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Любов має бути суворою
Порада The Economist 
західним політикам: щоб 
зрозуміти Владіміра Путіна, 
довіряйте інстинктам 
Анґели Меркель, а не 
Барака Обами

Безголовий Київ
Чому рішення КСУ про позбавлення 
столиці самоврядування 
щонайменше на два з половиною 
роки може виявитися пірровою 
перемогою влади напередодні 
президентських виборів

Тенденція тижня: 
кому адресовано 
чергове послання 
Тимошенко

Світ про Україну: 
Янукович-
фальсифікатор  
і Кличко-
недолідер

Шахтар – чемпіон! 
Донбас – патріот!
Ігор Лосєв 
аналізує природу 
й особливості 
«донецького 
патріотизму»

Знехтуваний 
потенціал
Як розбудити 
український 
Схід

Євро-2013
Рік після ейфорії: 
розбиті дороги, 
напівпорожні 
аеропорти  
та збиткові 
стадіони
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Майже серйозно 
про реакцію влади 
на мітинг опозиції 
в Донецьку

Репетиція великого вибору
Про що свідчить перемога 
висуванців від Партії 
регіонів на позачергових 
виборах міських голів

А попереду 
репресії
Чому Путін 
ще з більшим 
завзяттям 
узявся за 
опонентів

Мішель 
Вівьорка 
про 
парадокси 
тероризму

Турецький демарш
Що стало 
причиною 
безпрецедентних 
виступів проти 
авторитаризму 
Реджепа Ердогана

Залізничний Шовковий шлях
Майкл Бініон побував у Казахстані 
й зробив висновок, що ця країна 
може підірвати монополію Росії 
та її контроль над транспортними 
потоками між Сходом і Заходом

«Я готова просувати 
українську класику»
Інтерв’ю з Людмилою 
Монастирською, спів 
якої підкорив західну 
оперну сцену

Леонідас 
Донскіс про 
безсмертя 
книжки

 «Добрий слідчий» IPN
Як польський Інститут 
національної пам’яті 
став найпотужнішою 
установою Центрально-
Східної Європи в 
«розрахунках з історією»

Тімо Гелленберґ 
про зміну 
клімату: 
неминучий 
кінець світу чи 
нові можливості?

Повний газ
Як світовий 
автопром 
долає кризу і 
яким чином це 
позначиться на 
автомобілях

Доба сліпих 
екранів
Олів’є Монжен про 
сучасні виклики 
для друкованих 
медіа та важливість 
інтелектуальних 
видань
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 6 червня 1944  7 червня 1848  8 червня 1919 

  30 травня – 5 червня  
У Молдові 
знову 
сформовано 
проєвропейсь-
кий уряд

У Туреччині 
розпочалися  
масові 
заворушення  
(див. стор. 30)

Масштабні 
повені в Європі. 
Загинуло  
дев’ять осіб

США почали 
розслідування щодо 
інтелектуального 
піратства в Україні, 
вважаючи  
її піратом № 1

Розпочалася Чортківська 
офензива – наступальна 
операція частин УГА під 
командуванням генерала 
Олександра Грекова проти 
польських військ на Галичині

«День Д» – початок 
висадки військ 
західних союзників  
у Нормандії 
(операція 
«Оверлорд»)

Народився Поль 
Ґоґен, французький 
художник, один 
з основних 
представників 
постімпресіонізму

Тиждень  
в історії

Хід Юлею

шення. Поспілкувавшись із де
котрими впливовими фігурами 
в «Батьківщині», Тиждень діс
тав пояснення однієї з можли
вих мотивацій змісту звернень 
Юлії Тимошенко. Мовляв, вона 
продемонструвала, що не хоче 
бути лише репресованим сим
волом опозиції, а претендує і 
далі на статус реального полі
тичного гравця, котрого ще за
рано списувати з рахунків. Ак
ція «Вставай, Україно!» досить 
швидко перетворилася на ман
дрівний піар-майданчик опози
ційних лідерів, що конкурують 

М
инулого тижня Юлія 
Тимошенко звернула-
 ся з черговим відкри
тим посланням, яке 

різко дисонувало з її поперед-
ньою об’єднавчо-радикальною 
риторикою і змусило багатьох 
навіть засумніватися, що автор
ство належить саме екс-пре-
м’єр  ці. За час ув’язнення Тимо
шенко в пресі подеколи з’явля -
лися її інтерв’ю, а партійна 
прес-служба розповсюджувала 
заяви та коментарі щодо поточ
них подій. Але в політичних ко
лах давно не є таємницею, що 
переважну частину цих текстів 
писано було в штабі «Батьків
щини» під контролем її вищого 
керівництва. З приводу остан
нього листа, який наробив ба
гато галасу, джерела в партії 
стверджують, що йдеться про 
справжнє звернення, хоча впев
неним у цьому на всі сто відсот-
ків, звісно, можна бути лише 
тоді, коли його отримуєш без
посередньо з її рук.

Привертає увагу заклик 
Тимошенко припинити нагні
тання суспільного протисто
яння між владою та опозицією 
по лінії «фашисти» – «антифа
шисти» і для цього навіть від
мовитися від проведення акцій 
«Вставай, Україно!». Натомість, 
мало не в стилі ідеї ПРіБЮТ 
2009 року, але вже з іншим роз
кладом сил, вона пропонує 
«сісти за круглий стіл» із вла
дою для визначення плану дій 
щодо євроінтеграції. Однак 
більш промовистою є пропози
ція відмовитися від висунення 

єдиного кандидата в першому 
турі, аби уникнути конфлікту в 
боротьбі за право ним бути між 
нинішньою опозиційною трій
кою.

Не лише звичайні симпа
тики опозиції, а й безліч пар
тійців нижчої, середньої та на
віть вищої ланок опозиційних 
сил вважали, що оголошення 
прізвища такого кандидата має 
стати кульмінацією всього «на
родного повстання», і згодом 
критикували ухвалену на акції 
в Києві 18 травня резолюцію, де 
не було прописано такого рі
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Завершилася Шестиденна 
війна на Близькому Сході 
між Ізраїлем, з одного 
боку, та Єгиптом, Сирією, 
Йорданією, Іраком та 
Алжиром – з іншого

Відбувся династичний 
переворот у Сербії, король 
Александар Обренович був 
убитий разом із дружиною 
прихильниками династії 
Карагеоргієвичів

 9 червня 1923  10 червня 1967  11 червня 1903 
У Болгарії 
відбувся воєнний 
переворот, прихід 
до влади уряду 
Александра 
Цанкова

 12 червня 1918 
Більшовицький уряд 
підписав умови 
прелімінарного миру з 
Українською Державою 
гетьмана Павла 
Скоропадського

У Лисичанську (Луганщина) 
та Путивлі (Сумщина) 
громадськість повстала проти 
міських голів. У першому випадку 
через соціальні проблеми,  
у другому – через екологію 

Верховна Рада 
провалила голосування 
законопроекту про 
скасування пільг для 
президента й інших 
високопосадовців

між собою, а гасла про звіль
нення політв’язнів та її особисто 
під час «повстанських заходів» 
лунають щораз тихіше.

«Яценюк грає в довгу гру, 
яка не закінчується у 2015-му, – 
каже один із відомих опозиціо
нерів, якого, щоправда, не мож-
  на зарахувати до числа сим-
патиків Арсенія Пет ровича. 
– Отримавши «Батьківщину», він 
зможе вдало капіталізувати 
цей актив на найближчих пре
зидентських виборах і поси
лить свої стартові позиції в но
вому політичному циклі». Тим
ошенко, можливо, прорахувала 
такий сценарій, і він не може їй 
подобатися, але прямо про це 
заявити вона ще не готова, 
тому вигадує інші аргументи на 
користь походу трьома коло
нами: єдиного кандидата від 
опозиції мають визначити 
лише виборці своїм голосуван
ням; треба уникнути повто
рення «канівської четвірки»; 
команди опозиційних висуван
ців будуть більш мотивова
ними до роботи, якщо працю
ватимуть кожна саме на свого. 
Так вважає або вона... або ж ті, 
хто використовує її ім’я в цій 
ситуації для протистояння з 
Арсенієм Яценюком, що заго
стрилося у світлі гіпотетичного 
його вступу в партію «Батьків
щина» та введення до її керів
них органів.

Тобто, коли припустити, що 
лист таки написаний Тимо
шенко особисто або з її відома, 
то це свідчило б, що вона серйо -
зно занепокоїлася своїми персо
нальними політичними пер
спективами в контексті тієї но
вої реальності, яка формується 
в українському політикумі. Во-
на й досі бачить себе єдиним 
узгодженим висуванцем, який 

Президент вніс до ВР подання про звільнення 
Володимира Шаповала з посади голови 
Центрвиборчкому у зв’язку з досягненням 
пенсійного віку. Експерти вважають, що до 
виборів-2015 оточення Януковича прагне привести 
в крісло голови ЦВК лояльнішу до нього людину

має реальні шанси перемогти 
Януковича, а для цього в най
ближчій перспективі сподіва
ється вийти на волю та позбу
тися судимості. За такої логіки 
Юлії Володимирівни вигідно 
підтримувати якомога довше 
невизначеність у питанні єди
ного кандидата від опозиції, 
інакше вона втратить шанси 
сама ним.

Утім, якщо лист писала таки 
не Тимошенко, а відповідну по
тенційну її мотивацію було ли-
ше запрограмовано як очіку
вану, то можна припустити кіль-
 ка варіантів його появи. Пер
ший – причетні до цього групи 
в «Батьківщині» намагаються 
використати екс-прем’єра як 
важ  ку артилерію та останню 
надію в боротьбі за вплив у пар
тії, який стрімко втрачають під 
натиском Яценюка – Марти
ненка. Другий варіант – у 
«Батьківщині» намагаються 
красиво вийти із затягнутої і за
галом малоефективної кампанії 
«Вставай, Україно!», а також 
уникнути висунення єдиного 
кандидата, ос кільки ним у світ-
 лі останньої динаміки соціоло
гічних опитувань може вияви
тися лідер УДАРу. Третій – ма
ємо справу з використанням 
Юлії Тимошен  ко та/або її най
ближчого оточення владою 
(зреш  тою, рівень її ізоляції 
останнім часом різко посилив-
 ся), яка можливо таки переко
нала її/їх, що «війною з нами ні
чого не вирішите, хіба що дасте 
дивіденди іншим, а співпрацю
ючи дістанете її волю». Тож від 
імені ув’язненої революціонерки 
можуть і надалі з’являтися ко
рисні Банковій за змістом по
слання. Наступні меседжі за під
писом Тимошенко мають прояс
нити цю ситуацію. 

Знову гра в одні ворота
Підписаний у Мінську Миколою Азаровим від імені 

України Меморандум про поглиблення співпраці з Євра-
зійською економічною комісією засвідчив, що вдруге 
після Харківських угод Москва нав’язала Києву гру в одні 
ворота. Згідно з цим документом замість попередньо 
анонсованих «можливостей у відстоюванні національних 
інтересів» він дістав переважно незручні зобов’язання. 
Зокрема, у пункті 3 зазначено, що «Україна декларує на-
міри дотримуватися принципів... Митного союзу і Єди-
ного економічного простору, утримуватися від дій і заяв, 
спрямованих проти інтересів Митного союзу і Єдиного 
економічного простору». Зрозуміло, що Кремль може це 
використовувати як аргумент проти європейської інтегра-
ції. Натомість, зміст остаточного варіанта Меморандуму 
виявився сильно вихолощений у частині, на якій наполя-
гав Київ. Зокрема, представник України не зможе бути 
присутній на всіх засіданнях Комісії, як було записано 
спочатку, а тільки на (та за умови!) запрошення голови 
Ради або Колегії та за згодою всіх членів Ради ЄЕК. При-
чому лише на відкритих засіданнях і «без права участі у 
прийнятті рішень» навіть у питаннях, які зачіпають інтер-
еси України. Київ не зможе також отримувати документи 
й рішення ЄЕС, Комісії та її органів крім тих, які містять «ін-
формацію обмеженого поширення». Тоді як із неконфі-
денційними документами зазвичай можна ознайомитись 
і на сайтах цих структур.

Отож навіть у такому документі, як цей меморан-
дум, який не має формального статусу міжнародного 
договору, а норми якого не є обов’язковими до вико-
нання, було продемонстровано нерівноправний підхід, 
на який за нинішніх умов тільки й може розраховувати 
Україна в будь-яких формах «дружніх» відносин із Ро-
сією. Втім, вітчизняні можновладці висновків не ро-
блять. Зокрема, спікер парламенту Володимир Рибак 
заявив, що ратифікація Меморандуму парламентом не 
потрібна, оскільки Україна поки що не має намірів набу-
вати членства у МС: «Будемо дивитися, як працює всере-
дині Митний союз і з яких питань з ним може співпрацю-
вати Україна. І тоді будемо визначатися. А зараз про це 
говорити ще зарано».

Євросоюз поки що не висловив жодної конкретики 
стосовно того, чи позначиться якось підписання Украї-
ною Меморандуму з Росією на перспективах Угоди про 
асоціацію та зону вільної торгівлі з Києвом. Згідно з ін-
формацією Тижня, швидше за все, ні – у Брюсселі наразі 
так само вважають цей документ таким, що ні до чого не 
зобов’язує.
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АНДРій КУРиСь 
вислужився
Слідчого, який вів 
справу про причет-
ність Тимошенко 
до вбивства Щер-
баня, призначили 
прокурором Ми-
колаївщини

СЄРҐЄй МАЛіНКОВіЧ 
«заклєйміл позором» 
«Ты разберись, Толя, что  
тебе ближе – русская 
береза или кружка 
мутного баварского 
пива», – так зустрів 
повернення  
у «Зеніт» Тимощука 
один із лідерів  
петербурзьких  
комуністів

ОЛЕКСій КОСТУСЄВ
безстрашний мер
Мер міста не помітив ура-
гану, що пронісся вночі 
Одесою і призвів до 
людських жертв та 
великих руйнувань. 
Як з’ясувалося, у цей 
час він відпочивав в 
одному з елітних 
клубів міста

ЯНЕЗ ЯНША
потрапить за ґрати 
У Словенії екс-прем’єра за-
суджено до двох років 
ув’язнення за отриман-
ня хабара під час укла-
дення договору на 
поставку броне  тех- 
ніки фінською компа- 
нією Patria (див. 
№ 19/2012 Тижня)  

РіНАТ АХМЕТОВ 
розбагатів
Корпорація СКМ придба-
ла 100% акцій Укртелеко-
му в австрійської компа-
нії EPIC.Тиждень від по-
чатку приватизації Ук-
ртелекому передбачав, 
що його насправ-
ді купили структури 
Ахметова

6,5% 
таким є рівень довіри до нинішнього 
президента. Найбільше українці дові-
ряють церкві – 31,7%. Опитування со-
ціологічної групи «Рейтинг»

44% українців
не ностальгують за СРСР. Три роки тому 
ця цифра становила 36%. Кількість 
тих, хто шкодує за совком, навпаки, 
зменшилася із 46% до 41%. Опитуван-
ня соціологічної групи «Рейтинг»

ФЕйС-КОНТРОЛь МАйжЕ СЕРйОЗНО

ВБиВЧі ЦиФРи

Прокурорський апетит
Українські прокурори, що зазвичай їздять на дорогих машинах і мешкають в 
елітних мікрорайонах, але при цьому запевняють у деклараціях, що живуть на 
одну зарплату, мають ще й власну відомчу моду. Дбає про правоохоронний 
«фешн» Кабмін, який затвердив нову форму одягу для працівників цієї структури, 
що, зокрема, передбачає черевики з натуральним хутром і фетрові шляпи для 
жінок-співробітниць. Загалом відомство, яке, за оцінками правозахисних 
організацій, мало змінилося з часів СРСР, живе на широку ногу, про що свідчать 
витрати й закупівлі української прокуратури державним коштом. 

Ремонт офісу 
Генпрокуратури 
в Києві

ри рррррр

89 млн грн

*Погони генерального прокурора коштують 570 грн за пару, наймолодшого працівника цього відомства – 31,2 грн 
**Модернізація передбачала появу на сайті фотогалерей і відеороликів 

Каналізація 
і вентиляція 
в головному 
офісі ГПУ

Технічне обслуговування 
автомобілів

Погони і краватки
Модернізація 
сайта ГПУ**

25 млн грн 3,54 млн грн

780 тис. грн* 400 тис. грн 

«У нас на Донбасі опозиції немає»

На 15%
може девальвувати про-
тягом року гривня. Оцінка 
Moody’s Investors Service

16,145 млрд грн
таким є дефіцит бюджету  
за січень – квітень 2013 року. 
Це вчетверо більше за анало-
гічний показник 2012-го. Дані 
Мінфіну 

6|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 22 (290) 7–13.06.2013

НА чАСі|тенденції тижня



МАйжЕ СЕРйОЗНО

$500 млн
витратить Росія на поліпшення 
свого іміджу за кордоном. Путін 
ухвалив відповідну програму 

200 тис. людей
гине щороку від наркотиків. 
Дані ООН

«Т
и с какова района, слиш, дай 
закуріть», – ті, хто жив напри-
кінці 1980-х – на початку 1990-
х, мали б пам’я тати ці гоп-

ницькі привітання і те, чим вони зазвичай за-
кінчувалися для тих, хто виявлявся не з того 
району. Схоже, чимало нинішніх можновлад-
ців не полишили звички з минулого. Скажімо, 
так звана донецька еліта боронить свій регіон 
від політичних опонентів із завзятістю вулич-
них пацанів, ладних кулаками провчити кож-
ного «чужака». Чого вартий лише голова До-
нецької ОДА Андрій Шишацький, який за-
кликав «дати гідну відповідь» опозиційному 
маршу в шахтарській столиці, що відбувся 31 
травня. Ось така примітивна, хлоп’яча логіка, 
продиктована бажанням захистити «свою пі-
сочницю», очільника області. 
Нечисленний (за даними опозиції, 3 тис. 
учасників, за даними міліції – 800) мітинг 
опонентів влади в Донецьку так наполохав 
тамтешніх чиновників, що вони то заходи-
лися переносити місце проведення акції, то 
забороняли анонсувати її радіостанціям. А 
за кілька днів після проведення «Вставай, 
Україно!» донецька міліція вирішила зі-
брати анкетні дані всіх учасників опозицій-
ного маршу. На виході склалася така собі 
картиночка: місцеві лідери в близьких їм по 
духу радянських традиціях вдали, ніби опо-
зиції у них в області немає (як сексу чи рок-
музики в СРСР ), а з «окремими виявами» 
боротимуться у вигляді збору досьє. Таку 
старанність, звісно, мають оцінити земляки 
на Банковій. 

Прокурорський апетит
Українські прокурори, що зазвичай їздять на дорогих машинах і мешкають в 
елітних мікрорайонах, але при цьому запевняють у деклараціях, що живуть на 
одну зарплату, мають ще й власну відомчу моду. Дбає про правоохоронний 
«фешн» Кабмін, який затвердив нову форму одягу для працівників цієї структури, 
що, зокрема, передбачає черевики з натуральним хутром і фетрові шляпи для 
жінок-співробітниць. Загалом відомство, яке, за оцінками правозахисних 
організацій, мало змінилося з часів СРСР, живе на широку ногу, про що свідчать 
витрати й закупівлі української прокуратури державним коштом. 

Ремонт офісу 
Генпрокуратури 
в Києві

ри рррррр

89 млн грн

*Погони генерального прокурора коштують 570 грн за пару, наймолодшого працівника цього відомства – 31,2 грн 
**Модернізація передбачала появу на сайті фотогалерей і відеороликів 

Каналізація 
і вентиляція 
в головному 
офісі ГПУ

Технічне обслуговування 
автомобілів

Погони і краватки
Модернізація 
сайта ГПУ**

25 млн грн 3,54 млн грн

780 тис. грн* 400 тис. грн 

ХОРОШі НОВиНи

Вулична дерадянізація
У Луцьку від 1 червня набуло чинності рішення міськради, 
згідно з яким 27 топографічних об’єктів міста змінять 
наз ви. Зокрема, на карті з’являться такі вулиці, як Петра 
Могили, Митрополита Андрея Шептицького й Холоднояр
ська. Імена українських героїв дісталися тим із них, які 
досі звались відверто по-радянськи (Кірова, Радгоспна, 
Чкалова тощо). Найцікавіша доля у колишньої вулиці Сєр
ґєя Лазо (більшовицького ватажка Далекосхідної Респу
бліки). За рішенням міськради вона мала б стати Юлії Тим
ошенко, однак мер заблокував цю ініціативу, і, дійшовши 
компромісу, її назвали на честь Георгія Гонгадзе.

Визнання через плагіат
Скандал довкола порушення авторських прав Марії При
ймаченко дістав кілька позитивних сторін. Після того, як 
компанію Marimekko із Фінляндії цілком аргументовано 
звинуватили у плагіаті, там різко зріс інтерес до творів 
української художниці. Про неї навіть з’явилася окрема 
сторінка у фінській Вікіпедії. Нині тривають переговори 
щодо проведення виставки робіт Марії Приймаченко в цій 
країні.

Бідність відступає
Згідно з інформацією The Economist, між 1990 і 2010 ро
ками кількість людей за межею бідності (відповідно до 
міжнародних стандартів, $1,25 на день) зменшилася на
половину – від 43% до 21% сукупного населення країн, що 
розвиваються, тобто майже до 1 млрд осіб. Найпоказові
ший приклад цієї тенденції подає Китай, де частка най
бідніших людей скоротилася від 84% у 1980-му до 10% 
сьогодні. The Economist прогнозує, що до 2030 року кра
їни, які розвиваються, знизять показник бідності до 3%. 
Більше про цей процес та про його причини – в наступ
ному числі Тижня.

Шляхетні випускники

Випускники гімназії в сербському місті Пірот провели ак
цію «Твої п’ять хвилин блиску – чиєсь ціле життя»: від
дали гроші, що їх мали витратити на випускні сукні й кос
тюми, трьом дітям, хворим на ДЦП. Загалом хлопці й дів
чата зібрали близько €3 тис. На випускному вечорі вони 
були вбрані в джинси та футболки, стилізовані під свят
кове вбрання. Шляхетний учинок швидко зробив підліт
ків героями інтернету – їхній простий одяг почали масово 
порівнювати з дорогими шатами, які часто межують із 
відвертим несмаком, на інших випускниках, зокрема й 
українських.

«У нас на Донбасі опозиції немає»

Продовження теми 
на стор. 14–21
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«Янукович сподівається 
на дармовий сир у Віль-
нюсі»
Видання переконане: Віктор Яну-
кович сподівається на те, що ЄС 
підпише в листопаді Угоду про 
асоціацію, навіть коли Юлія Тимо-
шенко й надалі перебуватиме у 
в’язниці.

На думку EUobserver.com, заяви 
про загрозу повороту офіційного 
Києва на схід безпідставні: «Біль-
шість бізнес-еліт України, не ка-
жучи вже про політичні опозиційні 
групи, виступають проти. Прези-

«Українська влада намагається 
мінімальними зусиллями  
досягнути укладення угоди  
з ЄС, щоб потім скористатись  
асоціацією більше символічно, 
ніж по суті»

Керівник групи з питань Росії та СНД в німець-
кому дослідному центрі Stiftung für 
Wissenschaft und Politik Сьюзен Стюарт вва-
жає, що офіційний Київ намагається мінімаль-
ними зусиллями домогтися підписання Угоди 
про асоціацію на саміті Східного партнерства 
у листопаді.

«Хоча точний сценарій розвитку 
подій 
(в Україні. – Ред.) залишається 
незрозумілим, усе-таки оче-
видно, що владна еліта зде-
більшого захищає своє полі-
тичне й фінансове май-
бутнє. Це супроводжу-
ється подальшим об-
меженням свободи 
ЗМІ. Кілька заде-
кларованих ре-
форм не можуть 
служити фіговим 
листком для вну-
трішньополітич-
ного роз   - 
вит   ку, який, із 
погляду демо-
кратичних та 
правових норм 
ЄС, аж ніяк не є 
справедливим», 
– переконана 
аналітик.

«Українська вла  да не 
прийняла ні духу, ні букви 
критики ЄС, а тим паче не 
зробила жодних серйозних 
кроків для виправлення си-
туації. Вона намагається з 
мінімальними зусиллями 
досягнути укладення угоди, 
щоб потім скористатись асо-
ціацією більше символічно, 
ніж по суті, – для своїх вну-
трішніх і зовнішньополітич-
них цілей. Якщо ці умови до 
листопада не зміняться, з боку 
ЄС було б необачно підпису-
вати угоду», – вважає Стюарт.

На думку польського видання, Віктор Федорович зможе залиши-
тися на другий президентський термін лише завдяки зміні Кон-
ституції або відвертій фальсифікації виборів.

«Протестні настрої по всій країні сильніші, ніж напередодні Помаранче-
вої революції. Але вимог на кшталт оголошення виборів мера Києва (вто-

ринних у сенсі можливостей впливати на ситуацію в країні) для громад-
ськості замало. Утім, щойно доходить до простих, але найбільш значущих 

питань (хто очолить країну потім?), як презирство до волі громадськості 
може спровокувати справді масштабні протести», – зазначає видання.

Водночас, на його думку, режимові не вистачає переконаних прихильників. 
«Його електорат складається з деідеологізованих, обмежених окремими ре-
гіонами виборців, що звикли до спадкового правління корумпованої еліти, а 
також нелегких соціально-економічних умов, і ніколи не виявляли готовності 
відстоювати будь-які переконання. Це зменшує імовірність насильницької 
конфронтації між частинами країни, але збільшує ризик їх активного підбурю-
вання».

Крім того, як зазначає ЗМІ, нинішні справи українського глави держави відріз-
няються від становища Аляксандра Лукашенки та Владіміра Путіна, які керу-
ють уже кілька термінів поспіль. «Янукович зможе залишитися при владі 
тільки за допомогою таких схем, як зміна Конституції, системи управління та 
моделі президентських виборів, або через очевидні фальсифікації результа-
тів голосування. Якщо опозиція залишиться єдиною і чітко настроєною пере-
могти Віктора Януковича через неповні два роки, які він має добути біля 
керма, перед ним рано чи пізно постане питання, коли переступити межу, 
щоб зостатися на посаді. Рішення, яке він зрештою прийме, матиме неабияку 
ціну для України», – зауважує Nowa Europa Wschodnia.

«Рішення, яке Янукович зрештою прийме,  
матиме неабияку ціну для України»
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«Хоча останніми роками Кличко й набув 
політичної ваги та досвіду, йому все ще 
не вдалося показати себе кмітливим по-
літиком і великим оратором»

Ukraine-analysen зазначає, що Віталієві 
Кличку замало його нинішнього статусу го-
лови партії і, швидше за все, він балотува-
тиметься на посаду президента у 2015 
році.

«За короткий період після виборів УДАР 
став стабільною політсилою і здатен поліп-

шити свою позицію ще помітнішим чином. 
У наступні роки він може стати третьою силою між 
партіями Юлії Тимошенко та Віктора Януковича. 

Щоб збільшити електорат, йому треба завоювати 
увагу виборців на Сході та Півдні й меншою мірою 
на Заході. Наразі доля партії залежить від її лідера. 
Режим може переманити його на свою сторону, як 
було зроблено з багатьма опозиційними політи-
ками, або ж переслідувати, якщо Кличко стане 

більш небезпечним».

«Хоча останніми роками Кличко й набув політичної 
ваги та досвіду, йому все ще не вдалося показати себе 

кмітливим політиком і великим оратором. Амбіції Ві-
талія Кличка перевищують його нинішній статус лідера 
середньої за вагою опозиційної партії та її фракції. Не 
викликає сумнівів, що найближчим часом він прагну-
тиме більшого». 

дент Янукович і так званий донецький клан олігархів із його рідного міста не ба-
жають відмовлятися від суверенітету на користь чи то ЄС, чи то Росії. Вони хочуть 
жити в доглобалізаційному світі, в якому здійснюють інтеграцію зі Сходом чи За-
ходом на власних умовах. Вони забули старе прислів’я, однак тут (у ЄС. – Ред.) 
немає такого поняття, як «дармовий сир»… Здається, президент Янукович пере-
конаний, що, попри всі західні заяви, зроблені за останні 18 місяців, він зможе й 
далі утримувати її (Юлію Тимошенко. – Ред.) у в’язниці і в будь-якому разі підпи-
сати угоду з ЄС. Інакше кажучи, сподівається на дармовий сир у Вільнюсі».

«Брюссель і, що важливіше, місія Кокса – Квасневського повинні розуміти: 
основ на мотивація правління президента Януковича – влада і гроші. Все решта, 
зокрема і європейська інтеграція, – вторинне. Звільнення Тимошенко може спри-
яти підписанню Угоди про асоціацію, та водночас він боїться через це втратити 
кермо у 2015 році. Хоча реальна влада в Україні перебуває в руках спонсорів 
Януковича – олігархів. Якщо ЄС погрожуватиме деяким «великим рибам», таким 
як Рінат Ахметов і Дмитро Фірташ, візовими заборонами й заморожуванням ак-
тивів, можна буде швидко побачити, як на Януковича натиснуть, щоб він звільнив 
Тимошенко і приборкав своїх головорізів. Це єдиний спосіб змусити його грати 
за правилами, а не гратися правилами, як казав колишній головний представник 
ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Хав’єр Солана. ЄС повинен нарешті 
дуже чітко продемонструвати, що дармового сиру не буде», – підкреслює 
EUobserver.



НЕЗГОДНі
Уже троє суддів КСУ 
подали свою окрему 
думку із приводу рі-
шення органу, до 
якого вони нале-
жать, щодо місцевих 
виборів у Києві: Ві-
ктор Шишкін, Петро 
Стецюк та Юрій Бау-
лін.
Зокрема, Віктор 
Шишкін заявив: «…в 
Конституції України, 
інших законах, їхніх 
перехідних поло-
женнях не зазна-
чено, що строк по-
вноважень тих міс-
цевих рад, які були 
обрані на позачер-
гових виборах, 
може перевищувати 
граничний строк їх 
легітимності – п’ять 
років – навіть за пев-
них виключних об-
ставин». Тож, за 
його словами, своїм 
рішенням від 29 
травня «Конститу-
ційний Суд України 
перебрав на себе 
повноваження зако-
нодавчого органу 
України і встановив 
нову норму, а це су-
перечить Конститу-
ції України». Своєю 
чергою, Петро Сте-
цюк зауважив, що 
«продовження 
строку повноважень 
місцевих рад та сіль-
ських, селищних, 
міських голів понад 
конституційно вста-
новлену граничну 
(верхню) межу 
інакше‚ ніж шляхом 
внесення змін до 
Основного Закону 
держави, буде пря-
мим порушенням 
останнього. І пору-
шенням не тільки са-
мої норми про 
п’ятирічний строк 
повноважень..., а й 
тих конституційних 
приписів, які визна-
чають засади кон-
ституційного ладу 
держави...»

Безголовий Київ
Ухвалене в інтересах правлячого режиму рішення КСУ про 
позбавлення столиці самоврядування щонайменше на 2,5 року 
може виявитися пірровою перемогою влади напередодні 
президентських виборів

29 
травня Конс  титуцій-
ний Суд України 
(КСУ) ухвалив рі
шення про те, що 

«всі чергові вибори депутатів ВР 
АРК, сільсь ких, селищних, місь
ких, районних, обласних рад та 
сільських, селищ  них, міських го
лів, обраних на чергових або по
зачергових виборах, відбува
ються одночасно на всій терито
рії України в останню неділю 
жовтня п’ятого року повнова
жень рад чи голів, обраних на 
чергових виборах 31 жовтня 
2010-го». Загальнозрозумілою 
мовою це означає, що перегони 
мають відбутися наприкінці жов
тня 2015-го. Хоча представники 
влади заперечують формальний 
зв’язок відповідної ухвали з про
блемою Києва, цілком очевидно, 
що саме відсутність найменших 
шансів на утримання контролю 
над столицею змусила Банкову 
зробити ставку на «міськраду-
зомбі» (оскільки термін повно
важень місцевих рад, який, згід-
 но з Конституцією, становить 
п’ять років, у випадку Київради 
сплив 2 червня 2013-го) та в. о. її 
голови Галину Герегу. Покірна 
режиму Януковича у результаті 
«тушкування» і цілковитої за
лежності від його волі більшість 
депутатів Київради тепер може 
претендувати на штучне продов-
ження терміну своїх повнова
жень ще на 2,5 роки.

ПЕРЕйМАЮЧи ДОСВіД
Вердикт КСУ знову (як і три 
роки тому стосовно суб’єктів 
формування парламентської 
більшості, внаслідок чого було 
відкрито шлях для створення 
більшості під уряд Азарова із ту
шок) суперечить попередньому. 
Адже згідно з рішенням Консти

туційного Суду від 4 червня 
2009-го «обчислення строків 
(пов  новажень місцевих рад та 
їхніх голів. – Ред.) здійснюється 
однаково незалеж  но від того, на 
чергових чи позачергових вибо
рах обрано склад представниць
кого органу чи посадову особу». 
У такий спосіб красномовно під
твердилася вмотивованість рі
шення КСУ не правовою логі
кою, а суто політичною доціль
ністю чинної влади. Тут варто 
звернути увагу на те, що йдеться 
про нехтування традиціями за
хідного права та запозичення 
російського досвіду його вико
ристання в інтересах можно
владців за принципом «Чего 
изволи  те?». Понад те, у Росії 
відповідна практика свого часу 
була ще й офіційно обґрунто
вана і виправдана. 18 січня 1996 
року Конституційний суд Росій
ської Федерації (КСРФ), розгля
даючи на предмет конституцій
ності положення Статуту Алтай
ського краю про те, що Законо
давчі збори обирають голову ад
міністрації краю, дійшов висно
вку, що «таким чином вони пе
ретворені на своєрідну виборчу 
колегію, рішення якої підмінює 
пря  ме волевиявлення вибор
ців». Про  те за 10 років, 21 груд  ня 
2005-го, путінський КСРФ ухва
лив діаметрально протилежне 
рішен  ня, визнавши конституцій
ним потрібне Владіміру Владімі
ровічу призначення губернаторів 
Законодавчими зборами суб’єк -
тів федерації за його поданням 
як президента. А голова КСРФ 
Валєнтін Зорькін обґрунтував це 
тим, що «з розвитком суспіль
ства правові позиції Конститу
ційного суду можуть уточнюва
тися». Тож саме з еволюцією 
українського суспільного ладу до 
російської авторитарної моделі 
варто пов’я зувати й «уточнення 
правових позицій» КСУ. 

ЯК ЗАБАжАЄМО
Утім, вердикт КСУ від 29 травня 
не означає, що в Києві не можна 
обирати міського голову і депу
татів міськради вже цього року. 
Але для того парламент має 
ухвалити рішення про прове
дення в столиці не чергових, а 
позачергових виборів, напри
клад політичне, на підставі того, 
що конституційно визначений 
термін повноважень – п’ять ро
ків, на які й надавали виборці 
мандат нинішній міськраді, сплив. 
Простіше з посадою міського го
лови, якого немає вже понад рік 
від часу відставки Леоніда Чер
новецького. Проте, як засвід
чило голосування 4 червня 2013-
го, провладні депутати не мають 
вказівки підтримувати рішення, 
спрямовані на відновлення 
конституційного ладу в столиці. 
Змусити змінити позицію могли 
б масові акції киян, яких позба
вили права впливати на управ
ління їхнім містом через обран-
 ня представницького органу. 
Або тиск ЄС, у якому відреагу
вали б на фактичний демонтаж 
представницької демократії у 
столиці країни, керівництво якої 
на словах претендує на укла
дення Уго  ди про асоціацію во
сени цьо  го року. Або політична 
доцільність самої влади, примі
ром, поглибити конфлікт в опо
зиційному середовищі за допо
могою розіграшу маловпливової 
в нинішніх умовах посади київ
ського міського голови.

ПРиВАБЛиВА і НЕБЕЗПЕЧНА
Той, хто заявить про своє ба
жання стати мером столиці, має 
чітко розуміти, що обійматиме 
посаду лише два роки, до жовтня 
2015-го. Бо саме на цей місяць, 
за рішенням КСУ, призначені 
чергові київські вибори. Якщо 
взяти до уваги, що йдеться не 
про два роки повноцінного вико

Автор:  
Андрій Скумін

10|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 22 (290) 7–13.06.2013

ПоліТИКА|місцеві вибори



ЗАВДАННЯ ОПОЗиЦійНОГО 
МЕРА БЕЗ ПОВНОВАжЕНь – 
СТАТи ПУБЛіЧНиМ БОРЦЕМ 
іЗ КОРУПЦійНиМи СХЕМАМи 
У КиЄВі, НЕХТУВАННЯМ  
іНТЕ РЕ  САМи ГРОМАДи

нання обов’язків керівника 
міста, а про два роки боротьби в 
судах із очільником КМДА за 
кожне повноваження, то стане 
зрозуміло, що мотивація до 
учас ті у виборах серйозних фігур 
української політики обмежена з 
практичного погляду й може 
розглядатися хіба що з боку по
тенційно сприятливого майдан
чика для підвищення особистого 
рейтингу. Тим більше що опози
ційний столичний голова без 
«лояльної» до нього Київмісь
кради як без рук. Приміром, 
якщо ним стає кандидат від опо
зиції, то він здобуває підтримку 
лише фракцій УДАР (13 осіб) та 
«Батьківщина» (9 осіб). Неба
гато, якщо зважити, що в Київ
раді 120 депутатів. Із такими ак
тивами в мандатах будь-які ініці
ативи опозиційного мера підда
ватимуться обструкції в місь
краді. Приміром, він не зможе 
впливати на керівників кому
нальних підприємств, зокрема 
ЖЕКів, від діяльності яких без
посередньо залежить комфорт 
киян, а також на ухвалення бю
джету, програм розвитку тощо. 
Понад те, Київрада у ниніш
ньому її складі матиме змогу 
легко відправити у відставку 
міського голову будь-коли, адже 
наразі регіонали контролюють 
більш як дві третини депутатів. 

МАйДАНЧиК ДЛЯ БОРОТьБи
З огляду на це постає питання 
оптимальної стратегії пове
дінки опозиції в разі, коли ви
бори мера без Київради таки 
будуть призначені на літо цього 
року. Вочевидь, їй варто ско
ристатися такою можливістю, 
навіть якщо не вдасться домог
тися перевиборів міськради. 
Принаймні для того, щоби пе
ретворити посаду на майдан
чик для презентації альтерна
тивних стратегій розвитку сто
лиці й при цьому демонстру
вати країні гальмівну роль ре
жиму та його зіц-голови у Києві 
Олександра Попова. А отже, 
наочно показувати, втіленню 
яких корисних ініціатив зава
жає нинішня влада в масшта
бах столиці зокрема і країни за
галом та чому пересічному 
українцю варто включатися в 
активну боротьбу за її усунення 
та зміну опозицією. Завдання 
опозиційного мера без повно
важень мало б полягати в тому, 
щоби стати публічним борцем 
із корупційними схемами та 
зловживаннями в місті, нехту
ванням інте ре  сами громади. 
При цьому мож  на було б ціл
ком відверто і методично дово
дити киянам, що за наявних 
повноважень столичний голо-
ва-опози ці онер може ефек-

тивно виконувати лише контр
ольну функцію щодо діяльності 
чи бездіяльності призначених 
Банковою чиновників, на яких і 
лежить уся відповідальність за 
ситуацію в столиці. Коли та
кому міському очільникові 
вдасться встановити контакт із 
громадою, то привласнене вла
дою з допомогою КСУ право 
киян обирати свій представ
ницький орган може ста  ти для 
регіоналів важким тягарем, 
здатним остаточно підірвати 

їхні позиції в Києві напере
додні президентської кампанії 
2015-го. Врешті, хоч і в дещо 
звуженому форматі, але відпо
відні можливості, не виклю
чено, опозиція матиме й у разі 
непроведення виборів мера 
цього року. Наприклад, шля
хом створення інституту тіньо
вого голови та/або тіньових 
КМДА і міськради з її представ
ників. 

ПОМИЛУВАННЯ. Руками Конституційного Суду влада відтермінувала 
втрату контролю над столицею. Згідно з результатами останнього  
опитування киян соціологічною групою «Рейтинг», 35,9% із них  
на виборах мера підтримали б Віталія Кличка: це майже вдвічі більше  
за рейтинг ставленика регіоналів у столиці, голови КМДА  
Олександра Попова
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УМОВОЮ УСПіХіВ РЕГіОНАЛіВ 
СТАЛА НиЗьКА 
ЕЛЕКТОРАЛьНА ЯВКА  
ЧЕРЕЗ ЗНЕВіРУ ВиБОРЦіВ  
У НАЯВНОСТі АЛьТЕРНАТиВи

Репетиція великого вибору
Перемога висуванців Партії регіонів на позачергових виборах 
міських голів 2 червня стала результатом успішного відпрацювання 
технологій спотворення електоральних настроїв громадян  
та нездатності опозиції ефективно протидіяти їм

В
ибори мерів шести міст, які 
відбулися в різних регіонах 
України від Закарпаття, Бу
ковини й Київщини до 

Донбасу та Криму і на яких пер
шість здобули кандидати від ПР, 
засвідчили, що влада активно 
відпрацьовує технологію більш 
значущої для неї перемоги на 
майбутніх парламентських дови
борах у мажоритарних округах. 
Певною мірою муніципальні пе
регони – це ще й експеримен
тальні майданчики для відпра
цювання відповідних технологій 
на президентських 2015 року.

Важливою умовою успіхів ре
гіоналів стала низька електо
ральна явка через зневіру в наяв
ності альтернативи. Для опози
ційних сил це сигнал, адже така 
пасивність виборців є базою для 
застосування більшості техноло
гій спотворення результатів воле
виявлення – від максимізації 
ефекту підкупу до здобуття мак
симальної частки голосів внаслі
док вкидання пачками бюлетенів 
за потрібного кандидата. 

Цього разу, за інформацією 
Тижня, голос виборця коштував 
від 100–150 до 300 грн. Інформа
ція про підкуп надходила майже з 
усіх міст: і з Ялти, і з Алчевська, і з 
Берегового, і з Василькова, хоча 
визначити його масштаб дуже 
важко. За експертними даними, у 

Береговому він мотивував 
близько 25% тих, хто прийшов на 
дільниці, у Василькові – 15%. 
Факт підкупу можна оцінювати 
лише за контролем штабів (якщо 
такий є). Скажімо, в Алчевську 
виявили дівчину з прізвищами і 
контактами виборців, яка, воче
видь, контролювала явку «моти
вованого» електорату. Як свід
чить практика, попри наявність 
відповідних статей у Криміналь
ному кодексі, з підкупом майже 
неможливо боротися (оскільки 
здійснюється він, як правило, не в 
день голосування і в зоні недо
сяжності спостерігачів), і це осно
вна загроза на майбутніх прези
дентських перегонах.  

Натомість основною техноло

гією на виборах у Василькові, 
схоже, стала так звана хустинка. 
Ця технологія свідчить про втягу
вання в процес фальсифікації ор
ганів ведення Державного реє
стру виборців, оскільки ґрунту
ється на володінні інформацією 
про тих, хто точно не прийде на 

дільниці, як-от померлі, люди, 
що змінили реєстрацію. Вона має 
кілька дійових осіб: власне орга
нізатори, які підвозять «липо
вих» виборців до дільниць, самі 
«липові» виборці, члени ДВК із 
певним знаками відмінності, що 
видають їм «зайві» бюлетені. Ко
жен має свій ідентифікатор, ска
жімо, у Василькові можна було 
помітити, як до членів виборчих 
комісій, котрі сиділи за крайніми 
столиками, підходили люди з 
проїзними квитками, вкладе
ними між палітуркою і першою 
сторінкою паспорта. 

Ще одна технологія – масове 
винесення з дільниць бюлетенів і 
їх вкидання (звичайно, з позна
чкою за певного кандидата) до 
загальної маси під час підрахунку 
голосів. У Ялті її реалізували у 
всій повноті. Так, із 16-ї год роз
почалося «накручування» явки 
(подекуди з 15% до 80%). Під час 
підрахунку з низки дільниць ви
провадили журналістів і спосте
рігачів, які знімали цей процес на 
відео. Саме тоді, ймовірно, відбу
валося вкидання бюлетенів. У Ва
силькові було зафіксовано зник
нення дуже великої кількості ви
борчих бюлетенів – майже 500 
(це вдвічі більше, ніж підсумко
вий розрив між провладним та 
опозиційним кандидатами). Зро
зуміло, що вони мали «поверну

РЕПОРТАж

Опозиційний кандидат Сергій Сабов прямує 
до свого виборчого штабу темними коридо-
рами адміністративної будівлі. «Слава Укра-
їні!» – гукає у слухавку. Втім, до самого роз-
валу Радянського Союзу узгоджений канди-
дат «Батьківщини», УДАРу та «Свободи» 
був членом КПРС. У місті це відомо. «Я їх 
усіх, падлюк, знаю!» – двічі повторює міс-
цева жінка років 45. Вона бюджетниця. З 

обуренням згадує, що 18 травня її змусили 
поїхати до столиці на так званий антифа-
шистський мітинг. Регіоналам жінка не сим-
патизує. Але й наявні опозиціонери не ви-
кликають у неї довіри: «Сабов? Він не ва-
сильківський, сам з Росії… І нехай би! Але 
ще два роки тому виступав за появу росій-
ськомовних класів у школах нашого міста». 
Голосувати вона не збирається. Це загальна 
тенденція – явка виборців 35%.
Умовити васильківців усе-таки проголосу-
вати не допомагає навіть незаконна агіта-

ція. На дільницях міста порожньо й від-
носно спокійно. «Навіть нудно», – зізна-
ється «не на диктофон» міліціонер, що 
охороняє порядок на одній із них, у школі. 
Але не без порушень. На дільницю 321-85, 
як розповів Тижню Сергій Сабов, зранку не 
пускали спостерігачів. «Навіть мене не пус-
тили, – зауважує. – Міліціонер сказав, що 
двері замкнули за наказом голови діль-
ниці». Потрапити всередину кандидат та 
спостерігачі змогли тільки о 8:00. Отже, 
коли відкривали сейф, у приміщенні не 

Вибори у Василькові: мертві душі, спортсмени та «єдність» опозиції
Автор:  

Валерія Бурлакова
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ІМІТАЦІЯ.
За словами 
очевидців, 
під час 
позачергових 
виборів у 
Василькові 
правоохоронці 
переважно 
імітували 
запобігання 
порушенням

тися» на дільниці вже з відповід
ною позначкою за визначеного 
претендента. Зокрема, був випа
док, коли один із присутніх «жур
налістів» спортивної зовнішності 
спробував вкинути пачку з 60 бю
летенів із позначкою за регіонала 
Володимира Сабадаша, але його 
затримали й передали представ
никам міліції. Тож, схоже, у низці 
випадків відповідна технологія, 
принаймні частково, не спрацю
вала. По-перше, виборчі комісії 
не змогли у Василькові «накру
тити» явку під масове вкидання 
бюлетенів, по-друге, останнє бло
кувалося великою кількістю спо
стерігачів, народних депутатів, 
реальних журналістів, присутніх 
під час підрахунку голосів. 

До речі, наприклад, у Василь
кові в день виборів фактично не
реально було додзвонитися на 
«102». Там просто не піднімали 
слухавку. За наявною інформа
цією, то була не випадковість, а 
навмисна дія, щоб не фіксувати 
жодних скарг. Тамтешня міліція 
продемонструвала дива «делікат
ності» й під час затримання по
рушників виборчого процесу. 
Так, людину, яка намагалася 
отримати бюлетень по «паспорту 
з проїзним квитком», спостеріга
чам довелося утримувати майже 
півгодини – не могли дочекатися 
правоохоронців. Порушників за
кону, фактично спійманих за 
руку на вкиданні виборчих доку
ментів, також не могли ніяк за

брати у відділок – міліціонери 
відмовлялися зайти в примі
щення, де відбувався підрахунок 
голосів. 

Готуючись до президентських 
перегонів, опозиція має зробити 
все, щоб урахувати «технологічну 
обкатку», яку влада проводить на 
муніципальних виборах. Вона по
винна вимагати вдосконалення 
виборчого законодавства. Зо
крема, надання права офіційним 
спостерігачам від партій та гро
мадських організацій перевіряти 
паспортні дані виборця. Тільки 
така новація здатна озброїти ін
ститут спостереження дієвим ме
ханізмом протидії технології 
«хустинка». Необхідно також пе
редбачити, що бюлетені, вияв
лені у вигляді стосу при відкритті 
виборчої скриньки, не повинні 
братися до уваги під час підра
хунку голосів і мають запаковува
тися в окремий пакет перед тран
спортуванням до комісії вищого 
рівня. Також необхідно запрова
дити процедуру обліку невико
ристаних бюлетенів у випадку, 
якщо член ДВК, до повноважень 
якого належить їх видача, відлу
чається з дільниці, а його функції 
виконує інший. Врешті, як пока
зує досвід, «технологічних» мож
ливостей «корекції» результатів 
голосування може виявитися ціл
ком достатньо для того, щоб ком
пенсувати відставання провлад
ного кандидата від опозиційного 
на 5–10%, тож опонентам влади 
варто вже зараз починати відпра
цьовувати контртехнології, ви
пробовуючи їхню ефективність 
під час наступних місцевих пере
гонів та парламентських довибо
рів у низці округів. Інакше вчи
тися доведеться на негативному 
досвіді самої президентської кам
панії, але може виявитися, що 
буде вже запізно. 

РЕПОРТАж

було тих, хто засвідчив би, що він оплом-
бований. Невідомо й скільки в ньому було 
бюлетенів. На деякі дільниці спостерігачів 
не пускають і після офіційного відкриття. 
На інших чекали «мертвих душ»: у списках 
виборців спостерігачі знаходять безліч лю-
дей, які вже померли. Деінде спортивних 
молодиків із журналістськими посвідчен-
нями.
«Європейське суспільство» – зареєстро-
вана у Василькові громадська організація 
– вибори вважає святом. Тому влаштувала 
в центрі міста несподіваний концерт під 
назвою «Україна йде до Європи!». Орга-
нізатором коцерту в день виборів є насам-

перед кандидат на посаду мера від партії 
«За малий і середній бізнес» Богдан Кор-
чинський, якого у Василькові вважають 
технічним кандидатом регіонала Володи-
мира Сабадаша. Простежуються й інші 
дивні зв’язки. Так, за інформацією пред-
ставників Соціал-національної асамблеї, 
що підтримує «васильківського теро-
риста» Ігоря Мосійчука, іншими засновни-
ками тутешнього «Європейського суспіль-
ства» є голова міського осередку партії 
«Єдність» (висуванець – екс-мер міста Ва-
лерій Попович) Олександр Бабарик та ко-
лишній голова міського осередку партії 
«Фронт змін» (нині виключений із її лав) 

Сергій Бірюков. Тим часом дружина 
останнього, представниця партії УДАР у 
виборчій комісії, голосує за те, щоб ви-
гнати з дільниці довірену особу кандидата 
в мери Василькова від тієї ж таки партії 
УДАР Сергія Сабова – депутата Київської 
облради від ВО «Свобода» Любов Со-
цьку…
Вибори в місті здаються дедалі більш без-
глуздими. «Ненавиджу регіоналів, але 
проголосував за Сабадаша», – добиває 
один із останніх виборців. Поставити хрес-
тик він устиг хвилин за 10 до закриття діль-
ниць. – А що? Нехай асфальт кладе. А 
якщо мер у опозиції – місто в дупі».
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ЗАКРИТИЙ  
ДОСТУП.  

Монументи 
Донбасу при-
свячені пере-
важно вихід-
цям із цього 

краю та їхнім 
досягненням. 

Водночас фак-
тично відсут-
ня повага до 

загальноукра-
їнського кон-

тексту

Так звані донецькі еліти загнали жителів Донбасу в модифікований 
варіант совкового заповідника. Завдання здорових сил в 
українському суспільстві – переконати їх у наявності альтернативи, 
яка є значно вигіднішою для них, аніж нав’язана модель існування

Шахтар – ЧЕМПіОН! Донбас – ПАТРіОТ!

Н
инішній етап існування 
України пов’язаний із тією 
обставиною, що представ
ники одного територіаль

ного клану з вельми специфіч
ною регіональною ментальністю, 
встановивши жорсткий контроль 
на Донбасі, доволі успішно наса
джують свої правила гри й своє
рідні «цінності» цілій країні, яку 
вони дуже погано розуміють і ще 
гірше відчувають. Регіональну 
вузькомісцеву схему прагнуть 
зробити всеукраїнською матри
цею. «Донецьким елітам» за до
помогою фактичної ізоляції краю 
та цементування тут російсько-
радянських порядків вдалося 
зробити свідомість абсолютної 
більшості населення двох шах
тарських областей дуже своєрід
ною формою того, що заведено 
називати територіальним патріо
тизмом. У випадку місцевої 
бізнесово-бюрократичної вер

хівки, так званих донецьких, 
ідеться про яскравий вияв кла-
ново-олігархічного патріотизму, 
що має дуже мало спільного з 
усвідомленням націона ль но-дер-
жавницьких інтересів. 

ЧУжі СЕРЕД СВОїХ
Територіальний патріотизм має 
два варіанти розвитку: або вихід 
на рівень загальнонаціональних 
цінностей і розуміння себе як 
складової загальнонаціональ
ного патріотизму, або деграда
ція до форм сепаратизму і трай
балізму (зокрема, панування 
схеми «свій – чужий» у кадровій 
політиці). У такому разі терито
ріальна еліта, що взяла владу в 
центрі, розглядає решту регіонів 
країни та й усю її цілком пере
важно як «приз», практично як 
окуповану місцевість, де треба 
встановити «новий порядок» і 
скористатися її ресурсами в ін

тересах свого клану і своєї регіо
нальної бази, як основу гаранто
ваної підтримки, як тил, куди 
можна буде сховатися, зазнавши 
фіаско. Це дуже нагадує віко
помну фразу Владіміра Лєніна 
після громадянської війни: «Ми 
Росію завоювали, тепер повинні 
навчитися нею керувати». «До
нецькі еліти» також ось уже чет
вертий рік вивчають мистецтво 
управління Україною, проте на
справді це впровадження апро
бованих на Донбасі управлін
ських методик по всій країні. 
Було доволі цікаво спостерігати, 
як у процесі підготовки до Євро-
2012 тодішній міністр інфра
структури Борис Колесніков, 
усупереч публічній риториці ре
гіоналів про увагу до особливос
тей кожного регіону, змусив 
мало не все керівництво Львів
щини спілкуватися з ним росій
ською мовою.

Автор:  
ігор Лосєв
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ТЕРиТОРіАЛьНий 
ПАТРіОТиЗМ МАЄ ДВА 
ВАРіАНТи РОЗВиТКУ:  
АБО ВиХіД НА РіВЕНь 
ЗАГАЛьНОНАЦіОНАЛьНиХ 
ЦіННОСТЕй АБО ДЕГРАДАЦіЯ 
ДО ФОРМ СЕПАРАТиЗМУ

Шахтар – ЧЕМПіОН! Донбас – ПАТРіОТ!
Донецький територіальний 

патріотизм, на жаль, поки що 
розвивається за другою схемою в 
напрямку протиставлення себе 
решті держави, не уникаючи 
конфронтації. У радянські часи 
Донбас якось помітно не виріз
нявся, був одним із багатьох інду
стріальних регіонів СРСР, цілком 
задовольняючись комуністичною 
міфологією про «індустріальне 
серце радянської України», про 
шахтарів як «гвардію робітничого 
класу», про «трудовий Донбас» 
тощо. У ньому однозначно й не
подільно панувала радянська 
ментальність. Після проголо
шення незалежності виникла по
треба в політичній утилізації цих 
давніх міфологем в умовах, коли 
«донбаська еліта» (переважно 
технократична й орієнтована на 
Москву), що швидко криміналізу
валася, мала вступити в боротьбу 
з іншими територіальними елі
тами за контроль над центром 
країни. Головними конкурентами 
були дніпропетровські, які краще 
за своїх донецьких опонентів ро
зуміли загальнонаціональний 
контекст і досить швидко почали 
розмовляти мовою всеукраїн

ських категорій, тому щодо них не 
виникало антагонізму ні політич
ного, ні ментального.

«Донецьким елітам» із їх
ньою «кредитною історією» 
було набагато важче легалізува
тися на рівні центру, бо це 
об’єктивно потребувало певного 
публічного ототожнення себе з 
українською мовою, культурою, 
традицією, історією та націо
нальною ідентичністю. Їм зава
жали і заважають совкова дена
ціоналізація та часто-густо еле
ментарне нерозуміння тієї про
блематики. Це пояснюється 
тим, що на відміну від Дніпро
петровщини – Січеславщини з її 
козацьким минулим, з її належ
ністю до історичної Наддні
прянщини й Запоріжжя Донбас 
перебував у культурному плані в 
значно гіршому становищі. 
Тому ідеологічний вакуум вирі
шили заповнити місцевими (ра
дянськими) «цінностями», тим 
більше що інших там протягом 
кількох останніх десятиліть 
фактично не знали, а створю
вати щось принципово нове, 
креативне не мали ані бажання, 
ані інтелектуальних можливос

тей. Та й суспільного попиту в 
регіоні було катма… Не кажучи 
вже про інтелектуальний і куль
турний рівень (що яскраво вия
вився на всеукраїнському рівні) 
територіальних авторитетів. Че
рез те почалося переформу
вання давнього радянсько-росій  -
сь  кого ідеологічного доробку на 
шляху вдосконалення доволі 
агресивної міфології протистав

лення «трудового інтернаціо
нального» Донбасу «ледар  ській 
націоналістичній Україні».

У ПОЛОНі СТЕРЕОТиПіВ
Один український публіцист, бі
ографією пов’язаний із Донба
сом, писав: «Добра знайома, 
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мешканка Донецька, пускається 
раптом у соціологічні роздуми: 
«Черновцы – город-паразит! И 
Тернополь – город-паразит! И 
Ивано-Франковск – город-
паразит!». Далі містами-пара-
зитами виявилися Черкаси, Чер
нігів… і, звісно, ж головний па
разит – це Київ. На моєму об
личчі, напевне, намалювався 
дуже вже неприхований подив, 
бо жінка раптом перервалася й 
пояснила: «Мы тут уголь 
добываем, металл плавим, а вы 
что?»… Моя співрозмовниця ні
коли не працювала ані на шахті, 
ані на металургійному заводі. Як 
закінчила університет, так і про
сиділа весь час за комп’ютером. 
Як і сотні тисяч киян, черкащан, 
івано-франківців…».

Це класика жанру донбась
кого територіального патріо
тизму: ми – трудівники, решта – 
нероби й паразити, яких «годує» 
трудовий Донбас. При цьому за
бувають, а часто не знають, бо не 
хочуть знати, що стара, нерефор
мована, технологічно відстала 
його промисловість є великим 
тягарем для України (див. 
Тиждень, № 9/2013). Колись 
такий «Донбас» був у Британії, і 
великому реформатору Марґа
рет Тетчер довелося, жорстко 
придушуючи опір, докорінно 
змінити обличчя цих депресив
них регіонів її країни. Україні 
було б набагато дешевше купу
вати не вкрай дороге й не надто 
якісне донбаське вугілля, а, на
приклад, російське, що видобу
вається в Кузнецькому басейні 
відкритим способом, без шахт, 
екскаваторами, чи польське… 
Але держава змушена з бюджету 
(себто коштом платників подат
ків Одеси, Києва, Харкова і т. д.) 
підтримувати нерентабельну й 
економічно малоперспективну 
вугільну галузь Донбасу… Бо 
якщо це вугілля (без дотацій 
держави) коштуватиме стільки, 
скільки реально витрачається на 
його видобуток, то й метал, який 
виплавляють на ньому, стане не
рентабельним і неконкуренто
спроможним на світових ринках.

Однак про це донецьким по
сполитим Донбасу не розкажуть. 
Краще постійно навіювати жите
лям регіону, що вони особливої 
людської породи, які засадничо 
перевершують своїми мораль
ними й ментальними якостями 
всіх інших громадян України. А 
їхня територія – це єдиний 

справді зразково-показовий 
край, у якого всі мають вчитися, 
бо ніде більше нічого, що заслу
говує на увагу, немає. «Донбас – 
юбер алес!» Виховання зневаж
ливого ставлення до решти кра
їни й комплексу «вищої раси» 
стало альфою та омегою доне
цького патріотизму. Місцеві зви
чаї і традиції набули статусу іде
альних та обов’язкових для всієї 
України. Понад те, стереотипні 
уявлення про «вищість» Донбасу 
настійливо і настирливо впрова
джували й нині вбивають у го
лови мешканцям цих областей. 
Їм постійно втовкмачують щось 
на кшталт: «Ви найкращі, й ніякі 
там галичани, наддніпрянці, по
доляни, кияни не можуть зрівня
тися з вами». Ось що казав зем
лякам донбасівець Йосиф Коб
зон: «Що таке Донбас, знає весь 
світ… Багато хто тут говорить, що 
він зайняв усі ключові позиції в 
Україні, тому що президент із 
Донбасу. То це нормальне явище. 
Президент знає, кого призна
чати. Він знає своїх земляків та 
колег, довіряє їм і відповідальний 
за те, що на всіх ключових пози
ціях перебувають вони… Над 
нами Всевишній побудував якусь 
таку ауру й оберігає нас, розпові
дає про те, що вихідці з Донбасу 
– це обраний народ. Досі гово
рили, що обраний народ в Ізраїлі. 
А я кажу, що обраний народ на 
Донбасі». 

Безправні й здебільшого ма
лозабезпечені люди (які постійно 
стояли на колінах спочатку перед 
КПРС і КГБ, а потім перед олігар

хами, всупереч казкам про те, що 
«Донбасс никто не ставил на ко
лени») легко повірили в те, що є 
«вищою расою», і гуртом пішли 
підтримувати тих, хто їм це спі
вав. Найбільшим лихом сучас
ного Донбасу, що віщує чимало 
бід цілій Україні, є манія регіо
нальної величі. Нещодавно там
тешній політолог проголосив, що 
навіть критерієм демократич
ності є ставлення людини до Дон
басу: якщо воно добре – ти демо
крат, погане – напевно, фашист 
(а боротьба проти «фашизму» – 
це остання донбасівська ідеоло
гічна мода). Шкода, що він не по
яснив, критерієм чого є став
лення донбасівців до решти 
України… 

ЗРУйНУВАТи ГЕТТО
Навколо цієї специфічної регіо
нальної ідеології 20 років за ціл
ковитої байдужості офіційного 
Києва об’єднували донбаську те
риторіальну громаду (див. стор. 
18). Сповідування такої ідеології 
стало чинником визначення «до
нецькості» й сепарації «своїх» від 
«чужих» (навіть якщо вони уро
дженці краю). Недарма ж під час 
виборів до Верховної Ради в 2012 
році голова парламентської 
фракції Партії регіонів Олек
сандр Єфремов, звертаючись до 
жителів електоральної «вот
чини», до донбасівців, сказав: 
«Ми вам по нутру свої». Воно, 
«нутро», витворювалося десяти
літтями радянської індустріаліза
ції, міксації населення і 20 ро
ками практично окремого існу

Донецьк став 
єдиним міс-

том поза меж-
ами РФ, що 

прийняло від 
уряду Москви 

у подарунок 
«символ ро-
сійської мо-
гутності» – 

«Царь-пушку»
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Продовження теми 
на стор. 18

вання регіону в ідеологічному, ін
формаційному та культурному 
плані від решти України вже 
після проголошення незалеж
ності. Протягом цього останнього 
періоду працював механізм ін
формаційного гетто, коли надхо
дження альтернативних відомос
тей блокувалося, що полегшу
вало промивання мізків і вихо
вання особливої позиції, особли
вого світогляду, які були некомп
ліментарними що до загальноу
країнських. Зрештою мешкан
цям регіону так і не була доне
сена альтернатива, яка б переко
нала їх, що насправді можна 
жити інакше, а головне – значно 
краще. 

За невтручання Києва на 
Донбасі де-факто виникла 
інфор маційно-ідеологічна «ав
тономія» в освіті, ЗМІ, публіч
них видовищах тощо. «Бунтів
никам» жорстко, а подеколи й 
жорстоко давали зрозуміти, що 
«тут вам не Україна». Формува
лися нетерпимість до інших 
«чужих» думок, неприйняття 
будь-якої критики на адресу ре
гіону, бо критик – це ворог чи 
агент «антидонбасівських сил». 
Про Донбас або добре, або ні
чого... Адже це ідеал і приклад 

Київ (вул. Лисенка, 3):
10 червня, 18:00 – презентація книжки Георгія Почепцова 
«Мерлін, Супермен і Гаррі Поттер: конструювання 
нематеріального в масовій культурі». Спільно з видавництвом 
«Спадщина».
11 червня, 18:00 – презентація третього тому видання 
«В’ячеслав Липинський та його доба». Спільно з видавництвом 
«Темпора».
12 червня, 18:00 – зустріч із художником Іваном Марчуком 
та презентація біограф -есе «Я єсмь…» авторства Олександра 
Климчука. Спільно з видавництвом «Український письменник».
13 червня, 18:00 – презентація книжки французького письмен-
ника й журналіста Соржа Шаландона «Повернення 
в Кіллібегс». Спільно з видавництвом «Темпора».

Київ (вул. Спаська, 5):
14 червня, 18:00 – презентація дебютної поетичної збірки 
Мирослава Лаюка «Осоте!». Спільно з видавництвом 
«Смолоскип».

Львів (просп. Свободи, 7):
12 червня, 18:30 – презентація книжки Романа Кушніра 
«Великий оратор». Спільно з літературною агенцією «Коло».

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
10 червня, 18:00 – відкриття виставки живопису Лід  Темної 
«Обличчя Африки».

10–14 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 

для цілої України. То який же 
патріотизм можуть демонстру
вати нині ті його посланці, які 
вибралися на найвищий всеу
країнський політичний «тери
кон»? Тільки кланово-олі гар-
хічний, себто за визначенням 
вузькоегоїстичний, де націо на-
льно-державні інтереси геть не 
проглядаються. Натомість най
страшніше, що цінності та по

рядки, які «донецька еліта» вже 
три роки насаджує у всій країні, 
– феодалізм, трайбалізм, при
стосуванство, користолюбство 
тощо – сприймає дедалі більша 
частина українців, про що, зо
крема, красномовно свідчить 
суттєве зростання кількості охо
чих потрапити в такі «перспек
тивні» виші, як-от Податкова 
академія. Бо так простіше жити, 
а дехто вже й не бачить сенсу 
опиратися...

Деякі наївні «противсіхи» 
сподівалися, що «залізна» доне

цька рука наведе порядок і за
хистить Україну від розкрадання 
іноземними корпораціями, на
самперед з однієї дуже «брат
ньої» сусідньої держави. 
Справді, регіонали вельми рі
шуче захищають те, що нале
жить до кола інтересів «Сім’ї» чи 
наближених до неї олігархів. Але 
все, що виходить за межі їхнього 
розуміння, а це якраз і є змістом 
будь-якого адекватного патріо
тизму, напрочуд легко відда
ється чи продається. 

Територіальний патріотизм, 
донецький, галицький, київський 
та інші, маючи своє місце і свої 
права, аж ніяк не може замінити 
всеукраїнський національно-дер -
жавницький, бо лише він здатен 
забезпечити Україні нормаль
ний розвиток без сепаратист-
сько-трайбалістських ексцесів, 
що за певних обставин і за здат
ності однієї «братньої» держави 
під’юджувати такі речі цілком 
можуть поставити нас на хиб
ний, а головне – кривавий шлях, 
як-от події в Югославії на по
чатку 90-х років минулого сто
ліття. 

ЗА НЕВТРУЧАННЯ КиЄВА  
НА ДОНБАСі ДЕ-ФАКТО 
ВиНиКЛА іНФОР МАЦійНО-
іДЕОЛОГіЧНА «АВТОНОМіЯ»

регіони|ПоліТИКА



Знехтуваний потенціал
Перспективи усунення від влади режиму Януковича залежать від 
здатності опозиції використати підтримку в південно-східних регіонах

П
ровокування владою по
літичного протистояння 
під «антифашистськими» 
гаслами свідчить про від

чайдушні пошуки інструменту 
згуртування електорату під при
йдешні президентські вибори на 
тлі низької ефективності черго
вих обіцянок «покращення» 
після очевидних розчарувань 
симпатиків Партії регіонів. Вод
ночас пасивність жителів навіть 
базових для влади областей у 
підтримці цієї кампанії, чис
ленні факти примусового згону 
залежних від адмінресурсу кате
горій громадян (бюджетники, 
студенти тощо), їхнє невдово
лення свідчать, що чергова після 
мовного питання кинута владою 
«кістка» не викликає ентузіазму 
в колишніх виборців ПР, розча
рованих політикою режиму. 
Проте вони переважно перехо
дять у категорію «зневірених». 
Свідченням цього є останні при
клади «голосування ногами» – 
відмова приходити на дільниці 
абсолютної більшості електо
рату під час виборів місцевих ор
ганів влади, що відбулися, зо
крема, 2 червня (див. стор. 12). 
Відповідна тенденція виявила 
себе ще під час парламентських 
перегонів 2012 року і має продо
вження. Наприклад, рекордно 
низьку явку зафіксовано на по
зачергових виборах міського го
лови Алчевська на Луганщині, 
де 2 червня участь у волевияв
ленні взяли тільки 22,3% грома
дян. При цьому висуванець Пар
тії регіонів переміг, здобувши 
ледь більше половини голосів 
тих, хто прийшов на дільниці, 
тобто близько 12% внесених до 
списків. Навіть порівняно з міс
цевими виборами в інших регіо
нах, що відбулися того самого 
дня, явка на Донбасі виявилась у 
півтора-два рази нижчою. Зрос
тання на Південному Сході кіль
кості громадян, що невдоволені 
ситуацією в країні, але водночас 
не поповнюють лав прихильни

ків нинішньої парламентської 
опозиції, створює потенційну за
грозу їх потрапляння під вплив 
антиукраїнських проектів, під
живлюваних насамперед Росією.

Тим часом складається стій-
 ке враження, що опозиція не 
хоче або не може запропонувати 
жителям Південного Сходу й 
особливо Донбасу зрозумілу, а 
головне – переконливу альтер
нативу режимові Януковича, 
щоб заручитися їхньою підтрим
кою. Перебіг акції «Вставай, 
Україно!» 31 травня в Донецьку 

підтвердив цей факт. До міста 
з’ї  хав  ся переважно партактив 
трьох опозиційних сил із кількох 
східних областей і водночас чис
ленний десант із Києва та інших 
регіонів держави. Навіть якщо 
не брати до уваги явно заниже
них оцінок чисельності учасни
ків акції (які озвучило МВС: 800 
осіб), то й 2–3 тис. маніфестантів 
для міста з майже мільйоном на
селення – показник украй не
значний. Утім, проблема навіть 
не цифрах, а в тому, що перебіг 
акції був дуже млявий і нагаду

ПОХІД НА СХІД. Успіх просування опозиційних 
сил у східному напрямку можливий лише 
коли вони запропонують жителям відповідних 
регіонів привабливу і зрозумілу альтернативу. 
Наразі ж, як засвідчив мітинг опозиції в 
Донецьку, від її лідерів можна почути лише 
банальні протестні гасла, не наповнені змістом
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вав театральну постановку для 
галочки та бодай якогось медіа-
сліду. Спікери озвучили тради
ційний набір банальних закли
ків, схоже, навіть не сподіваю
чись досягнути якогось ефекту 
впливу на присутніх. Тобто вко
тре актуалізувалася задавнена 
проблема українських «демокра
тичних сил», які за роки неза
лежності не приділяли належної 
уваги Південному Сходу й осо
бливо Донбасу, вважаючи ці краї 
вотчиною «донецьких» і відпо
відно безперспективними з по
гляду боротьби за електорат. 
Тож Схід і надалі залишається 
фактично відокремленим від ре
шти країни. Так звані донецькі 
еліти десятиліттями беззмінно 
керують регіоном, фактично не 
підпорядковуючись Києву. За ці 
роки на Донбасі сформовано 
особливу, російсько-радянську 
модель управління, яка з прихо
дом до влади Партії регіонів у 
масштабах усієї країни дуже 

швидко поширилася на всю її те
риторію (див. стор. 14). Серед 
причин пасивності демократич
ної опозиції у цьому регіоні 
часто називають суто техноло
гічні: висока собівартість голосу 

під час виборів (у Центральній 
Україні, за оцінка  ми нинішніх 
опозиційних штабів, вона у два-
чотири рази ниж  ча, ніж у Схід
ній); відсутність належного 
контролю за місцевими органі
заціями опозиційних партій із 
боку їхніх центральних органів, а 
відповідно пасивність і конфор
мізм функціонерів на місцях 
щодо тамтешньої влади; зна
чний ризик програшу на мажо
ритарних виборах до парла
менту й на перегонах у місцеві 
керівні органи, унаслідок чого 
потенційно сильні й авторитетні 
кандидати не бажають балотува
тися тут від опозиційних сил, 
тощо. Втім, усе це цілком вирі
шувані питання за умови реаль
ної волі демократичних сил не 
просто усунути режим Януко
вича, а й спробувати змінити 
країну.

У ТиЛУ РЕжиМУ
Розчаровані правлінням «своїх», 
жителі південно-східних регіо
нів можуть і мають стати 
об’єктом пильнішої уваги опози
ції з низки причин. По-перше, їх 
залучення може схилити шальки 
терезів на її бік під час вирішаль
них виборів настільки, що ней
тралізує ефект фальсифікації. 
По-друге, підтримка ними опо
зиції дасть змогу розширити 
базу місцевих активістів і відмо
витися від використання заїж
джих «варягів» із західних та 
центральних регіонів як спосте
рігачів та членів комісій (що 
часто лише підкреслює чужорід
ність тут опозиції). По-третє, 
розширення бази підтримки 

важливе на випадок масових ак
цій протесту в разі фальсифіка
цій виборів. По-четверте, необ
хідно усунути з майбутнього про
тистояння суспільства та режиму 
міжрегіональний аспект.

Зрештою, в разі спроби Бан
кової провести вибори до ВР за 
мажоритарною системою саме 
активізація опозиції на Півден
ному Сході, як засвідчили події в 
низці одномандатних округів на 
попередніх парламентських пе
регонах, при належних зусиллях 
та узгодженості опозиційних 
кандидатів здатна створити ре
альні шанси для здобуття вирі
шальних для «Батьківщини», 
УДАРу та «Свободи» голосів, 
щоб сформувати більшість у Вер
ховній Раді (можливо, й консти
туційну). Уже під час виборів до 
парламенту в 2012-му єдині кан
дидати від опозиції за умови по
вного використання електораль
ного потенціалу опонентів ре
жиму Януковича могли б здо
бути перемогу принаймні у 29 
округах (див. Плацдарм-2015) 
у південно-східних регіонах: зо
крема на Дніпропетровщині – у 
12, Харківщині, Одещині, Хер
сонщині – у 4 округах кожної з 
цих областей, у Запорізькій – у 3, 
Миколаївській – принаймні у 2. 
Однак зафіксований там електо
ральний потенціал опозиції 
(більший відсоток голосів за 
партійними списками, ніж у ре
гіоналів), як часто і у Централь
ній та Західній Україні не був 
конвертований у перемогу ма
жоритарників від «Батьків
щини», УДАРу чи «Свободи». 
Насамперед унаслідок відсут
ності належних організаційних 
зусиль, відбору оптимального 
кандидата, зокре  ма узгодже
ного, та готовності працювати на 
спільний результат. Аналіз 
Тижня засвідчив, що, враху
вавши все це, опозиція мала ре
альний шанс здобути перемогу в 
двох третинах мажоритарних 
округів уже на виборах 2012 
року. Коли зважити на загаль
ний результат «Батьківщини», 
УДАРу та «Свободи» за партій
ними списками, який майже на 
20% перевищив результат Партії 
регіонів, то ці три опозиційні 
сили могли б сформувати біль
шість у ВР.

Здобутий під час минулих 
парламентських виборів ре
зультат опозиції на Південному 
Сході – не межа. Як свідчить по

ПіВДЕННий СХіД Чи НЕ 
НАйБіЛьШЕ ПОТЕРПАЄ  
ВіД НиНіШНьОї 
ЛЮМПЕНСьКО-ОЛіГАР ХіЧ  НОї 
МОДЕЛі ЕКОНОМіКи,  
щО Є ПОТВОРНОЮ 
МОДиФіКАЦіЄЮ 
РАДЯНСьКОї СОЦіАЛьНО-
ЕКОНОМіЧ НОї СиСТЕМи
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рівняння результатів голосувань 
останніх 10 років, на Сході й Пів
дні спостерігається стала пози
тивна динаміка для проукраїн-
сько-проєвропейських сил. На
приклад, якщо на президент
ських виборах 2004-го в Доне
цькій області за кандидата від 
опозиції проголосували 4% ви
борців, у Луганській – 6%, то у 
2012-му на тій-таки Донеччині 
опозиційні партії його підтри
мало вже понад 11%, а на Луган
щині – понад 12%. В окремих 
місцевостях Донбасу рівень сим
патій до опозиції у 2012 році був 
ще вищий. Скажімо, у Краматор
ську – 22%, у двох округах Доне
цька – відповідно 15% і 19%, в 
округах Маріуполя – 16,4% і 
20,3%, у Луганську опозицію 
підтримали 16%. Зрештою, ре
альну прихильність до проукра
їнських сил на Донбасі виміряти 
складно, бо, як уже було зазна
чено, опоненти Партії регіонів 
не можуть (і поки що не хочуть) 
проконтролювати тут весь про
цес волевиявлення, тож на Сході 
завжди є великі можливості його 
спотворити.

У решті регіонів Південного 
Сходу зміна електоральних на
строїв іще сприятливіша для 
опозиції. Так, на Дніпропетров
щині на перегонах-2012 її під
тримало 38% виборців (у 2004 
році – 32%), на Харківщині – 
33% (проти 26% у 2004-му). Ана
логічні зміни спостерігаються і в 
інших областях, зокрема в 
Одеській, Миколаївській, Запо
різькій рівень симпатій до опо
зиційних сил збільшився до 31–
34%. Майже паритет ною є під-
трим ка опозиції  (40%) та ПР 
2012 року на Херсонщині.

Однак, щоб задіяти потен
ціал південно-східних регіонів, 
опозиції необхідно вже зараз ак
тивізувати роботу там, розши
рити, а в низці випадків із нуля 
створити організаційну струк
туру, на яку можна було б спира
тися під час найближчих прези
дентських і парламентських ви
борів, хоч би якими вони були 
(строковими чи достроковими).

Важливий напрям роботи 
для опозиції на Сході – місто, 
адже міське населення Донбасу 
становить до 90%, тоді як в ін
ших регіонах – переважно 70–
80%. Їй необхідно більше уваги 
приділяти альтернативним 
стра тегіям вирішення соціаль-
но-економічних проблем місь

ких жителів, зокрема подо
ланню безробіття. Слід мати 
відповіді на питання щодо ви
рішення проблем міст (за
криття шахт, підтримка й роз
виток малого та середнього біз
несу, формування місцевих бю
джетів, екологія тощо). Та вод
ночас опозиція надзвичайно 
пасивна і в сільській місцевості, 
де спостерігається значно силь
ніший вплив адмінресурсу по
рівняно з обласними центрами 
й великими містами краю. Як 
наслідок – переважно україно
мовні сільські райони забезпе
чили під час нещодавніх парла
ментських виборів значно ви
щий рівень підтримки антиу
країнським Партії регіонів і 
КПУ та їхнім кандидатам, аніж 
більшість обласних центрів та 
великих міст.

ЯК РОЗБУДиТи 
УКРАїНСьКий СХіД
Та найголовніше – опозиція має 
запропонувати зневіреним меш
канцям Південного Сходу чітку і 
зрозумілу в сенсі вигоди для них 
альтернативу наявній моделі в 
країні, особливо у регіонах, де 
вони живуть. Пояснити справ
жні причини жалюгідного існу
вання та шляхи виходу із за
мкненого кола.

Завданням опозиції на Сході 
є не лише продемонструвати 
здатність до протесту проти ініці
атив влади чи проявити грома
дянську позицію. Південний Схід 
чи не найбільше потерпає від 
нинішньої люмпенсько-олігар-
хіч  ної моделі економіки, що є по
творною модифікацією радян
ської соціально-економіч ної сис
теми з регіональними особливос
тями. Саме там, а особливо на 
Донбасі, як ніде в країні акту
альні депролетаризація та фор
мування потужного прошар  ку за
можних власників-підпри єм ців і 
людей вільних професій, спро
можних обирати активну пози
цію, а не бути просто покірною 
масою для адміністрації держав

них підприємств та установ або 
олігархів-власників. Потрібно до
нести до громадян, що нав’язані в 
радянський час соціальні стерео
типи, зокрема ідеал робітника, 
про якого подбає держава, та де
формований колективізм у ви
гляді «стадності» прирікають на 
деградацію і бідність, бо позбав
ляють таких ключових рис будь-
якого розвитку, як ініціативність 
і підприємливість. Південний 
Схід і особливо Донбас мають 
надзвичайно застарілі та безпер
спективні не лише підприємства, 
а й структуру економіки. Їх за
міна на новітні, перспективні, а 
головне – здатні швидко забезпе
чити робочими місцями й до
стойними заробітками галузі еко
номіки неможлива у межах 
олігархічно-монополістської або 
державної власності. Потрібен 
розвиток приватної власності й 
ініціативи якомога більшої кіль
кості людей, що були б здатні за
безпечити роботою себе та інших. 
Для цього потрібні гарантії при
ватної власності, дієва й активна 
антимонопольна позиція дер
жави та її сприяння в розвитку 
власної справи, зокрема кредит
ними ресурсами. Найбільш про
летаризованим та люмпенізова
ним від радянських часів жите
лям Південного Сходу потрібно 
так само починати пояснювати, 
що держава ніколи не зробить їх 
заможними. Її роль не в патерна
лізмі й поширенні деструктивних 
ілюзій, а в підтримці та створенні 
умов для самореалізації кожного 
громадянина, який сам має зро
бити себе багатшим. У випадку 
Південного Сходу й особливо 
Донбасу роль держави має поля
гати лише в підтримці трансфор
мацій у надмірно залежних від 
окремих підприємств та галузей 
містах і селищах, створенні нової 
інфраструктури.

Важливим етапом боротьби 
за український Схід може бути 
формування ставлен  ня його жи
телів до знакових категорій циві
лізаційного позиціонування – 
мови, національної історії, 
українсько-російських відносин, 
геополітичного та цивілізацій
ного вибору. Пояснення цих тем 
має сприяти подоланню  стерео
типів, нав’язаних свого часу ра
дянським агітпропом, а зараз ро
сійськими та місцевими проро
сійськими ЗМІ. Та водночас не
допустимою є цинічність подвій
них мірок, коли на Заході, в Цен

ЗНЕВіРЕНиМ жиТЕЛЯМ 
УКРАїНСьКОГО СХОДУ 
НЕОБХіДНО ЗАПРОПОНУВАТи 
ЧіТКУ й ЗРОЗУМіЛУ В СЕНСі 
ВиГОДи ДЛЯ НиХ 
АЛьТЕРНАТиВУ
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трі та на Південному Сході опо
зиційні політичні сили деклару
ють зовсім різні підходи, напри
клад щодо мовного питання чи 
оцінки історичного минулого. 
Має ітися про системне й логічне 
тлумачення, з необхідним доби
ранням переконливих аргумен
тів, які варто послідовно доно
сити до виборця, тобто про його 
своєрідне «виховання». Стерео
типи змінювати важко, але мож
ливо. До прикладу: ідея Митного 
союзу з РФ має помітну під
тримку серед значної частини 
жителів Південного Сходу. Од
нак саме в цих регіонах багато 
конкурентних Росії галузей, зо
крема вугільна, металургійна, 
перспективи яких значно кращі 
саме поза МС. Натомість прове
дений аналіз заяв представників 
опозиційних сил за останні 
кілька місяців, коли було актуа
лізовано питання вступу України 
до Митного союзу, не виявив 
жодного випадку, коли вони чіт-
 ко пояснили б жителям Донбасу, 
чим, скажімо, його вугільній га
лузі загрожує Митний союз із 
Росією. Насамперед доносити 
думку, альтернативну нав’яза-
ній, необхідно молодшому поко
лінню, а також людям серед
нього віку. Їм потрібно поясню
вати згубність російської цивілі
заційної матриці з характерною 
«барсько-холопською» систе
мою суспільних відносин та 
соціаль но-економічною модел-
 лю паразитування на природних 
ресурсах, адже вони не прий-
нятні й згубні для європейської і 
досить густонаселеної країни, 
якою є Україна. Так само необ
хідно пояснювати деструктив
ність радян  ської ментальності й 
міфології в реаліях сучасного 
світу. Адже вона прирікає як 
кожну окрему людину, так і гро
маду, регіон та країну загалом на 
деградацію внаслідок неадекват
ності сучасним реаліям.

Звичайно, робота людьми у 
південно-східних регіонах не 
дасть миттєвих результатів. А в 
умовах тиску адміністративного 
ресурсу та глибокої вкоріненості 
російсько-радянсь ких стереоти
пів і поготів. Але навіть до най
ближчих президентських вибо
рів є шанс створити у Східній 
Україні стійку соціальну базу для 
підтримки усунення нинішнього 
«сімейно»-олігархічного режи му 
та для початку необхідних країні 
перетворень. 
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29,37%

№ 28
42,28%
31,94%

№ 29
39,28%
34,52%

Дніпропетровська 
область
Із 17 округів у 12 опозиція 
за партійними списками 
здобула перемогу 
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41,77%
32,62%
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38,21%
34,10%

№ 171 
36,69%
36,22%

Харківська область
Із 14 округів у чотирьох опозиція 
за партійними списками 
здобула перемогу
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№ 136 
36,88%
37,91%

№ 135
44,23%
31,12%

Одеська область
З 11 округів у трьох опозиція за 
партійними списками здобула 
перемогу, в одному – майже 
однакову кількість голосів із 
Партією регіонів
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40,98%
32,24%

№ 75
40,26%
33,64%

Запорізька область
Із дев’яти округів у трьох 
опозиція за партійними 
списками здобула 
перемогу

№ 132 
40,41%
35,14%

Миколаївська область
Із шести округів в 132-му опозиція за партійними 
списками здобула перемогу. Але за допомогою 
фальсифікацій першість тут було фактично вкрадено 
в � висуванця Аркадія Корнацького – в цьому окрузі 
відбудуться перевибори 

№ 182
47,32%
28,35%

№ 184 
39,7%

29,93%

№ 186 
40,21%
25,7%

№ 183 
48,1%

28,37%

Херсонська область 
З п’яти округів у чотирьох 
опозиція за партійними 
списками здобула 
перемогу

Плацдарм-2015 
Аналіз засвідчує, що вже на парламентських виборах 2012 року опозиційні сили мали реальний шанс перемогти у близько 
150 мажоритарних округів із 225, оскільки за партійними списками в згаданих округах вони випередили Партію регіонів. 
Тож за правильної стратег� та узгодження єдиних кандидатів «Батьківщина», УДАР і «Свобода» за результатами виборів-2012 
дістали б незаперечну більшість у ВР.
Зважаючи на високий результат, здобутий опозицією за партійними списками в багатьох округах на Південному Сході країни 
(див. інфографіку), вона мала великий потенціал і для перемоги � кандидатів-мажоритарників у цьому регіоні, який так 
звані демократичні сили вже тривалий час помилково вважають вотчиною ПР, а отже, безперспективним із погляду 
боротьби за електоральні голоси. За нашими підрахунками, щонайменше у 28 мажоритарних округах на Південному Сході 
могли б здобути першість опозиційні кандидати, якби «Батьківщина», УДАР і «Свобода» висунули узгоджених представників 
і вели тут активну виборчу кампанію. Тож опозиція має нарешті зрозуміти, що велика частина жителів згаданого регіону, 
включаючи Донбас, стоять на українських опозиціях і не сприймають нинішню владу.    

Округи, в яких на 
виборах 2012 року міг би 
перемогти опозиційний 
кандидат

Загальна 
кількість 

округів

Округ Результат опозиц� 
за партійними
списками 
на виборах
2012 року

Результат ПР за партійними
списками на виборах 2012 року
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П
ід час підготовки до фі
нальної частини чемпіо
нату Європи з футболу 
влада звітувала, що об’єк-

 ти, збудовані в межах події, по
вною мірою експлуатуватимуться 
у майбутньому. Утім, рік потому 
засвідчив, що держава звела чер
гові «потьомкінські дєрєвні» з не
виправдано роздутими коштори
сами, які навряд чи колись оку
пляться, понад те, потребують 
додаткових фінансових вливань. 
А «відремонтовані» напередодні 
Євро-2012 дороги досі латають 
після «аномальної зими». Фахів ці 
зазначають: якби автошляхи бу
дували з дотриманням техноло
гій, а кошти не розкрадали, вони 
б не потребували ремонту щонай
менше п’ять років. Тиждень 
пройшовся по інфраструктурних 
«здобутках» влади в межах підго
товки до Євро-2012, щоб пере
свідчитися, наскільки вони дієві. 

АЕРОПОРТи: ДОРОГА 
ГіГАНТОМАНіЯ  
Нещодавно Рахункова палата 
України звинуватила київський 
аеропорт «Бориспіль» у неефек
тивному використанні 3,7 млрд 

грн, які виділили в межах цільо
вої програми підготовки до Євро-
2012 (загалом на розвиток аеро
порту напередодні чемпіонату 
було витрачено 6,7 млрд грн). Не
виправданим, зокрема, назвали 
підвищення вдвічі пропускної 
спроможності термінала D та бу
дівництво в ньому окремої 
зони для VIP-осіб, що призвело 
до збільшення боргових кредит
них зобов’язань аеровокзалу на 
2,6 млрд грн. 

Термінал D, споруджений до 
футбольного чемпіонату (загаль-
 на вартість – 4, 8 млрд грн), за за
думом влади, мав прийняти всі 
великі міжнародні авіакомпанії, 
які до цього обслуговувалися в 
аеропорту «Бориспіль». Однак 
неодноразові торішні спроби вті
лити цей амбітний план оберну
лися провалом – ті в термінал не 
просто не поспішали, а й відверто 
відмовлялися від зміни локації. 
Нарікали на брак трансферної 
зони, замалі для одночасної сто
янки великої кількості літаків пе
рони, незручну логістику. У ре
зультаті станом на кінець 2012-го 
D не завжди «дотягував» до де
сятка рейсів за день. Зрештою в 

березні 2013 року перевізники 
таки перебралися в незручний 
для багатьох термінал, повірив-
 ши в обіцянки колись облашту
вати його трансферною зоною. У 
травні, за інформацією прес-
служби аеропорту, він уже обслу
говував 31 авіакомпанію. Також 
«Бориспіль» оприлюднив намір 
перевести в D не тільки провід
них перевізників, а й увесь між
народний пасажиропотік, ок рім 
бюджетних рейсів. За словами 
експертів, такий крок є вимуше
ним, адже в аеропорту просто 
бракує коштів на обслуговування 
всіх терміналів.

На сьогодні пропускна спро
можність головних повітряних 
воріт столиці становить 25 млн 
пасажирів за рік. З них 15 млн 
припадає на термінал D. Фактич-
 на ж завантаженість аеропорту 
сягає в найкращому разі 33% 
проектної. Протягом 2012-го тут 
обслужили 8,47 млн осіб – збіль
шення пасажиропотоку порів
няно з 2011-м становило лише 5%. 
Його суттєве зростання за під
сумками нинішнього року мало
ймовірне. Навпаки, у I кварталі 
2013-го «Бориспіль» продемон

Автор: 
Валерія 

Бурлакова  

Євро-2013
Рік після ейфорії: розбиті дороги, напівпорожні аеропорти  
та збиткові стадіони
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ЕКСПЕРТи ВВАжАЮТь,  
щО ЗА УКРАїНСьКОЮ 
ГіГАНТОМАНіЄЮ ЄВРО-2012 
КРиЄТьСЯ БАНАЛьНА 
КОРУПЦійНА СКЛАДОВА

стрував зменшення кількості па
сажирів (однією з причин цьо  го 
називають припинення обслуго
вування літаків збанкрутілої ком
панії «АероСвіт»). У січні – бе
резні всі термінали прийня  ли 
1,24 млн пасажирів проти 1,58 
млн за аналогічний період 2012-
го, тобто на 21% менше. У I квар
талі 2013-го збиток сягнув 60,6 
млн грн, тоді як I квартал 2012-го 
аеропорт закінчив із прибутком 
167,5 млн грн. У Рахунковій па
латі України припускають, що 
«Бориспіль» не зможе погасити 
свої кредитні зобов’язання (бли-
зько 4,3 млрд грн, більша час
тина яких пішла на будівництво 
терміналу D) й обтяжить ними 
державний бюджет.

Міжнародний аеропорт «Ль-
вів» імені Данила Галицького у 
2012 році обслужив 570 тис. осіб 
– рекордну кількість, що безпосе
редньо пов’язано з проведенням 
у Львові матчів Євро-2012. Паса
жиропотік зріс на 94% порівняно 
з 2011-м. У 2013-му цю цифру 
львів’яни планували, за словами 
прес-служби аеропорту, «якщо не 
перевершити, то хоча б підтвер
дити». Такий амбітний прогноз 
може стати реальністю, адже за 
результатами I кварталу 2013-го 
пасажиропотік там сягнув 108,1 
тис. осіб, що на 55,76% більше, 
ніж за той самий період 2012-го. 
Утім, якщо розділити ці 108,1 тис. 
на 90 днів, виходить 1201 паса
жир за добу. З такою кількістю 
рейсів аеропорт міг впоратися й 
раніше, коли його пропускна 
спроможність становила 250 осіб 
за годину. Напередодні Євро-
2012 її збільшили увосьмеро – до 
2 тис.  Рекомендації УЄФА щодо 
пасажиропотоку під час будівни
цтва львівських повітряних воріт 
перевищили більше ніж на тре
тину. Річна фактична завантаже
ність, за оцінками аудиторів Ра
хункової палати України, нині 
становить 8% проектної потуж
ності. Хоча у Львові розрахову
вали на 7,3 млн пасажирів що
року. На офіційному рівні не-
виправдані сподівання поясню
ють необґрунтованими рішен
нями Мінінфраструктури щодо 
збільшення пропускної спромож
ності ДП «Міжнародний аеро
порт «Львів». 

Донецький аеропорт, як за
певняли урядовці під час його бу
дівництва, мав стати транзитним 
вузлом для стикування рейсів із 
Європи до Азії. Рік потому сюди 

не лише не поспішають нові пе
ревізники, а й забираються старі, 
такі як Czech Airlines та польська 
авіакомпанія LOT. Своє рішення 
мотивують нерентабельністю 
рейсів: 3 червня на табло аеро
вокзалу в Донецьку висвічува
лося лише кілька десятків рейсів, 
здебільшого чартерних на ту
рецькі та єгипетські курорти і 
звідти. У січні – березні 2013-го 
аеропорт перевіз 197 тис. паса
жирів, що лише на 7% переви
щує торішній показник. Вихо
дить близько 2,2 тис. осіб за добу 
на аеровокзалі, здатному щого
дини прий мати 3,1 тис. людей.

Натомість показовою є ситуа
ція з повітряними воротами в 
Харкові, де уряд профінансував 
лише спорудження аеродром
ного комплексу, а решту побуду
вали приватні інвестори. Вона за
свідчує, що об’єкти під Євро мог-
 ли б не лише обійтися у значно 
менші суми, а й не стати збитко
вими після проведення чемпіо
нату. $107,2 млн приватних ко
штів (близько 860 млн грн) ви
стачило для реставрації старого 
термінала, зведення нового, а та
кож тимчасового виключно на 
період Євро-2012 (його згодом 
перетворили не на порожню 
пам’ятку Євро-2012, а на ангар 
для бізнес-авіації), модернізації 
інфраструктури та благоустрою 
привокзальної площі. Держава у 
Харкові профінансувала аеро
дромний комплекс вартістю $191 
млн. Таким чином, загальні ін
вестиції в аеропорт сягнули $298 
млн – близько 2,4 млрд грн. Це 
майже вдвічі менше, ніж вклали 
у львівські повітряні ворота (4,6 
млрд грн, з них 4,4 млрд – бю
джетні кошти) і аеропорт «Бо
риспіль» у Києві (6,7 млрд грн), й 
утричі менше порівняно з доне
цьким аеровокзалом (6,9 млрд 
грн, з них 6,5 млрд – державні 
гроші). Значно скромніше будів
ництво не завадило харківському 
аеропорту досягти непоганих ре
зультатів – у I кварталі 2013-го 
збільшення пасажиропотоку в 
ньому сягнуло 46%. 

СТАДіОНи: БОРГи ТА НЕФАРТ  
Збудований спеціально до Євро-
2012 новий стадіон у Львові 
обійшовся у 2,9 млрд грн, з яких 
2, 7 млрд грн – бюджетні кошти. 
Понад 83 млн грн на нього виді
лили з міської скарбниці. Гроші 
взяли у кредит. Сьогодні львів’я-
 ни виплачують не тільки борг, а й 

18 млн грн щорічних відсотків. 
При цьому футбольна арена сто
їть пусткою, оскільки ніким не за
питана. Стадіон ні за що утриму
вати – донедавна він не перебу
вав на державному балансі, тож 
гроші на нього в бюджеті-2013 не 
були передбачені. Містом певний 
час ширилися чутки, що новий 
майданчик планують розібрати 
на будматеріали.  

Оренда нової львівської аре-
 ни на один футбольний матч ко
штує 160 тис. грн. Але їх тут за 
всю її історію відбулося близько 
десяти. Перший за кілька остан
ніх місяців поєдинок –  між моло
діжними збірними України та 
Польщі – довелося відкладати 
через відсутність електроенергії. 
Без світла стадіон залишився че
рез величезну заборгованість, яку 
вдалося погасити лише частково. 
Місцевий футбольний клуб «Кар
пати» торік пояснив небажання 
грати на новому стадіоні його 
«нефартовістю». Зараз там зізна
ються: він ще й невигідний. Річне 

утримання стадіону «Україна» – 
сьогоднішньої арени клу  бу – ко
штує 3 млн грн. Витрати ж на но
вий майданчик керівництво ФК 
оцінює у 20 млн грн за рік. Про
позицію клубу передати йому 17 
га землі й занедбану базу під 
Львовом, що дало б змогу «Кар
патам» звести тор говельно-роз-
важальний комп   ле  кс і таким 
чином заробляти необхідні для 
утримання нового стадіону ко
шти, у місті вважають шантажем. 

Уникнути нинішньої ситуа
ції можна було не споруджуючи 
напередодні Євро-2012 абсо
лютно новий стадіон за містом, 
а вклав  ши гроші в реконструк
цію «України». За таке рішення 
виступали «Карпати», і до його 
реалізації готові були долучи
тися приватні інвестори, та й 
обійшлася б вона значно де
шевше – чверть кошторису но
вої львівської арени спрямували 
на прокладення комунікацій у 
чисте поле. Об’єкт досі не здали 
в експлуатацію, немає відповід
ного державного акта.

Євро-2013
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Проте, схоже, стадіон уже ви
конав свою функцію – 1,85 млрд 
грн (більш як половину річного 
бюджету міста) на його спору
дженні освоїло ТОВ «Альтком-
київ  буд», яке пов’язують із пред
ставниками партії влади, зокрема 
з відповідальним за розбудову 
інфраструктури до Євро-2012 Бо
рисом Колесніковим. Наближе
ним до нього називають одного з 
двох основних власників фірми 
Сергія Павлічева, депутата Доне
цької міськради від ПР (ТОВ 
«Шляхове будівництво «Альтком» 
також освоїло 1,5 млрд грн під 
час зведення львівського аеро
порту).

У квітні уряд зробив спробу 
врятувати арену Львова й, мож
ливо, власний імідж – постано
вою Кабміну стадіон передали в 
управління Мінмолодьспорту. 
План подальших дій простий: ві
домство має підготувати законо
давчі акти, спрямовані на розви
ток і функціонування збиткового 
підприємства. 

Окрім стадіону у Львові з 
кінця квітня нинішнього року 
Мінмолодьспорту опікується й 
долею НСК «Олімпійський», ре
конструкцію якого керівник мі
ністерства Равіль Сафіуллін від
верто називав помилкою. З ним 
погоджуються й експерти, вказу
ючи на те, що стадіон не виправ
довує своїх масштабів та вкладе
них коштів. За офіційними да
ними, утримувати арену вдається 
зав дяки проведенню концертів, 
вечірок, конференцій, «внескам 
від партнерів» та ФК «Динамо». 
Прикметно, що за її оренду 

останній не платить. Як поясню
ють у клубі, стадіону дістається 
частина доходу від продажу 
квитків: 50% «Динамо» віддає 
НСК під час матчів національ
ного чемпіонату, 25% – під час 
єврокубків. За результатами 2012 
року «Олімпійський» вийшов на 
самоокупність, покривши власні 
витрати (його бюджет, за офіцій
ною інфор  мацією, становить 
120–125 млн грн), і навіть заро
бив 1,5 млн грн.  

Урядовці вже не приховують: 
4,7 млрд грн, витрачені на рекон
струкцію «Олімпійського», у дер
жавний бюджет не повернуться. 
А чесно одержані у 2012 році 1,5 
млн (виходить, що величезна ма
хина, на якій зараз планують на

вчати «спеціалістів для закордон
них ста  діонів», заробляє лише 125 
тис. грн за місяць) витратять на 
поліпшення мобільного зв’язку 
на стадіоні та віддалений доступ 
до продажу квитків.

Харківську арену реконстру
ювали у форматі приватно-дер -
жавного партнерства: 30% загаль -
ної суми вкладень припали на 
приватні інвестиції місцевого біз
несмена Олександра Ярослав
ського (на той час власника фут
больного клубу «Металіст»), 
70% – на державний та обласний 
бюджети. Після Євро-2012 ста
діон працював лише 15–20 днів, 
під час матчів за участю згада
ного ФК. У 2012-му господарську 
діяльність спортивного комп
лексу «Металіст» визнали збит
ковою. Наприкінці травня 2013-
го новий президент харківського 
ФК «Металіст» Сергій Курченко, 
якого пов’язують із «Сім’єю», під
писав із місцевою владою дого
вір про купівлю стадіону за 
$70 млн – близько 560 млн грн. 
Показово, що Ярославський сво-
 го часу позбувся клубу після того, 
як чиновники заявили про ба
жання повністю передати у кому
нальну власність Харкова облас
ний СК «Металіст», у якому він 
мав частку і який він профінансу
вав на 30%... 

Експерти вважають, що за 
українською гігантоманією Євро-
2012 криється банальна коруп
ційна складова, адже зведення 
великих споруд дає змогу при
множити суми відкатів завдяки 
загальному кошторису амбітного 
проекту. Утім, імовірні фінансові 
зловживання, як завжди, лиша
ються поза належною увагою від
повідних органів. Хіба що пору
шується кілька справ задля га
лочки. Так, від початку цього 
року прокуратура Львівської об
ласті відкрила близько 10 кримі
нальних проваджень за фактами 
зловживань службових осіб ДП 
«Дирекція з будівництва об’єктів 
Євро-2012 у м. Львові», інших 
розпорядників бюджетних кош-
тів та підприєм ств-підрядчиків. 
Загальна сума завданих державі 
збитків за вказаними справами 
становить майже 10 млн грн. Згід-
 но зі звітом міжнародної неуря
дової організації Freedom House, 
українські посадовці привласни-
 ли третину бюджету, передбаче
ного на підготовку та проведення 
чемпіонату Європи з футболу в 
Україні. 

ДЕРиБАН іМЕНі ЄВРО-2012 
● У Львівській міськраді досі готуються до чемпіонату Єв-
ропи з футболу – міський Департамент Євро-2012 не 
тільки існує нині, а й викликає персональні таксі. 1 квітня за 
результатами тендера він уклав угоду з КП «Ратуша-сервіс» 
на автотранспортні послуги вартістю 97 тис. грн.
● Гелікоптерний майданчик у селі Пекарі (Черкаська об-
ласть), на будівництво якого разом із благоустроєм приле-
глої території в межах підготовки до Євро (насправді об’єкт 
міститься за 150 км від найближчого стадіону чи аеро-
порту, які були задіяні під час футбольного турніру ) дер-
жава витратила 123 млн грн, після чемпіонату все ж таки 
запрацював. Згідно з відповіддю Мінінфраструктури на за-
пит нардепа Олександра Бригинця, за майже річний пе-
ріод функціонування об’єкта було виконано 14 польотів по-
вітряних суден. Тобто один рейс на вертодром обійшовся 
майже в 10 млн грн бюджетних коштів. 
● Потяги Hyundai, які також запустили в межах підготовки 
до Євро-2012, уряд хоч і визнав «абсолютно нерентабель-
ними», утім, не тільки не поспішає замінити їх на дешевші 
та надійніші (корейська техніка постійно ламається ) вітчиз-
няні аналоги, а й запускає нові. І це при тому, що за період 
курсування швидкісних поїздів категорії «Інтерсіті+» по 
компенсацію різниці вартості проїзду у зв’язку із заміною 
Hyundai через їхню поломку на інші потяги до Укрзалізниці 
звернулися 7 тис. пасажирів.

«Бориспіль» «Донецьк»

НЕ ВИПРАВДАЛИ НАДІЇ
Аеропорти, збудовані державним коштом 
чи держпідприємств, стоять напівпорожні  

25 млн 33% 7,3 млн 8%  10 млн     10%

Пропускна 
спроможність
пасажирів за рік

р Д ц

Фактична 
заванта-
женість

-21%

+55%

+7%

Динаміка пасажиропотоку в I кварталі 2013 року За даними відкритих джерел 

«Львів»
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А попереду репресії
Придушення опонентів, протестувальників та активістів  
може бути ознакою не лише сили, а й слабкості Путіна

К
оли рік тому до Кремля 
повернувся Владімір Пу
тін, багато хто очікував 
негайних і жорстоких ре

пресій. Але він не поспішав, 
даючи суспільству й Заходу 
звикнути до кожного щонай
легшого прикручування гайок. 
2013-го, вочевидь, репресії на
ростатимуть.

Символічною точкою від
ліку для нових віянь стала про
позиція вшанувати пам’ять Лє

оніда Брєжнєва меморіальною 
дошкою. Нещодавно проведене 
опитування свідчить, що цього 
довгожителя радянського полі
тичного Олімпу росіяни вважа
ють найпопулярнішим керів
ником, хоча для багатьох він є 
символом стабільності, що пе
рейшла в застій. Брєжнєвські 
роки багаті на драматичні по
дії: усунення від влади Хру
щова, придушення Празької 
весни в Чехословаччині, війна в 

Афганістані, заслання Андрєя 
Сахарова… Перший рік третьо го 
президентського терміну Вла
діміра Путіна також ряснів по
діями: заарештовано багатьох 
учасників протестного руху, лі
дерові опозиції Алєксєю На
вальному загрожує в’язниця, а 
правозахисна група «Мемо
ріал», заснована ще Сахаровим, 
разом з іншими неурядовими 
організаціями теж потрапила 
під прес. 
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Слідчий 
комітет Росії 
нещодавно 
оголосив про 
підготовку 
третьої справи 
проти екс-
керівника 
ЮКОСу Міхаіла 
Ходорковского 
та його 
партнера 
Платона 
Лєбєдєва 
(їхній термін 
за другою 
добігає кінця 
в жовтні 
2014-го). Нове 
звинувачення 
стосується 
незаконного 
володіння 
«дочкою» 
ЮКОСу – 
«Восточной 
нефтяной 
компанией» 
(ВНК), через 
яку, за версією 
слідства, 
відмивали 
гроші

ПРОБЛЕМА РОСійСьКОї 
ПОЛіТиКи В ТОМУ, щО ВОНА 
ЗДЕБіЛьШОГО РОБиТьСЯ  
В ГОЛОВі ОДНіЄї ЛЮДиНи

Колишній президент (нині 
прем’єр-міністр) Дмітрій Мєд
вєдєв, який уособлював нібито 
«відлигу» після Путіна, ще не у 
відставці, але позиції вже втра
чає. Владіслав Сурков, заступ
ник керівника уряду Дмітрія 
Мєдвєдєва, виступав за коопта
цію замість репресій – і тепер 
він уже колишній заступник. А 
політичну еліту зараз вичища
ють від «ненадійних елемен
тів». Наразі остання жертва – 
ліберальний економіст Сєрґєй 
Ґурієв, колишній ректор Росій
ської економічної школи й рад
ник Мєдвєдєва. Після допиту в 
прокуратурі й обшуку офісу Ґу
рієв утік до Парижа. Його про
блеми почалися після того, як 
він дав експертну оцінку в 
справі нафтової компанії 
«ЮКОС» у звіті, в якому також 
засуджувалося ув’язнен  ня Мі
хаіла Ходорковского. Також 
відкрито підтримував Наваль
ного і сформулював його еконо
мічне гасло «не брехати і не 
красти». Втеча Ґурієва свідчить 
про зрушення в політичній 
еліті: він був близьким до пра
вої руки Мєдвєдєва Аркадія 
Дворковіча.

У минулому Кремль не 
вельми церемонився з політич
ними конкурентами. Але, як 
зазначає опозиційний оглядач 
Кірілл Роґов, здебільшого об
межувався контролем у полі
тиці, підтасовкою результатів 
виборів і маргіналізацією опо
зиції. (Жодна політична партія 
не мала права з’явитися на світ 
без санкції головного путін
ського ідеолога Суркова.) Але, 
зіткнувшись із масовими про
тестами правозахисників і пе
ресічних громадян, а не політи
ків, Москва прагне поширити 
контроль і на інші сфери, зо
крема інтернет та навіть розва
жальні журнали, які розмі
щують банери з протестними 
гаслами. «Кремль намагається 
зни  щити інфраструктуру про
тестного руху», – каже Роґов.

Нове законодавство визна
чає будь-яку громадянську або 
громадську роботу як політич-
 ну діяльність і вимагає для всіх 
незалежних неурядових орга
нізацій, що фінансується з-за 
кордону, тавра «іноземного аген-
 та». У цій фразі чітко прогляда
ється натяк на державну зраду. 
Перетворення радянського 
дисидентського руху на такі ор

ганізації, як «Меморіал», було 
одним із головних результатів 
перебудови Ґорбачова. Зараз 
усе повертається назад.

Першою жертвою нового за
кону стала Асоціація захисту 
прав виборців «Голос». Серед 
інших – російська філія анти
корупційної групи Transparency 
International. 16 трав   ня прокура
тура зобов’яза  ла найстаріший і 
найавторитетніший центр опи
тування громадської думки Ро
сії «Лева да-Центр» зареєстру
ватися іноземним агентом. Він 
та інші російські НГО відмов
ляються це зробити. Така зух
валість ставить Кремль перед 
вибором: або відступитися, або 
тиснути на них до кінця.

щО В ПУТіНА У ГОЛОВі 
Проблема російської політики 
в тому, що вона здебільшого ро
биться в голові однієї людини. 
Поворот до репресій може бути 
знаком не сили Путіна, а швид-
 ше страху та відчаю. Деякі рад
ники кажуть, що він боїться не
стабільності й робить усе мож
ливе, щоб усунути те, що може 
її посилити. Це саме стосується 
і його економічних рішень. 
«Путін відмовляється витра
чати кошти або проводити еко
номічні реформи, тому що вони 
спричинять короткотермінову 
нестабільність», – вважає один 
аналітик. Як наслідок – змен
шення інвестицій і сповіль
нення зростання.

Що він не бачить, то це те, 
що найбільшим фактором дес
табілізації стало його повер
нення до Кремля. Своїми на
маганнями зберегти ситуацію 
незмінною і далі дестабілізує 
її, викликає нові й нові репре
сії. Не маючи послідовної іде
ології, Москва виправдовує 
влас   ні дії тим, що розкручує 
маховик конфронтації із Захо
дом і шукає внутрішніх воро
гів. Частково їй це вдається: 
кількість тих, хто вірить в існу
вання «зов   нішніх ворогів Росії», 
за дани  ми «Левада-Центру», 
зросла з 13% у 1989 році до по
над 70% у 2013-му. Націона
лізм, ксенофобія і нетерпи
мість переходять із політич
ного маргінесу в мейнстрим. 
Такого навряд чи очікував на
віть політичний клоун Владі
мір Жиріновскій, лідер ультра
правого націоналістичного кри-
 ла. Протистояння із Заходом 

поляризувало російську еліту: 
витіснило тих, хто був най
більше з ним по в’язаний, і 
зміцнило силовиків, які вима
гають нових чисток.

«Господарям Кремля вже 
мало загальної лояльності. 
Вони вимагають від вас довести 
свою відданість публічною 
жертвою – чи то буде підтримка 
закону проти всиновлення сиріт 
американськими родинами, чи 
щось інше», – каже один чинов
ник. Будь-ко  го, хто відмовля
ється це робити, оголошують 
ненадійним. Багато поміркова
них і ліберальних людей з еліти 
не готові так чинити, що й про
демонстрував Ґурієв. Проте оз -
нак її згуртування проти Путіна 
наразі небагато. Одна з причин 
– страх. Але серйозніша – від
сутність явного лідера або за
гальної ідеї.

Через негативний імідж про -
західних реформаторів 1990-х 
років орієнтовану на Захід про
граму змін маси просто не 
сприймають. Націоналізм дис
кредитував себе зв’язком із 
Кремлем. Брак альтернативи 
може заспокоювати Путіна. 
Але, як показує російська істо
рія, це ще й ознака політичної 
слабкості. Саме наявність Бо
ріса Єльцина на політичному 
ландшафті забезпечила віднос-
 но мирний перехід влади з од
них рук в інші під час розпаду 
Радянського Союзу. Сьогодні ж 
відсутність такої фігури підви
щує ризик несподіванок.

«Суперечності й неспра
ведливість у суспільстві нарос
тають. Замість мирного вирі

шення цих проблем Кремль 
застосовує силу, що виключає 
мирну передачу влади», – каже 
один із підприємців. Можливо, 
проблем чекати ще довго, а 
можливо, вони вже не за го ра-
 ми: історія Росії свідчить, що 
передбачити це нереально. 
Але ті, хто відреагував на по
вернення Путіна до Кремля 
безрадісним пророцтвом, що 
тепер доведеться терпіти його 
аж до 2024-го, могли й поми
литися. 

Кількість росіян, які 
вірять в існування 

«зовнішніх ворогів 
Росії», зросла з 

13% 
у 1989 році 
до понад 

70% 
у 2013-му

За даними  
«Левада-Центру»
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ЗАХіД ПОВиНЕН  
ЗАХищАТи СВОї 
ДЕМОКРАТиЧНі ЦіННОСТі, 
щОБ ПіДТРиМУВАТи  
ОПОЗиЦіЮ ДО ПУТіНА

Любов має бути суворою
Коли потрібно зрозуміти Владіміра Путіна, довіряйте інстинктам 
Анґели Меркель, а не Барака Обами

М
инув рік від повернення 
Владіміра Путіна до 
Кремля в ролі прези
дента, і його правління 

стає дедалі суворішим. Він пере
слідує неурядові організації (де
які навіть закрив), віддав під суд 
лідерів опозиції, кинув до в’язни-
 ці артистів-протестувальників за 
абсолютно сміховинними звину
ваченнями (див. стор. 26). 
Міцно вкорінилася корупція, 
суди продажні, а на критиків ре
жиму вже за звичкою вішають 
ярлики зрадників та іноземних 
агентів. Усі докази зрозумілі, пи
тання лише в тому, як має реагу
вати Захід.

Цікаво спостерігати за тим, 
як діаметрально змінилися мо
делі поведінки. Європейські 
держави на чолі з Німеччиною, 
найбільшим торговим партне
ром РФ, довго виступали за 
м’який підхід, аргументуючи це 
тим, що в такій величезній і не
керованій країні стабільність 
важливіша за демократію, що 
європейцям потрібні її нафта й 
газ, а критика ззовні навряд чи 
чомусь зарадить. Американці, 
навпаки, здебільшого обирали 
суворішу позицію: Захід пови
нен підтримувати права лю
дини й демократію скрізь – так 
вважали у Білому домі. Тому 
США різко засуджували сповза
ння до авторитаризму. Проте 
сьогодні Барак Обама обстоює 
прагматичний підхід, який по
кладено в основу стратегії пе
резавантаження, прийнятої за 
його першого президентства. 
Аргументи лідера США: допо
мога Москві потрібна в боротьбі 
проти тероризму, для укла
дання договорів про контроль 
над озброєннями та в гарячих 
точках на зразок Близького 
Сходу. Тож нині проти путін
ських репресій найбільш від
крито виступає саме німецький 
канцлер Анґела Меркель.

Меркель має рацію, а Обама 
помиляється, і для цього є три 
причини. Перша з них така: 
утримуючись від критики, на
вряд чи зробиш Путіна корисні

шим. Справді, Росія може пом
ститись у конкретних питаннях 
або конкретним країнам. Але в 
ширшому масштабі Кремль, як і 
Захід, відстоює те, що вважає 
власними інтересами. Тому 
він співпрацюватиме там, де 
йдеться про боротьбу з міжна
родним тероризмом. Напри
клад, у розслідуванні бостон
ських вибухів, улаштованих ви
хідцями з Північного Кавказу. 
Те саме стосується й контролю 
над озброєннями. Але в сирій
ському питанні на співробітни
цтво чекати не варто. Росія це 
вже нещодавно продемонстру
вала, пообіцявши забезпечити 
злочинний режим Башара Аса-
 да найсучаснішими зенітними 
ракетами. У зовнішній політиці 
правління Путіна також дедалі 
більше спирається на його про
тистояння Заходові чи то в Си
рії, чи деінде.

Друга причина – критика 
може бути ефективнішою, ніж 
вважають скептики. Путін та 
його поплічники не почнуть із 
доброго дива переходити до лі
беральної демократії. Але вони 
розуміють важливість збере

ження свого іміджу (та активів) 
за кордоном і люблять, щоб їх 
оцінювали згідно із західними 
стандартами. ВВП цінує міжна
родний авторитет своєї країни. 
Наступного року РФ головува
тиме у Великій вісімці, і він пла
нує зібрати саміт у Сочі. Йому 
вкрай потрібно успішно про
вести тамтешню зимову Олімпі
аду. Може, критика з-за кордону 
російського керманича й не змі
нить, але глухим до неї він не за
лишиться. А його позиції всере
дині країни непохитними на
звати не можна, адже в ній поси
люються економічні проблеми, а 
доходи від нафти й газу зменшу
ються.

ЯК ЗАХіД МОжЕ ВиГРАТи
Третя й найважливіша причина 
– Захід повинен захищати свої 
демократичні цінності, щоб під
тримувати опозицію до Путіна. 
Противники авторитарних ре
жимів у інших державах будуть 
розчаровані, коли побачать, як 
Америка та Європа опускають 
руки або навіть миряться з дик
татурою. Ті, хто ставить бізнес 
вище політики, часто виступа
ють за співпрацю з такими уря
дами і проти будь-якої різкої 
критики, позаяк, мовляв, на
вряд чи що зміниться. Але 
останні події в таких далеких 

один від одного регіонах, як 
Арабський світ і М’янма, аж 
ніяк не підживлюють цього пе
симізму. Колись зміни прийдуть 
і в Росію, і в Сирію. Коли це ста
неться, серед лузерів опиняться 
ті, хто загравав із диктаторами і 
їх підтримував. Обамі набагато 
краще відкрито стати на бік за
хисників західних цінностей, і 
не тільки в Росії. 

© 2013 The 
Economist 
Newspaper 
limited. All 
rights reserved

28|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 22 (290) 7–13.06.2013

СВіТ|росія

ф
о

т
о

: r
E

u
T

E
r

s



НАйБіЛьШ ЕКСТРЕМАЛьНий 
ПОЛіТиЧНий ТЕРОРиЗМ 

НАБУВАЄ ФОРМи,  
щО ПОЗБАВЛЕНА  

БУДь-ЯКОГО ЗМіСТУ,  
А ОТжЕ, НЕ МОжЕ МіСТиТи 

жОДНОї ПОЛіТиКи

Автор: Мішель Вівьорка, Франція

Після Бостона:  
парадокси тероризму

Р
езультат теракту 22 липня 2011 року в Нор
вегії: 77 загиблих і численні поранені. Зло
вмисник – один-єдиний Андерс Брейвік.
Подвійне вбивство у Тулузі (Франція) в 

травні 2012-го було вчинене так само одним-
єдиним франко-алжирським ісламістом. Могам
мед Мера спершу позбавив життя трьох військо
вих, а потім, через кілька днів, трійко дітей та 
вчительку біля входу до єврейської школи.
У Бостоні 15 квітня цього року троє осіб полягли 
від бомби, кинутої перед початком марафону 
Джохаром і Тамерланом Царнаєвими, братами 
чеченського походження, які багато років жили в 
Сполучених Штатах.
В усіх трьох випадках 
убивці діяли самотою, 
не виступаючи авангар
дом якогось більш чи 
менш широкого руху. 
Вони могли мати 
зв’язки з організаціями, 
що сповідують насиль
ство, і якісь контакти з 
активістами чи ідеоло
гами, які поділяють їхні 
орієнтації (хоча Брейвік 
справляє враження великого відлюдника). Їм 
могли сприяти друзі або знайомі. Але не 
можна говорити про певну структуровану ор
ганізацію, яка довірила їм цю місію й засоби, щоб 
учинити вбивство чи теракт.
Вони прийняли рішення самі. Перехід до дії не 
виявився для них результатом якогось колектив
ного стратегічного аналізу, то був їхній шлях, на
слідок індивідуальних (або двох осіб у випадку 
братів Царнаєвих) міркувань. І, як в інших теро
ристичних епізодах, вибір часу, місця, мішеней 
бачився почасти випадковим. Так, брати Царна
єви намітили свої дії на 4 липня, американське 
національне свято, але дозріли раніше, тож вирі
шили не чекати.
Але все глибоко пронизано структурованою ідео
логією. У Брейвіка маємо суміш ультраправої, 
антиіммігрантської ісламофобії, антимарксист
ської, антимультикультуралістської, але й сіо
ністської ідеології. Мера виступає як радикаль
ний ісламіст, а Тамерлан Царнаєв, молодший із 
братів, схоже, вельми одержимий антиамерика
нізмом.
Окрім того, всі вони є великими інтернет-
юзерами. Зрештою, на відміну від авторів «9.11», 
чимало отримали від суспільства, якому відпла
тили вбивствами. Мали певний рівень освіти, аж 

ніяк не були за межею злиднів. І, як з усього по
мітно, відчайдушно ненавиділи те суспільство за 
неможливість знайти в ньому своє місце, затаму
вали якісь образи на нього.
Отже, ці вбивства дають образ певної організова
ної лихопомності, причетності до уявної спіль
ноти осіб, які тією чи тією мірою мислять так, як 
вони. Багато хто повністю або частково поділяє 
їхнє бачення світу, маючи мусульманські переко
нання на межі ісламізму, або визнає себе ненави
сниками ісламу та іммігрантів. Чимало й тих, 
хто має так само тяжке особисте існування, 
страждання в родині, відчуття відкиненого сус
пільством, проблеми з навчанням або з роботою 

в перспективі – усі еле
менти, які характери
зують цих убивць. Але 
саме перелічені тут 
особистості виявилися 
більш специфічними, і 
самого лише соціоло
гічного підходу за
мало, щоб описати пе
рехід до дії, бо діють, 
зрештою, одиниці.
Є різниця між полі

тичними й соціальними оцінками їхніх дій 
та самими діями.
Тероризм як такий – це коли хтось чинить від 

імені цілого народу, громади, класу, які не вповно
важували його творити насильство й ніяк про це 
не просили. Утім, те не означає, що в окремих ви
падках той чи той убивця не може розраховувати 
в середовищі людей, яких він нібито представляє, 
на певне співчуття або розуміння. Але за умови, 
що не буде якихось конкретних політичних чи во
єнних дій, це все суто умовний проект.
Політичний тероризм – річ експресивна, він 
хоче щось сказати, не сподіваючись вплинути 
на революційні чи то руйнівні, чи то протестні 
процеси. Саме тому він недалеко пішов від ін
ших видів насильства, які не є політичними, 
але мають схожі характеристики, як-от низка 
випадків schoolshooting в американських шко
лах, зокрема в містечку Колумбайн, штат Коло
радо (1999), чи нещодавно в Санді Гук у Кон
нектикуті (2012).
Парадокс у тому, що найбільш екстремальний 
політичний тероризм, себто тероризм у чистому 
вигляді відривається від реального життя тих, 
кого нібито захищає. Він набуває форми, котра 
позбавлена будь-якого змісту, а отже, не може 
містити жодної політики.   
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Турецький демарш
Безпрецедентні виступи проти авторитаризму Реджепа Ердогана 
засвідчили появу в Туреччині світського середнього класу,  
який вимагає лібералізації політичної сфери й виступає  
проти спроб ісламізації країни

В
иступи проти побудови 
торговельно-розважаль-
ного комплексу на місці 
пар  ку в центрі Стамбула 

спровокували наймасовіші в іс
торії Туреччини антиурядові де
монстрації, які поширилися на 
67 мі  ст. Мітингувальники ви
словлюють незадоволення полі
тикою пре  м’єра Реджепа Таїпа 
Ердогана і правлячої Партії 
справедливості та розвитку 
(ПСР). Правозахисники заявля
ють, що під час розгону маніфес
тацій по всій країні потерпіло 
2800 жителів. За даними влади, 
заарештовано понад 1700 осіб. 
За відсутності прем’єр-міністра 
Реджепа Ердогана, який поїхав 
із візитами до Північної Аф
рики, віце-прем’єр попросив ви
бачення в постраждалих, але 
люди й далі мітингують.

ПЛЮРАЛіЗМ ПРОТи 
АВТОРиТАРиЗМУ
На площі Таксім уболівальники 
непримиренних футбольних ко
манд спільно зводять загорожі. 
Курди скандують антипрем’єр-
ські жарти неподалік турецьких 
націоналістів. Між протестуваль-
никами відсутні будь-які ідеоло
гічні, релігійні чи класові по
діли. Щовечора на площю йдуть 
після роботи жителі всього мега
поліса. Щоранку волонтери при
бирають сміття. Маніфестації 
стали ритуалом. Пре  м’єр Ердо
ган звинувачує опозицію в роз
палюванні пристрастей. Водно
час більшість людей на майдані 
– протестний електорат, ті, кого 
не задовольняє жод  на з найбіль
ших партій. На мітингах збира
ється чимало політично актив
ної лівої молоді й соціалістів, які 

мають великий досвід протестів. 
У перші дні опозиція домови
лася вирушати на заходи без 
партійних прапорів. Нещодавно 
можна було побачити кілька на
метів політсил, та вони розчиня
лися в загальній масі.

Із Зейнеп Даґлі – активною 
учасницею мітингів – зустріча
ємось у заможному фінансо
вому центрі Стамбула. Освіта в 
Оксфорді, робота в Лондоні в 
одно  му з найбільших банків 
світу. Повернувшись додому, 
вона ство    рила власну компанію, 
що займається корпоративними 
відносинами. Пояснює, що аб
солютно не цікавилася політи
кою, аж поки не надихалася 
газу на першому мітингу в 
п’ятницю, 31 травня.

Сьогодні фото й статуси Зей
неп у соціальних мережах, де 

Автор: 
Наталія 

Гуменюк, 
Стамбул

Кількість 
протестувальників 

у Туреччині, за 
різними оцінками, 

становить від 

700 тис. 

до 1 млн
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НиНіШНі ПРОТЕСТи  
В ТУРЕЧЧиНі – ЦЕ ВиМОГА 
СУСПіЛьСТВА ДО ВЛАДи 
ПОВАжАТи йОГО  
ЯК ГРОМАДЯН, А ТАКОж 
йОГО ПРАВО НА РіЗНі 
СПОСОБи жиТТЯ

вона засуджує використання си-
ли проти мирних демонстрантів, 
поширили понад 30 тис. користу
вачів. «До того парку, ба навіть до 
розмов про корупцію мені було 
геть байдуже. До тако  го ми зви
кли. Моїх друзів і мене обурило 
інше: прем’єр-міністр сказав, що 
він, прийнявши рішення виру
бати парк, за жодних обставин 
його не змінить, бо думка інших 
його не обходить. Це був останній 
дзвіночок. Він уявив себе султа
ном, хоча є чиновником, котрому 
ми платимо зарплату». Ердоган 
заявив, що на 100 тис. демон
странтів виведе мільйон при
хильників. Що це за поділ? Хіба 
справжній лідер таке говори
тиме? Навіщо ділити державу? 
Ми йому не вороги, а частина цієї 
країни».

«Будьмо, Таїпе, будьмо! П’є-
 мо за твоє здоров’я!» – одне з по
пулярних гасел маніфестантів. 
Законопроект щодо заборони 
торгівлі алкоголем на відстані до 
100 м від мечеті чи святині, а 
отже, в усьому центрі Стам  була 
– ще одна причина масового не
вдоволення. Ініціатива уряду по
збавила б роботи тисячі людей і 
завдала непоправної шкоди ту
ризму. Для турків, які пиша
ються тим, що вони мають зраз
кову секулярну мусульманську 
державу, це ще один симптом 
релігійної нетерпимості. За роки 
правління ісламістської Партії 
справедливості та розвитку світ
ськи настроєні громадяни від
чули поступове посилення релі
гійного консерватиз  му, що, зо
крема, проявилось у поверненні 
до роздільного навчання в дея
ких школах, носінні хіджабу, 
збільшенні годин на релігійні 
уроки, вивищенні мусульман
ських свят над цивільними, 
спробі заборонити аборти.

МЕДіА-АКТиВи й  
МЕДіА-АКТиВіЗМ
На турецькому телебаченні 
протестів не показували взагалі. 
У день, коли на площу вийшли 
сотні тисяч демонстрантів, теле
канал «CNN-Туреччина» транс-
лював фільм про пінгвінів у Ан
тарктиці. У відповідь стамбульці 
розпочали флешмоб: телефону
ють на телеканал і просять по
вторити стрічку знову. Частина 
рекламодавців відмовилася дру
кувати рекламу у ЗМІ, які замов
чують протести. Клієнти одного 
з банків, який володіє газетою, 

почали масово забирати звідти 
свої активи.

Головним джерелом інфор
мації про події в країні стали со
ціальні медіа. Хоча в них чимало 
перебільшень, неперевірених да
них, як-от про загибель людей від 
рук поліції в перший день протес
тів. Бюлют, медіа-активіст, ство
рив із друзями (переважно сту
дентами) інфоцентр, що намага
ється перевіряти факти з потоку 
відео, знятого самими громадя
нами, обирати найважливіше, а 
також знаходити способи доне
сти новини до тих, хто позбавле
ний доступу до інтернету. Ще 
одне завдання – збирати дані з 
різних регіонів країни. Хлопець 
застерігає: «У великих містах, та
ких як Стамбул, Анкара, Ізмір, 
через велику увагу людей до по
ліції зменшуються ризики, що 
остання застосує силу. Однак 
варто стежити за діями правоохо
ронців у дрібних містечках по 
всій Туреччині, де сили безпеки 
зловживають повноваженнями».

жЕРТВА ВЛАСНОГО УСПіХУ
Майже після тижня мовчання де
які із центральних каналів таки 
видали в ефір кадри зі стамбуль
ських мітингів. Експерти в студії 
зауважують, що обурення демон
странтів несправедливе, бо «весь 
гнів спрямовано на прем’єр-
міністра, хоча є й інші чинов
ники, як-от президент чи голова 
служби безпеки».

«Від часів Ататюрка – зас нов -
ника Турецької Республіки – у 
країні є культ лідера. Хай там що 
станеться, а найменша дрібниця 
– це особиста заслуга й особиста 
відповідальність», – пояснює Се
лін Чагатай, яка займається ген
дерними студіями й виступає за 
права жінок. «Ердоган – класич
ний турецький патріархальний 
лідер із величезним его. Упертий, 
наполегливий, упевнений у собі. 
Не здаватись, ані на крок не по
ступатися – для нього справа 
честі. Це має неабияке значення в 
нашій політиці. Насправді демон
странтам було б достатньо осо
бистого вибачення очільника 
правлячого кабінету. Та він про
сто не вміє перепрошувати. За
мість того – поїхав із візитом до 
Марокко, продемонструвавши, 
як мало значить для нього думка 
людей, котрі вийшли на площі», 
– продовжує дівчина. Понад те, 
Ердоган, який зовсім не чекав, що 
турецьке суспільство вибухне та

ким потужним спротивом, на
звав демонстрантів «купкою екс
тремістів».

До перемоги ПСР на виборах 
у 2002-му свободи в Туреччині 
було не набагато більше. Там за
правляли військові чи контро
льовані ними цивільні лідери. 
Влада не толерувала публічних 
виступів, а політика щодо курд
ського населення була куди суво
рішою. Армійська еліта, маючи 
доступ до всіх ресурсів, збагачу
валася. Військовий переворот за 
військовим переворотом, сер  йо  з-
 ні обмеження для мусульман, які 
становлять більшість. Унаслідок 
неоліберальної економічної полі
тики уряду Ердогана країна подо
лала багаторічну гіперінфляцію і 
пережила справжній економіч
ний бум. Крім то  го, ус піхи асоці
юються з реформами, що пов’я-
зані хай із примарним, але всту
пом Анкари до ЄС. Та гроші, ко
рупція, непотизм таки почали 
роз’їдати державний апарат.

Турецький прем’єр, який уже 
третю каденцію очолює уряд, 
прагне здобути ще й посаду пре

зидента республіки на виборах у 
серпні 2014 року і таким чином 
перетворитися на «спадкового 
султана», маніпулюючи демокра-
 тичними механізмами й дедалі 
більше руйнуючи світський ха
рактер країни.

За словами Емре Оздеміра, 
експерта з питань відносин Ту
реччини та ЄС, нинішні про
тести – це не виступи бідних, 
вони мало стосуються економіч
них викликів. То вимога суспіль
ства до влади поважати його як 
громадян, а також його право на 
різні способи життя.

Найпопулярніший заклик на 
площі: «Ердогана у відставку!». 
Втім, у це мало хто вірить. На всіх 
масових виступах є як радикаль
ніші, так і більш помірковані 
учасники. Одні вірять в оптиміс
тичний прогноз (що уряд піде на 
поступки), інші остерігаються по
силення репресій. 

Туреччина посідає 

154-те 
місце  

у глобальному 
рейтингу свободи 

слова зі 

179 
країн (2013 рік).

За даними 
міжнародної 

організації 
«Репортери без 

кордонів»

Станом на квітень 
2012 року за 

ґратами в країні 
перебувало 

97 
журналістів 

(найбільше у світі).
За даними ОБСЄ

ВВП Туреччини на 
особу (за ПКС) 

становить 

$17 110 
(2011 рік, 

за даними 
Світового банку)
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Казахстан витратив 
за останнє 

десятиліття 

$135 
млрд 

на відкриття 
альтернативи 

Транссибірській 
магістралі

МАГІСТРАЛь 
МАЙБУТ-
НьОГО. 
Президенти 
Казахстану й 
Туркменистану 
Нурсултан 
Назарбаєв та 
Ґурбанґули 
Бердимуха-
медов під 
час відкриття 
нової 
залізничної 
колії на 
кордоні двох 
країн

Автор:  
Майкл Бініон, Астана – Лондон

Залізничний 
Шовковий 
шлях
Казахстан має великі шанси підірвати 
монополію Росії та її політичний 
контроль над транспортними потоками 
між Сходом і Заходом

В
іками Схід постачав до Єв
ропи те, що було в ціні, – 
спеції, нефрит, коштов
ності й шовки. Каравани 

верблюдів везли дорогоцінний 
вантаж через безводні пустелі 
древнім Шовковим шляхом. 
Сьогодні Китай став усесвітнім 
цехом і знову відкриває давні су
хопутні маршрути до Європи, 
щоб пришвидчити транспорту
вання мільйонів своїх контейне
рів. Одначе сучасний Шовковий 
шлях зроблять зі сталі. Зараз бу
дують новий «Євразійський су
хопутний міст» – залізницю, 
якою загуркочуть потяги, дола
ючи тисячі миль із Піднебесної 
через Середню Азію до Стам
була, а тоді через Балкани до Ні
меччини, на Захід.

Казахстанові як жодній іншій 
країні пощастило з географічним 
положенням: якраз на лінії золо
того транспортного потоку. Ця 
колишня республіка СРСР із ве
личезною територією гарячково 
будує тепер автомобільні й заліз
ничні шляхи для перевезення то
варів від кордону КНР до Європи. 
Використовуючи надприбутки 
від нафтової промисловості й мі
неральних ресурсів, Астана ви
тратила впродовж останнього де
сятиліття $135 млрд на відкриття 
альтернативи Транссибірській 
магістралі. Так вона підірвала 
монополію Москви та її політич
ний контроль над транспорт
ними потоками між Сходом та 
Заходом і запропонувала китай

ським експортерам скоротити 
45-денний шлях їхніх вантажів 
до Європи щонайменше на 35 
днів.

У квітні незмінний лідер Ка
захстану Нурсултан Назарбаєв і 
президент Туркменистану Ґур
банґули Бердимухамедов уро
чисто забили останні символічні 
костилі на новопрокладеній ді
лянці залізничного полотна на 
кордоні своїх країн. Тепер ван
тажі через туркменську терито
рію швидко доправлятимуть на 
південь – до Ірану, в порт 
Бендер-Аббас на Перській за
тоці. За останнє десятиліття Ка
захстан збудував близько 1200 
км нових залізничних шляхів на 
заході, ближче до Туреччини. А 
в жовтні буде усунуто останню 
перешкоду: відкриється новий 
тунель вартістю $1,9 млрд під 
Босфором. Потяги попрямують 
під цією повноводою протокою 
просто до серця Європи.

На нещодавній конференції в 
Казахстані його міністри оголо
сили про плани використання 
нових транспортних шляхів як 
коридорів для розвитку, де буде 
побудовано промислові підпри
ємства, створено високотехноло
гічну інфраструктуру, а нові 
міста й хайтеківські центри 
вздовж транспортних артерій 
охопить інтернет. На VI Еконо
мічному форумі в Астані віце-
прем’єр-міністр Кайрат Келімбе
тов, який здобув західну освіту й 
виступає за швидку модерніза
цію своєї країни, звернувся до 8 
тис. делегатів дводенного фо
руму з такими словами: «Це пре

красна нагода зробити з Казах
стану транспортний вузол. Ми 
станемо коридором процві
тання». Така система, як він до
дав, пов’яже ринки, де проживає 
2 млрд людей – третина насе
лення світу.

Успішна економіка Казах
стану залежить від зростання ін
вестицій як із Європи, так і з Ки
таю, а масштабний експорт міне
ральних ресурсів та енергії за
безпечує країні величезні до
ходи на обох ринках. 

Покращення недостатньо 
розвинутої транспортної інфра
структури в Казахстані – один із 
державних пріоритетів на май
бутнє. Але під час прокладання 
нової залізниці між Сходом і За
ходом доведеться долати великі 
проблеми. Перша – власне 
маршрут. Лінію через Казахстан, 
Туркменистан та Іран до Туреч
чини вже побудовано, хоча по
ромна переправа через озеро 
Ван на сході останньої забирає 
багато часу. Щоправда, Захід під 
впливом Америки не хоче ані ін
вестувати в жодну залізничну 
гілку, яка проходить територією 
Ірану, ані користуватися нею. До 
того ж політичне напруження в 
регіоні означає, що будь-якої 
миті кордони між окремими се
редньоазійськими державами 
може бути закрито. Казахстан 
будує альтернативу: лінію через 
Астану до берегів Каспійського 
моря, звідки поромна переправа 
довозитиме потяги до азербай
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ВВП Казахстану  
на особу (за ПКС) 

становить  

$13 099 
(2011 рік, 

 за даними 
Світового банку)

РОСіЯН НЕ ТіШАТь ПРОЦЕСи, 
ЯКі РОБЛЯТь КОЛиШНі 
СЕРЕДНьОАЗійСьКі СОЮЗНі 
РЕСПУБЛіКи ПОЛіТиЧНО  
й ЕКОНОМіЧНО МЕНШ 
ЗАЛЕжНиМи ВіД КРЕМЛЯ 
АБО ТіСНіШЕ ПРиВ’ЯЗУЮТь  
їХ ДО КНР

джанських берегів, а далі вони 
йтимуть до Грузії. Старий, іще 
радянський кавказький марш
рут пролягав до Туреччини че
рез Вірменію, але війна між нею 
та Азербайджаном заблокувала 
його, тож зараз будують обхід
ний маршрут навколо вірмен
ської території до Туреччини че
рез місто Карс.

Друга проблема – різниця в 
ширині колії. Усі держави на те
ренах колишнього Радянського 
Союзу користуються полотном 
завширшки 1520 мм, а Китай, 
Іран, Туреччина й континен
тальна Європа – стандартним, 
1435 мм. У пунктах переходу між 
системами (на станції Достик на 
казахстан сько-китайському кор
доні, Серахс на туркменсько-
ірансь кому або Ахалкалакі на 
гру зинсь ко-турецькому) контей
нери необхідно перевантажу
вати на інший поїзд із відмінною 
шириною колісних пар. Паса
жирські потяги з Європи до Росії 
втрачають багато часу, коли їх 
переставляють на ширшу колію, 
але для товарних це буде й пого
тів невигідно. В Іспанії розро

били механізм для звуження ко
лісних пар під час перестановки 
на вужче полотно, тож поїзди 
можуть міняти цей параметр на 
ходу, але вартість закупівлі по
вністю нового парку товарних 
вагонів із таким обладнанням 
буде захмарна. Крім того, слід 
радикально спростити митні 
угоди. Представники транспорт
ного міністерства Казахстану по
відомили на форумі, що зараз 
близько 32 країн підписали ро
бочу домовленість про єдиний 
митний режим для транзитних 
потягів. Утім, бюрократія та ко
рупція загрожують зробити про
ходження кордону дорогим і не
передбачуваним.

Останнє питання – фінанси. 
Китай, який сам енергійно будує 
швидкісну залізничну мережу 
на власній території, інвестує мі
льярди в подібні системи у світі, 
пропонуючи позики та гранти 
багатьом із сусідів, щоб продо
вжити «євразійський сухопут
ний міст». Кілька центральноа
зійських держав, особливо Ка
захстан, мають у розпорядженні 
великі кошти на нові лінії та па

ралельні автошляхи. Світовий 
банк запропонував Астані кре
дит сумою $2 млрд 125 млн – на 
виконання планів розвитку 
транспорту. Інша частина кош-
тів надходить від банків та при
ватних інвесторів.

Але, попри давню підтримку 
з боку регіональних комісій 
ООН з економічних питань і 
офіційне схвалення Росії та За
ходу, політичні перешкоди все 
ще є. РФ будь-що хоче утримати 
чимбільше транспорту для своєї 
Транссибірської магістралі – 
повільної, безнадійно застарілої 
і з постійними заторами. При
сутні на конференції російські 
чиновники наголошували, що 
Москва вважає євразійську лі
нію додатком до Транссибу й не 
заперечує проти її будівництва. 
Та фактично нова гілка буде 
безпосереднім конкурентом. 
Поза сумнівом, росіян не тішать 
процеси, які роблять колишні 
середньо азійські союзні респу
бліки політично й економічно 
менш залежними від Кремля 
або тісніше прив’язують їх до 
Китаю.

Америка теж із дуже вели
ким сумнівом ставиться до пла
нів експорту товарів КНР через 
іранські терени й Перську затоку 
або до будь-якої лінії, що тісніше 
зв’яже Туреччину й Іран.

Але на обох кінцях запропо
нованого маршруту триває 
масштабне залізничне будівни
цтво. Європі вкрай необхідні ки
тайські товари, а Піднебесній по
трібно продавати їх. Великі ін
вестиції обох у швидкісні заліз
ниці тільки розпалили бажання 
вставити пропущену ланку між 
двома ринками. Казахстан поба
чив історичну нагоду заповнити 
прогалину й самому стати 
караван-сараєм (головним міс
цем відпочинку) на завтраш
ньому залізничному Шовковому 
шляху. 

Новий Шовковий шлях
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БіОГРАФіЧНА 
НОТА:
Олів’є  
Монжен – 
французький 
письменник-
есеїст, філософ, 
соціолог, вида-
вець, віце-
президент Син-
дикату культур-
ної і наукової 
преси Франції, 
від 1988 до 2012 
року директор 
часопису Esprit. 
Теми, яких він 
часто торка-
ється у своїх до-
слідженнях та 
есе, – роль інте-
лектуала в соці-
умі, урбаніс-
тика, міста й 
глобалізація, 
політична кри-
тика, мистецтво, 
мас-медіа, на-
сильство та 
сміх. Україн-
ською мовою 
перекладено 
його книжку 
«Виклики скеп-
тицизму. Зміни 
інтелектуаль-
ного пейзажу 
Франції»

Доба сліпих екранів
Олів’є Монжен про сучасні виклики для друкованих медіа

Г
лобалізація та сучасні техно
логії дають змогу діставати 
новини з найдальших куточ
ків планети в режимі реаль

ного часу. Однак у безперерв
ному інформаційному потоці 
стає менше можливостей їх пере
вірити й глибше осмислити в ши
рокому контексті подій, сформу
вати власну думку. Водночас над
мірний акцент на візуалізації по
відомлень позбавляє бажання й 
звички читати. Про суперництво 
текстів та екранів і про транс
формацію ролі друкованих медіа 
під впливом цифрової революції 
Тиждень спілкувався з Олів’є 
Монженом, колишнім директо
ром французького інтелектуаль
ного часопису Esprit.

У. Т.:  Дедалі частіше говорять, 
що преса незабаром майже по-
вністю перейде в інтернет і зде-
більшого існуватиме в електро-
нних версіях, бо паперові зазна-
ють щораз помітніших збитків. 
Якими, на ваш погляд, є головні 
глобалізаційні виклики сучас-
ності для традиційних медіа?

– Що стосується країн Заходу, 
то інформаційна революція, яка в 
них відбулася, спричинилась до 
того, що друковані медіа відчува
ють сильніші й сильніші утиски з 
боку цифрових. Нині в цій сфері є 
два великі виклики. Перший – 
питання вибору економічної мо
делі в умовах, коли всі потоки ін
формації проходять через інтер
нет і коли поряд існують папе
рова й електронна версії газети 
чи журналу. На сьогодні у Фран
ції немає щоденних видань і тиж
невиків, які знайшли б таку іде
ально збалансовану економічну 
модель. Справді, мова про сер
йозний виклик, і я це добре знаю 
як віце-президент Синдикату 
культурної і наукової преси Фран
ції. Наукові журнали виходять 
сьогодні переважно в електро
нному форматі, а opinion 
magazines поки що не знайшли 
своєї економічної моделі.

Кажу зараз не про якість, не 
про інтелектуальні часописи, а 
про щоденну пресу й тижневики. 

Проблема в ланцюжку розповсю
дження – з найбільшими трудно
щами стикаємося саме тут. Кни
гарні закриваються, кіосків, де 
люди могли купувати пресу, теж 
меншає. Правило доби глобаліза
ції (щодо постійного потоку й по
ширення інформації тут і зараз) 
породжує масу проблем, які поки 
що не мають оптимального вирі
шення. І повторюю, ще нікому не 
вдалося знайти ідеальну еконо
мічну модель існування в цих 
умовах. До того ж із друкованих 
медіа втікає реклама – вона ма
сово переходить в інтернет. І це 
ще один різновид викликів для 
їхнього існування, адже тижне
вики багато в чому живуть за ра
хунок реклами на своїх шпальтах. 
Це їхні гроші.

Другий виклик – кризова 
тенденція у сфері читання. Річ у 
тім, що молоде покоління рідко 
звертається до щоденних друко
ваних ЗМІ. Більшість юнаків та 
дівчат має іРad і призвичаїлася 
шукати інформацію в мережі. 
Джерел дуже багато, вони різні й 
здатні до мультиплікування, але 
від цього страждають якість і гли
бина інформації, яку вони нада
ють. Ще один аспект проблеми: 
більш-менш глибоких аналізів 
тієї чи тієї події або тенденції 
просто не читають.

У. Т.: Однією з технічних загроз 
існуванню преси, пов’язаних із 
глобалізацією та інтерне-
тизацією, стає її схи-
ляння до формату 
таблоїда. Чим зу-
мовлений такий 
процес: техно-
логіями чи по-
требами й упо-
добаннями 
споживача?

– Розвитком 
технологій, які 
нав’язують свій ритм, 
ідуть постійно далі й далі, 
пропонують більше і 
швидше нову інформацію. 10 
років тому дебати відбувалися на 
телебаченні. Приватним домаш
нім екраном для кожного, хто 

його мав, був саме телевізор. У 
наш час відбувається їх своєрідне 
множення. Це явище шкодить 
глибині й змісту інформації. 
Кілька років тому я написав 
книжку «Суспільство екранів». 
Сьогоднішня ситуація харак
терна тим, що вони нічого не ві
дображають і, власне, не відпові
дають своїй колишній суті.

Я не критик нових техноло
гій: вони з’являються, і цього 
процесу нам не зупинити. Пи
тання в тому, як саме ними ко
ристуватися. Ми отримуємо потік 
інформації безперервно. Найго
ловніший виклик для всіх і кож
ного в цій ситуації: як саме ми ви
бираємо з тієї маси важливі еле
менти, тобто виділяємо речі голо
вні й другорядні.

Звісно, завдяки електронним 
ЗМІ й технологіям інформація 
демократизується. Тож я пере
ймаюся тим, як відрізнити набір 
дрібних, актуальних лише на по
точний момент повідомлень від 
подій, що справді мають істо
ричне значення, як-от Помаран
чева революція. У Франції є 
сайт Mediapart, який ви
конує специфічну 
жур налістську ро
боту: з усього інфор
маційного потоку 
в и х о п л ю є 

Спілкувалася 
Ганна Трегуб
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Потрібно 
відрізняти 
низку дрібної, 
актуальної 
лише на 
поточний 
момент 
інформації 
від подій, які 
справді мають 
історичне 
значення

РОЛь жУРНАЛіСТА  
НЕ В ТОМУ, щОБ ПРЯМО 
КОПіЮВАТи іНФОРМАЦіЮ,  
А В ТОМУ, щОБ 
ОСМиСЛЮВАТи її

лише вагомі події. Йдеться, зо
крема, про справу Жерома Кау
зака (екс-міністра бюджету, ко
трий 2 квітня 2013-го зізнався, 
що 20 років мав незадекларова
ний банківський рахунок за кор
доном), через яку у Франції ви
бухнула політична криза й до 
якої це веб-видання чи не пер
шим привернуло увагу громад
ськості та медіа.

Тиждень тому я був у Каїрі, де 
революція виникла з обміну дум
ками та спілкування людей у со
ціальних мережах. Але чимало 
туристів із Європи більше не 
їдуть до Єгипту відпочивати, по
бачивши кадри тих жахів, які ста
валися під час революційних по
дій. Ці моменти були вихоплені з 
контексту й подані як репрезен
тація цілісної картини тамтеш
ньої дійсності. Але, коли приїж
джаєш до країни, бачиш зовсім 
відмінну картину, чуєш інші роз
мови на вулицях. На жаль, до нас 
не долинають ті голоси – через 
надмір глобалізованого інформа
ційного шуму. Дедалі більше го
ворять про тероризм. І образ те
рориста, який, зокрема, активно 
використовує Владімір Путін, 
конструюється на тлі вже згада
ної глобалізації. Цілі держави 

беруть і використовують вирвані 
з контексту кадри, аби реалізу
вати власні цілі.

У. Т.: Після подій Арабської весни 
було висловлено тезу, що соцме-
режі можуть замінити медіа. Чи 
має підстави таке твердження і 
чи справді саме ці веб-ресурси 
роблять революції?

– Із соціальними мережами, 
як на мене, боротися не треба, од
нак слід розуміти їх призначення. 
Роль журналіста не в тому, щоб 
прямо копіювати інформацію, 
яку транслюють також через со
цмережі, а в тому, щоб осмислю
вати її.

Що ж до революцій, то не 
мож  на сказати, ніби їх розгор
танню в Арабському світі сприяли 
тільки соціальні мережі. Пара

лельно із процесами у 
Face book чи Twit ter 

набирали сили 

глибші суспіль  ні рухи. Однак у 
згаданому випадку ця швидкість, 
яку я критикую, відіграла свою 
позитивну роль у поширенні ін
формації та передаванні її іншими 
каналами.

У. Т.: Як під впливом глобалізації 
трансформується суспільна роль 
opinion magazines?

– Коли демократія у скрут
ному становищі, роль згаданих 
журналів є надзвичайно важли
вою. Esprit у Франції залиша
ється важливим виданням, але 
лідерської позиції він поки що 
не має. У нашій країні люди від
штовхуються від електронних 
ЗМІ, щоб прийти до друкованих. 
Старше покоління звикло чер
пати інформацію із преси. Так, у 
нас є інтернетівська версія, але в 
наших статтях не йдеться про 
безпосереднє теперішнє, ми не є 
щоденною пресою, яка відбиває 
новини моменту. Ми повертає
мося до певних тем, і є повільні
шими, якщо так можна сказати, 
порівняно з темпом надхо
дження інформації. Нам важ
ливо обговорити деякі питання, 
а на це потрібен час. Проблема, 
яка постає нині перед ЗМІ, – не
обхідність уписати події, які від
буваються, в плин часу, поба
чити їх у розвитку. Маю вра
ження, що надходять моменти, 
коли люди знову повертаються 
до таких джерел, які дають їм 
якісь критерії, але це відбува
ється не постійно, а раз по раз.

Сенс цифрової революції в 
тому, що вона дала змогу кож
ному бути поінформованим у ре
жимі реального часу. Це можна 
було б вважати прогресом, якби 
до цього було додано можливості 
перевіряти здобуту інформацію й 
розглядати її в контексті. Та на 
останнє часу зазвичай немає.

Власне, що таке робота журна
ліста? Справжня журналістика іс
нує там, де ведуть розслідування, 
пишуть статті, які так чи так на
ближають читача до повної і прав
дивої картини справ. Віртуальний 
світ не залишає часу, щоб зорієн
туватись у стрімкому інформацій
ному потоці й написати якісні 
аналітичні тексти стосовно того 
чи того питання або події. Ниніш
нім журналістам треба віднайти 
можливість і час, аби писати ана
літику. Медійник має не лише 
знайти вагомі події, а й розміс
тити їх на сцені серед інших подій 
і вписати в контекст. 
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ПОВНий ГАЗ
Автопромисловість іще може бути високорентабельною, але 
виробники мають над цим попрацювати

і
з погляду автовиробника, 
найкраща риса країн, що роз
виваються, – багато насе
лення й мало автомобілів. Ке

рівник французько-японського 
автомобільного альянсу Renault-
Nissan Карлос Ґон зазначив, що 
коли в Західній Європі співвід
ношення машин та людей ста

новить 1:2, то в Китаї все ще 
1:20, а в Індії 1:40. Навіть якщо 
колись у цих країнах рівень за
безпечення громадян автотран
спортом і сягне бодай половини 
показників багатого світу, то все 
одно ще залишатимуться вели
чезні перспективи. Нещодавно 
проведене аналітичною компа
нією Sanford C. Bernstein дослі
дження автопрому КНР за
свідчило: хоч деякі з найбіль
ших міст, потерпаючи від за
торів, і почали вводити обме
ження на володіння автотран
спортом, держава гарячково бу
дує автомагістралі.

Новоспечений китайський 
середній клас поспішає купувати 
іномарки класу «люкс», що 
означає пристойні прибутки для 
таких виробників, як німецька 
компанія BMW й колишня бри
танська Jaguar Land Rover 
(JLR), якою тепер володіє індій
ський концерн Tata Group. Не

забаром Німеччину пережене 
Росія, ставши найбільшим ав
томобільним ринком у Європі. 
За словами Ксав’є Москета з 
Бостонської консалтингової 
групи, в Індії іноземним авто
виробникам заробляти не
легко, бо ринок відносно неве
ликий і на ньому панують дві 
місцеві компанії Maruti й 
Tata, а також південнокорей
ська Hyundai. Але керівник 
JLR Ральф Спет переконаний, 
що Індія, країна з величез
ними населенням і духом під
приємництва, скоро стане при
вабливим ринком. На його під

приємстві у Пуні вже почали 
складати кілька моделей і пла
нують розширити лінійку.

Є ще багато держав із вели
ким населенням, де автомобілів 
досі не вистачає. Виробники вже 
поспішають будувати заводи в 
Туреччині (74 млн жителів) та 
Індонезії (242 млн). Центральна 
й Південна Африка (875 млн на
селення, яке й надалі швидко 
зростає) може стати «новим Ки
таєм». Так вважає Стівен 
Оделл, директор регіонального 
філіалу Ford. Почавши скла
дати автомобілі в КНР та Індії, 
JLR тепер приглядається до 
Бразилії і може навіть відкрити 
складальну лінію в Саудівській 
Аравії. Концерн Renault-Nissan 
потерпає від перенасичення 
ринку в Франції, але наразі ку
пує контрольний пакет акцій 
російського АвтоВАЗу і наро
щує випуск автомобілів у Росії. 
Заодно концерн іще й розши
рює своє дочірнє підприєм
ство Dacia в Румунії і збільшує 
випуск у Марокко, де цього 
року відкрито другий автоза
вод Renault-Nissan.

Але державна влада на но
вих ринках дедалі більше 
ускладнює життя виробникам 
із багатих країн, які хочуть уві
рвати добрий куш на цьому ша
леному попиті. Наприклад, Ки
тай змусив закордонних автови
робників засновувати спільні 
підприємства з випуску автомо
білів із його фірмами – така-от 
ціна за доступ до найбільшого 
ринку світу. Пізніше й інші ве
ликі ринки, зокрема Бразилія 
та Росія, запровадили протек
ціоністське законодавство, яке 
змушує іноземних автовироб
ників будувати автозаводи на 
їхній території. Генеральний 
директор групи Fiat-Chrysler 
Серджо Маркіонне каже, що 
його компанія відкрила 2011 
року підприємство у Мексиці на 
умовах вільної торгівлі автомо
білями із Бразилією. Але нині 
встановлено двосторонні квоти. 
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ЗРОСТАННЯ ПОТУжНОСТЕй 
АВТОМОБіЛьНОї 
ПРОМиСЛОВОСТі ПО ВСій 
ЗЕМНій КУЛі МОжЕ 
ВиПЕРЕДиТи ОЧіКУВАНЕ 
ЗБіЛьШЕННЯ ПРОДАжіВ

Аналогічно, кілька китайських 
автовиробників почали наво
дити мости із Бразилією для 
своїх дешевих моделей. Але про
дажі впали відразу, тільки-но її 
уряд підняв ввізне мито.

Оскільки машинобудівні під
приємства забезпечують велику 
кількість високооплачуваних ро
бочих місць, не дивно, що уряд 
кожної країни хоче розміщувати 
їх на своїй території. Але існує 
небезпека, що зростання по
тужностей автомобільної про
мисловості по всій земній кулі 
обжене очікуване збільшення 
продажів. Із дослідження ки
тайського автопрому, проведе
ного компанією Sanford C. 
Bernstein, випливає, що влас
ники розміщених у Піднебесній 
автозаводів до 2016 року плану
ють збільшити випуск на 12 млн 
машин, але збут за той самий 
час може зрости лише на 4 млн.

БУДУйТЕ – і ВОНи 
ПРийДУТь?
Складальні цехи зазвичай рен
табельні, якщо працюють міні
мум на 75% своїх можливостей у 
дві зміни щодоби. У Китаї вони 
використовують нині виробни
чий потенціал у середньому аж 
на 88%. Але якщо не обмежу
вати будівництва автозаводів, 
то (за розрахунками Sanford C. 
Bernstein) до 2016 року вони ви
являться завантажені лише на 
63%, тобто стануть збитковими. 
Співголова британської консал
тингової фірми AlixPartners Сте
фано Аверса визнає, що в КНР 
уже спостерігаються ознаки 
надлишкової потужності. Те 
саме явище починає простежу
ватись також у Туреччині, Пів
денній Америці та Південно-
Східній Азії. На його думку, на
явні автозаводи світу мають за
досить потенціалу для забезпе
чення зростання на глобальному 
ринку впродовж наступного деся
тиліття.

Загроза надлишкової по
тужності, а відтак і жорсткої ці
нової конкуренції з’являється 
якраз тоді, коли автовиробни
кам доводиться здійснювати ве
ликі інвестиції в нові технології. 
На щастя, в них іще достатньо 
місця для маневру, щоб урізати 
витрати за рахунок стандарти
зації «платформ» – каркасів, до 
яких кріпиться решта частин 
автомобіля – та інших компо
нентів під капотом, яких водіям 

не видно. Одна з причин, чому 
Volkswagen останніми роками 
досягнув успіхів, – це саме те, 
що таку стандартизацію в ньому 
проводили найповніше. Вона 
дала концернові змогу запропо
нувати ширший модельний ряд 
для кожної зі своїх численних 
марок. Наприклад, нещодавно 
запущену у виробництво плат
форму MQB використовувати
муть і у флагмані VW Golf, і в до
рожчій Audi A3, і у скромнішій 
Škoda Octavia, і в моделях інших 
розмірів.

В AlixPartners прогнозують, 
що найближчим часом збіль
шення реалізації автомобілів 
відбуватиметься переважно за 
рахунок таких «мегаплатформ», 
на кожній із яких складатимуть 
понад 1 млн найрізноманітні
ших машин щороку. Гнучкі лі
нії зможуть випускати автівки 
для кожної ніші ринку, що дасть 
виробникам змогу запропону
вати покупцеві «масовий інди
відуальний підхід» до машин. 
Автомобілі дедалі помітніше 
нагадують смартфони: дорогі в 
розробці й просуванні на ринку, 
з деякими дуже недешевими де
талями, але при мільйонних ти
ражах випуску їх вартість зни
жується, а кількість різновидів 
множиться до нескінченності.

Автовиробниками з найшир
шими можливостями для при
буткової масової індивідуаліза
ції будуть найбільші компанії з 
«клубу 10-мільйонників», які 
успішно адаптуються за кілька 
наступних років: Toyota, GM і 
VW, а на п’яти їм наступати
муть Renault-Nissan і Hyundai 
(див. інфографіку). Аналітик 

фінансового конгломерату 
Citigroup Філіп Воткінс вважає, 
що завдяки підвищенню ефектив
ності від зростання масштабів ви
пуску у великих автовиробників 
вони зможуть, крім того, пропо
нувати покупцям кращі умови 
кредитування й лізингу. Це буде 
дедалі важливішим чинником 
на нових ринках на зразок Ки
таю: перша хвиля покупців за
звичай платила готівкою, але в 
майбутньому багатьом, мож
ливо, доводитиметься брати 
позики, як і на Заході.

Кілька виробників дорогих 
статусних авто для багатих 

(зокрема, BMW і JLR) повинні 
втриматися на плаву, виготов
ляючи менше продукції. Але 
середнячкам зі скромнішим 
обсягом продукту, здебільшого 
орієнтованим на масовий ринок, 
можливо, доведеться об’єднатися 
заради виживання. Наприклад, у 
Fiat-Chrysler визнали, що концер
нові доведеться за короткий 
проміжок часу збільшити що
річні продажі від нинішніх 4,3 
млн орієнтовно до 6 млн, а та
кож закріпитися на перспек
тивних азійських ринках. Ком
панія не лише будує собі нові 
підприємства в Азії, а й ство
рює спільні з двома меншими 

Найбільші автовиробники світу за продажами*
2012 рік, млн одиниць

Toyota**

9,79 9,13 9,10 7,53

6,96 5,31 4,30 3,78 3,06 2,69

General Motors Volkswagen
Renault-Nissan-AvtoVAZ

Hyundai-Kia Ford Fiat-Chrisler Honda
SuzukiPeugeot-Citroën

*Легкових автомобілів. Включно з китайськими спільними підприємствами
**Включно з Daihatsu і Subaru За даними IHS Automotive
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японськими виробниками 
Mazda й Suzuki. Хоча всі ці чо
тири компанії вже мали нега
тивний досвід налагодження 
тісніших зв’язків у попередніх 
невдалих союзах: Fiat «розій
шовся» з GM, Chrysler із Daimler, 
а Mazda з Ford.

Намагаючись вижити, 
французька Peugeot-Citroën 
уклала попередню угоду про 
спільне використання плат
форм і двигунів із хронічно 
збитковою європейською фі
лією GM – Opel-Vauxhall. Ком
панія Daimler, яка має хороші 
прибутки, але все ще не оговта
лася від невдалого злиття з 
Chrysler, зондує ґрунт для тісні
шої співпраці з альянсом 
Renault-Nissan-АвтоВАЗ. А Ford, 
продавши більшість своїх брен
дів преміум-класу (JLR, Volvo й 
Aston Martin), теж опинився в 
незатишному місці десь посе
редині, з обсягом річних прода
жів 5,3 млн. Але, як і VW, Ford 
успішно проводить стандарти
зацію платформ і частин. Відно
вившись після фінансової кризи 
без державної допомоги, компа
нія працює поки що достатньо 
успішно, щоб продовжити само
стійне плавання.

Оскільки злиття й вироб
ничі альянси даються не без 
проблем, автовиробники дедалі 
частіше зважуються на обме
жену співпрацю в дослідниць
кій діяльності, щоб розділити 
витрати на розробку дорогих 
нових технологій. Для при
кладу, Ford спільно з Renault-
Nissan і Daimler трудиться над 
водневими паливними елемен

тами, а BMW у тій-таки сфері  
працює спільно з Toyota. За 
словами технічного директора 
Ford Пола Маскаренаса, авто
виробникам доводиться вчи
тися партнерства не лише з 
конкурентами, а й з виробни
ками вузлів та механізмів, уні
верситетами й державними ор
ганами. Обставини змушують їх 
діяти разом «по-дорослому», 
каже топ-менеджер.

Але все це не порятує галузі 
від подрібнення: сам лише ви
бір нових моделей, що 
з’являться на ринку, робить 
його невідворотним. Три ве
ликі автовиробники США по
ступово утрачають свій рідний 
американський ринок, бо пів
деннокорейська компанія 
Hyundai та її філія Kia розши
рюються і проникають у до
рожчі сектори, а VW нарощує 
випуск на своєму новому заводі 
в Теннессі. У Британії BMW від
новлює бренд MINI, випуска
ючи малолітражні, але дорогі 
автомобілі для клієнтів, які 
інакше купували б «нафарши
ровані» моделі якої-небудь 
марки масового ринку.

У багатих країнах на арену 
й далі приходять нові автови
робники, які часто починають 
із верхніх сегментів і випуска
ють розкішні, швидкісні, по
тужні моделі, але з прицілом 
на розширення модельного 
ряду дещо пізніше. Декотрі 
(як-от Tesla Motors) роблять 
ставку на заміну двигуна вну
трішнього згоряння електрич
ним. Інші, особливо британ
ський McLaren, використову

ють переваги передових техно
логій і брендингу, напрацьова
ного в автоперегонах.

Дехто з новачків, можливо, 
піде за прикладом компанії 
Apple, яка розробляє продукти і 
просуває їх на ринок, але скла
дання доручає іншим. Кілька 
добре відомих автовиробників 
(серед них BMW й підрозділ 
спортивних автомобілів Porsche 
концерну Volkswagen) вже ко
ристуються послугами субпід-
рядчиків для створення деяких 
нішевих моделей. Так чинив, 
наприклад, американський ви
робник гібридно-електричних 
спортивних автомобілів Fisker, 
який нині переживає скрутні 
часи. Технолог-прогнозист із 
Кремнієвої долини Пол Саффо 
вважає, що, оскільки автівки 
дедалі більше перетворюються 
на електронні системи і при
кладні програми на колесах, 
хтось може вигадати відкриту 
автомобільну операційну сис
тему, яка буде доступною для 
інших, так само як Google ство
рив Android, щоб допомогти 
новачкам на ринку смартфонів.

Багато що з високотехноло
гічних компонентів машини – 
від інфрачервоних датчиків до 
турбокомпресорів – виготовля
ють незалежні постачальники, 
які з однаковим задоволенням 
продаватимуть їх новим учас
никам ринку й відомим вироб

никам. Тож велика роздрібна 
торговельна компанія, напри
клад, може вирішити збувати 
автомобілі під власною мар
кою, виготовлені спеціально на 
її замовлення, як нині прода
ють одяг і харчові продукти. Ця 
ідея не настільки нова, як зда
ється. Від 1908 до 1912 року роз
дрібна мережа Sears Roebuck 
продавала двигуни (які виро
бляло для неї підприємство з 
Чикаго) під власним брендом зі 
свого каталогу. 
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ЗРОСТАННЯ РЕАЛіЗАЦії 
АВТіВОК ВіДБУВАТиМЕТьСЯ 
ЗА РАХУНОК 
«МЕГАПЛАТФОРМ»,  
НА КОжНій іЗ ЯКиХ 
СКЛАДАТиМУТь ПОНАД  
1 МЛН МАШиН РіЗНиХ 
МОДЕЛЕй щОРОКУ

В Західній Європі 
співвідношення 

автомобілів і 
людей становить 

1:2
 в Китаї  

1:20
 в Індії  

1:40

в Україні  

1:6

Станом на кінець 
2012 року в Україні 
було 190 легкових 

авто на  

1 тис.
 населення. 

Загалом близко 

8 млн
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КЛіМАТиЧНиХ ЗМіН 

Автор:  
Тімо 

Гелленберґ, 
директор 
компанії 

Hellenberg 
International 

Зміна клімату:  
нові можливості?

Г
лобальне потепління можна вважати світо
вим брендом, що використовується як аргу
мент «за» або «проти» в боротьбі за зміну 
нашого способу життя. Про нього говорять 

лобісти, можновладці, міжнародні корпорації 
та науковці. Головне питання – у чиїх інтересах 
(якщо такі є) протистояти цим змінам? Чи, 
може, ми просто маємо пристосувати свій стиль 
життя до нових умов?
Вступаючи в ці запеклі загальносвітові дебати, 
кожен передусім думає: «А чи й справді мені 
варто замислюватися про це зараз?» Суттєві 
зміни клімату вже помітні, й, здається, в усьому 
світі панує згода щодо необхідності реагувати 
на ситуацію незалежно від того, вважаємо ми їх 
техногенними чи ні.
Найчастіше серед причин потепління називають 
збільшення концентрації двоокису вуглецю та 
інших парникових газів в атмосфері. За оцін
ками Міжнародної групи експертів з питань змін 
клімату (МГЕЗК), така зміна спостерігається в 
усьому світі унаслідок людської діяльності почи
наючи з 1740 року. За «найкращим сценарієм», 
вирахуваним за допомогою комп’ютерних кліма
тичних моделей, се
редня світова темпера
тура зросте на 1,8–4,0 
°C до 2100-го. Що це 
означає на практиці?
Екстремальні погодні 
умови, зокрема теплові 
хвилі, посухи і повені, 
мають почастішати й 
стати інтенсивнішими. 
Збільшиться кількість 
різноманітних природ
них або техногенних 
катастроф, спричине
них природними лихами. З огляду на необ
хідність адаптуватися до теплішого клімату 
нелегко доведеться таким економічним га
лузям, як лісництво, сільське господарство, ту
ризм і будівництво (деякі з них постраждають). 
В Україні, наприклад, сільське господарство по
терпатиме від посухи і високих температур. 
Зміняться споживчі властивості й сезони виро
щування зернових. Активізуються нові пара
зити, хвороби й рідкісні на сьогодні види, що 
вплине на врожай і потребуватиме інших тех
нологій. В Україні можуть постраждати регі
они, які живуть з традиційного землеробства і 
виробництва харчових продуктів. Зміни водних 
ресурсів позначаться на енергетичному секторі 
безпосередньо через гідроелектростанції та 
опосередковано через системи охолодження 
атомних електростанцій у зв’язку з можливим 
різким підвищенням рівня води. Останнє також 
вплине на прибережні туристичні ресурси, 

як-от пляжі, болотисті місцевості й річкові 
дельти. Попит на енергоресурси зросте в умовах 
теплішого літа і холоднішої зими. Тривалі по
сухи вже завдали удару середземноморському 
туризму, зашкодивши багатостраждальним 
водним ресурсам.
2008 року я брав участь у численних нових до
слідницьких проектах, фінансованих Європей
ською комісією (Генеральний директорат з пи
тань довкілля) і спрямованих на детальний 
аналіз та розгляд реагування на зміну клімату 
на місцевому рівні: у Швеції, Фінляндії, Італії, 
Литві та Німеччині, особливо на схильних до 
повеней прибережних і прилеглих до внутріш
ніх водойм територіях. Проекти були покли
кані виявити основні (як припускається) ви
клики та найкращі на сьогодні заходи з їх по
долання.  
Один із висновків нашого дослідження досить 
очевидний. Погоджуємося ми чи ні з причинами 
і наслідками стрімкої зміни клімату, прогнозу
ється, що останні позначаться майже на всіх єв
ропейських країнах включно з Україною (див. 
Тиждень, № 29/2012). Тож важливо не лише 

намагатися припинити 
викиди парникових га
зів в атмосферу (аспект 
запобігання), а й підго
тувати себе до наслід
ків подальших змін (ас
пект адаптації). Для 
справжньої ефектив
ності було б добре, якби 
всі рівні та сектори сус
пільства, зокрема й 
українського, були за
лучені до обох аспектів.
Однак важливо заува

жити, що зміна клімату вплине (і вже впли
ває) на різні регіони неоднаково. Напри
клад, прибережні території потерпають від 

дедалі суворіших штормів і розмивання бере
гів, а ось внутрішні – від частіших теплових 
хвиль і навіть посух, що стали тривалішими. 
Парадокс тут у тому, що глобальне потепління, 
ймовірно, продовжить посівний сезон України, 
але водночас призведе до зростання кількості 
лісових пожеж та різноманітних промислових 
аварій. А отже, питання зміни клімату має бути 
пріоритетним не лише для українських еколо
гів, а й для державних інституцій, що відпові
дають за внутрішню безпеку і захист насе
лення.
Місцевий і традиційний досвід протистояння 
екологічним та кліматичним змінам має велике 
значення для успішного результату, адже ґрун
тується на тісному зв’язку із землею, що утвер
джувався багатьма поколіннями. 
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«Добрий слідчий» IPN
Польський Інститут національної пам’яті став найпотужнішою 
установою в процесі «розрахунків з історією» у Центрально-Східній 
Європі

«П
орівнювати Укра
їнський інститут 
національної  па-
м’я   ті та його поль

ський аналог неможливо», – за-
явив у лютому в межах публіч
ної лекції з приводу конструю
вання колективної пам’яті істо
рик Олександр Зінченко. Це той 
випадок, коли не можна зістав
ляти з тим, чого насправді не іс
нує. Себто вітчизняний інститут 
пам’яті формально існує, має 
штат із близько 80 працівників і 
навіть набирає на навчання в ас
пірантуру на платній основі. Але 
його діяльність у сучасних умо
вах є якщо не блідою тінню 
польського аналога, за зразком 
якого він від початку створю
вався за часів президентства 
Ющенка, то прямим антиподом 
(див. Тиждень, № 7/2012). 
Польський ІPN (Instytut Pamięci 
Narodowej) має річний бюджет 
$74 млн (2012-й), 87 км архівних 
полиць документів комуністич

них спецслужб, переданих йому 
на зберігання і дослідження, 16 
повноцінних відділень у регіо
нах та 2119 працівників у перера
хунку на повні ставки (дані за 
2011-й). За висловом Зінченка, 
він став справжньою «фабрикою 
змін». У чому ж феномен інсти
туту, його значення в декомуні
зації суспільства, зрештою, 
гучна слава?

«ФАБРиКА ЗМіН»
Один із польських істориків мо
лодого покоління, добре обізна
ний із ситуацією в Інституті на
ціональної пам’яті, вважає, що 
заснований він запізно – аж у 
1999-му. На його думку, 10 років 
після падіння комунізму було 
достатньо, щоб дещо притупи
лася суспільна пам’ять про те 
зло, якого комуністичний ре
жим завдав Польщі, а крім того, 
за цей час деякі зацікавлені 
люди могли знищити архівні ма
теріали, що їх компрометували. І 

все ж тамтешній Сейм ухвалив 
закон про створення Інституту 
національної пам’яті – Комісії 
досліджень злочинів щодо поль
ського народу – так звучить 
пов на назва ІНП. Критики уста
нови, а їх у Польщі достатньо, за
уважують, що його заснування 
було не науковою ініціативою, а 
радше політичною та прокурор
ською. Утім, інститут став місцем 
праці передусім істориків, нада
ючи їм умови для повноцінних 
досліджень і заробітку. До речі, у 
2011-му середня зарплата в ІНП 
становила 5 тис. 326 злотих 
брутто – після відрахування по
датків це трохи більше ніж €1 
тис. 

Чим займається ця армія 
«фабрики змін»? Інститут має 
три підрозділи: 1) дослідно-архів-
ний; 2) прокурорсько-люстра цій-
ний; 3) просвітницько-навча ль-
ний. Історичний період, на який 
спрямована діяльність ІНП, – це 
часи, коли польський народ пере

Тиждень про-
довжує серію 
публікацій 
про діяльність 
інституцій 
пам’яті у краї-
нах 
Центрально-
Східної Єв-
ропи, їхній 
внесок у деко-
мунізацію та 
відновлення 
історичної 
пам’яті після 
десятиліть па-
нування тота-
літарних ре-
жимів. Цього 
разу пропону-
ємо огляд 
польського 
досвіду в по-
доланні кому-
ністичної 
спадщини 

ЗУПИНКА «ІСТОРІЯ». 
Центр освіти польського  

Інституту національної 
пам’яті відомий своїми  

новаторськими формами 
популяризації минувшини
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бував під владою двох тоталіта
ризмів: нацистського та комуніс
тичного (тобто з 1939 по 1989 рік). 
Окремі відділи інституту займа
ються конкретними проміжками 
часу і проблемами. Приміром, па
цифікацією НКВД польських зе
мель між Віслою та Бугом у 1944–
1947-му, депортацією поляків із 
так званих Східних кресів (тери
торії Західної Білорусі, Східної 
Галичини, Західної Волині, Ві
ленського регіону) в глиб СРСР у 
1939–1941-х тощо. Тобто деякі 
справи, які веде ІНП, стосуються 
і земель сучасної України.

Дослідницько-архівний від
діл ІНП опрацьовує документи 
спецслужб і проводить дослі
дження, що ґрунтуються на цих 
та інших джерелах. Лише бібліо
графія інституту за час свого іс
нування налічує 659 позицій. 
Окрім того, ІНП видає власний 
бюлетень, що продається в кіос
ках для преси. Виходить друком 
також більш наукове періодичне 
видання «Архівний огляд», що 
інформує зацікавлених про нові 
знахідки інституту. Виставками 
опікується вже просвітницько-
навчальний відділ, який розпов-
сюджує під час таких презента
цій навчальні ігри та роздає спе
ціально підготовлені папки з 
матеріалами. З деяких виставок 
(представлених, зокрема, і в 
Україні) виросли окремі підсай-
 ти ІНП. Наприклад, це такі теми, 
як «1 вересня 1939 року», «Чер
вень у Познані 1956 року» (про 
перше повстання на теренах ра
дянського блоку), «Мартироло
гія польських сіл», «кс. Єжи По
пелюшко» (священик «Солідар
ності», вбитий спецслужба  ми), 
«1989 рік» (простежує процеси 
падіння тоталітаризму в країнах 
соцтабору в Європі), «Поляки – 
українці. 1939–1947». 

Створення ІНП супроводжу
валося протестами посткомуніс
тів, які побоювалися «дикої» лю
страції та використання історії в 
політичних цілях. Однак закон 
був прописаний таким чином, 
щоб унеможливити вплив полі
тиків на інституцію. Голова ІНП 
обирається Сеймом раз на п’ять 
років і має статус фактично міні
стра. Першим інститут очолив 
Леон Керес, юрист за освітою, і 
його каденцію називають най-
успішнішою за час існування 
установи. Тоді було видано чи
мало нових досліджень, зокрема 
щодо відносин поляків зі своїми 

сусідами: німцями, українцями, 
білорусами, литовцями. У прак
тично моноетнічному поль
ському суспільстві чимало сте-
рео типів щодо представників ін
ших націй закарбувалося ще з 
часів Другої світової війни. Один 
юнак, який мав змішане лем ків-
сько-польське походження, опи
сав для журналу Polityka страх 
своєї бабці, коли він повідомив 
їй, що в них гостюватиме моло
дий німець. Старенька була 
полькою з Білорусі. Українці по
ставали в образі бандитів-
різунів і фашистських прихвос
нів, литовці – підлих зрадників. 
ІНП своїми дослідженнями на
магався згладити це напру
ження. 

Після приходу до влади в 
Польщі братів Качинських та 
зміни більшості членів Колегі
уму (ради) ІНП на прихильників 
провладної партії «Право і спра
ведливість», коли інститут дов-
гий час очолював історик із Кра
кова Януш Куртика, були спроби 
використати історію для зве
дення політичних порахунків. 
Приміром, стосовно посвареного 
з Качинськими Леха Валенси 
ІНП висунув звинувачення у 
співпраці з комуністичними 
спецслужбами. Історик із Вар
шавського університету Томаш 
Наленч куртиківський період ін
ституту назвав часом, коли 
останній перетворився на «істо
ричну інквізицію та політичне 
знаряддя». Іронією історії стало 
в певному сенсі те, що претен
дент на посаду другого голови 
ІНП Анджей Пшевозник, якому 
саме краківський відділ ІНП за
кидав співпрацю з комуністич
ною Службою безпеки, конку
рент Януша Куртики, загинув 
разом із останнім у президент
ському літаку в Смоленську 10 
квітня 2010 року.

жиВий ПУЛьС ЛЮСТРАЦії
Якщо з політиками та їхньою 
схильністю використовувати іс
торію у власних цілях усе зрозу
міло, то суспільство сприйняло 
появу ІНП теж неоднозначно. 
Найбільше контраверсій викли
кала прокурорсько-люстраційна 
діяльність інституту. Цей на
прям запрацював трохи пізніше, 
з ухваленням у 2005-му люстра
ційного закону. На думку співро
бітника ІНП, який волів зали
шитися неназваним, цей підроз
діл виник занадто пізно, аби 

бути чимось реально корисним 
власне у карному сенсі: «Як міні
мум з 2000-го було відомо, що 
більшість справ закриють через 
недостатню кількість свідків, ви
конавців і навіть жертв злочинів, 
бо минуло багато часу. Ця ініціа
тива спізнилася щонайменше на 
10 років». Себто в більшості 
справ їх завершення видається 
моральним і теоретичним засу
дженням людей із минулого. 

Водночас люстраційний за
кон і неможливість обіймати 
державні посади тим, хто співп
рацював із комуністичними спец
службами, сприяли очищенню 
суспільства та його декомуніза
ції. Кожен, у кого були підо зри 
стосовно того, що його відстежу
вали в Службі безпеки ПНР, мав 
право піти до місцевого відділу 
ІНП і попросити «свою» папку 
(течку). Так сталося, наприклад, 
з Анджеєм Соколовським, ге
роєм документального фільму 
«Течки» (режисер Ґжеґож Лін
ковський, 2004). Його цікавило, 
хто передавав СБ дані про діяль
ність локальної організації «Со
лідарності» в містечку Свидник 
під Любліном. Апогеєм стрічки є 
зустріч колишніх діячів «Солі
дарності», на якій Соколовський 
уявнює для друзів прізвище 
агента (у фільмі воно не зву
чить). Сталося це до того, як відо
мий варшавський публіцист Бро
ніслав Вільд  штайн виніс (фак
тично викрав) з ІНП електро
нний список усіх людей, котрі 
були в полі зору СБ, – і агентів, 
і жертв без зазначення, хто є 
хто, – й оприлюднив його в ін
тернеті. «Список Вільд штайна» 
спровокував нову хвилю звер
нень до інституту, оскільки по
ляки йшли до нього «люстру
вати» своїх сусідів, знайшовши 
їх у переліку. Він містив 162 тис. 
617 осіб, з них, як пізніше 
з’ясувалося, сексотів – 80,4 тис. 

іНП – АНТиВіРУС  
Чи ПУХЛиНА?
Польський політолог Даріуш 
Матерняк вважає, що діяльність 
ІНП забезпечила полякам пози
тивні зміни: «Завдяки інституту 
було названо та досліджено чи
мало справ із минулого. При
чому істориками, а не політи
ками, які, вочевидь, викорис
тали б такі питання для політич
ної боротьби». Головний редак
тор історичного часопису «Укра
їна модерна» Юлія Кисла вва

Нагорода 
«Хранитель 
національної 
пам’яті», 
яку щороку 
вручає ІНП 
за особливі 
заслуги 
в царині 
збереження 
історичної 
пам’яті поляків

Польський інститут 
національної 

пам’яті має річний 
бюджет 

$74 млн 
(2012-й),

 87 км 
архівних полиць 

документів 
комуністичних 

спецслужб, 

 16 
повноцінних 

відділень  
у регіонах і 

2119 
працівників  

у перерахунку  
на повні ставки 
(дані за 2011-й)
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У непростий 
для ІНП 
період його 
очолив Лукаш 
Камінський

жає, що ІНП є досить мобільним 
з огляду на ті чи інші скандали, 
пов’язані з історією: «Вони дуже 
активно реагують на те, що ді
ється в історіографії Польщі (це 
яскраво ілюструє випадок із 
книжками Яна Ґросса, зокрема 
«Навколо страху»). Одразу ж 
створюють комісію і проводять 
розслідування, а потім видають 
досить об’єктивні збірники». 

Згадана та інші праці Яна 
Ґросса стосувалися польсько-
єврейських відносин під час 
Другої світової та ролі поляків у 
Голокості. Наче блискавкою се
ред ясного неба стала для поль
ського суспільства публікація у 
2001-му книжки автора «Су
сіди», у якій ішлося про вбив
ство (з інспірації нацистів) 
польськими жителями міс
течка Єдвабне у Білостоцькому 
воєводстві своїх єврейських су
сідів у липні 1941 року. Шокую
чим було те, що народ-жертва, 
який постійно вихвалявся 
своєю шляхетністю і відсут
ністю колаборантів, виявився 
таким самим, як і всі. Поль
ський ІНП провів дослідження, 
у результаті якого було вияв
лено щонайменше 340 останків 
євреїв Єдвабного. До війни в 
містечку мешкало 2,5 тис. осіб, 
з них 40% становили євреї. 
Якщо згадати в розмові з пере
січним поляком Єдвабне, він 
може похапцем відповісти: 
«Але ми ж це в суспільстві пе

редискутували, ми ж розраху
валися з історією!». Скільки по
ляків «розрахувалося з істо
рією» насправді (не тримаючи 
дулі в кишені), полічити важко. 
Але те, що це зробила там
тешня еліта, однозначно.  

Якщо говорити про роль ІНП 
не тільки в контексті відносин 
поляків з іншими народами, а й 
у внутрішньопольському діалозі, 
процесі декомунізації, то інсти
тут виконував тут радше функ
цію каталізатора, ніж суворого 
судді. Серед 40 млн поляків 10 
млн пройшло через опозицій
ний до комуністів рух «Солідар
ність». Тому польський ІНП по
ступово перетворився на вико
навця суспільного запиту: «А що 
ж було насправ  ді?»; «Хто вбив 
ксьондза Попелюшка?»; «Чи від
повідальні ми за акцію «Вісла»?»; 
«Чи заслужив генерал Ярузель
ський покарання за введення во
єнного стану?». Ці дискусії відбу
ваються перманентно в цілком 
демократичному руслі, де зав-
дяки певним інструментам не
можлива помста через переко
нання, але де кожен знає, що на
цизм і комунізм – злочинні ідео
логії. 

Декомунізація в Польщі не 
означає руйнування пам’ятників 
радянським воїнам чи їхніх кла
довищ, чим постійно лякає росій
ська пропаганда. Але вона ви
ключає існування монументів, 
назв вулиць комуністичних дія

чів, організаторів масових убив-
ств тощо. ІНП нерідко виступає 
за зміну назв вулиць. 

ПРиКЛАД ДЛЯ УКРАїНи
Наразі ІНП поступово «поверта
ється» до себе. За часів прав
ління Качинських зі структури 
відійшло чимало хороших спеці
алістів, а загальнопольські до
слідницькі програми було згор
нуто до індивідуальних. Тепер 
інститут намагається «реаніму
ватися» через громадську актив
ність та видавничу діяльність, 
максимально відмежовуючись 
від політизування. Новим його 
головою став молодий історик із 
Вроцлава Лукаш Камінський. 
Розмови про необхідність за
криття структури припинилися. 
Навіть на думку вже згадуваного 
Томаша Наленча, який дотриму
ється радше лівоцентристських 
поглядів, закриття ІНП озна
чало б «усправедливлення ко
лишньої епохи». 

Що можна в Україні якщо не 
запозичити, то принаймні змі
нити за прикладом ІНП Польщі? 
На думку історика з україн
ського Центру досліджень ви

звольного руху Олесі Ісаюк, на
самперед полегшити доступ до 
архівів, що наразі є надто бюро
кратизованим процесом. Змен
шити вплив політиків на дослід-
но-історичний процес. Також, за 
словами Ісаюк, «оскільки номі
нально український ІНП все ж 
існує, слід було б хоча б збіль
шити фінансування і змінити 
керівництво» (на сьогодні укра
їнський Інститут національної 
пам’яті очолює комуніст Валерій 
Солдатенко, а головою Держав
ної архівної служби України є ко
муністка Ольга Гінзбург). Поки 
ж влада не зміниться, сподіва
тися на зрушення в державних 
структурах важко. Наразі більше 
роблять громадські дослідні 
установи.  

СТВОРЕННЯ іНП 
СУПРОВОДжУВАЛОСЯ 
ПРОТЕСТАМи 
ПОСТКОМУНіСТіВ, ЯКі 
ПОБОЮВАЛиСЯ «ДиКОї» 
ЛЮСТРАЦії ТА 
ВиКОРиСТАННЯ іСТОРії  
В ПОЛіТиЧНиХ ЦіЛЯХ 

ПОБАВИМОСЯ В ЧЕРГУ.  
Вигадана працівниками Інституту 
національної пам’яті гра kolejka 
(«черга») демонструє  
очевидні «переваги»  
епохи соціалізму в Польщі
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Автор:  
Леонідас 
Донскіс

Невже кінець світу настав?

Н
аскільки ми уявляємо сучасне життя без 
таких його складових, як надія, віра й 
освіта? Чи реально жити тут і зараз без 
книжки? Окресливши свої думки й по

чуття з цього приводу, можна скласти загальну 
картину сьогодення.
Часто міркую собі: якби я був… о, ні, шановні, не 
«багатієм», як Тев’є-молочник у мюзиклі «Скри
паль на даху», а, скажімо, вчителем філософії у 
вельможних осіб чи бібліотекарем в епоху Про
світництва, я щасливо жив би виключно у світі 
книжок. Та, от халепа, не склалося, і я маю куди 
менше часу на них, ніж хотілося б.
Книжку вже не раз хоронили. Найвідоміша тео
рія її занепаду належить Маршаллові МакЛю
ену: на його думку, книжки писали ті самі руки, 
що будували міста в Європі й деінде. Отже, гло
бальне село та інформаційна доба прийдуть на 
зміну книжці й урбаністичній епосі. За його 
словами, не позбавленими резону, ми живемо за 
доби фундаментальних змін у сенсі світорозу
міння. А коли наше сприймання реальності вже 
не таке, яким було впродовж століть, то, мабуть, 
зайве сподіватися, що людство й далі перебува
тиме у світі логосу? Що як ми живемо виключно 
у королівстві картинок, де концепції та слова за
мінено малюнками та ідеями-образами, як при
пускали Мілан Кундера й Жан Бодрійяр? 
Ідеться не про те, що 
слова припинили своє 
існування в нашій ког
нітивній дійсності, а 
про те, що вони пере
творилися на таку собі 
другорядну потребу, 
котра аж ніяк не фор
мує реалій життя. У романі «Безсмертя» 
Кундера навіть висловив думку, що реаль
ність нині відступає і поволі зникає, бо ми 
живемо не справжнім світом, а картинками, ко
трі створили іміджмейкери й піарники. Він 
пише, що в певному сенсі чеська селянка ХІХ 
століття мала куди більше контролю над люд
ським світом, ніж ми тепер. Таки так, сьогодні 
ми живемо в іншому світі.
Попри це, бити тривогу таки зарано. Умберто 
Еко й Жан-Клод Карр’єр у своєму філософсь -
кому діалозі «N’espérez pas vous débarrasser des 
livres» («Не сподівайтеся позбутися книжок»), 
який вийшов у англійському перекладі під на
звою «This is Not the End of the Book» («Кінець 
книжки ще не настав»), стверджують, що кни-
жка – це фундаментальна форма людського до
свіду і, як сама наша пам’ять, за умови належ
ного розуміння вона просто приречена на існу
вання куди триваліше, ніж видається. Можу 
підписатися під кожним їхнім словом. Книжки 
заслуговують на абсолютно інший підхід, порів
няно з рештою сучасних джерел інформації. Не 
хочу вірити в те, що їх колись повністю замінять 
модерні технології.

Чому? Тому що це призвело б до повної зміни 
нашого сприймання естетичної реальності й ес
тетичного досвіду як такого. Чи здатні ми заво
рожено милуватися ідеальними репродукціями 
найвідоміших картин на моніторах комп’ютерів? 
Простий дисплей може забезпечити зразкову 
чіткість і якість зображення картин, однак люди 
досі відвідують музеї, щоб побачити оригінали. 
Те саме стосується і книжок. Частиною читання 
і насолоди є доторк, аромат і спостереження за 
повільним перегортанням сторінок. Щоб про
йнятися книжкою, треба відчути її тендітність. 
Форма і зміст взаємопов’язані. Люди, які ство
рюють блискучі літературні шедеври, виробля
ють і наше ставлення до них.
Однією із книжок, у яку можу занурюватися 
безліч разів, є «Дон Кіхот» Міґеля де Серван
теса. Цю річ я читав у 15, у 35 років і читаю досі. 
Гадаю, в таких текстах – геніальне осягнення 
людської сутності. Цей твір можна порівняти зі 
сприйняттям людини Федеріко Фелліні. Серван-
 тес ніколи не насміхається, не кепкує, кожне 
його речення сповнене співпереживання до 
людської істоти. На мою думку, «Дон Кіхот» 
сформував цілу систему оцінок і параметрів, 
якими можна послуговуватись навіть сьогодні.
Джордж Орвелл якось писав у своїх нарисах, що, 
якби на безлюдний острів мав узяти лише ші-   

сть книжок, серед них, 
поза сумнівом, були б 
«Мандри Ґуллівера» 
Джонатана Свіфта, хоч 
вони й просякнуті 
презирством автора до 
людства та мізантро
пією. Я цілком пого

джуюся з вибором Орвелла і хотів би до
дати, що любов до роду людського не може 
бути єдиним критерієм безсмертя книжки. 

Вільям Шекспір та Міхаіл Булґаков написали 
свої шедеври про зло й ненависть, тоді як ми не 
уявляємо собі сучасних моральних, політич
них і естетичних понять без чільних тем цих 
авторів.
Ненависть любить мандрувати. Вона з’явля-
ється в різній подобі й змінює імена. Прагне й 
лине до пустки, де немає співчуття, цікавості та 
співпереживання до найуразливіших, найслаб
ших. Саме так, ненависть мандрує. Змінює 
свою подобу, однак геніальні книжки про неї 
живуть вічно. Вони борються з відчуттям без
надії та беззмістовності в безнадійному й без
змістовному світі. Таким чином, світ ідей і сус
пільних справ потребує більше оптимізму. 
Книжки не загинуть, так само як університети, 
хоч би якими небезпечними, непростими й 
дивними були деякі перетворення. Більше, ніж 
колись, ми маємо думати сьогодні не про зміни, 
які витісняють резон і свідомість, а радше про 
мудрість і сміливість ранньомодерної доби, яка 
передбачила стільки драм сьогодення. 

КНижКи НЕ ЗАГиНУТь, 
ХОЧ Би ЯКиМи 

НЕБЕЗПЕЧНиМи БУЛи  
ДЕЯКі ПЕРЕТВОРЕННЯ
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Спроба бізнесу й трохи дитячої русифікації
Міжнародний фестиваль «Книжко-

вий Арсенал» – щорічна акція, яка 
претендує на статус однієї з найгуч-

ніших подій у середовищі українських ви-
давців, письменників та культурних інститу-
цій. Цього року захід відбувся вже втретє й 
тривав протягом дев’яти днів (сталих дат і 
термінів проведення він поки що не має: 
так, торік подію перенесли на жовтень че-
рез Євро-2012). 

Найбільшою перевагою фестивалю є 
локація. Приміщення «Мистецького Арсе-

налу» дає змогу поєднати ярмаркову та 
мистецьку частини під одним дахом, а 
отже, відвідувач одразу опиняється в наси-
ченому просторі, де можна займатися чим 
завгодно і змінювати плани щомиті: не спо-
добалася лекція – йдеш або на зустріч з ін-
шим автором, або на виставку шрифтів, або 
до книжкових стендів, або слухати музику, 
втомився – ось тобі кава та сандвічі, на-
бридло все – тусуйся у дворі й очікуй вечір-
нього концерту (музична програма – окре-
мий напрям заходу). Одночасно на відстані 

кількох десятків чи сотень метрів відбува-
ються різні події. Учасникам літературно-
мистецького середовища така концентра-
ція теж корисна – це нагода для видавців, 
письменників, художників, перекладачів 
познайомитися й запланувати спільні про-
екти. Важливість для організаторів саме та-
кої аудиторії доводить той факт, що автори, 
критики й просто активні відвідувачі діс-
тали можливість безплатного входу за по-
передньою реєстрацією, тоді як повний кви-
ток коштував 20 грн на день або 50 грн на 
всі дні (тобто мінус одна книжка). Таким чи-
ном, торгові ряди перетворюються лише 
на доповнення до численних заходів і бро-
унівського руху тусовки. Книгорозповсю-
джувачі скаржаться: виторги набагато 
менші, ніж на Львівському форумі – голов-
ному ярмарку країни. Втім, участь в «Арсе-
налі» все ж таки не збиткова, натомість ко-
жен організований видавництвом захід пе-
ретворюється на іміджевий.  

Стендову «міжнародність» нинішнього 
дійства забезпечували здебільшого росій-
ські гості та київські іноземні представ-
ництва. Стосовно ж подієвої частини, то її 
кількісне багатство теж не завжди було си-
нонімом якості. Так, відвідувачеві цього ве-
личезного культурного простору справді 
було куди піти. Проте подій, заради яких 
варто було спеціально їхати до «Арсе-
налу», та ще й якщо вдень і ще й у будень, 
справді обмаль. Шалений успіх мав Януш 
Вишневський. Але звання спеціального 
гостя фестивалю, який відвідували Барікко 

Фестиваль нової музики, що відбувався 
з 24 травня по 2 червня під час «Книж-
кового Арсеналу», зробив ще одну ма-

леньку велику справу для культурного життя. 
Звісно, у назві дійства є певне перебільшення, 
адже ця музика вже зовсім не нова, так само 
як і не авангардна: протягом півстоліття в ній 
нічого принципово нового не виникло. Її до-
речніше називати іншою. І в людей вона ви-
кликає почуття від майже релігійного захвату 
до банального жаху, адже дуже контровер-
сійна за сприйняттям і за суттю. В Україні таку 
музику, вочевидь, люблять значно менше, ніж 
книжки. Та й мало кому до снаги влаштову-
вати такі концерти. Утім, молода агенція 
«Ухо» таки взялася організувати цю «не-
вдячну» справу з таким завзяттям, ніби хотіла 
продемонструвати, що може представити 
композиторів і виконавців більше, ніж вийшло 
вітчизняних видавничих новинок. Уже тради-
ційно фест запропонував розмаїття підходів, 
що підпадають під «новомузичну» категорію, 

– від академічного «авангарду», імпровізації 
до нової української опери та вже класичного 
мінімалізму. У нас «іншу музику» інтелектуали 
люблять і шанують переважно на словах: іноді 
на сцені опиняється більше людей, ніж у залі. 
Однак що частіше нам її демонструють 
наживо, тим більша та відданіша ау-
диторія з’являється.

Програму фесту відкривав ви-
датний американський акордео-
ніст Ґай Клюсевек (на фото). Чо-
мусь він опинився в одному з 
останніх прохідних приміщень 
книжкового ярмарку. Здавалося 
б, невелика повага до ти-
хої музики. Утім, Клюсе-
век обрав доволі до-
ступний матеріал, і 
з часом виникло 
відчуття, ніби 
десь у під-
з е м н о м у 

переході грає акордеоніст, а навколо нього 
зібрався незлецький натовп, котрий заважає 
деяким перехожим. На щастя, більшість кон-
цертів відбувалися окремо, на другому по-
версі «Арсеналу». Весь фестиваль – це поєд-

нання гармонії та дисонансу, добре 
перевіреного і радикального. При-

міром, унікальний француз П’єр 
Бастьєн, який творить музику за-

собами простеньких самороб-
них механічних пристроїв та 
препарованих інструментів. 
Ще один бік радикальності – 

інша музика 
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Спроба бізнесу й трохи дитячої русифікації Повна 
дефрагментація 

Над свіжим альбомом «Random Access 
Memories» французький електронний дует 
Daft Punk почав працювати ще п’ять років 

тому, 2008-го. Тоді ж гурт створював саундтрек 
для фільму «Трон: Спадок». Як зізнався Томас 
Бенґальте, справа це невибаглива, тож одно-
часно пописували власну музику. Щоправда, то-
дішня версія майбутнього «RAM» дует не задо-
вольнила, мовляв, виявилося забагато синтезато-
рів в основі. Певно, саме тут і з’явився Найл Ро-
джерс, якого хлопці затягли на свій бік і вже на 
основі фанкової гітари побудували майбутні 
треки. Також вплели в альбом спільну роботу з ін-
шими музикантами: Полом Вільямсом, Джорджо 
Мородером, Фаррелом Вільямсом, Тоддом Ед-
вардсом, DJ Falcon, Gonzales, Panda Bear, Джуліа-
ном Касабланкасом. Саме через це, як вважають 
деякі прихильники, він вийшов не класичним 
дафтпанківським, адже парижанам довелося 
принести в жертву власний стиль задля інших 
учасників релізу. Загалом із виходом нової пла-
тівки слухачі поділилися на два табори. Одні по-
чали обстоювати її геніальність. Інші не оцінили, 
бо очікували більшого – традиційної епічності. 
Проте навіть це свідчить на користь творців френч- -
ха усу – байдужих-бо не залишилося. 

Альбом є фактично актом самоусвідомлення 
та ностальгування. Такі собі 20 років потому. Порів-
няно з попередніми роботами гурту він звучить до-
волі врівноважено і «дієтично». Принаймні за за-
гальним настроєм. Утім, є і винятки. Драма прори-
вається у вступному «Give Life Back To The Music», 
трохи похмурому «Motherboard» та заключному 
«Contact». Місцями виринають ознаки мюзиклу, 
особливо трек «Touch», де вокал Пола Вільямса 
звучить зовсім як із бродвейського шоу. Схоже, Daft 
Punk зробили все, щоб платівка не стала просто ще 
одним електронним танцювальним релізом. Бо, 
як самі сказали, сучасна електронна музика втра-
тила свою магію. Певно, саме її вони і вирішили по-
вернути. Адже в «Random Access Memories» можна 
спостерігати перетворення електронного на живе 
людське почуття.

і Вінклер, для масового письменника 
честь не те щоб завелика, але трохи 
невідповідна. А Барбара Космовська, 
польська авторка підліткової літера-
тури, мала кілька заходів у межах ди-
тячої програми, але в будні. До того ж 
вона в Україні вже не вперше. До речі, 
що стосується дитячої програми: про 
малюків нібито потурбувалися, запро-
понувавши низку подій відповідного 
формату. Але «Мистецький Арсенал» 
– це державна установа, яка, органі-
зовуючи заходи для малечі, мала би 
провадити певну політику. Те, що зна-
чну частину дитячих розваг організо-
вували російські видавництва, при-
родно, російською мовою та прода-
ючи власну продукцію, ставить під 
сумнів увесь пафос слів про внесок у 
майбутнє та підтримку вітчизняного 
книговидання. 

Заходи ж української літературної 
програми нових облич не відкрили: ті 
самі люди, ті самі репліки. Утім, хто 
винен: куратори чи середовище? Той, 
хто протягом року відвідує всі більш-
менш цікаві культурні заходи чи хоча 
б регулярно читає анонси, нічого над-
звичайного в переліку подій не знай-
шов, але зміг наздогнати згаяне, якщо 
кілька місяців тому щось пропустив. 
Просвітницька лекційна програма 
була цікава і корисна, хоча й не всім 
промовцям вдалося захопити ауди-
торію. Конференція «Кирилівські чи-

тання» залучила до процесу дизайне-
рів і художників, які часто лишаються 
за бортом таких фестивалів. Були 
спроби організувати «хмарку подій» 
довкола певних видань: так, обгово-
рення монографії про Малевича су-
проводжували круглий стіл за участю 
культурологів та мистецтвознавців і 
лекція Тетяни Огаркової про митця. 
Ще одна тенденція фесту – презента-
ції майбутніх книжок, вочевидь, такий 
собі анонс напередодні осіннього 
сплеску на ринку. Отже, чекаємо на 
новинки від Тараса Прохаська, Юрія 
Іздрика та Юрка Макарова. 

Підсумовуючи, доходимо звич-
ного в українських реаліях висновку, 
який стає головним аргументом за-
хисту в кожному подібному обгово-
ренні (його ж таки використають і ті, 
хто образиться на викладену кри-
тику). Добре, що й так є, бо могло і не 
відбутися чи відбутися гірше. Зре-
штою, якщо середовище здатне за-
пропонувати достатньо приводів для 
дев’ятиденного фестивалю-ярмарку і 
хтось таки бере в цьому участь, а 
хтось приходить купувати, слухати й 
дивитися, то справи не такі вже й по-
гані, особливо на тлі агонії «Мед-
віна» та тужливої тиші ярмарків в 
Українському домі. Але водночас 
сумно, що наразі «Книжковий Арсе-
нал» не є ілюстрацією вітчизняного 
видавничого бізнесу.

Одрі Чен, американсько-китайська віо-
лончелістка і вокалістка: якщо її інстру-
мент може й не шокувати, то екстатич-
ний голос, схожий часом на скрипіння, 
для когось міг звучати як залізом по 
склу. Більш «гармонійну» та перевірену 
музику представляли (за одним винят-
ком) українці – львівський секстет Cons-
tantY та київський New Era Orchestra під 
орудою Тетяни Калініченко (із солістами 
Мирославою Которович, Романом Юси-
пеєм, Оленою Арбузовою). Французь-
кий піаніст Ніколя Горват виступив двічі. 
Його українська прем’єра «Книжки зву-
ків» німецького композитора Ганса Отте 
– це лише «квіточки». Горват зіграв усі 
фортепіанні твори Філіпа Ґласса, одного 
з найвідоміших (хоч і не найперших та 
не найкращих) композиторів-мініма-
лістів. Цей марафон тривав понад шість 
годин, усю ніч. І Хоч поняття «мара-
фон» є радше антонімом до слова 
«мистецтво», і публіка, і виконавець ви-
тримали до кінця. А ось центральною 
подією фесту організатори назвали 

прем’єру моноопери Святослава Лу-
ньова «Погано темперовані пісні» на ві-
рші Льюїса Керролла (чомусь росій-
ською). Цикл дивних пісень виконав ор-
кестр «Київські солісти» під орудою Во-
лодимира Сіренка, а співала різнобічна 
Назгуль Шукаєва. Цілком цікава і навіть 
винахідлива музика, але чомусь напи-
сана так, що тексту майже не розібрати. 
Публіка сприйняла проект дуже по-різ-
ному. Але це й приваблює, адже в сучас-
ному мистецтві немає точних визначень 
«погано» і «добре». 

Такі події, як Фестиваль нової му-
зики, по-своєму дуже корисні, адже тут 
можна не лише почути прем’єри творів, 
а й дізнатися раніше невідомі імена. А це 
й не дивно, бо парадоксальним чином у 
такому найменш комерційному сегменті 
музики сьогодні існує і з’являється стільки 
нового, що його неможливо осягнути 
суто фізично. І тут уже слухачеві самому 
вирішувати, що йому до смаку. Адже в 
тому розмаїтті жанрів, технік та підходів 
немає сталих критеріїв оцінки.
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Н 
авесні цього року на сцені 
Королівського оперного 
театру «Ковент-Гарден» у 
Лондоні – надзвичайно 

важлива подія для музичного 
світу, а надто для його українсь кої 
частини. І не тільки й не стільки 
тому, що в постановці «Набукко» 
в титульній ролі позмінно висту
пають уславлений Лео Нуччі та 
жива легенда Пласідо Домінґо, 
який укотре в похилому віці бе
реться за не типову для себе бари
тонову партію.

Поруч із ними на одній сцені 
співають водночас двоє українців. 
Це бас Віталій Ковальов, який по
чав професійну кар’єру вже за 
кордоном, і сопрано Людмила 
Монастирська, котра лише кілька 
років тому стрімко ввірвалася на 
світові сцени рівня «Дойче Опер», 
«Ла Скала» та «Метрополітен» і 
на кожній із них стала своєю.

Однак це не зробило її чужою 
вдома. Саме українські народні 
пісні Людмила Монастирська спі
ває в гримерці, називаючи їх най
кращою розрядкою для вокалу, 
попри те що західний театраль
ний персонал цього не розуміє і 
радить «поберегти голос». 

Утім, зі сцени, звісно, луна
тиме тільки італійська. Театр за
повнений ущерть, до останнього 
ряду; британці приходять на ви
ставу вбрані неформально, але 
строго. Після вистави публіка 
аплодує дуже вдячно, не скупля
чись на заслужені «браво». Ви
дно, що тут не заведено аплоду
вати стоячи і взагалі виявляти 
надмір емоцій навіть у винятко
вих випадках.

Сама постановка, зроблена 
спільно з «Ла Скала», мінімаліс
тична, умовна й позачасова. Із во
кального погляду всі її учасники 
бездоганні – від монументальних, 
але не скам’янілих хорів і до май
стра Нуччі, який уміє одним жес
том, одним нюансом інтонації 
сказати більше, ніж дехто роками 
виступів. Монастирська в образі 
Абіґаїлли – сама владність, 
убрана в чорний плащ. Її спінто 

легко перекриває всі оркестрові 
туті й вокальні ансамблі, водно
час нікого не глушачи. Арію 
«Anch’io dischiuso un gior  no» із 
другої дії вона витримує в дуже 
ніжному піано, з якого чути 
справжній пережитий біль; у її ру
ках смолоскип, і на сцені горить 
живий вогонь, у якому тліє одяг 
закатованих за наказом Абіґаїлли 
гебреїв.

Наступного дня в кімнаті зі 
скляними стінами за лаштунками 
«Ковент-Гарден» зустрічаюся з 
українською зіркою.

«Я завжди сходжу зі сцени 
щасливою, – каже співачка, – 
якщо, по-перше, такі колеги, як у 
цій продукції, і по-друге, якщо пу
бліка дуже гарно приймає; тут, у 
Лондоні, так завжди».

Пригадую, що після вистави 
Лео Нуччі дуже щиро обійняв 
свою українську колегу. «На сцені 
важливо, особливо у таких склад
них партіях, відчувати надійність 
партнера. З Нуччі надійно, попри 
те що це чоловік немолодого віку; 
він просто фантастичний як лю
дина: приємний, ввічливий і, як 
усі італійці, дуже шанує голоси й 
талант. Ніколи не було такого 
ставлення, мовляв, я – grande 
persona, а ви молоді й невідомо 
хто. Якщо йому щось подобається 

або він когось поважає як колегу, 
він завжди це висловить. На 
жаль, серед моїх співвітчизників 
бувають інші варіанти».

Але пані Людмила завжди 
радіє, коли випадає виступати з 
українцями за кордоном, як це 
було нещодавно в Сантьяго, де 
вона з Віталієм Білим співала в 
«Аттілі», і як це трапилося цього 
разу в лондонському «Набукко» 
з Віталієм Ковальовим. «Для 
мене дуже велика честь просу
вати вітчизняну культуру. І це 
дає нас нагу. До того ж у мене 
мама філолог, і все, що стосу
ється української пісні, поезії, 
традиції, коренів, особливо із За
хідної України, – все це мені 
дуже цікаве» –  
каже співачка.

«Лисенків «Тарас Бульба» в 
«Ковент-Гарден» – чом би й ні? Я 
хочу сказати, що нічого неможли
вого немає. Особливо зараз, із но
вими ідеями, режисерським ба
ченням нового й сучасного, но

Людмила Монастирська: 
«Я готова просувати українську класику на Заході»

Автор:  
Роман Горбик, Лондон
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ВиКОНАВЕЦь МАЄ 
ПРОФіЛьТРУВАТи ВСЕ КРіЗь 
СЕБЕ, ВіДШТОВХУЮЧиСь іщЕ 
й ВіД ОСОБиСТиХ ВіДЧУТТіВ, 
і ЦЕй ОБРАЗ 
УДОСКОНАЛЮЄТьСЯ  
З КОжНиМ ВиСТУПОМ

вою ґенерацією талановитих по
становників». Та поки що спі
вачка помічає мало інтересу до 
української культури в західних 
митців. «Якщо є зацікавленість в 
українській класичній музиці, то 
я готова просувати її серед колег 
на Заході з великим задоволен
ням. Звичайно, якби були якісь 
реальні можливості, з мого боку 
ішов би тільки позитив. Треба, 
щоб іще більше людей представ
ляли нашу країну: що це за дер
жава, з яким корінням, культу
рою, неповторною мелодикою».

СКЛАДНі ПАРТії
«Я адекватно ставлюся до будь-
якої критики, – каже пані Люд
мила. – Людина має вдосконалю
ватися весь час і все життя. Ми не 
можемо ідеально співати, такого 
не буває навіть у найкращих, най
величніших майстрів».

Людмилу Монастирську зна
ють як спеціалістку з Верді, під 
знаком 200-річчя якого живе 
нині оперний світ. Однак невдовзі 
багато його ранніх опер можуть 
знову лягти на полицю, та й не
можливо триматися того самого 
репертуару весь час. Знавці опери 
хочуть почути могутній голос 
українки у ваґнерівських партіях. 
Але в неї самої про це своя думка: 
від Верді краще рухатися не до 

пізніх романтиків, а навпаки, до 
ранніх, до бельканто.

«Найімовірніше, я виконува
тиму зараз Белліні, а не Ваґнера 
й не Ріхарда Штрауса. Є пропо
зиції заспівати «Норму». Для 
мене це теж певний щабель, 
який не завадило б подолати. Я 
взагалі дуже люблю складні пар
тії: леді Макбет, Одабелла, весь 
ранній Верді. Мені це цікаво як 
професіоналу, самій для себе: 
зможу я опанувати цей матеріал 

чи ні? Взагалі не проблема осво
їти що-небудь нове. Але, з огляду 
на технічні моменти, я ще поспі
вала б Вер  ді… Верді, Верді і ще 
раз Верді! Крім того, щоб співати 
Ваґнера, треба ще дуже серйозно 
займатися німецькою мовою, не 
халтурити – на це ми не маємо 
права».

Американські агенти пропо
нують пані Людмилі ще й партії 
мецо-сопрано, які не повинні 
бути проблемою для її напрочуд 
широкого й рівного діапазону та 
дещо темного тембру. Але сама 
вона від ідеї не в захваті: «Змі
нювати амплуа, коли в мене ще 
дуже багато неспіваних сопра
нових партій, я найближчим ча
сом не збираюся. Хоча мецові 
партії дуже цікаві; роль Амнеріс 
в «Аїді» така драматична, що, 
гадаю, вона цікавіша, ніж Аїда, і 
для мене вона становила б біль
ший інтерес як для жінки. На
віть в усіх консерваторіях і на 
прослуховуваннях для мецо да
ють її сцену судилища із третьої 
дії. Це дуже показово».

«ЛЮБЛЮ СПіВАТи 
ВЛАДНиХ жіНОК»
Важко повірити, що шлях Люд
мили Монастирської до блискучої 
кар’єри не завжди був гладким. 
Свого часу їй неохоче давали спі
вати на батьківщині: «На початку 
2002 року мій контракт у Націо
нальній опері України не було 
продовжено, хоча я вважалася со
лісткою від 1998 року. Може, з тієї 

причини, що в мене тоді були ма
ленькі діти, і склалася думка, ніби 
я була не готова виходити на 
сцену і співати, особливо такі 
складні партії». Сьогодні пані Мо
настирська підтримує з Націо
нальною оперою ділові й дружні 
взаємини, завдяки чому українці 
мають змогу регулярно її бачити 
й чути.

На київській сцені особливо 
помітна акторська майстерність 
Людмили Монастирської. «Ми 
працюємо з режисерами, вони 
нам підказують; збоку, знову-
таки, видніше, і вони це співвід
носять із нашим співом, із вока
лом. Це індивідуальний підхід 
до співака: у кожного своя пси
хофізика, своє самовідчуття. Усе 
воно залежить навіть від того, 
що йому випало пройти в житті. 
Тож режисери все одно не ос-
тання інстанція. Виконавець 
має профільтрувати все крізь 
себе, відштовхуючись іще й від 
особистих відчуттів, і цей образ 
удосконалюється з кожним ви
ступом. Він не може бути одна
ковий. Узагалі співакам ко
рисно прослуховувати й пере
глядати свої записи для вдоско
налення пластики, створення 
образу. Ад же ми не бачимо себе 
збоку. А я продивляюся себе на
віть в інтернеті й розумію: отам 
так не треба, отам забагато ру
хів. Один навіть поворот на 
сцені бачиш наче у збільшенні. 
Ти сам в емоціях, тебе перепо
внює музика, і ти можеш навіть 
не помітити, що цей жест за
йвий, якихось порухів не по
трібно».

«Так складається останнім 
часом, що доводиться – коли 
можна так висловитися – спі
вати владних жінок, але які, до 
речі, врешті-решт проходять 
крізь каяття або катарсис. Тобто 
це не такі собі злочинці, яким 
нема прощення; сильні, але все-
таки зі світлом наприкінці ту
нелю: леді Макбет, Абіґаїлла, 
Одабелла. В опе  рі дуже важлива 
особа співака. Людина зі слаб
кою особистістю такої роботи, 
мабуть, і не обере». Та оперу, ге
роїнею якої була б Людмила Мо
настирська, ще не створено. 

Серед вистав, партії з яких 
розписані в її календарі на най
ближчі два роки, – «Два Фос
карі», «Аттіла», «Тоска», «Бал-
маскарад», «Аїда». Географія ви
став: Велика Британія, Італія, 
США, Німеччина. 
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Кабінет на колесах
На черговий тест-драйв Тиждень взяв Lexus GS 350 F Sport, 
аби перевірити, на що здатне авто, яке коштує як столична квартира 

L
exus GS – автомобіль з істо
рією. Цей седан бізнес-
класу був зібраний у Японії 
на платформі Toyota Aristo 

ще 1991 року. GS уважається од
ним із найпросторіших авто у 
своєму класі. Ця модель також 
відома тим, що завдяки шале
ному розгону до 100 км/год 
Lexus свого часу назвав GS най
швидшим серійним седаном у 
світі. За більш ніж 20 років змі
нилося вже три покоління мо
делі. Четверте побачило світ 
2011-го. Європейські продажі 
(до речі, автомобілі Lexus від 
початку історії бренда призна
чалися насамперед для північ
ноамериканського ринку) стар
тували влітку минулого року, в 
Україні – у березні 2012-го. На 
тест-драйв ми взяли GS 350 у 
спортивній модифікації.  Отже, 
що особливого у Lexus GS 350 F 
Sport, що могло б виправдати 
ціну, яка становить 731 тис. грн 
(найдешевша «джіеска» – 
GS 250 – коштує близько 453 
тис. грн).

Екстер’єр. На прикладі но
вого GS особливо помітно, як 
Lexus форсовано змінює імідж 
– марка молодшає вслід за клі
єнтами. Спорт-пакет до GS – це 
аеродинамічний набір з відпо

відної форми обвісами, дифузо
ром, повітряними каналами, 
фактурним бампером, особли
вими колісними дисками і ре
шіткою радіатора. Кожен із цих 
оригінальних елементів має 
конкретне аеродинамічне при
значення (коефіцієнт аеродина
мічного опору становить фан
тастичні 0,26 Cх). І на виході 
маємо таку собі автомобільну 
ексклюзивність GS (1) на тлі ди
зайнерської одноманітності, що 
спостерігається останнім часом 
у конкурентів Lexus у преміум-
сегменті з Європи – BMW, Audi, 
Mercedes.

Салон. За допомогою сис
теми безключового доступу 
Smart Entry потрапляємо у про
сторий кабінет (2), принаймні 
таке складається початкове вра
ження. Втім, інакше й бути не 
може, адже щодо Lexus вже 
давно виник стереотип вироб
ника виключно комфортабель
них автівок. Всередині дорогі, 
якісні матеріали, оригінальні 
кольорові рішення, величезна 
кількість корисних опцій і 
налаш тувань. Власне, перерахо
вувати все, що є в салоні GS F 
Sport, а тим більше всілякі авто
мобільні банальності як для су
часного автопрому на кшталт 

двозонного клімат-контролю чи 
системи допомоги при парку
ванні з графічними підказками 
не будемо, оскільки це б за
йняло щонайменше дві 
шпальти тексту. Зауважимо 
лише, що в цій моделі зібрано 
всі останні знахідки автовироб
ників, які покликані забезпе
чити максимальний комфорт 
водію і пасажирам. Натомість 
зупинимося лише на тих дета
лях, які справді вразили. Насам
перед це найбільший в автоін
дустрії 12,3-дюймовий мульти
медійний дисплей, поділений 
на дві нерівні частини. Ліворуч 
– мапа навігатора, праворуч – 
список останніх дзвінків на мо
більний чи меню аудіо-відео-
програвача або ж інформація 
про автомобіль (середня ви
трата пального, з похвилинною 
розбивкою у вигляді графіка, 
запас ходу тощо).   

Керувати інформацією на 
екрані можна дистанційно за до
помогою джойстика, що нагадує 
комп’ютерну мишку (елемент ін
терфейсу Remote Touch). Він 
зручно розміщений поруч із пе
ремикачем АКП і в оновленій 
моделі має зручну підставку для 
руки (3). 

Загалом від кількості ін
формації, яку авто пропонує 
запам’ятати водієві чи просто 
врахувати, попервах голова йде 
обертом. Утім, до різноманіт
них опцій дуже швидко зви
каєш, адже всі вони працюють 
на підвищення комфорту. От, 
наприклад, вентильовані пе-
ред ні крісла мають величезну 
кількість електронних нала
штувань: водійське – 20, паса
жира - 12. Після зупинки дви
гуна крісло і кермо автома
тично відсуваються так, щоб 
водієві було зручно вийти з 
авто. Із запуском двигуна елек
троніка автоматично надає 
кріслу тієї анатомії тіла, яка 
була зафіксована в пам’яті 
останньою. Без перебільшення 
водійське крісло GS F Sport, ма

Lexus GS 350 F Sport 
Технічні характеристики 

Двигун 3456 см3, V6/24, 
DOHC, Dual VVT-i

Максимальна потужність (к.с. при об./хв) 317 / 6400

Трансмісія 6-ступенева автома-
тична

Привод повний постійний

Максимальна швидкість 190 км/год

Розгін 0-100 км/год 6,3 с

Витрата пального, комбінований цикл (заявле-
ний виробником) 10,2 л / 100 км  

Габаритні розміри

Довжина (мм)                     4850

Ширина (мм)  1840

Висота (мм)  1450

Колісна база (мм)  2850

Об'єм багажного відділення (л) 564

Місткість паливного баку (л) 66

2

3
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P.S. Ми якось 
оминули мі-
нуси, які є в 
будь-якому авто, 
і навіть преміум-
класу. В Lexus GS 
F Sport, напри-
клад, не так ком-
фортно, як низь-
корослим, пере-
бувати дуже ви-
соким водіям чи 
пасажирам. Во-
чевидь, це на-
слідки особливої 
конструкції даху, 
що є певною мі-
рою жертвою ви-
робника заради 
спортивного ди-
зайну і високих 
аеродинаміч-
них характерис-
тик авто 

1

буть, найкомфортніше з тих, в 
яких доводилося кермувати. 

Окремо варто сказати про 
звукові ефекти. Стрілка спідо
метра досягає до 190 км/год, а в 
салоні гробо.., даруйте, тиша, як 
під час складання іспитів: зву
коізоляція ідеальна. Зовсім ін
ший звуковий ефект, якщо увім-
к нути унікальну 835-ватну 
аудіо систему відомої фірми 
Mark Levinson з 10-канальним 
підсилювачем. Усі 17 динаміків 
видають кришталеве звучання! 
Тут-таки можна програвати му
зику з CD, USB, зовнішніх носіїв 
через лінійний вхід AUX, з мо
більного телефона через 
Bluetooth. Одне слово, залишати 
салон цього авто не хочеться. 
Про їжджаєш 400 кілометрів без 
зупинок, а таке відчуття, ніби 

весь цей час сидів в офісі у за
тишному кабінеті.  

Динаміка. Оскільки седан, 
який ми тестували, має позначку 
F Sport, а до того ж свого часу GS 
визнали найпрудкішим на старті 
з-поміж серійних авто, ми, 
звісно ж, перевірили його на 
сприн терській дистанції. Отже, 
спринт з місця до 100 км/год за
йняв 6,5 с – нам забракло яки
хось 0,2 с, аби дотягнути до заяв
лених виробником 6,3 с.

Автомобіль із 317-сильним 
двигуном ми розігнали до 190 
км/год, при цьому повністю втра
тили відчуття швидкості, зда
ється, що седан «повзе» 110–130 
км/год – так чіпко авто трима
ється за асфальт. Системи стабілі
зації, курсової стійкості, адап
тивна система підвіски працю

ють, як годинник, не допускаючи 
жодного натяку на будь-яку істе
рику у випадку неадекватної по
ведінки водія (тест є тест, можна і 
похуліганити). 

По-справжньому універ
сальним GS робить скромний на 
 вигляд круглий тумблер, що на 
центральній консолі. За його 
допомогою можна обрати один 
із чотирьох режимів їзди. Ре
жим Eco оптимізує витрату 
пального, яка, за нашої відверто 
агресивної їзди протягом майже 
1000 км тест-драйву, сягнула 12 
л/100 км (виробник обіцяє 10,2 
л у змішаному циклі). Режим 
Normal – найкращий варіант 
для щоденних поїздок. І, наре
шті, Sport S/S+ покращують від
гук двигуна на натискання пе
далі акселератора для динаміч

ного пришвидшення 
– тут автомобіль і демон

струє весь свій спортивний ха
рактер. Кермо стає макси
мально точним, як у гоночного 
авто, GS F Sport їде саме туди, 
куди його скеровуєш. Режим 
Sport S+ контролює роботу 
адаптивної регульованої підві
ски (інакше кажучи, її жор
сткість), електропідсилювача 
керма і системи управління ди
намікою автомобіля VDIM. Ре
зультатом усіх цих електронних 
налаштувань стає практична 
відсутність неприємних кренів у 
поворотах на високій швидкості 
– автівка ідеально тримає трасу.    

А завдяки широкій колісній 
базі, адаптивній підвісці та 
18-дюймовим колесам GS F Sport 
напрочуд м’яко долає лежачих 

поліцейських, ямки і навіть ве
ликі вибоїни. Попри порівняно 
невисокий кліренс, «кава на 
ходу» жодного разу не була роз
лита. 

Зауважимо також безліч оп-
цій GS F Sport (деякі встановлю
ються залежно від комплектації), 
які працюють на безпеку: сис
тема моніторингу сліпих зон 
(якщо в неї потрапляє авто в су
сідній смузі, на бокових дзерка
лах з’являється відповідна інди
кація), контролер тиску в шинах 
тощо. 

Резюме. Оцінюючи ціну GS 
F Sport, даруйте за каламбур, 
певна річ, слід урахувати і таку її 
складову, як статус автомобіля. 
Недарма в Україні вони станов
лять основу автопарків держав
них службовців, які при цьому за
певняють, що живуть виключно 
на одну зарплату, як, наприклад, 
вітчизняні прокурори, родини 
яких за пострадянською тради
цією найчастіше купують саме ав

тівки Lexus (про що свідчать 
останні їхні де

кларації), 

щоби, мабуть, засвідчити всім 
свій «особливий» статус. Утім, не 
статус нині є визначальним кри
терієм при виборі цієї марки. За
раз, особливо з появою оновле
ного модельного ряду, більшість 
віддає перевагу Lexus тому, що 
насамперед то надійні (що засвід
чують відповідні міжнародні ав
томобільні рейтинги, в яких цей 
бренд стабільно на першому 
місці), стильні, інноваційні, драй
вові й комфортабельні авто, що 
цілком виправдовують витрачені 
на них кошти. До того ж автомо
білі Lexus поєднують у собі кілька 
характерів, як от протестований 
GS F Sport, що є не лише швид
кою автівкою, а й седаном класу 
люкс. Шкода лише, що в Україні 
імідж цьому автомобільному 
бренду псують прокурори. 

Конкуренти      
BMW 5-Series, 
Audi A6, 
Mercedes 
E-Class
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Лист у редакцію 
Можна було б поздоровити провладних «ін-
телектуалів» з дотепною оборудкою, яка мі-
няє місцями тих, кого можна умовно на-
звати «фашистами» й «антифашистами». 
Проте ідея звинувачення опозиційних сил 
у «фашизмі» належить не їм, а російським 
політтехнологам, доказ чого можу навес-
ти. На початку травня я неочікувано одержа-
ла на свою електронну пошту листа від ОФР 
(Росийского общества физиологов расте-
ний), до якого не належу, але іноді отримую 
інформацію. Навожу дивний зміст цього по-
слання мовою оригіналу. «Дорогие коллеги! 
Поздравляем вас с наступающим праздни-
ком Победы над гитлеровским режимом. Но 
война не закончена. К величайшему ужасу 
мыслящего населения Земли, фашизм как 
состояние души, увы, пока не уничтожен. 
Его нельзя взорвать или упрятать в тюрь-
му. Каждый из нас по-своему участник этой 
борьбы, каждый по-своему несет ответствен-
ность за МИР на планете. С наилучшими по-
желаниями Н. Зарипова, ученый секретарь 
ОФР». Я не думаю, що російські вчені, які за-
ймаються цією наймирнішою наукою, рап-
том розвоювалися й закликають до цього 
українських колег. Також навряд чи це була 
особиста ініціатива невідомої мені пані Зарі-
пової. Пам’ятаючи радянські часи, я вважаю, 

що текст листа був одержаний ОФР з відпо-
відних російських «органів» із наказом ро-
зіслати на українські адреси. Таким чином, 
боротьба справді триває, але вона є бороть-
бою Росії за відновлення імперії шляхом 
приєднання України. Тому нам треба бути 
пильними й не піддаватися на провокації. 

З повагою, професор, доктор біол. наук 
(біохімік) Тетяна Палладіна 

Відгуки на статтю «Дерадянізація, яка 
не відбулася» в № 14/2013, де ігор 
Лосєв пише про те, як позбутися впливу 
тоталітарного та колоніального минулого
Андрійко: Так, на часі дуже слушна стаття. 
Подано дуже цікавий кут зору на нагаль-
ні проблеми. Так, якщо незалежність здо-
була не УНР, а УРСР, то відразу все стає зро-
зуміло, чому Україна не може виплутатися 
з глухого кута і що потрібно робити. Як на 
мене, я відразу відчував хибність шляху за-
мовчування і відсутність належної оцінки 
радянського минулого, але тепер зрозумі-
ло, що потрібно робити. 
Дмитро: Аби провести «деідеологізацію» 
тоталітарного минулого, потрібна інша ідео-
логія, сильніша за ідеологію тоталітарну. (...) 
Як не можна поставити міцного дому без 
фундаменту, так не можна відродити на-
цію без національної основи. Усі європей-

ські країни повстали внаслідок націоналізму. 
Яскравий приклад тому – Джузеппе Ґарібаль-
ді. Його слова так надихнули італійців, яких 
за його життя було лише 6000, що зараз ма-
ємо процвітаючу Італію. Так само відбувало-
ся з країнами, що звільнилися від московит-
ської окупації, – вони почали з відбудови на-
ціональних основ. І, попри ліберальні ціннос-
ті, у випадку зовнішньої агресії поляки, чехи, 
французи, румуни, хорвати, греки повстають 
усі разом, згуртовано, раменом до рамена, 
як одна велика сім’я. Українці мають зрозумі-
ти, що наша нація – це одна велика сім’я.

Олександр Михельсон Богдан Буткевич

НАш ТИЖДЕНЬ| 
НАВіТь  

НЕ ДиКТАТОР
ФРОНДА  

іНТЕЛЕКТУАЛіВ
КАСАП-

РЯТіВНиК 

Ганна Трегуб 

Коли диктатуру скидають, її 
починають називати антина
родною. Але поки цього не ста
лося, майже кожен диктатор ін
туїтивно формує собі імідж, ко
трий якнайкраще відображає 
саме народні уявлення про Вла-
 ду. Колись диктатори вважали-
 ся богами чи божими представ
никами, й тому фараони та ім
ператори оточували себе розко
шами, які в очах народу під
креслювали їхнє «божественне» 
право на владу. Але уже в 
ХХ столітті неодмінною рисою 
справжніх диктаторів стала по
казна скромність у побуті – 
Гітлер, Сталін чи Мао ніяких 
«Межигір’їв» у приватну влас
ність не виводили. Що ж можна 
сказати про деяких сучасних 
можновладців, котрі будують 
собі палаци бюджетним кош-
том? Тільки одне: це навіть не 
диктатори. Принаймні з по
гляду ХХІ століття. 

Однією з фатальних поми
лок Української держави за 20 
із гаком років її існування є 
факт, що вона так і не змогла 
переконати інтелектуальні ко-
ла в необхідності та навіть пре
стижності роботи на збережен-
 ня своєї безпеки. Для наших 
«креаклів» (від англ. cre  ative 
people) слово «держбезпека» – 
це щось із розряду героїчних 
американських бойовиків або 
бабусиних казок, які жодного 
стосунку до реальності не ма
ють. Вони вважають, що бути у 
відповідних органах – то 
ознака або тупості, або родин
них зв’язків, у будь-якому разі 
це не престижно. Одна чима
ленька держава під назвою 
«Російська імперія» свого часу 
розвалилася саме через таку 
інтелектуальну фронду. А по
тім ми дивуємося, чому в «ор
ганах» тільки ідіоти та негід
ники. 

Коли набридає їсти куря
тину, а свинина аж ніяк не при
ваблює, згадуєш, що свіжу яло
вичину або баранину можна 
таки придбати. Щоправда, для 
цього треба трохи помандру
вати. До найближчої гуртівні. 
Ось і вивіска «Телятина. Бара
нина. Халяль». Мені не щас
тить – у цій ятці все розкупили 
ще години за дві до мого при
ходу. У голові крутиться думка, 
що таки доведеться отовари
тися м’ясом у найближчому до 
моєї хати магазині. А отже, чи
мось пластиковим і навряд чи 
смачним. І раптом я знаходжу 
саме те, що потрібно. Через 
розчинені двері бачу, як здоро
венним тесаком на дошці касап 
(турецькою мовою різник) 
дрібненько шинкує зелену пе
трушку. Поряд на гаках висять 
шматки свіжої грудин  ки. Саме 
такої, яка потрібна для хорошої 
печені. 

ЗВОРОТНий ЗВ’ЯЗОК 

:/
Для на-
ших «кре-
аклів» (від 
англ. creative 
people) сло-
во «держбез-
пека» – це 
щось із роз-
ряду героїч-
них амери-
канських бо-
йовиків або 
бабусиних 
казок, які 
жодного сто-
сунку до ре-
альності не 
мають
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Опитування на сайті Тиждень.ua
Як опозиція має протидіяти провокаціям 
під час масових акцій протесту?

Опитування триває з 3 червня 

Ретельно документувати 
всі порушення і по-
давати до суду
12,78%

Формувати
власні загони
самооборони

55,64%

Здійснювати грома-
дянське затриман-
ня провокаторів
20,30%

Вести контр
пропаганду 
в середовищі 
потенційних 
погромників
6,02%

Апелювати 
до міжнарод-
ної спільноти
5,26%
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СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА 
Міністра культури і національної спадщини 

Республіки Польща

GAUDE POLONIA
національний Центр культури у Варшаві 

оголошує конкурс на отримання піврічної сти-
пендії у Польщі в рамках стипендіальної про-
грами міністра культури і національної спад-
щини Республіки Польща GAuDE pOlONiA. 
Програма Gaude polonia призначена для мо-
лодих митців і перекладачів польської літера-
тури з країн Центрально-Східної Європи. 

Стипендіальна програма триватиме у Поль-
щі  з 1 лютого до 31 липня 2014 року. Відбір 
стипендіатів відбудеться шляхом конкурсу. Від 
кандидатів вимагається володіння польською 
мовою на початковому рівні. Заяви  
про участь у програмі прийматимуться до  
15 жовтня 2013 року. 

Піврічна стипендія у Польщі призначе-
на для ознайомлення із сучасною польською 
культурою та удосконалення творчої май-
стерності під керівництвом відомих польських 
митців та установ у найбільших і найвідомі-
ших центрах польської культури. Програма 
Gaude polonia сприяє порозумінню і розвитку 
добрих відносин на основі культурної співпра-
ці між Польщею та її близькими сусідами. 

оператором стипендіальної програми 
Gaude polonia є національний Центр культу-
ри у Варшаві. 

детальну інформацію про програму Gaude 
Polonia та бланки анкет можна отримати на 
сайтах:

• Національного Центру Культури у Варшаві:
nck.pl/kategorie/gaudepolonia.html 
• Польського Інституту у Києві: 
polinst.kiev.ua
• у польських дипломатичних представни-
цтвах в україні та в національному Центрі 
культури у Варшаві: (+48 22) 210-01-21.

Організаційні пОлОження прОграМи 

кандИдатИ:
Стипендіальна програма Gaude polonia при-
значена для таких творчих середовищ:
– художники; 
– літератори; 
– перекладачі з польської мови; 
– музиканти; 
– кінематографісти; 
– мистецтвознавці; 
– літературні критики; 
– спеціалісти, що займаються охороною 
пам’яток старовини; 
– музейні працівники.
ЦаРИнИ:
– література; 

– переклад; 
– літературознавство; 
– музика, образотворче мистецтво; 
– кіномистецтво; 
– охорона культурної спадщини; 
– театр.
Перевага надається кандидатам:
– віком до 40 років 
(в обґрунтованих випадках – до 45 років); 
– які мають значні досягнення у своїх галузях 
творчості.

фоРмалЬні кРИтЕРіЇ: 
– громадянство та місце постійного проживан-
ня в україні;
– повна вища освіта; 
– знання польської мови на рівні, достатньому 
для спілкування.

ПРаВИла ПРИйому:
– оголошення про відкритий конкурс у пресі; 
– відбір найкращих кандидатів за результата-
ми 3-етапного конкурсу:
і етап – оцінювання кандидатів за формальни-
ми критеріями;
іі етап – оцінювання проектів перебування у 
Польщі, запропонованих кандидатами;
ііі етап – остаточний набір.

нЕоБХідні докумЕнтИ:
1. Заповнений формуляр анкети про надання 
стипендії Gaude polonia міністра культури і 
національної спадщини Республіки Польща; 
2. не менш ніж дві рекомендації професорів 
або мистецьких установ, творчих спілок, това-
риств тощо польською мовою, які містять таку 
інформацію:
– прізвище особи, яка рекомендує; 
– посада;
– установа; 
– місто; 
– зазначення періоду знайомства з кандидатом; 
– характер взаємних відносин (учитель, май-
стер, працедавець, інше); 
– творчі досягнення кандидата; 
– оцінка запропонованого кандидатом проекту 
його перебування в Польщі;
– копія диплома про закінчення вищого на-
вчального закладу разом із нотаріально заві-
реним перекладом на польську мову; 
– копії дипломів, відзнак із конкурсів, фести-
валів, курсів, виставок тощо разом із перекла-
дом польською мовою; 
– копії рецензій разом із перекладом поль-
ською мовою; 
– проект перебування в Польщі (до двох сторі-

нок), викладений за такими пунктами:
· головна мета перебування; 
· пропозиція програми і місця перебування; 
· пропозиції щодо творчої практики; 
· значення проекту для: 

а) галузі, яку представляє кандидат;
б) власної професійної кар'єри; 
в) установи, де працює кандидат; 
г) країни;

· обґрунтування участі в програмі Gaude polonia.

фінанСоВі та оРГаніЗаЦійні умоВИ:
– стипендіат щомісяця отримує стипендію у 
розмірі 3000 (три тисячі) злотих brutto; 
– на період отримання стипендії стипендіат за-
безпечується місцем проживання; 
– стипендіат перебуватиме під опікою куратора; 
– стипендія може бути реалізована лише на 
території Республіки Польща; 
– стипендія призначена на період з 1 лютого 
до 31 липня 2014 року; 
– стипендіат повинен придбати гарантійний 
поліс на випадок хвороби та нещасний випа-
док на період перебування в Польщі (в украї-
ні або в Польщі); 
– стипендіат сам покриває витрати на приїзд 
до Польщі та повернення додому.

ЗаЯВИ кандИдатіВ:
кандидати на отримання стипендії Gaude 
polonia повинні надсилати свої заяви за посе-
редництва польської дипломатичної установи: 
Польський інститут у києві: 01030 київ, 
вул. Б. Хмельницького, 29/17,  
тел. (044) 288-03-04, 278-16-01, 278-30-65, 
факс 288-02-86; 
одночасно копії заяв можна надіслати до 
націо нального Центру культури у Варшаві: 
факс (+48 22) 210-01-01, 
e-mail: bogumila.berdychowska@nck.pl 

тЕРмін ПодаЧі докумЕнтіВ:
термін подачі документів (заява, рекоменда-
ційні листи, копії диплома, рецензій тощо) – 
до 15 жовтня 2013 року.
Заяви, які будуть надіслані після закінчення 
цього терміну, не розглядатимуться. 

анкЕта
Бланк анкети та інформацію стосовно стипен-
діальної програми можна знайти на інтернет-
сторінках: 

• Національного Центру Культури у Варшаві:
nck.pl 
• Польського Інституту у Києві: 
polinst.kiev.ua
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