ті старі, на які вони схожі. Після 
«Стріляй» теж усе слухається добре. Окрема 
тема – як закінчується альбом. Річ не в самій 
мелодії, а в напівтоні, напівакценті. Так 
диски завершують лише дорослі, досвідчені 
музиканти зі смаком.

Торік незадовго до Міжнародної ночі музеїв фасад Національного художнього музею 
прикрасила інсталяція із золотим трубопроводом – частина виставкового проекту 
«Міф «Українське бароко». Нинішній 

проект НХМУ «Орієнтація на місцевості», зі-
браний виключно з нових робіт, також заяв-
ляє про себе з порога. На тлі позначеного ча-
сом, але досі претензійного фасаду музею 
бовваніють флюгер і компас кислотних ко-
льорів. Ця інсталяція – епіграф до виставки, 
присвяченої, як видно з назви, географії. У її 
промовистому дисонансі вміщена вся ідея 
орієнтації на українській місцевості: фраг-
ментарній та ірраціональній. Тут представ-
лено майже три десятки відомих імен. Анато-
лій Криволап, Тіберій Сільваші, Олексій Сай, Олександр Животков, Віктор Марущенко, 
Павло Маков, Роман Мінін, Гамлет Зіньковський, Олег Тістол, Лада Наконечна та інші 
роздумують над суперечностями українського простору. Йдеться про географію фізичну 
та соціально-економічну, реальну і вигадану, створену й нав’язану, колективну та при-
ватну. На музейній території формується колективний пейзаж, своєрідний каталог (чи, 
може, атлас?) актуальних, вимерлих і вигаданих видів українського ландшафту: тут і 
агресія індустріальних зон, і депресія спальних районів, і сентиментальні мрії про іди-
лічні пейзажі. Як і в реальності, тут водночас є чим захопитися й від чого відвернутися.  

Клоунада зі смаком 

Концерт PROJECT trio, що відбувся 21 травня в Київському планетарії Atmаsfera 360, 
зібрав різномасту публіку: тут були не тільки вибагливі меломани, а й ті, хто лише 
намагається ними стати, адже ці веселі хлопці з Брукліна здатні догодити обом ка-

тегоріям слухачів. PROJECT trio – це троє друзів, які, закінчивши Клівлендський інститут 
музики, створили свою незвичну за складом команду: Ґреґґ Петілло – флейта, Ерік Сті-
венсон – віолончель, Пітер Сеймур – контрабас. За шість років невпинного самовдоско-

налення та пошуків вони знайшли 
свій стиль, змішавши класику, джаз, 
рок та хіп-хоп. У лютому 2007 року 
Ґреґґ Петілло виклав власне відео 
«Beatboxing Flute Inspector Gadget 
Remix» в інтернеті, поєднавши гру 
на флейті з бітбоксом. Ролик набув 
величезної популярності. Зараз 
лише на їхньому офіційному каналі 
YouTube понад 76 млн переглядів і 
82 тис. підписників. У чому ж секрет 
успіху? Як кажуть самі музиканти, 
вони грають усе й для всіх – почина-
ючи з класики та джазу й закінчуючи 
музикою до гри «Super Mario»; бук-
вально всюди – від філармонійних 

залів до парків та станцій метро в Нью-Йорку. 
Київський концерт розпочався вибуховою композицією Чарльза Мінґуса «Fables Of 

Faubus», що одразу поклала всіх на лопатки, бо під час наступної – за темами Бетхо-
вена – найвразливіші все ще збирали кістки. Згодом, на тлі приджазованого, хіп-
хопового груву, музиканти по черзі відрекомендувалися як справжні репери. Ґреґґ Пе-
тілло, граючи з бітбоксом на флейті, так завзято дув і плював у свій інструмент, що, здава-
лося, він ось-ось лусне. Ерік Стівенсон кожне соло грав, замріяно всміхаючись, а Пітер 
Сеймур у захваті танцював навколо свого контрабаса, киваючи щосили в такт кучерями. 
У середині концерту музиканти заграли разом із Джамалою її пісню «I’m Like a Bird», а 
насамкінець залишили симфонічну казку Сєрґєя Прокоф’єва «Петрик і Вовк» у власній ін-
терпретації. Так, ці троє грають будь-що у притаманній їм манері. Проте від усього, що 
вони виконують, за кілометри віє вишуканим смаком. І зовнішня легкість та клоунада 
хлопців із тріо – це насправді результат років такої важкої та водночас веселої праці. 

Колективний пейзаж

Виставка триватиме до 15 червня 
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Олександр 

Зінченко

Полювання  
на краснолюдків
 

Т
ам, де вулиця Олавська 
виходить на Ринок, двоє 
красналів серед білого дня 
намагалися вкрасти гра-

нітну кулю, що обмежувала тро-
туар. У діаметрі вона мала з пів-
метра, тож для маленьких каз-
кових персонажів, охочих її зру-
шити, це були тортури незгірші 
Сізіфових.

ПРиКМеТи ЧАСУ
Красналі, або краснолюдки, – то 
польською «гноми». Невеличкі 
створіння в каптурках, заклопо-
тані своїми справами. Най-
більше їх у самому центрі: в око-
лицях Ринку можна побачити 
близько трьох десятків красно-
людків: біля фантастичної го-
тичної Ратуші, найстаршого в 
Польщі паба та костелу Св. Ель-
жбети. Знайти всіх вроцлав-
ських гномів – популярна ту-
ристична забава. Одначе цей 
квест тільки тоді насправді має 
сенс, коли не забуваєш диви-
тися навкруги й розшифрову-
вати прикмети часу.

Просто біля Вроцлавського 
університету із книжкою в руках 
«прогулюється» гном Професор. 

Він багато розповів би про те, 
що відбувалося колись навколо 
цього вишу. Наприклад, про 
листування Ейнштейна.

«Господь НЕ грає в кості», – 
писав батько теорії відносності 
Максові Борну. Минав 1926 рік. 
Ішлося про фізику, а не про істо-
рію. Але, через 20 років саме іс-
торія могла б примусити вели-
кого вченого взяти ці слова на-
зад. Нобелівський лауреат із фі-
зики Макс Борн народився в 
Бреслау і так само, як іще один 
нобеліст, історик Теодор Момм-
зен, чи як знаменитий філософ 
Фердінанд Лассаль, був частин-
кою німецького обличчя цього 
міста. Та із цієї трійці тільки він 
один пересвідчився, наскільки 
небезпечно вказувати Богу, що 
робити, а що ні.

А про те, яким чином це тра-
пилося, повідав би інший красно-
людок – Ґермек Ґрун-Вальдек – 
гном-лицар, що оберігає вхід до 
торгового центру на Грюнвальд-
ському майдані. Ця площа дивує 
своєю забудовою. Уявіть: посеред 
лабіринтів історичної частини 
Вроцлава, між Грюнвальдським 
та Щитницьким мостами проля-

гає прямий, як спис хресто-
носця, майдан-проспект, забудо-
ваний сучасною архітектурою. 
Тут мало щось трапитися. Якась 
містобудівна катастрофа.

Карл Ганке, колишній ад’ю -
тант Йозефа Ґеббельса, дістав 
від Гітлера наказ перетворити 
Бреслау на місто-фортецю іще в 
березні 1944 року. Гауляйтер 
Нижньої Силезії підійшов до за-
вдання фюрера із характерною 
старанністю. Але ешелонів для 
евакуації цивільного населення 
не вистачало. 20 січня 1945-го 
жителям було наказано, щоб 
жінки з дітьми рухалися до 
південно-західної околиці міста. 
«Кожен тягнув із собою якийсь 
засіб пересування, на якому вмос-
тив свої пожитки, – так згадували 
той день свідки події. – Жінки 
штовхали перед собою візочки з 
малюками, тішилися, що вони 
поводяться так тихо, і ще не 
знали, що ті – попри ковдри й пе-
рини – давно позамерзали. Тем-
пература впала до -20° С, випав 
глибокий сніг. Рано в понеділок у 
парку вже було 50 дитячих мо-
гил». Евакуація тривала до се-
редини лютого, тобто до мо-

У Вроцлаві можна пошукати казкових гномиків 
і поміркувати про те, в які ігри грає Бог
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менту остаточного оточення 
міста. Із Бреслау встигло еваку-
юватися 700 тис. мирних жите-
лів. Близько 200 тис. залиши-
лося в оточенні разом із 50 тис. 
солдатів Вермахту. Місто оголо-
сили закритим. Ганке карав 
смертю будь-які спроби втекти з 
нього. Страчував заодно й тих, 
хто говорив, що боротьба втра-
тила сенс.

На початку березня насе-
лення почуло новий наказ. Він 
стосувався всіх: старих, жінок, 
хлопців віком від 10 і дівчат від 
12 років. Треба було будувати 
аеродром. Летовище планували 
майже півтора кілометра за-
вдовжки. За тиждень до Вели-
кодня старовинні квартали, що 
лежали між Грюнвальдським та 
Щитницьким мостами, почали 
палити, а потім підривати. Роз-
бирати руїни гнали цивільне 
населення. Під бомбами й ар-
тилерійським вогнем. Спору-
дження аеродрому обійшлося у 
10–15 тис. життів. Ніхто не знає 
точнішої цифри.

Гітлер наклав на себе руки 30 
квітня 1945 року. Берлін капіту-
лював 2 травня. Фортеця Бреслау 

продовжувала опір аж до 6-го 
числа, коли гауляйтер скорис-
тався тим аеродромом і втік із 
міста назавжди. Війна скінчи-
лася. 

Коли в 1926-му Борн отримав 
Ейнштейнів лист, світ уже вісім 
років насолоджувався миром піс-
 ля Першої світової. Уявити, що 
через шість він сам як німець єв-
рейського походження шукатиме 
нову батьківщину, а за тринад-
цять його переслідувачі розпо-
чнуть нову війну, ще не міг жоден 
ані тодішній, ані майбутній нобе-
лівський лауреат. Як і того, що 
згодом із Бреслау виженуть усіх 
представників нації, котра зро-
била вигнанцем його, і що вна-
слідок тієї війни місто виявиться 
в іншій країні. Легше було пові-
рити, що Бог таки грає в кості.

НОВі МеШКАНЦі
А я стояв уже біля нового крас-
наля, що обклався книжками: 
його звали Оссолінек, і він при-
чаївся неподалік провулку Оссо-
лінських. Це ім’я звучить надто 
по-львівськи й не пасує до ні-
мецької архітектури міста над 
Одрою. Бібліотека «Оссолінеум» 
справді є прикметою львівської 
минувшини нових, повоєнних 
жителів Вроцлава. Бреслау не 
тільки опинилося в іншій дер-
жаві. Польщу, як старий комод, 
пересунули на захід, а польський 
Львів переселили у Вроцлав.

Останній кілька разів «мі-
няв підданство». За свого трива-
лого життя, не сходячи з місця, 
він побував у Польщі, Чехії, Ав-
стрії, Пруссії та Німеччині. І от 
– Польща знову повернулася до 
кордонів першої королівської 
династії Пястів. Однак іще жод-
ного разу в історії не трапля-
лося, щоб майже все насе-
лення Вроцлава за кілька мі-
сяців змінилося на інше, яке 
переїхало б зі своїми музе-
ями, картинами, університе-
тами, архівами, пилюкою, нос-
тальгією (в цьому випадку – за 
чарівним Містом Лева) і прихо-
ваними кривдами.  Кажуть, до 
початку 1960-х тут ніхто не ро-
бив ремонтів у будинках: ду-
мали, що весь той «переїзд» 
у чуже місто тимчасовий і за 
20 років усе знову стане як 
було. Потрібні були два 
покоління народжених 
по війні, щоб при-
бульці започували-
 ся господарями.

ПОМАРАНЧеВий ОПіР
Неподалік пам’ятника карди-
налові Болеславові Комінеку 

на газовому ліхтарі ажурного 
Тумського містка серед замоч-
ків із освідченнями в коханні 
висів іще один красналь – Ґазу-
 сь. Він намагався той ліхтар за-
палити. Так, на Тумському ост-
рові уже понад століття діє сис-
тема газового освітлення, що пе-
режила й війну, й мир. У сутін-
ках тут можна зустріти чоло-
віка, закутаного в чорний плащ, 
що обертає темряву на світло.

Власне, таке завдання і сто-
яло перед жителями Вроцлава 
наприкінці 1980-х: перетворити 
похмуру соціалістичну реальні-
сть на карнавал. Під час воєн-
ного стану, що був запровадже-
ний генералом Ярузельським, 
кілька молодих людей почали 
виводити на стінах: «Свободу 
політичним в’язням та рабині Із-
аурі», – а також інші іронічні ан-
тикомуністичні заклики. Право-
охоронці старанно їх замальову-
вали. Отож невдовзі весь Вроц-
лав був поплямований різноко-
льоровою фарбою. Уже незаба-
ром поверх плям почали з’я   вля-   
тися зображення гномиків. А ще 
згодом люди в помаранчевих 
каптурках почали влаштовувати 
вуличні гепенінги «Допоможи 
міліції – побий себе сам!» чи пу-
блічну роздачу дефіцитних у 
ПНР рулонів під гаслами: «Діли-
мося справедливо! Нехай спра-
ведливість розпочнеться з туа-
летного паперу».

Як наслідок, із рації міліціо-
нера можна було почути: «Що 
там у вас?» – «Гноми». – «Лей-
тенанте, ви там що, збожево-
ліли?!» – «Ні, на вулиці справді 
гноми. Ми їх затримали». – 
«Мабуть, хильнули зайвого?» – 
«Ні, взагалі не пив!» – «То як 
же побачили гномів?» – «Це пе-
ревдягнуті студенти!»

Згодом «Помаранчева аль-
тернатива» та її персонажі пе-
ретворилися на міську леген-
 ду. З появою нової міфології 
колись чуже Бреслау пере-

творилося на свій Вроцлав, а 
ма  ленькі краснолюдки на 

його вулицях стали 
пам’ятником цій фан -
тастичній трансфор-
мації, новим симво-

лом міста й непога-
ним джерелом до-
ходів для торгівців 

сувенірами. 

ДеяКі З ГНОМіВ  
ВРОЦЛАВА

Ґермек Ґрун-
Вальдек
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Відгуки на статтю «Страх висоти»  
в № 17/2013, де Тиждень аналізує, чому 
«Свобода» неспроможна репрезентувати 
інтереси української більшості

Невідомий: Непогана стаття, висвітлює де   -
яку недосконалість в розвитку та структу-
рі ВОС, що є більш цікавим для середовища 
свободівців, в деякій мірі політологів, аніж 
для пересічного українця, на жаль. Кажу 
це як звичайний свободівець, тому як спо-
стерігати збоку за тим, як нас заганяють в 
СРСР, не можу і не хочу. Для цього потріб-
ні активні дії, саме дії, які можуть викли-
кати неоднозначну реакцію, можливо, ін-
коли помилкові, але не помиляється той, 
хто нічого не робить. Як я написав раніше, 
на жаль, в пересічного українця дуже роз-
винуте почуття «патерналізму та стадності 
(так званого колективізму)» (перепрошую 
за цитування), що і є досить сильним галь-
мом в суспільному розвитку. Тому в ВОС, як 
в будь-якої партії, яку не фінансують олігар-
хи, є кадрові проблеми. Хоча вони дещо 
приховані, так як, наприклад, економіст, 
який працює в райдержадміністрації, і є на-
шим прихильником, не зможе відкрито до-
помагати в створенні економічних іннова-
цій чи програм, бо ж, звісно, відразу зали-
шиться без роботи. Вся надія на молодь.

Борис: Позволю на русском, я харьковча-
нин. «Свобода» только взошла на уровень 
большой политики, а столько претензий.  
И каких! Да научатся – всё впереди. Но это 
ведь украинская партия – от народа (по 
крайней мере пока). Такой ведь не было. 
Какие-то блоки, рыхлые и слабые. А это 
наше. Дисиденты 90-х, наполучав орденов 
Княгини Ольги, превратились в своих анти-
подов – брежневских нафталинов истука-
нов. Свежая кровь нужна. Вот она! Если не 
они, то кто? Кроме нас, никто. Сроки все 
вышли. ПОРА!
Микола Паращак: Велике щастя «Свобо-
ди» виявилось в повній самодискредита-
ції практично всіх націонал-демократичних 
партій. Але в цих партіях є (чи були) десят-
ки особистостей, які навіть не на одну го-
лову вищі за, грубо кажучи, середнього 
депутата-свободівця...
Валентин: З автором можна погоджувати-
ся чи не погоджуватися, але коли свободів-
ці хочуть і справді виконати свій обов’язок 
перед Україною, то мусять прислухатися. 
Хоча, як показує наша історія, найбільша 
небезпека для політичних партій полягає в 
розколах, що здійснюються руками засла-
них і підкуплених козачків.
Віктор: На 100% згоден з цією статтею, хоча 
сам голосував за «Свободу», на часі дуже 

не подобається їх діяльність (скоріше це 
бездіяльність). ПУСТОДЗВОНИ, такі як і вся 
решта опозиції, якщо взагалі їх можна на-
звати опозицією!
Unique: Кінець Януковича гарантований 
інтелектуально-кваліфікаційними можли-
востями його команди. Але Тимошенко на 
цій проклятій Богом території – єдиний по-
літик, спроможний сформувати коман-
ду державного управління. Паяци із опози-
ції – ті ж і такі ж потомствені клептомани. І 
їх управління буде набагато гіршим від ме-
неджменту Партії регіонів. Набагато.

Опитування на сайті Тиждень.ua
За яких умов можлива дерадянізація 
в Україні?
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Валерія Бурлакова Роман Малко

НАш ТИЖДЕНЬ| 
ПРАВиЛьНе 
ВиХОВАННя

ЗАЛіЗНиЦЮ  
НА БРУХТ

ВиРіБ  
З іСТОРіЄЮ

Олена Чекан 

«А ви нацьковуєте його на 
людей?» – раптом цікавиться 
перехожий, побачивши мого 
товстенького бультер’єра з ха-
рактером кошеняти. – «Ні?» – 
«Нащо ж такого взяли? Це 
серйозний собака, має охоро-
няти вас. Ведіть на тренуван-
 ня – там вчать і куди краще ку-
сати, і як від ножа ухилятися. 
Буде справжня смертельна 
зброя!» У відповідь пес виляє 
хвостом і намагається лизну-
 ти нового знайомого. «Це що 
таке? – обурюється чоловік. – 
Він не має любити чужих! У се-
лах собак накривають прости-
радлом і колють голками, щоб 
такого не було, – спробуйте!» 
На прощання радник заува-
жує: «І будьте обережні. Ви 
знаєте, що такі собаки їдять 
навіть власних хазяїв?» Ду-
маю, після схожого виховання 
господарями не проти поласу-
вати навіть болонки.   

Коли до влади приходять 
злодії, це ще півбіди, бо є речі, 
які вкрасти неможливо. Гірше, 
коли до неї дориваються дурні, 
тоді пиши пропало. Очевидно, 
що якась «мудра голова» вирі-
шила знищити Укрзалізницю. 
Пересуватися країною прос-
тим смертним стає дедалі важ-
 че. А західний напрямок від-
давна вже проклята територія – 
не доїдеш і не виїдеш. Тепер, 
після скасування всіх потягів і 
призначення єдиного доро-
гого, на комфортних подоро-
жах додому, в Карпати та Євро-
 пу можна ставити хрест. З не-
терпінням чекатиму, коли «елек- 
  торат» нарешті образиться 
на таке ставлення і почне роз-
бирати залізничну колію та 
здавати рейки на брухт, як і 
непотрібні вагони скасованих 
потягів. А чом би й ні. Поїз-
дів немає, то кому потрібна 
колія? 

Є один винахід людства, іс-
торія виникнення якого гу-
биться в колисці цивілізації. 
Зображений у давніх печерах, 
папірусах Єгипту, знаний по 
античних міфах та відомий 
різним культурам світу. Він 
був не раз заборонений у різ-
них країнах на законодавчому 
рівні, його засуджували різні 
конфесії, проти його викорис-
тання виступали численні бор-
 ці з мораллю. Він викликав 
обурення та ненависть і водно-
час рятував людей від смер-
тельних хвороб. Він стрімко 
розвивався на хвилях про-
гресу і нових технологій. Він 
змінював назви, форми, мо-
делі, щоразу вдосконалюючи 
свою функ  ціональність. Малень -
кий і непомітний, презерватив 
підкреслює право на існування 
людини і відповідальність тих, 
від кого залежить ця таєм-
ниця. 

ЗВОРОТНий ЗВ’яЗОК 
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Пересуватися 
країною про-
стим смерт-
ним стає де-
далі важче
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РеКОМеНДОВАНО ДЛя ПРОЧиТАННя  
ТяГНиБОКУ, яЦеНЮКОВі, КЛиЧКУ 
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