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Юрій Макаров 
про роль 

середнього класу 
в суспільних 

перетвореннях 

Лисичанськ на межі революції
Як орієнтованість на велике виробництво і брак 

альтернативи у вигляді середнього та малого 
підприємництва сформували безвихідне 

становище в місті на Луганщині 

Двічі об’єднані
Чому, попри успішне 
злиття «Фронту змін» 
та «Батьківщини», 
об’єднаній 
опозиції загрожують 
подальші розколи і втрата електоральної підтримки

Тенденція тижня: 
у чиїх інтересах 
здійснюється тотальний 
перерозподіл медіа-
ринку в Україні   

ІНОЗМІ: зближення 
Туреччини та Росії, 

протести в Бразилії, 
кредит довіри Литви 

Україні 

 Хто такі «укрАінци» і чого вони хочуть
«УкрАінская» псевдоідентичність   
є вибуховою сумішшю совкових цінностей, 
блатних «понятій» та ідей слов’янської єдності 

Імітація великого бізнесу 
Високі депозитні ставки за нульової інфляції, дорогі 
кредити, недофінансування банками виробничої 
сфери, використання їхніх коштів для вирішення 
бюджетних проблем – наслідки згубної 
економічної політики влади
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Майже серйозно 
про корпоративне 
протистояння між 

прокуратурою  
та МВС

У пошуках другої Росії
Для чого влада активно 

вибудовує концепцію 
«укрАінцев правільних» 
на противагу українській 

більшості 

Ліки від бідності
Польський реформатор Лешек 
Бальцерович дає поради, як 
Україні піти шляхом ринкових 
реформ 

Секрети, брехня й американські шпигуни
Американські спецслужби збирають 
більше інформації 
про своїх громадян та іноземців, ніж 
думає переважна частина людей 

Мілда чи Європа?
Чому країни Балтії 
все ще хочуть стати 
членами єврозони

Галицький Донбас 
Тиждень побував у 

Червонограді – місті двох назв 
і традицій 

Як говорить зброя
Сорж Шаландон про ірландських 
борців за свободу, політичне 
«вбивство» 
гумором та егоїстичність 
французької літератури

Українські ландскнехти 
Чому під час Визвольних 
змагань за українську 
незалежність воювали 
іноземні легіонери

Хаос на Північному Кавказі
Як Кремль скористається  
з бостонських терактів для 
маскування своїх спроб 
придушити ісламські 
повстанські настрої  
на Північному Кавказі

Бунт проти султана 
Ердогана
Протестний рух  
у Туреччині розколов 
тамтешнє суспільство 
на два табори 
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СВіТ

Ярослав Пешек 
про корупційний 

скандал у Чехії 

ЕКоНоміКА

СУСПілЬСТВо

СПАДоК



 20 червня 1963  21 червня 1798  22 червня 1941 

 13–19 червня 
Турецька влада 
силою розігнала 
опозиційний 
мітинг у Стамбулі. 
Постраждали  
29 осіб 

Єгипет розірвав 
дипломатичні 
відносини із Сирією, 
таким чином 
висловивши підтримку 
тамтешній опозиції 

Венеціанська комісія 
визначила, що 
український закон про 
референдум не повністю 
відповідає міжнародним 
стандартам 

Львівський 
окружний адмінсуд 
скасував рішення 
міськради про 
заборону радянської 
символіки 

Після нападу Німеччини на 
СРСР у Литві розпочалося 
антирадянське повстання, 
що привело до тимчасового 
відновлення незалежності 
країни

США й СРСР підписали 
угоду про встановлення 
гарячої лінії зв’язку 
між урядами двох 
наддержав

У битві за Вінегар Хілл 
британські війська 
розгромили об’єднані 
сили ірландських 
повстанців

Тиждень  
в історії

Автор: 
Андрій Скумін

17 
червня стало відомо, що пре
зидент медіа-групи UMH 
group Борис Ложкін і Генна
дій Боголюбов (група «При

ват») продали проект «Фокус» (жур
нали «Фокус», «Фокус. Красивая стра-
 на», сайт focus.ua) українській компа
нії Vertex United. Її співвласники – оде
сити Борис Кауфман та Олександр 
Грановський. Останні не приховують, 
що для них медіа-актив є не профіль

ним (основний бізнес – Фінбанк і 
низка готелів), а «іміджевим». Утім, на 
думку, що справа може й не обмежува
тися двома згаданими бізнесменами 
середньої руки, наштовхує чітка тен
денція до переділу медіа-ринку країни 
за рахунок виходу на нього нових, пе
реважно невідомих, кінцевих власни
ків. Стосується вона передусім інфор-
маційно-аналітичного сегмента, що 
безпосередньо пов’язаний із форму
ванням громадської думки і має дуже 
велике значення напередодні та в пе
ріод виборчих кампаній. 

Навесні в Україні з’явився ще один 
потужний гравець – «Мультимедіа-
інвест груп». Формальним власником є 
Ігор Гужва, колишній довголітній ре
дактор газети «Сегодня», підконтроль
ної Рінату Ахметову. Утім, на думку екс
пертів, агресивна кампанія з розши
рення медіа-активів групи свідчить про 
те, що екс-головний редактор навряд 
чи може мати значні фінансові ресурси, 
тож, вочевидь, є лише прикриттям для 
заможніших людей. Так, 14 травня ТОВ 
«Вісті мас-медіа», власником якого є 
«Мультимедіа-інвест груп», розпочало 

Великий медіа-переділ
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Столиця 
радянської 
України 
перенесена 
з Харкова до 
Києва

Народився Джордж 
Орвелл, англійський 
письменник, 
журналіст, автор 
«Ферми тварин»  
та «1984»

 23 червня 1794  24 червня 1934  25 червня 1903 
Російська 
імператриця 
Катєріна ІІ 
надала дозвіл на 
поселення євреїв 
у Києві

 26 червня 1940 
У СРСР введено 
восьмигодинний робочий 
день, семиденний робочий 
тиждень і кримінальну 
відповідальність за 
спізнення на роботу

Рейдерський напад на 
агрофірму опозиціонера 
Аркадія Корнацького 
переріс у масову 
бійку із застосуванням 
травматичної зброї

Freedom House 
розкритикував 
вибори до ВР і 
відзначив зростання 
авторитаризму  
в Україні

випуск щоденної газети «Вести». 
Наразі її безплатно роздають біля 
кожної станції метро. А вже за мі
сяць стало відомо про придбання 
холдингом супутникового каналу 
UBR (гендиректором якого став 
сам Гужва). На сьогодні його ці
льова аудиторія – бізнесмени, 
мешканці міст обласного зна
чення, але до кінця року менедж
мент заявляє про наміри пере
форматування в новинний ціло
добовий канал «Вести TV». У 
планах холдингу також запуск 
власної радіостанції «Вести FM».

У контексті активного пере
ділу медіа-ринку, вочевидь, слід 
розглядати і події довкола телека
налу ТВі, в якого у квітні зміни
лися власник, керівництво та ко
лектив. Знову ж таки новий фор
мальний власник – дрібний аме
риканський бізнесмен родом із 
України Олександр Альтман, для 
котрого, як і для Vertex United, що 
днями придбала «Фокус», медіа-
актив є непрофільним. Тим часом 
сторони конфлікту, як відомо, тоді 
публічно звинувачували одна 
одну в намірах продати ТВі або Ві
кторові Медведчуку, або одній з 
основних груп впливу в україн
ському владному конгломераті. 

Думки експертів розходяться, 
під кого збираються ці медіа-
активи. Так, перед виходом га
зети «Вести» у ЗМІ була активно 
розтиражована інформація, що 
це проект Віктора Медведчука, 
запущений на ринок для пропа
ганди проросійських ідей: Мит
ного союзу, відповідної зовніш
ньої політики тощо. При цьому у 
фінансуванні, за однією з версій, 
бере активну участь Газпром. За 
даними інших джерел Тижня, 
Ігоря Гужву нібито спонсорує 
Дмитро Фірташ. Цікаво, що оби
дві ці версії необов’язково виклю
чають одна одну з огляду на істо

рію газового олігарха та актив
ність на російському фронті 
останнім часом Юрія Бойка, од
ного з представників так званої 
групи РУЕ. У такому разі може 
йтися і про взаємодію між Фірта
шем та Медведчуком в інтересах 
Кремля. Врешті, в біографії оде
сита Бориса Кауфмана, який 
днями став формальним власни
ком видання «Фокус», є такий 
факт, як спонсорування свого 
часу СДПУ(о) Медведчука. Аль
тернативна версія пов’язує підви
щену активність на ринку медіа зі 
структурами «Сім’ї». У випадку з 
«Фокусом» підґрунтям для таких 
припущень слугує інформація 
про те, що Кауфман підтримує 
тісні стосунки з Віктором 
Януковичем-молодшим. Підви
щена активність «Сім’ї» в при
дбанні медіа-активів була помі
чена ще торік, і її наслідком стала 
поява двох щоденних видань, 
як-от «Взгляд» і «Капитал», ко
трі пов’язують із куратором сі
мейного блоку уряду Сергієм Ар
бузовим. Перший віце-прем’єр 
також часто фігурує у ЗМІ як лю
дина, що встановила контроль 
над низкою каналів (Tonis, 
Business і «Перший національ
ний», на якому нещодавно відбу
лися серйозні кадрові ротації). 

Таке пожвавлення структур, 
раніше не дотичних до медіа-
ринку, на тлі прогнозів затягу
вання кризи на ньому може пояс
нюватися лише одним: в Україні 
де-факто стартувала президент
ська кампанія. Схоже, ще до 
кінця поточного року слід очіку
вати активізації та навіть завер
шення переділу медіа-ринку, зо
крема й за рахунок досить потуж
них активів, які все ще належать 
таким олігархам, як Ігор Коло
мойський, Віктор Пінчук, Петро 
Порошенко. 

Активістів, які 
пошкодили в Києві 
пам’ятник Лєніну, 
засудили до  
двох-трьох  
років умовно
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Повернення 
«улюбленої 
опозиції»?
19 червня відбулася зустріч 
президента з очільниками 
парламентських фракцій, у 
якій із-поміж представників 
опозиції узяв участь лише Ар-
сеній Яценюк. Двоє інших її лідерів – Віталій Кличко та 
Олег Тягнибок – відмовилися від спілкування з Янукови-
чем. Приводом для аудієнції стали вимоги опозицією 
звіту глави держави у ВР щодо критичної ситуації в країні, 
перспектив євроінтеграції та ризиків здачі стратегічних 
об’єктів (зокрема, ГТС) Росії або наближеним до влади 
структурам. АП вирішила використати цю ініціативу у 
власних інтересах, перенісши зустріч на свою територію й 
відмовивши в доступі ЗМІ, щоб унеможливити будь-який 
негативний іміджевий ефект від критики опозиції. Зре-
штою, як і слід було очікувати, жодних позитивних резуль-
татів похід Яценюка на Банкову не дав. Щоб хоч якось збе-
регти обличчя, новообраний голова політради об’єднаної 
«Батьківщини» почав переказувати журналістам і без 
того відомі банальності, а відтак як для політика, котрий 
претендує на статус національного лідера, мав наївний 
вигляд. Мовляв, гарант запевнив, що «курс на євроінте-
грацію незмінний», що питання виїзду Тимошенко за кор-
дон на лікування «розглядається», що він може зробити 
крок назустріч опозиції та прийти в Раду (умовою цього 
було висунуто добру поведінку опозиції, яка не стави-
тиме незручних запитань). Натомість влада, відома своєю 
пристрастю до «розведення кошенят», дістала низку оче-
видних пропагандистських здобутків. Для ЄС створено 
ілюстрацію, що президент відкритий до конструктивного 
діалогу, суспільству надіслано сигнал: в опозиційному се-
редовищі немає єдності щодо лінії поведінки з керівни-
цтвом держави. Дипломатичні заяви «Свободи» та 
УДАРу, що вони з розумінням ставляться до походу Яце-
нюка на Банкову у зв’язку з необхідністю вирішення пи-
тання Тимошенко, ситуації не міняють. Врешті, сам Яце-
нюк у сприйнятті значної частини виборців був скомпро-
метований як представник призабутої «улюбленої опози-
ції». Найцікавіше, що Яценюк, схоже, намагався викорис-
тати візит для того, аби засвідчити: тепер, після 
об’єднавчого з’їзду, саме він є людиною, яка має всі по-
вноваження говорити від імені найбільшої опозиційної 
політичної сили в парламенті. 
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Янукович уже не перший 
Як засвідчило останнє соціологічне опитування КМІС, за рік у президентському 
рейтингу відбулися відчутні зміни. Чинний глава держави втратив лідерські позиції та 
поступився місцем очільникові УДАРу Віталієві Кличку. Дещо зросла популярність й 
Олега Тягнибока. Натомість зменшилася електоральна підтримка Арсенія Яценюка та 
Петра Симоненка. За регіональним розподілом потенційних голосів картина доволі 
очікувана і є ніби дзеркальним відображенням лідерів рейтингу. Так, Віктор Янукович 
має більше ніж 20% на Півдні та Сході, 7% у Центрі й 5% на Заході. Віталій Кличко – 
понад 20% у Центрі й на Заході, 10% на Півдні та 6% на Сході.  
У партійному рейтингу в ПР теж не все гаразд. Як засвідчило опитування СОЦИС, 
владна команда має 17% (проти 30% на останніх парламентських виборах), тоді як 
підтримка трьох опозиційних політсил у сумі вдвічі більша. 

За даними КМІС 
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Рейтинг станом 
на кінець травня 2013

Зміни порівняно 
з  червнем 2012-го

НОРмАН ДеВІС
Дав оцінку
Відомий британський історик вва-
жає недоречним засто-
сування терміна «ге-
ноцид польського на-
селення» на Воли-
ні в 1943 році, оскіль-
ки жертвами масо-
вих вбивств були не 
лише поляки. 

ХАССАН РУХАНІ
Нове обличчя Ірану
На президентських ви-
борах в Ісламській 
Республіці Іран пере-
міг екс-секретар Ви-
щої ради нацбезпеки, 
якого вважають пред-
ставником рефор-
містських кіл. 

ДеЛяН ПеЄВСьКий
Болгарський  
Хорошковський
Призначення медіа-магната  
на посаду очільника 
Служби національ-
ної безпеки виклика-
ло масові протести в 
Болгарії. Під тиском 
громадськості уряд 
скасував це ка-
дрове рішення.

АЛяКСАНДР ЛУКАШеНКА
Таємний консультант
«Ми з Віктором Федоровичем  
маємо практику без 
шуму, без пилу зустрі-
чатися дуже часто», 
– пояснив білорусь-
кий президент свої 
нечисленні офіцій-
ні зустрічі з україн-
ським колегою. 

ВІКТОР яНУКОВич
Рятує Європу 
Президент запевняє, 
що підписання Угоди 
про асоціацію з ЄС 
сприятиме подолан-
ню єврокризи й ма-
тиме «істотний пози-
тивний вплив» на 
Євросоюз. 
 

3,2 тис. 
українців
є легальними мільйонерами. 
Дані Міністерства доходів і 
зборів за 2012 рік 

ФейС-КОНТРОЛь мАйже СеРйОЗНО

СОЦІОЛОГІя

0,35 млрд л 
стільки горілки випили в Україні у 
2012-му. За рівнем споживання цьо-
го напою українці посіли третє місце 
у світі після РФ та США. Дослідження 
International Wine & Spirit Research

€250 млн
у таку суму оцінюють  
у ЄС збитки від запровадження  
Україною мит на імпортні  
автомобілі

9,6 млрд
таким може бути населення  
Землі 2050 року. Прогноз ООН
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мАйже СеРйОЗНО

На 10%
зменшився обсяг внутрішньої торгівлі в 
Митному союзі за січень – квітень 2013 
року. Дані Євразійської економічної  комісії 

І
сторія конфлікту харківського судді та працівників ДСО, а потім мілі-
ції з прокуратурою – ілюстрація того, що в нашій країні сьогодні діє 
не закон держави Україна, а закон зграї, закритих корпорацій, які 
вважають себе особливими людьми з огляду на наявні в них повно-

важення та можливості зловживати ними. У ніч на 12 червня в харків-
ському пабі «Старгород» між відвідувачами виникла бійка. На виклик 
приїхав спільний наряд групи затримання Управління Державної 
служби охорони та патрульної служби. Заспокоювати стали найагре-
сивнішого «дебошира». Як зазвичай, спочатку міліціонери втихоми-
рили його сльозогінним газом і побили. Після цього «хулігана» мали 
відвезти до відділка, як це буває в історіях, котрих по 10 на день, і поса-
дити в ізолятор тимчасового тримання, більше відомий у народі як 
«мавпятник». Там «розбишака» міг відкупитися за «долю малую» або 
відсидіти кілька діб адміністративного арешту. Та виявилося, що «де-
боширом» був не якийсь простий смертний, а суддя Київського район-
ного суду міста Харкова. Прокуратура розпочала кримінальне прова-
дження за фактом побиття судді. Вже 13 червня (через день!!!) за її по-
данням суд прийняв рішення про затримання й арешт трьох працівни-
ків ДСО, які ще вчора натягували на служителя Феміди кайданки. 
Остання на дії «прокурорських» відповіла викривальним прес-релізом 
власної прес-служби. Міністр внутрішніх справ Захарченко надіслав 
листа генеральному прокурору з проханням об’єктивно розібратися в 
ситуації. Передивившись відеозйомку подій, переконливішою вида-
ється версія прокуратури, але це жодним чином не доводить, що в цій 
історії нарешті перемогли справедливість і закон. Перемогла корпора-
ція «прокуратура» іншу корпорацію – «міліцію», що лише підтвердило 
фактично феодальні звичаї, які панують у сучасній Україні й особливо 
розквітли за час правління нинішньої влади. Утім, кажуть, що після того, 
як Ярослав Мазурок розстріляв охоронців «Каравану» в Києві, їхні ко-
леги почали дивувати своєю ввічливістю, можливо, думаючи: «А якщо 
перед тобою опиниться другий Мазурок?». Тож не виключено, що після 
харківського інциденту й правоохоронці перед тим, як бити людей, бо-
дай подумають: «А може, це суддя (прокурор, есбеушник)?» 

ХОРОШІ НОВиНи

Належна шана 
16 червня у Боярці (Київська область) відбулося 
урочисте відкриття комплексу поховань воїнів 
Армії УНР. Шестеро чоловіків, які загинули в 
боях за незалежність України у 1918–1919 роках, 
були поховані на Будаївському цвинтарі (тепер 
старе зруйноване кладовище). Після окупації 
УНР більшовиками цвинтар, а з ним і військові 
могили, знищили. За незалежної України істо
рикам вдалося віднайти архівні документи, на 
підставі яких було встановлено особи воїнів та 
місця їх поховання. Напередодні заходу трапля
лися провокації поміж місцевого населення, 
яке, схоже, штучно підбурювали виступити 
проти відновлення військових поховань, проте 
церемонія пройшла спокійно. 

Перемогти рейдерів 
Апеляційний суд Києва 19 червня ухвалив рі
шення на користь учительки Ніни Москаленко, 
яку рейдери виселили з власного помешкання. 
Згідно з вироком суду жінку визнано першочер
говою спадкоємицею спірної частини її будинку. 
У квітні цього року подвір’я Москаленко пере
творилося на справжнє поле бою між громад
ськими активістами та рейдерами, які прагнули 
будь що захопити приватне помешкання в най
престижнішому районі столиці. 

Золото з-під води 
Українські спортсмени здобули першу золоту 
медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у 
воду, що розпочався в німецькому місті Росток 
18 червня. Юлія Прокопчук та Олександр Бон
дар виконували у напрямку «мікс» три стрибки 
з вишки й три стрибки з триметрового трамп
ліна. За програму спортсмени отримали 413 ба
лів, випередивши Німеччину (384) та Росію 
(348).

Замінник мРТ 
Учень Малої академії наук України Сергій Дівя
нін розробив зручний і доступний спосіб діаг
ностики хребта. Винахід ґрунтується на малих 
акселерометрах – пристроях, які вимірюють 
прискорення. Це ноу-хау, як вважають фахівці, 
може стати альтернативою магнітній резонанс
ній терапії – непростій і недешевій процедурі 
(коштує близько 500 грн). Найближчим часом 
винахідник планує запатентувати власний спо
сіб діагностики, інтерес до якого вже виявила 
одна німецька компанія. 

Заявка на приз 
«Ядерні відходи» українського режисера Ми
рослава Слабошпицького номіновано на приз 
Європейської кіноакадемії (EFA) в категорії 
«Найкращий короткометражний фільм». Знята 
в Чорнобилі 24-хвилинна стрічка стала першою 
в історії українського кінематографа роботою, 
що висунута на здобуття цієї нагороди. Як ві
домо, «Ядерні відходи» вже мають кілька від
знак, як-от «Срібний леопард» МКФ у Локарно, 
Гран-прі кінофестивалю «Кіношок», «Золота 
медаль» Белграда.

96,2 млн грн
такою є заборгованість із зарплати 
працівникам вугільної галузі.  
Дані Мінсоцполітики
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«США не повинні допомагати 
і сприяти російському ліде-
рові, легітимізуючи його 
владу за допомогою порож-
нього стратегічного діалогу»
Президент правозахисної організації 
Freedom House та колишній помічник 
держсекретаря США з питань демок ратії 
Девід Кремер вважає, що за Владіміра 
Путіна ситуація в Росії ставатиме дедалі 
застійнішою, а режим – ще репресивні-
шим. 
«Чому ми повинні підтримувати вступ 
Росії до Організації економічного співро-
бітництва та розвитку (ОЕСР), тоді як Мо-
сква вже приєдналася до СОТ, й при 
цьому звільняти її від ініціативи США «за-
хищати і заохочувати» цінності? Чому 
ми хочемо, щоб вона долучилася до ін-

шої регульованої організації, а потім ки-
дала виклик її правилам? Вона вже ро-
бить це в Організації з безпеки і співро-
бітництва в Європі та Раді Європи, ігно-

рує свої зобов’язання в межах Загальної 
декларації прав людини і навіть викли-
кає стурбованість у СОТ. Давайте двічі ду-
мати, перш ніж вітати РФ у нових органі-
заціях, цілісність яких вона може піді-
рвати», – зауважує Кремер.
«Крім того, найбільша перешкода для 
подальшої інтеграції Росії в умовах гло-
балізованої економіки не має нічого 
спільного з підтримкою чи опозицією з 
боку США – причиною проблем РФ є не-
приборкана корупція, яка відганяє 
вкрай необхідні іноземні інвестиції… 
Посилюючи день за днем репресії, Путін 
будує авторитарний режим, який не ви-
являє жодної поваги до власного народу 
або законів... Сполучені Штати не пови-
нні допомагати і сприяти російському лі-
дерові, легітимізуючи його владу за до-
помогою порожнього стратегічного діа-
логу. РФ за керівництва Путіна ніколи не 
зможе стати динамічною, лише більш 
гнилою та застійною і водночас більш 
репресивною й авторитарною, позаяк 
це єдиний спосіб для Путіна втримати 
контроль», – переконаний експерт.  

«Останні зміни та атмосфера 
можуть віщувати тіснішу співп-
рацю між Росією  
та Туреччиною»
Старший науковий співробітник у справах 
ООН Інституту релігії та суспільної полі-
тики Шай Френклін припускає, що посту-
пова ізоляція Росії та Туреччини від За-
ходу й зростання авторитарності режи-
мів обох країн можуть сприяти їхньому 
зближенню. 
«Останні зміни та атмосфера можуть ві-
щувати тіснішу співпрацю між Росією та 
Туреччиною. І, ймовірно, з певним на-
міром. По-перше, Туреччина. Останні 
протести та репресії в Стамбулі виявили 
гірке віддалення прем’єр-міністра Ре-
джепа Таїпа Ердогана від Заходу, що 
почалося з відхилення Європейським 
Союзом початку переговорів про вступ 
Туреччини, після чого можна було спо-
стерігати його відкриту ворожість до Із-
раїлю... 
По-друге, Росія. Коли холодна війна добі-
гала кінця, СРСР ще спонсорував Мад-
ридську конференцію та угоди в Осло, 
але про Росію відтоді було чути лише 
тоді, коли вона ставала на шляху Сполу-

чених Штатів у вирішенні питань на 
Близькому Сході.
Коли квартет (квартет посередників 
близькосхідного врегулювання: ООН, 
США, ЄС та Росія. – Ред.) став неактуаль-
ним, Москва досить ефективно протисто-
яла вторгненню Вашингтона в Ірак під 
дипломатичним прикриттям, відкладала 
міжнародне вторгнення Сирію і поблаж-
ливо послаблювала міжнародні санкції 
проти ядерних амбіцій Ірану. З огляду на 
те що клептократичні еліти Росії не мо-
жуть більше довіряти свої гроші Кіпру, 

вияв сили Ердогана в парку Гезі має пере-
конати їх, що Туреччина є безпечною 
ставкою і поділяє їхні цінності», – переко-
наний експерт.
«Росія і Туреччина обидві відновлюються 
після коротких періодів відкритості та 
вільного підприємництва, й обидва лі-
дери, вочевидь, насолоджуються приду-
шенням дисидентів і провокуванням За-
ходу. Путін щойно оголосив, що, коли на-
дійде його черга керувати G-8 наступного 
року, одним із пріоритетів буде прибор-
кання офшорів, таких як Кіпр». 
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«Литва не має іншого вибору, 
окрім як підтримати сьогодні 
заявку України на Угоду про 
асоціацію з ЄС»

Віце-спікер литовського парламенту і 
голова Комітету з європейських справ 

Ґедімінас Кіркілас підкреслив, що на са-
міті у Вільнюсі Литва та інші нові члени 
ЄС повинні дати Україні кредит довіри. 
«Литва сподівається, що ЄС підпише Угоду 
про асоціацію з Україною під час саміту 
Східного партнерства 28–29 листопада у 
Вільнюсі. І я переконаний, що такий крок 
дасть ЄС дедалі ефективніші інструменти 
впливу на цю державу, особливо в питаннях 
демократичних реформ і прав людини. Та-
ким чином Україна буде політично поєд-
нана з демократичною Європою, а отже, 
стане менш сприйнятливою до недемокра-
тичних стимулів ззовні», – пише Кіркілас.
«Натомість перенесення укладення Угоди 
про асоціацію України з ЄС український на-

род та демократичні сили можуть зрозуміти 
як неприйняття або заборону входження 
країни до Європи. Водночас недемокра-
тичні сили кваліфікують такий жест як до-
звіл рухатися далі у напрямку консолідації 
недемократичного режиму. Понад те, не 
виключно, що цей рік стане переломним 
для України, а тому відкладання можуть 
стати постійними... Литва та інші нові члени 
ЄС повинні дати Україні кредит довіри… 
Моя країна, яка пережила подібну післяво-
єнну історію і тягар переходу до демократії, 
а також складний процес інтеграції в ЄС, не 
має іншого вибору, окрім як підтримати 
сьогодні заявку України на Угоду про асоці-
ацію з ЄС», – вважає Кіркілас. 

«Світ може потішитися 
вже тому, що біль-
шість іранців проголо-
сували за розрив зі 
спадщиною Агмадіне-
жада»

Видання висловлює сподівання 
на позитивні зміни в Ірані після 
обрання президентом колиш-

нього ректора університету реформатора Хассана Рухані. 
«Тільки-но світ втратив надію на реальні зміни в Ірані, як там-
тешні президентські вибори піднесли сюрприз. Замість повто-
рення консервативної перемоги 2009 року переконаний ре-
форміст Хассан Рухані, чия кампанія закликала до поміркова-
ності в країні та конструктивних відносин зі світом, здобув абсо-
лютну більшість у першому турі голосування. Це позитивне за-
перечення років правління Агмадінежада, а також виклик насе-
лення жорстким консервативним обмеженням іранської полі-
тики. Світ може потішитися вже тому, що більшість іранців про-
голосували за розрив зі спадщиною Агмадінежада, а верхо-
вний лідер аятола Алі Хаменеї та Революційна гвардія не зва-
жилися на те, щоб перекрутити результати голосування, повто-
ривши таким чином досвід 2009 року», – йдеться в статті.

«Протести в Бразилії спрямовані проти коруп-
ції та безкарності, проти мерів, губернаторів і 
президента»

Німецька газета пише про те, як протести в Бразилії, спри-
чинені незадоволенням дорожнечею підготовки до чемпіо-
нату світу з футболу 2014 року, подібно до Туреччини пере-
росли в демонстрації проти корупції та економічних про-
блем. 
«Такої схибленої на футболі країни, як Бразилія, немає більше 
ніде у світі. Але саме під час Кубка конфедерації там вибухнули 
протести. Багато бразильців, які з таким нетерпінням чекали на 
чемпіонат світу-2014, раптом стали ворогами цієї мегаподії… 
Наче з нічого у великих містах здійнялася хвиля обурення. Без-
божно дорогі арени для чемпіонату стали лише стимулом. 
Швидко знайшлося попурі тем, які не до вподоби бразильцям: 
протести спрямовані проти корупції та безкарності, проти мерів, 
губернаторів і президента… Вони так само раптово й масово ви-
ходять на вулиці після єгиптян, нью-йоркців, іспанців, греків або 
чилійців. Більшість протестувальників жодним чином не походять 
із фавелів (бразильських нетрів. – Ред.), а є вихідцями із серед-
нього класу», – пише видання. 
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Двічі об’єднані
Попри успішне злиття «Фронту змін» та «Батьківщини», без перегляду 
Яценюком підходів до партійного будівництва об’єднаній політсилі 
загрожують подальші розколи і втрата електоральної підтримки

14 
червня відбувся об’єд-
навчий з’їзд «Батьків
щини», який, зважа
ючи на попередні при

страсті, мав усі шанси стати скан
дальним (див. № 23/2013). 
Утім, керівництво партії змогло 
забезпечити потрібну «кар
тинку», й об’єднання «Батьків
щини», «Фронту змін», партії 
«Реформи і Порядок» і частини 
«Народного руху» таки відбу
лося. Схоже, було вирішено шу
кати компроміс та обійтися без 
«війни» на з’їзді й для цього за
доволено деякі претензії «старої 
гвардії»: «Фронт змін» самороз
пустився (а не призупинив діяль
ності), Арсеній Яценюк не дістав 
повноважень одноосібно звіль
няти місцевих парткерівників, а 
його «сірий кардинал» Микола 
Мартиненко не обійняв у партії 
жодної посади й навіть не увій
шов до її складу. Водночас не ви
ключили з її лав представників 
«фронди» – підписантів скан
дального листа до екс-прем’єрки. 
З’їзд підтвердив рішення про ви
сунення саме Юлії Тимошенко 
кандидатом у президенти без 
жодних згадок у цьому контексті 
про Яценюка. 

ХиТКА ПеРеВАГА
Зміни до статуту партії, окрім 
появи посади голови політради, 

створеної персонально під Яце
нюка, передбачають перетво
рення виконавчого секретаріату 
«Батьківщини» на її штаб, ко
трий очолить Олександр Турчи
нов. Перший заступник голови 
партії, яким він також став, від
тепер обиратиметься з’їздом, а 
не призначатиметься політра
дою. Сво  єю чергою, новий склад 
останньої та її президії, на пер
ший погляд, засвідчив, що 
«старі бютівці» змогли відсто
яти власні позиції та не допус
тити захоплення структури 
«фронтовиками». У політраді 
співвідношення становить при
близно 3:2, а в її президії, яка 
має виключне право розпускати 
територіальні місцеві організа
ції, перевага «старої Батьків
щини» ще більша – 2:1.  

«Фронт змін» самоліквіду
вався та рекомендував усім пар
тійцям вступати до білосердеч
них лав. Очільники місцевих осе
редків ФЗ у процесі об’єднання 
мають стати першими заступни
ками керівників відповідних ор
ганізацій «Батьківщини» (до
стоту як «Сильна Україна» Сергія 
Тігіпка свого часу вливалася в 
Партію регіонів). Утім, не всі міс
цеві осередки «фронтовиків» по
годилися на злиття. Проблеми 
виникли з Дніпропетровською, 
Вінницькою та Житомирською 

облорганізаціями. Значна час
тина партійного активу ФЗ кілька 
років тому формувалася саме з 
вихідців із «Батьківщини», які 
нині не мають жодного бажання 
повертатися. Уже на ліквідацій
ному з’їз  ді «Фрон  ту змін» проти 
об’єд нання публічно виступили 
чотири нардепи: Андрій Па
велко, Леонід Сергієнко (цих 
двох уже давно називають най
ближчими кандидатурами на 
«тушкування»), Володимир По
лочанінов і Геннадій Зубко. Істо
рія останнього вельми показова 
– він давно перебуває в конфлікті 
з керівником обласної «Батьків
щини» Сергієм Пашинським, за
ступником якого мав би стати, 
тож віднедавна активно розкру
чує власний регіональний проект 
«Наш дім – Житомир». 

ДВІчІ ОБ’ЄДНАНІ  
ПРОТи  ОБ’ЄДНАНиХ
Об’єктивно злиття «Фронту 
змін», «Батьківщини» та партії 
«Рефор  ми і порядок» оголило лі
нію розламу між двічі об’єд-
наними та рештою об’єднаних, 
що створює підґрунтя для поси
лення різнобою в парламент
ській фракції ВО «Батьківщина». 
Анатолій Гриценко, Микола Ка
теринчук, група В’ячеслава Кири
ленка (яка давно демонструє 
прагнення до реінкарнації влас
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яКщО яЦеНюК  
Не  РеАГУВАТиме НА 
КРиТиКУ, ВІДПУчКОВУВАННя 
ВНУТРІШНІХ ОПОЗиЦІОНеРІВ 
ТРиВАТиме

ного партійного бренда «За Укра
їну!») де-факто дістають ширший 
простір для маневру. Понад те, 
створюються й нові партійні 
структури у межах фракції «Бать
ківщини», альтернативних партії 
«Батьківщина». Зокрема, форма
лізується група депутатів, яку до 
парламенту під прапорами об’єд-
наних завів Петро Порошенко. 17 
червня його топ-менеджер і депу
тат від «Батьківщини» Юрій 
Стець очолив партію «Солідар
ність» та від її імені увійшов до 
складу політичної ради об’єд-
наної опозиції. Цей крок уже 
привітав й Олександр Бригинець, 
якого також пов’я зують із шоко
ладним мільярдером. Окрім того, 
у світлі чуток про зближення 
Яценюка та Порошенка відпо
відні процеси можуть свідчити 
про посилення впливу остан
нього на ухвалення рішень в 
об’єднаній опозиції, одним із 
перших результатів чого може 
вже незабаром стати висунення 
його кандидатури на посаду місь
кого голови Києва.

Відразу після об’єднавчого 
з’їзду Яценюк спробував перейти 
в наступ на найактивніших пред
ставників «фронди». Окрім не
вдалої спроби виключити з партії 
ініціаторів написання скандаль
ного листа до Тимошенко відбу
лася наразі безрезультатна атака 
на Анатолія Гриценка. Йо го на
магалися присоромити й змусити 
вийти з фракції об’єд наних доб-
ровільно, скласти мандат. Він уже 
заявив, що цього не зробить. На
томість не втомлюється критику
вати Яценюка за його нездатність 
налагодити нормальну взаємодію 
з колегами по фракції, яких Арсе
ній Петрович, мовляв, розглядає 
ли ше як безправних кнопкодавів. 
Попри деструктивну роль Гри
ценка в українській політиці, про 
що вже писав Тиждень (див. 

№ 6/2003), коли Яценюк не по
чне реагувати на конструктивну 
критику, то ґрунт для розши
рення кола невдоволених зали
шиться й відпучковування від 
двічі об’єднаної ним «Батьків
щини» не лише тушок, а й вну
трішніх опозиціонерів, зорієнто
ваних на альтернативні політичні 
проекти, триватиме. 

Юрій Луценко уже фактично 
дав старт проекту, що може за
безпечити психологічно ком
фортний перехід невдоволених 
волюнтаризмом Яценюка об’єд-
наних у нову, цілком безпечну 
для них із погляду збереження 
іміджу опозиціонерів, а не тушок 
політсилу. Попри формальне 
привітання учасників об’єднав-
чого з’їзду з акцентом на тому, 
що адресоване воно саме «партії 
Юлії Тимошенко», він заявив, що 
не вступив до неї, бо «почне шлях 
до тієї самої мети, до якої йде 
«Батьківщина», знизу, від людей, 
організовуючи взаємо зв’я  зок 
опозиційних партій і громадян». 
А також наголосив, що «важли
вим компонентом майбутньої пе
ремоги є не дискусії про те, хто 
єдиний кандидат, а робота над 
тим, щоб цього кандидата під
тримали мільйони без  партійних» 
(натякнувши на Яценюка, який 
сподівається, що вступ до «Бать
ківщини» дасть йому змогу стати 
її фактичним висуванцем на пре
зидентських виборах). Більш від
вертим сигналом був один із со
ратників Луценка Юрій Гримчак, 
який у відкритому листі на сто
рінці у Facebook заявив, що зму
шений вийти з політсили, 
оскільки «партії, до якої я нале
жав, більше не існує. Як були 
тушки в Раді, так і будуть», а від
так висловив підтримку тим опо
зиціонерам, які вирішили не вли
ватися до об’єд  наної «Батьків
щини».

Зрозуміло, що кожна зі сто
рін об’єднання, яка лобіювала 
його, – і керівництво старої 
«Батьківщини» на чолі з Тур
чиновим, і нові партійці на чолі 
з Яценюком, – розраховують 
використати об’єднання у влас
них інтересах. Перші, можливо, 
вважають, що це дасть змогу 
зберегти партію дієздатною та 
забезпеченою фінансовим ре
сурсом. І водночас за сприятли
віших обставин (наприклад, 
виходу Тимошенко з в’язниці 
або появи перспективнішого 
порівняно з Яценюком лідера) 
не створюватиме нездоланних 
перешкод для усунення з по

сади нового голови політради 
або зведення нанівець його 
впливу в партії. Як це вже ко
лись сталося із Сергієм Тігіп
ком у ПР. Другі, вочевидь, як і 
свого часу Тігіпко, можуть роз
раховувати на здатність «заво
ювати зсередини» «Батьків
щину», перетворивши її досить 
потужну, як для нинішньої 
української опозиції, партійну 
структуру на власну опору на 
президентських, місцевих та 
парламентських виборах. Шан
сів реалізувати такий сценарій 
у групи Яценюка за нинішніх 
умов значно більше, аніж їх 
було, приміром, у того самого 
Сергія Тігіпка в ПР. Звести їх 
нанівець може хіба що звіль
нення Тимошенко під Віль
нюський саміт Східного парт
нерства восени цього року. 
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«Мы 
РАЗНыЕ».  
Постановочні 
«антифашист-
ські» марші 
регіоналів ста-
ли своєрідною 
маніфестаці-
єю «укрАінцев 
правільних» 
на противагу 
«неправиль-
ним» україн-
цям 

У пошуках другої Росії
Поставши перед необхідністю обґрунтувати своє право  
на необмежену владу в Україні, «донецькі» активно  
вибудовують концепцію «укрАінцев правільних» на противагу 
українській більшості

П
редставники нинішніх 
«донецьких еліт» завжди 
сприймали українську 
національну ідентичність 

як ворожу для себе, адже їхня са
мосвідомість сформувалася на 
базі специфічної регіональної 
ментальності радянського роз
ливу з гіпертрофованим почут
тям територіального патріоти  - 
з  му (див. Тиждень, 22/2012). 
Однак, опинившись біля керма в 
країні й поставши перед необхід
ністю обґрунтувати своє право 
на необмежену владу, з одного 
боку, перед Москвою, а з іншого 
– перед опозицією української 
більшості, вони змушені бодай 
інстинктивно шукати альтерна
тивний концепт ідентичності.

Аналогічна ситуація свого 
часу склалася в сусідній Білорусі, 
де, попри всю комічність фігури 
Лукашенки як лідера, він зрозу
мів, що держава не може існу

вати без ідеологічного обґрунту
вання, без власного історичного 
міфу. Адже ідентичність – це са
моусвідомлення певної групи 
людей у навколишньому світі, 
сукупність цінностей, які ото
тожнюють кожного її представ
ника з певною спільнотою, на
цією, державою. Саме тому там 
було розроблено концепцію «Іде  -
ологічних основ Білоруської дер
жави», відому як «лукашизм». 
Ключова ідея згаданої історіо
софської концепції – радянська 
Білорусь стала реальним втілен
ням білоруської державності, а 
Республіка Білорусь – її логіч
ним продовженням. 

Для «донецьких» неорадян
ська ідентичність так само орга
нічна, оскільки вони є денаці
оналізованим сплавом часів 
СРСР. Аналіз поглядів тієї час
тини регіоналів, які відповіда
ють на формулювання пар

тійної ідеології, свідчить, що 
сьогодні вони активно вибудо
вують концепцію «правільних 
укрАінцев» на противагу «укрА
інцам нєправільним», «фашис
там», які розмовляють і ведуть 
боротьбу за якусь там мову, по
стійно виступають проти влади, 
котра «найкраще відстоює наці
ональні інтереси України на За
ході та Сході» і т. д. По суті, 
йдеться про органічний розви
ток ідеї Януковича про «козлов, 
которые мешают нам жыть» 
зразка 2004 року. 

Водночас Україну «укрАін
цев правільних» регіонали, схо-
 же, бачать як таку собі другу Ро
сію. Ключові відмінності, на їхню 
думку, полягають лише в тому, 
що вона має сприятливіші умови 
для життя, м’якший природний 
та певною мірою політичний 
клімат і, що найважливіше, 
влада тут належить їм, «доне
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«УКРАІНСКАя» 
ПСеВДОІДеНТичНІСТь,  
яКУ РеГІОНАЛи ХОчУТь 
НАВ’яЗАТи КРАїНІ,  
Є СУРОГАТНОю І ПОЗБАВЛеНА 
СОЦІАЛьНОГО ґРУНТУ

цьким», а не якимось там путін
ським «пітерським». Таку свою 
другу Росію, яка цілком може на
зиватися й «Украіной», «укрА
інци правільниє» ладні захи
щати від конкурентів як зі Сходу, 
так і з Заходу, наскільки зможуть 
і, звісно ж, якщо зможуть. Голо
вне – створити для цього ідеоло
гічне підґрунтя. 

В одному зі своїх інтерв’ю 
2010 року Борис Колесніков, 
який керував ідеологічною ро
ботою ПР під час торішніх 
парламентських виборів, заяв
ляв: «Независимость Украины 
не подлежит обсуждению. Ни в 
какой плоскости… укрАинцам 
надо дать шанс, возможность 
построить мощную страну». 
Втім, на запитання, що він розу
міє під поняттям «укрАінци» і 
чим вони відрізняються від 
росіян, прямолінійно заявив: 
«Боль  шого отличия, наверное, 
все-таки нет… Украина более 
компактна… более мягкий кли
мат все-таки, это плюс… укрАин-
 цы, как и многие россияне, хо
рошо образованы в основной 
своей массе». 

При цьому показово, що та 
частина регіоналів, яка претен
дує на вироблення партійної іде
ології й активно, свідомо чи ні, 
формує останнім часом концепт 
«укрАінца правільного», вельми 
принципово відрізняється від 
решти спікерів ПР послідовною 
категоричністю в несприйнятті 
української мови бодай у публіч
ному спілкуванні й навіть на 
державній службі. У цьому ви
падку не йдеться про політиків 
на кшталт Вадима Колесніченка, 
які асоціюють себе навіть не з 
«укрАінцамі», а безпосередньо з 
«русским движением на Укра
ине». Візьмімо приклад типової 
«укрАінки» з ПР Олени Бонда
ренко, яка регулярно наполягає, 
що підвищення статусу росій
ської мови – «это попытка защи
тить право укрАинцев говорить 
на родном языке». При цьому 
вона вдає, ніби не бачить нічого 
ненормального в тому, що рід
ною для українців є не україн
ська (це було б цілком логічно), а 
російська, наводячи на виправ
дання явно некоректні порів
няння. «Австрия, у которой нет 
австрийского языка, говорит по
лностью на немецком… Канада, 
у которой нет канадского языка, 
говорит на двух языках: фран
цузском и английском», – твер

дить вона, хоч сама в цій же 
фразі фактично й дає відповідь: 
ці держави, на відміну від Укра
їни, не мають і не мали власної 
мови.  

Утім, і позірна боротьба за 
«рівноправність мов» в «укрАін
цев правільних» швидко вияв
ляє свою однобокість та подвійні 
стандарти, тільки-но доходить 
до критичних ситуацій. Тоді 
з’ясовується, що вони не лише 
борються за право розмовляти 
мовою іншого народу, а й зму
шують до цього «укрАінцев 
тьом  них і нєправільних». Так, 
під час візитів до західноукраїн
ських регіонів у часи свого віце-
прем’єрства головний ідеолог 
ПР Борис Колесніков вимагав 
від місцевих чиновників гово
рити з ним російською. А Олена 
Бондаренко продемонструвала 
аналогічні погляди навіть пу
блічно, причому стосовно не 
можновладців, а виборців, за 
право «общаться на их родном и 
понятном языке», нібито й ла
мають списи біло-сині лобісти 
російської мови. 

«УкрАінская» псевдоіден
тичність, яку регіонали хочуть 
нав’язати всій країні, прире
чена,  оскільки є сурогатною, 
ґрунтується на хибному тракту
ванні самосвідомості українців 
як регіонального різновиду ро
сійської ідентичності, а головне 
– через брак соціальних підва
лин у сучасному українському 
суспільстві. Вона не здатна ста-
 ти ідеологічною опорою для 
протидії російській геополітич
ній та економічній експансії, 
адже сама є час  тиною «Русского 
міра» й тіль  ки в ньому і може 
утримувати Україну. Водночас 
шкідливість концепту «укрАін
цев правільних» полягає в тому, 
що він перешкоджає консоліда
ції української політичної нації 
на осно  ві природної та реальної 
української європейської іден-
тич  но  сті,  ство рю  ючи ілюзію 
аль тернативи. Визначає Укра
їну як уламок совка, не залиша
ючи їй іншого шляху, окрім як 
бути автономною частиною 
«Русского міра», хоча з пев
ними місцевими особливос
тями, і за цим критерієм набли
жається до таких регіональних 
ідентифікацій, як «сибіряки» в 
самій РФ. Водночас вона не
спроможна на щось більше – 
формування альтернативної і 
рівнозначної російській націо

нальної ідентичності. Носіям і 
пропагандистам політичного 
«укрАінства» об’єк тив  но не -
властиве усвідомлення відмін
ностей від Росії на ментальному 
рівні, належності Украї ни та 
українців до європейської, а не 
євразійської цивілізації. Звід    си 
й схильність до російських ме
тодів не лише в гуманітарній 
царині, а й на рівні державного 
управління, «дес по  тич   но-хо ло-
п     ської» моделі відносин між 
владою та суспільством, правого 
нігілізму, команд но-адміністра-
тивної економічної політики, 
нехтування вільним та конку
рентним підприємництвом у 
його європейському сенсі, а не у 
вигляді російських «кормлєній» 
для вузь  кого кола лояльних до 
влади осіб, які вони можуть 
мати лише на час збереження 
нею повноважень. 

Таким чином, «укрАінская» 
псевдоідентичність, до якої схи
ляється значна частина ниніш
нього владного конгломерату, 

зокрема й так звані молодоре
форматори із «Сім’ї», а також 
чимало приваблених нею росій
ських політемігрантів останньої 
хвилі, об’єктивно прирікатиме 
Україну на деградацію та по-
даль  ше втягування в російські 
неоімперські реставраційні про
екти на пострадянському терені. 
Лише на бажанні не сприймати 
справжню українську ідентич
ність і замінити її різновидом 
російської, відкинувши решту 
суспільства на маргінес, з од
ного боку, та не здаватися на 
милість Путіна – з іншого, іден
тичність ґрунтуватися не може. 
У цьому полягає хиткість усієї 
концепції політичного «укрА
інства», що неминуче прире
чена на провал. Врешті-решт, 
ключова відмінність України 
від Білорусі полягає в тому, що 
справжня українська націона -
льна самосвідомість встигла 
набути достатньо довершених 
форм, хоча її формування все 
ще триває. 
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Х
то такі українці й чого 
вони хочуть? Свого часу 
це питання поставив у 
однойменному нарисі 

Михайло Грушевський. Тоді, в 
час Української національної 
революції, йшлося про підста
вові речі: що об’єднувало укра
їнців як націю колись і що їх 
має об’єднувати тепер. Відпо
віді були досить простими й 

відтоді стали мало не підруч
никовими істинами: їх, як і 
кожну питомо європейську на
цію, об’єднують спільні історія 
й культура, а в теперішній час 
повинен згуртувати спільний 
проект розбудови демократич
ної суверенної держави, у якій 
панівною має бути українська 
мова як визначник власне того 
соціокультурного коду, котрий 

робить цю державу національ
ною (див. Тиждень, № 
27/2012, № 21/2013, № 
23/2013). Далі був ще довгий 
перелік спільних прагнень, які 
мали б гуртувати українців си
туативно, так би мовити, «на 
злобу дня» (питання власності, 
освіти, політичних свобод). На
томість це credo нації та її дер
жави в найстислішому розу

Автор: 
Олексій 
Сокирко 

Хто такі «укрАінци» 
й чого вони хочуть
«УкрАінская» псевдоідентичність, яку партія влади намагається 
нав’язати всій країні, є вибуховою сумішшю совкових цінностей, 
блатних «понятій» та ідей слов’янської єдності 

СВІЙ ХУТОРОК. У власній передвиборчій агітації 
2004 року Віктор Янукович узагальнив образ 
«правильної» України в розумінні ПР 
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УКРАїНА ДЛя «УКРАІНЦеВ», 
Це Не КРАїНА й Тим ПАче Не 
ДеРжАВА, А ПеВНА 
ТеРиТОРІя,  
ДО яКОї ВОНи мАюТь ТРОХи 
СеНТимеНТАЛьНе 
СТАВЛеННя 

мінні насправді мало зміни
лося відтоді. Запитаймо фран
цуза, італійця, англійця чи по
ляка, що визначає їхню націо
нальну належність тепер, і по
чуємо ті самі відповіді: спіль
ність минулого, єдність у тепе
рішніх цілях і, звичайно ж, 
мова та культура. 

Утім, поглянувши на ситуа
цію, що склалася в Україні 
майже через 100 років після ви
ходу памфлету Грушевського, 
побачимо активно пропаговану 
нову ідентичність: не україн
ську, а як «укрАінскую» (нео
дмінно з таким наголосом!), 
парадоксальність та потвор
ність якої водночас і смішить, і 
лякає. 

Після приходу до влади в 
2010-му, донецький істебліш
мент раптом усвідомив, що його 
регіонального патріотизму й 
специфічної мови символів і со
ціальних знаків явно замало, 
щоб пояснити всій країні, чому 
саме їхній президент та уряд 
найкращі, як вони піклувати

муться про решту регіонів і куди 
взагалі поведуть країну завтра. 
Прибравши до своїх рук дер
жаву, нові господарі розгублено 
з’ясували, що це господарство 
набагато більше за єнакіївську 
автобазу й до того ж строкатіше 
і складніше у своїх настроях та 
уподобаннях, аніж вони звикли 
його бачити на картах електо
ральних округів. Відтак слова 
«Україна» й «українці» вони по
чали вимовляти по-своєму, 
вкладаючи в нього власний, 
тільки їхнім світоглядом і логі
кою продиктований, сенс.  

АНАТОмІя «УКРАІНСТВА»
Ідентичність «укрАінцев» є ви
буховою сумішшю совкових 
цінностей і блатних «понятій», 
тобто поєднанням цінностей 
тих, хто брав участь у її витво
ренні. «УкрАінєц», з погляду 
цієї ідеології, має бути терпля
чим, лояльним до держави, 
обов’язково вдячним їй за опіку 
і турботу, пишатися нею, її істо
рією та культурою. Під остан
німи мається на увазі повний 
комплект реінкарнованого су
часною російською пропаган
дою імперсько-радянського 
коктейлю: «Вєлікая побєда», 
слов’янська єдність, 
православ’я, захист від злово
рожих підступів Заходу. До
дамо сюди ще святкування 23 
лютого, 8 березня та 9 травня 
на рівні з Великоднем і Різд
вом, вклоніння «мученически 
убиенному государю Николаю 
ІІ с семьей» та відзначення дня 
Комсомолу, Новий рік під «бла
китний вогник» із Шаболовки, 
ностальгійний салат «Олів’є» і 
сакраментальне «ліш би нє 
било войни». Стрижнем іден

тичності «укрАінца» є «спільні 
цінності», про відродження 
яких торік заявив прем’єр Ми
кола Азаров і які мають вивести 
суспільство з економічної 
кризи, скерувати його до нових 

перемог. Те, з чим і ким саме ці 
цінності виявляють спільність, 
також не приховують – це Росія 
й загалом той простір, що в 
культурному відношенні обер
тається довкола її історичної 
традиції.

Ідентичність «укрАінца» 
хоч і є мутантною за своєю сут
ністю, однак має й цілком чіткі 
просторово-часові координати. 
Не вірите? Згадаймо лише, як 
їх озвучував у 2011–2012 роках 
віце-прем’єр-міністр з інфра
структури Борис Колесніков – 
перший експрес-потяг закор
донного сполучення мав, згідно 
з його планами, зв’язати укра
їнську столицю із Москвою. 
Пунктом другим ідентифікацій
ного орієнтування був час – 
ні-ні, не середньоєвропейський, 
як годилося б зробити, готую
чись до європейського чемпіо
нату з футболу, а саме москов
ський, навіть попри те що в са
мій Білокам’яній остаточно так 
і не визначилися, з якими ча
совими поясами їй синхронізу
ватися.

 Увесь цей мікс озвучують 
та підносять так, нібито якраз 
він і є справжньою сутністю 
українців як народу. «УкрА
інци» – це ми, промовляють 
вони з телеекранів, ми народ 
цієї країни, виразники її тра
дицій, цінностей і майбут
нього. У своїй самооцінці полі
тичний «укрАінєц» любить 
підкреслювати власну духовну 
вищість і навіть певний мо
ральний месіанізм, як-от місь
кий голова Луганська Сергій 
Кравченко, котрий, порівню
ючи своє місто зі Львовом, 
якось заявив: «Львів – специ
фічне місто. Важке місто. У нас 
сприятливіше місто щодо мо
ралі. Львів старовинний. Він 
має свої традиції, був під Поль
щею. У нас більш інтернаціо
нальне місто. У нас терпиміше 
місто».

«УКРАІНЦи» ТА їХНЄ 
ПОХОДжеННя
Звичайно, у справі формування 
такої світоглядної картинки 
найлегше все було б списати на 
пресловутий донбаський мен
талітет, котрий нині задає тон і 
мотивації чинної влади. Однак 
не все так просто. По-перше, 
Донбас завжди був надто бід
ним на інтелектуальні й творчі 
ресурси, щоб виробити щось-
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більш менш схоже на ідентифі
каційний код. Його рядовий 
мешканець упродовж десяти
літь цілком задовольнявся не
вибагливою мішанкою регіо
нальної гордості з російсько-
радянськими цінностями, а 
нова еліта зрощувалася на су
міші кримінальних «понятій» і 
кволих залишків партійної су
бординації. 

Те, що в сучасному вигляді 
сприйнято й озвучується панів
ними елітами в Україні, на
справді виникло трохи раніше й 
геть в іншому середовищі. Од
ним з отців-фундаторів «укрА
інства» можна вважати колиш
нього харківського губерна
тора й очільника АП Євгена 
Кушнарьова. Доволі освічений і 
діяльний комсомольський функ
ціонер ще наприкінці 1980-х 
років заявив про себе не лише 
як перспективний комуніст-
опозиціонер, а й як генератор 
нових ідей. Після 1991-го, коли 
кар’єрні пріоритети різко зміни
лися, Кушнарьов став засновни
ком так званої східної плат
форми, харківської групи, ідео
логія якої ґрунтувалася на ви
знанні російської мови як 
основи «укрАінского» проекту й 
низці популістських соціально-
економічних гасел. Після невда
лого членства в прокучмівській 
Народно-демократичній партії, 
він перейшов до ПР, де більш 
організовані, але ідеологічно 
«стерильні» донецькі підхопили 
його концепції, зробивши їх 
ідейною платформою своєї про
грами. На сумнозвісному з’їзді в 
Сєверодонецьку, який закликав 
до федералізації України як по
рятунку від помаранчевої чуми, 
теза Кушнарьова «мы укрАинцы, 
и мы говорим по-русски» вже 
звучала як гасло «укрАінского 
резистанса».

Теперішня редакція ідеоло
гії «укрАінства», що пройшла 
шліфовку Колесніченка – Та
бачника, ґрунтується на тих са
мих підвалинах, але стала 
більш гнучкою і всеохопною. Її 
історико-культурний бекграунд 
має утвердити у свідомості су
часників кілька фундаменталь
них тез: український історич
ний проект ніколи не був само
достатнім і завжди наражався 
на поразки в періоди відірва
ності від загальнослов’янської 
(читай – російської) спільноти, 
альтернативні погляди на укра

їнську ідентичність – це не що 
інше, як зловорожі вигадки 
тих, хто прагне підірвати оту 
слов’янсько-російську спіль
ність та звести нанівець її мо
ральну місію. Зрештою, як 
пише сам Колесніченко, «в 
одиночку в нынешнем глобаль
ном мире никто не выживет. 
Поэтому стоять больше нельзя, 
нужно двигаться. Что касается 
направления движения, то со
вершено понятно, что у нас нет 
реальной альтернативы инте
грации с нашими славянскими 
братьями. Ведь только в таком 
объединении мы получаем ста
тус равных с равными. А в 
любых других форматах нам 
отводится роль недоразвитого 
придатка. Только единение 
славян способно дать нам ста
тус глобального центра силы». 
Втім, у чому переваги «недо
развитого придатка», тільки 

«Русского міра», Колесніченко 
воліє не уточнювати. 

Підсвідомо «укрАінци» 
сприймають Україну не як само
достатню країну з власними тра
диціями і соціокультурним ко
дом, а як певний етнографічний 
регіон Великої Росії, не позбав
лений, утім, власного шарму: тут 
м’який клімат, є море й сало, ну і 
загалом якось комфортніше по
рівняно з помешканням «стар
шого брата». Тому Україна для 
«укрАінцев» – це не країна й 
тим паче не держава, а певна те
риторія, до якої вони мають 
трохи сентиментальне, але зага
лом аж ніяк не патріотичне й 
емоційне ставлення. 

Показово, що багато росіян 
прагнуть долучитися до розбу
дови в Україні другої Росії, сприй
маючи її як запасну базу «Рус
ского міра», як «второе Русское 
государство» (так, до речі, у 1918 

МЕТАМОРФО-
ЗИ «ЗОЛОТО-
ГО» ГОЛОСУ. 
Здобувши по-
пулярність як 
виконавець 
українських пі-
сень, Таїсія По-
валій із ча-
сом дослужи-
лася до орде-
на Дружби «за 
великий вне-
сок у збере-
ження та попу-
ляризацію ро-
сійської мови, 
розширен-
ня культурних 
зв’язків між РФ 
та Україною»
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році прихильники «єдіной і нєдє
лімой» спочатку бачили проект 
Української Держави гетьмана 
Павла Скоропадського, однак 
врешті-решт помилилися у своїх 
розрахунках, розпочавши віднов
лення загиблої імперії з території 
України). Зокрема, відомий ро
сійський журналіст і телеведучий 
Євґєній Кісєльов нещодавно ви
рішив подати документи на здо
буття українського громадянства. 
Очевидно, такий крок не можна 
вважати з його боку зрадою бать
ківщини, адже Україна в його ро
зумінні – то лише одна з частин 
Росії, яка тимчасово перебуває в 
автономному плаванні й де на
разі існує м’якший політичний 
клімат.  

 
«УКРАІНЄЦ» АНФАС І 
ПРОФІЛь
Особливий тип «укрАінской» 
ідентичності репрезентують 

зірки естради та спорту – за
вдяки ЗМІ вони більш помітні, 
відомі, до них прислухаються. 
«Реабілітована» з приходом до 
влади Партії регіонів співачка 
Таїсія Повалій стала одним із 
наочних прикладів нової 
«укрАінской» ментальності – 
саме так оцінив її громадян
ську позицію й творче слу
жіння Микола Азаров, зая
вивши: «На мій погляд, це лю
дина, яка має не тільки уні
кальний, чудовий голос, а й є 
патріотом має патріотичні пе
реконання. Вона була з нами в 
найскрутніші часи. Коли чинна 
опозиція була при владі, то за
ймалася справжнім пересліду
ванням, зокрема й Таїсії Пова
лій». Сама патріотка дуже 
довго відхрещувалася від ви
ходу у велику політику, заявля
ючи, що хоче «просто пєть», і 
зрештою таки увійшла до пер
шої п’ятірки виборчого списку 
ПР, потіснивши навіть такого 
суперпрофесійного патріота, як 
Ганну Герман. 

Якщо глибоких одкровень з 
приводу національного почуття 
від Повалій практично не чути, 
то її чоловік і продюсер Ігор Лі
хута, навпаки, набагато балаку
чіший та відвертіший. На його 
думку, українці належать до ве
ликої слов’янської нації й гово
рять спільною слов’янською мо
вою, котра залежно від регіону 
може називатися російською, бі
лоруською чи українською, що 
насправді важить небагато. Го
ловне – духовна спільність і пра
вославна солідарність, осердям 
якої все ж таки, як не крути, є Ро
сія. Ліхута не приховує, що як 
продюсер мислить прагматич
ними категоріями: у сучасному 
світі є три великих сили – США, 
Китай і Росія, до яких туляться 
всі інші. «Я смотрю больше в 
сторону России!» – каже він. 
Чому? Все дуже просто: «Во-
первых, наш менталитет славян
ский, мы говорим на одном 
языке – славянском... Во-
вторых, у нас по сравнению с не
славянскими странами даже во
сприятие музыки другое. Только 
наши, славянские женщины ка
чаются в такт музыке. Мы хло
паем на сильные доли в такте, а 
американцы – на слабые. У нас в 
крови разные гармонии». 

Не меншою своєрідністю 
вирізняється самоідентифіка
ція ще одного «укрАінца», на 

відміну від Повалій, відомого 
не лише на пострадянському 
терені, – футболіста Андрія 
Шевченка. Погодьтеся, почуття 
патріотизму має дуже багато 
спільного зі спортивним вболі
ванням «за своїх». З якою ж 
командою-нацією ототожнює 
себе сам Шева? Безумовно, з 
«укрАінской», тому й пережи
ває, що його діти майже не роз
мовляють… російською. Не
дарма ж він вважає Владіміра 
Путіна своїм політичним куми
ром, «людиною-історією» та 
«сильною особистістю».  

Цей паноптикум персона
жів здатний і налякати, і роз
смішити. Сподіваймося, що 
дуже швидко вони стануть ма

теріалом для сатири в стилі 
«Мини Мазайла» вікопомного 
Миколи Куліша. Але не забу
ваймо, що нині країна і всі ми 
опинилися заручниками їхньої 
свідомості й політичної волі, 
хоча самі вони своє майбутнє та 
майбутнє своїх дітей із долею 
України явно не пов’язують. 
Варто замислитися.  

ПІДСВІДОмО «УКРАІНЦи» 
СПРиймАюТь УКРАїНУ Не яК 
САмОДОСТАТНю КРАїНУ З 
ВЛАСНими ТРАДиЦІями І 
СОЦІОКУЛьТУРНим КОДОм, 
А яК ПеВНий 
еТНОГРАФІчНий РеГІОН 
ВеЛиКОї РОСІї

«УКРАІНЦи ПРАВІЛьНиЄ»
микола Левченко: «Я считаю себя маленькой крупинкой 
русской культуры. Я православный и хожу в церковь Мос-
ковского патриархата, люблю русскую поэзию и литера-
туру… И я на уровне сердца не могу сказать, что эта 
страна для меня – заграница… Но я живу в Украине. И у 
нас есть границы, есть органы власти… И если я вижу, что 
со стороны чиновников, которые управляют РФ, наруша-
ются наши национальные интересы, мне это не нравится. 
Я хочу, чтобы Украина как можно дешевле покупала рос-
сийский газ, и как можно дороже продавала России укра-
инские товары. Я хочу, чтобы эта разница оставалась 
здесь, в Украине, а не в России. Как бы я ни любил Рос-
сию… Мы нужны России. Она должна принять нас в каче-
стве равноправного партнера и смириться с тем, что мы 
будем участвовать в формировании правил игры».

Олена Бондаренко: «К сожалению, на Западной Укра-
ине есть люди, которые говорят только на одном языке. 
По всей видимости, у этих людей нет такого преимуще-
ства, как у меня, я двуязычная, поэтому говорю в прин-
ципе без проблем и на том, и та том языке. У них, по всей 
видимости, проблемы есть – они одноязычные, они 
знают только украинский… Поэтому здесь я могу только 
им посочувствовать». 
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Автор: Олександр Сугоняко, 
президент Асоціації 
українських банків

Імітація  
великого бізнесу
Високі депозитні ставки за нульової інфляції,  дорогі 
кредити, недофінансування банками виробничої сфери, 
залучення їхніх коштів для вирішення бюджетних проблем 
уряду – наслідки згубної економічної політики влади

Т
ак само як фізичні параме
три плавця залежать від 
параметрів води, у якій він 
пливе, як-от температура, 

наявність хімічних домішок, на
явність і розмір хвиль, на стан 
банківської галузі впливає еко
номічне середовище, у якому 
працюють фінустанови.

Почнемо з узагальнюваль
ного показника – ВВП. Україна 
не досягла за 2010–2012 роки 
його докризового рівня. Недоби
рає більш як 5%. Впродовж трьох 
останніх кварталів економіка 
падає і перебуває в рецесії. Про
гнози експертів та міжнародних 
фінансових організацій, рейтин
гових агенцій на 2013-й неспри
ятливі. Негативні тенденції спо
стерігаються в переробній про
мисловості, будівництві, тран
спорті, металургійній, хімічній 
та інших галузях. Такий стан 
економіки негативно познача
ється на державному бюджеті. 
Його дефіцит без урахування де
фіциту НАК «Наф  тогаз України» 
в 2012-му зріс більш як удвічі – 
до 53,5 млрд грн порівняно з по
переднім роком. За чотири мі
сяці 2013-го він уже сягнув 16,2 
млрд грн, тоді як торік за цей пе
ріод становив лише 4,5 млрд грн. 
При цьому доходи держбюджету, 
наприклад, у квітні поточного 
року були нижчі, ніж у квітні 
2012-го. 

Фундаментальні проблеми 
вітчизняної економіки виявля
ються в її платіжному балансі. 
Від’ємне сальдо рахунку поточ
них операцій протягом 2010–
2012-го зросло з $3 млрд до $14,8 
млрд. Для порівняння: у кризо

вому 2008 році воно дорівню
вало $12,8 млрд. За параме
трами цей показник близький до 
сальдо торговельного балансу. 
Від’ємне сальдо $14,8 млрд озна
чає, що Україна придбала това
рів і послуг на зазначену суму 
більше, ніж продала. Якщо це 
так, то за рахунок чого купу
вався імпорт? Влада брала ко
шти із золотовалютних резервів 
(ЗВР) і позичала, нарощуючи 
державний борг. Протягом 2011–
2012 років чистий продаж Нац
банком валюти із ЗВР сягнув 
$11,2 млрд. У кризовий 2009-й 
він становив $10,4 млрд. То чим 
криза відрізняється від «покра
щення»? До того ж обсяг ЗВР 
2009-го також був більший. 
Інше джерело валюти – накопи
чення держборгу. З 2010-го по 
2012-й він зріс майже на $25 
млрд і ще на $4,7 млрд – за чо
тири місяці поточного року. 
Якщо 2009-го на кожного укра
їнця припадало приблизно 7 тис. 
грн державного боргу, то тепер – 
понад 12 тис. грн. Ці кошти рано 
чи пізно заберуть у громадян че
рез інфляцію та девальвацію. 

Утримання стабільного 
курсу й низької інфляції  – стра
тегічна ціль влади протягом 
останніх трьох років – негативно 
позначилося і на економіці, і на 
банках. Такі політичні цілі дося
галися через утиск ліквідності в 
2011 та 2012 роках. Це схоже на 
зменшення води в басейні до 
півметра, через що нормально 
плисти неможливо. Створення 
дефіциту гривні, недодавання її 
в економіку й штучне подорож
чання заморозили виробни
цтво, знизили ВВП, збільшили 
боргове навантаження на банки.  
Стабільність гривні була збере
жена непомірно високою ціною: 

гальмуванням економіки, збіль
шенням держборгу в 1,75 раза з 
2010-го, чистим розпродажем 
ЗВР у сумі $11,2 млрд за два 
останні роки. Усі ці негативні 
економічні тренди шкодять бан
ківській галузі. Через штучні 
проблеми з лік  відністю протя
гом 2011–2012-го суттєво збіль
шилася вартість банківських 
зобов’язань. Якщо приріст відсо
ткових доходів за січень – кві
тень поточного року порівняно з 
тим самим періодом минулого 
становив 8,3%, то відсоткових 
витрат у банків – 21,9%. За весь 
2012-й приріст відсоткових дохо
дів – 3,7%, а витрат – 14,6%. Така 
тенденція була закладена в 
останньому кварталі 2011-го.

Реальна депозитна ставка (як 
різниця між розміром відсотко
вої ставки і рівнем інфляції) 
за три роки підвищилася біль-
 ше ніж усемеро – з нормальних 
2,4% 2009-го до майже 17% 
2012-го. Це свідчить про розмір 
штучно створеного дефіциту 
гривні, зростання депозитних 
ризиків та гальмування креди
тування виробництва через ви
сокі кредитні ставки. За чотири 
місяці 2013-го приріст депозит
ної бази становив майже 43 млрд 
грн. Депозити домогосподарств 
збільшилися за цей період на 
8%. У виробничі галузі, де ство
рюється додана вартість, банки 
спрямували менш як 30% цих 
залучених коштів, натомість 
більше ніж 52% пішли на креди
тування бюджетних проблем 
уряду. Ці суми він скеровує не у 
виробництво, а на соціальні ви
датки. А де влада братиме 
гро ші, щоб повернути їх фінус
тановам за нинішнього стану 
економіки і бюджету? Про це 
мають пам’я тати українські 

Від редакції
«На кого пра-
цює фінансово-
банківська сис-
тема України» – 
такою була тема 
однієї з панель-
них дискусій, 
кот  рі організо-
вує Тиждень, 
щоб обговорити 
проблеми, які 
влада, політики, 
бізнес із різних 
причин замов-
чують, але при 
цьому вирі-
шення яких є на-
гальними задля 
розвитку країни. 
В останній дис-
кусії взяли 
участь представ-
ники парла-
ментських пар-
тій, українські 
економісти. Зок-
рема, свій по-
гляд на про-
блеми вітчизня-
ної банківської 
системи в допо-
віді озвучив пре-
зидент Центру 
ринкових ре-
форм Володи-
мир Лановий. 
Докладний ана-
ліз економіста 
Тиждень публі-
кував на своїх 
сторінках  
(див. спеціаль-
ний цикл статей 
Володимира 
Ланового в  
№ 11–21/2013). 
У цьому числі 
пропонуємо 
аналітику од-
ного з головних 
доповідачів дис-
кусії президента 
Асоціації україн-
ських банків 
Олександра Су-
гоняка, який 
безпосередньо 
пов’язує нега-
тивні тенденції в 
банківській 
сфері з еконо-
мічною політи-
кою влади. 
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За даними 
рейтингової агенції 

S&P, частка 
проблемних 

кредитів в 
українській 

банківській системі 
наразі становить 

20%,
 за оцінками 

Moody’s – 

35%

ВНАСЛІДОК еКОНОмІчНиХ  
І СУТО ГАЛУЗеВиХ чиННиКІВ 
В УКРАїНСьКІй БАНКІВСьКІй 
СиСТемІ НАКОПичиЛиСя 
НеБеЗПечНІ яВищА

банкіри, розміщуючи кошти 
вкладників у дефолтні зобо-
в’язання Кабміну. Вони повинні 
зважати на сумний досвід кіпр
ських банків, що вкладали гроші 
своїх клієнтів в облігації грець
кого уряду.

Щонайменше 70% ресурсів 
фінустанов мали б надходити в 
економіку. Але цього не відбува
ється через величезні ризики. За 
показником економічного ри
зику (економічна стабільність, 
економічні дисбаланси, кредит
ний ризик в економіці) вітчиз
няна банківська галузь має най
гіршу оцінку – 10. За показником 
галузевого ризику – 7. За класи
фікацією BICRA рейтингової 
агенції Standard&Poor’s сукуп  на 
оцінка банківської системи 
України – 9. Це одна з найгірших 
оцінок з-поміж усіх держав, що 
виникли на терені колишнього 
СРСР. Позаду нас лише Білорусь 
із 10 балами.

За чотири останні місяці 
банки залучили більше депози
тів, ніж надали кредитів нефінан
совим корпораціям за 16 місяців. 
З одного боку, захмарні відсотки 
на кредити, а з іншого – дуже ви
сокі ризики кредитування еконо
міки загальмували виконання 
основної функції банківської сис
теми – спрямування залучених 

вільних коштів населення в еко
номіку. За таких умов фінустано
вам, щоб залишатися на плаву, 
потрібно суттєво зменшувати свої 
витрати: звільняти працівників, 
скорочувати мере  жу відділень. 
Що вони переваж  но й роблять. 
Показаний галуззю прибуток за 
чотири місяці поточного року в 
сумі 2,3 млрд грн здебільшого 
сформований за рахунок зни
ження витрат, а саме зменшення 
відрахувань у резерви під активні 
операції (2,4 млрд грн), а не за
вдяки випереджальному зрос
танню доходів від кредитування. 
Водночас дочірні фінустанови із 
західним капіталом узагалі йдуть 
з українського ринку, бо не ба
чать економічної перспективи 
свого перебування в країні.

Внаслідок економічних і суто 
галузевих чинників у банків
ській системі накопичилися не
безпечні явища. Частка про
блемних кредитів галузі, за да
ними S&P, становить 20%, а за 
оцінками Moody’s – узагалі 35%. 
На банківську галузь тисне ри
зик девальвації гривні. Різниця 
між валютними зобов’язаннями 
фінустанов та їхніми валютними 
активами – понад 6 млрд грн. За 
девальвації банки матимуть 
прямі збитки, пропорційні її 
глибині та розміру сальдо між 

валютними пасивами й акти
вами. Інтенсивне залучення 
вільних коштів населення і під
приємств при величезних реаль
них депозитних ставках та спря
мування їх на непродуктивне 
споживання урядом (ОВДП) або 

на споживче кредитування насе
лення чи кредитування імпорту 
призводять до поглиблення кри
зових явищ в українській еконо
міці, що створює ризики обслу
говування банківською галуззю 
їхніх зобов’язань.

У такій кризовій ситуації в 
економіці, промисловості, бан
ківській та інших галузях відро
дження нормальної діяльності 
фінустанов можливе за обов’я-
зкової умови, як-от кардинальна 
зміни економічної політики, її 
спрямуванні на забезпечення 
максимальної зайнятості насе
лення, зростання економіки за 
базової ролі банківської сис
теми в грошово-кредитному 
сприянні. 

Рятуючи уряд, вбиваючи економіку
За чотири місяці 2013 року приріст депозитної бази становив 
майже 43 млрд грн. У виробничі галузі банки спрямували 
менш як 30% залучених коштів, натомість більше ніж 
52% пішли на кредитування уряду

Структура розподілу вільних коштів банків за перші 
місяці 2013 року

11,4 млрд грн
Кредити 
нефінансовим 
корпораціям

2,4 млрд грн

Кредити 
домогосподарствам

28,2 млрд грн
(22,6 млрд грн)
Цінні папери 
(зокрема, уряду)

1,3 млрд грн
Інші сектори

кредитування

Неадекватні депозити 
Реальна депозитна ставка (як різниця між розміром відсоткової ставки і 
рівнем інфляц�) за три роки зросла більше ніж усемеро – з нормальних 
2,4% 2009-го до майже 17% 2012-го
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мІЛьйОН ПРиВАТНиХ 
ПІДПРиЄмЦІВ ІЗ СиЛьНими 
СТимУЛАми ЗНАчНО 
еФеКТиВНІШІ  
ДЛя еКОНОмІКи,  
НІж СОТНя УРяДОВЦІВ

Ліки від бідності
Польський реформатор Лешек Бальцерович про те,  
як Україні стати на шлях ринкових реформ

Л
ешек Бальцерович – по
стать, яка не потребує 
представлення не лише 
професійним економіс

там, а й багатьом освіченим лю
дям. Перебуваючи на посаді віце-
прем’єр-міністра та міністра фі
нансів Польщі в 1989–1991 роках, 
він у стислі терміни реалізував 
програму економічних реформ 
так званої шокової терапії, яка 
забезпечила перехід економіки 
країни від планової до ринкової 
та створила міцний фундамент 
для багаторічного зростання. У 
2001–2007-му Бальцерович очо
лював Національний банк По-
льщі й удруге підтвердив реноме 
видатного економіста, адже саме 
завдяки монетарній політиці 
НБП економіка держави уникла 
падіння внаслідок кризи 2008–
2009-го. Враховуючи брак пози
тивних змін та економічного 
зростання в Україні, Тиждень 
звернувся до професора Бальце
ровича з проханням поділитися 
досвідом реформування еконо
міки.

У. Т.: що, на вашу думку, зава-
жає Україні реалізувати свій еко-
номічний потенціал і набрати ви-
сокий темп зростання ВВП? 

– Передусім погані умови для 
приватних інвестицій та ведення 
бізнесу. Якщо країна має таке 
освічене населення, але її еконо
міка не зростає належними тем
пами, головною причиною та
кого стану є несприятливе сере-
довище для ділової активності. 
Однією з проблем України, по
при те що намітився певний про
грес, є стимулювальна фіскальна 
політика, що передбачає над
лишкові видатки бюджету та ве
ликі субсидії. Це призводить до 
високих податків і тіньової еконо
міки, бюджетного дефіциту й час 
від часу до економічних криз.

Цього слід позбутися. У який 
спосіб? Тут не треба бути філосо
фом. Насамперед зменшити ви
датки. Ви витрачаєте чималі 
кошти на субсидіювання природ

Спілкувався 
Любомир 
Шавалюк

довці не так бояться, як вдають, 
ніби турбуються про населення. 
Залишаючи все без змін, вони 
радше завдають людям шкоди, 
ніж допомагають їм. Якщо по
глянути на статистику, можна 
побачити високий дефіцит ра
хунку поточних операцій у пла
тіжному балансі. Звісно, така си
туація не є стійкою, а ця еконо
мічна політика не є послідов
ною. Я розумію, що фіксований 
обмінний курс грив  ні до долара 
дуже популярний. Але якщо ви 
хочете утримувати його, то не 
можете лишати низькі ціни на 
газ для громадян, бо це познача
ється на платіжному балансі, а 
отже, суперечить політиці фіксо
ваного курсу й рано чи пізно 
призведе до поганих наслідків.

У. Т.: якщо говорити про фіксова-
ний валютний курс, то чи на-
стільки шкідливі інструменти 
його підтримки в Україні?

– Я не рекомендую фіксова
ного курсу для України. Пого
джуюся з МВФ, що було б краще 
та безпечніше перейти до плава
ючого валютного курсу та інфля
ційного таргетування. Саме це 
ми й зробили в Польщі 2000-го. 
НБУ повинен обіцяти інфляцію 
на рівні 2–3% і намагатися утри
мати її в таких межах. Проте 
якщо з певних причин фіксова
ний курс є популярним і уряд бе
реться підтримувати його, то те
перішня вибухова фіскальна по
літика матиме негативні на
слідки. І це лише питання часу.

У. Т.: Одним із аргу-
ментів фіксованого 

ного газу, тепла тощо – від такої 
практики в Польщі відмовилися 
понад 20 років тому. Низькі ціни 
на блакитне паливо для насе
лення завдають шкоди. По-пер-
 ше, підвищують навантаження 
на бюджет. По-друге, підтриму
ють залежність від імпорту з Ро
сії. Це дуже неефективна еконо
мічна політика, що свідчить про 
прагнення української влади отри -
мати певні цінові поступки від 
Кремля. 

Водночас, коли ви дорого 
платите за паливо, можна заоща
дити на інноваціях та нововве
деннях. Тож субсидії не мають 
сенсу ні з економічного, ні з полі
тичного погляду. Крім того, на 
умови ведення бізнесу суттєво 
впливає рівень корупції. За масо
вої, непередбачуваної корупції, 
однією з причин якої є зарегульо
ваність, яка шкодить бізнесу, очі

кувати значного обсягу чесних 
інвестицій не випадає. А без них 
економіка швидко не розвивати
меться. Проблему можна вирі
шити, якщо усунути її причини. 
Отже, потрібні широка дерегуля
ція й перехід на нові правила ре
гулювання.

У. Т.: Прихильники незмінних 
цін на газ і субсидій стверджують: 
коли підвищити їх, населення 
знач но збідніє, що може призвести 
до соціальних заворушень. як ви 
прокоментуєте таку позицію?

– Те саме було в Польщі, Че
хії, Угорщині, Латвії, Естонії 
20 років тому, але ми це про
йшли й нині перебуваємо в кра
щому становищі, ніж Україна. 
Я б сказав, що українські уря
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курсу в Україні є велика вага зо-
внішнього сектору (експорту та 
імпорту) в економіці. Тож є побо-
ювання, що запровадження віль-
ного курсоутворення призведе до 
надмірних коливань гривні та ін-
ших негативних наслідків.

– У Польщі навіть більш ди
версифікований експорт і плава
ючий курс. Якщо використову
вати відповідні фінансові інстру
менти, то цими флуктуаціями 
можна керувати. Я переконаний, 
що фіксований курс – це не дуже 
поганий режим. Проте, щоб його 
мати, треба дотримуватися пев
них умов для його збереження. 
Але річ у тім, що в Україні цього 
не роблять. Наприклад, у Болга
рії була значно більша прив’язка 
національної валюти до євро. Та 
після обвалу, що стався внаслі
док кредитного буму, там різко 
зменшили бюджетні видатки, 
щоб утримати стабільність, і їм це 
вдалося. Отже, фіксований курс 
потребує суворішої фіскальної 
дисципліни, ніж плаваючий, а в 
Україні її немає – у цьому й про
блема.

Передусім у вас занадто ви
сокі витрати. Україна має най
більше після Білорусі співвідно
шення бюджетних видатків до 
ВВП у Європі, при цьому зберіга
ється низький рівень доходу на 
душу населення. Як наслідок – 
швидкий розвиток неможливий. 
За такого стану справ є великий 
ризик, по-перше, регулярних 
криз, а по-друге, дуже повільного 
економічного розвитку.

Коли я дивився статистику, 
мене здивувало, що реальна зар -
плата у вас торік збіль  шилася на 
15%. Неймовірно! Якби когось 
запитали, як покласти край 
зростанню економіки, він би від
повів, що треба чинити саме 
так, як це роблять в 
Україні: збільшувати 
бюджетні видатки, 
нарощувати реальні 
зар  плати, знищу
ючи прибутки й 
підриваючи ста
більність держави.

У. Т.: В Україні є 
думка, що для 

розвитку економіки потрібен по-
тужний середній клас. який до-
свід його формування в Польщі?

– Поява середнього класу – 
це результат зростання приват
ного сектору. Знищувати його і 
відповідно прибутки – значить 
блокувати розвиток середнього 
класу. Його формують люди, які 
не є чиновниками, які не зале
жать від держави і працюють у 
приватних організаціях. Останні 
розвиваються тоді, коли є при
ватні інвестиції.

У. Т.: Українська економіка досі 
не відновилася після падіння вна-
слідок кризи 2008–2009 років. 
Польща, навпаки, продемонстру-
вала лише сповільнення зрос-
тання ВВП, але падіння не було. 
як вдалося його уникнути?

– Справді, Україна мала 
най  більше у світі після 
Латвії падін  ня ВВП  
у 2009-му, що пе
реважно бу-  
ло спри чинене 
кредитним та 
фіскальним бу
мом, який 
стався перед 
тим. Коли ви
трачати за
надто багато, 
настає колапс. 
Ось чому мене 
дивують усі ці 
цифри. У Польщі 
буму не було. У 
той час я керував 
центробанком і ми 
утримували досить 
високі відсоткові 
ставки, тож вну

трішній кредит не зростав надто 
швидко. Це перша причина дина
міки ВВП країни. Друга – ми 
мали плаваючий валютний курс, 
тож послаблення злотого допомо
гло підтримати експорт.

У. Т.: До 2008-го в Україні локо-
мотивом економічного зростання 
була металургія, після кризи ве-
ликі зусилля спрямовують на роз-
виток аграрного бізнесу. Це адек-
ватна політика чи краще дивер-
сифікувати джерела економіч-
ного зростання?

– Це ненормально. Так було 
за планової економіки: з центру 
давали вказівки, яку галузь роз
вивати в першу чергу. У По льщі 
зовсім інша ситуація. Ми ство
рили умови для вільної конку
ренції та рин  ку: є багато людей з 
ідеями, тож розвиваються під
приємства різних галузей, до 

яких у центрі й діла немає. 
Бо якщо є, скажімо, міль

йон приватних підпри
ємців із сильними 
стимулами, вони бу
дуть значно ефек
тивнішими для 
економіки, ніж со
тня урядовців. Це 
основа вільної еко
номіки. Створіть 
кращі умови для 
зростання приват
ного бізнесу, сти

мули для підприєм
ницької діяльності, 

насамперед чесну кон
куренцію, – й отримаєте 

результат, який вас зди
вує. І не лише в агробізнесі 
чи металургії. 
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В 
Україні вже є середній клас. Досі про його 
наявність тільки підозрювали, його відчу
вали, його появу пророкували, тепер 
можна спертися на висновок фахівців: він 

таки є. 
Для соціологів і політологів ліберального табору 
середній клас – своєрідна священна корова,  
з ним пов’язують позитивні тенденції в будь-
якому сучасному суспільстві, як-от розвиток де
мократичних інститутів, навички самоорганіза
ції, підприємницька активність, системи громад
ського контролю тощо. Деякі українські експерти 
кажуть, що традиційний майновий підхід до ви
значення цієї страти в нас не працює, треба ко
ристуватися тоншими механізмами. Зокрема, 
йдеться про аналіз цінностей і стабільних пове
дінкових установок, а для вимірювання всього 
того давно існують надійні методики. 
Український «мідл» вирізняється високим рів
нем усвідомлення власної гідності, він готовий 
поступитися безпосе
реднім зиском заради 
якості життя, яка не 
визначається лише ма
теріальними показни
ками, покладається на 
власні зусилля та від
мовляється від патер
налістських відносин із 
державою, схильний 
будувати довгострокові 
сценарії, й, головне, йому притаманне по
чуття відповідальності, а отже, здатність 
об’єднуватися із собі подібними заради досяг
нення усвідомленої мети. З погляду електораль
ного поводження такий громадянин менше 
схильний піддаватися маніпуляціям, іти на комп
роміси, а в разі порушення своїх прав готовий їх 
обстоювати в межах доступних процедур – від 
суду до Майдану. Інакше кажучи, «новий серед
ній українець» – це той омріяний європеєць, із 
яким оптимісти пов’язують настання всезагаль
ного щастя й ладу та на відсутність якого скар
жаться песимісти, виправдовуючи власні цинізм 
і бездіяльність. Далі, щоб запобігти неминучій 
профанації, варто відіслати читача до першодже
рел, оскільки «несторівці» вже готові публічно 
оприлюднювати свої візії, а тут поки що головне 
– кінцевий висновок. Відповідальних, освічених, 
раціональних українців стає більше, і вони фор
мують суспільний запит на позитивні зміни в 
країні.
Залишається відкритим питання: наскільки 
описаний процес випереджає протилежну тен

денцію феодалізації та люмпенізації суспіль
ства? Інґлгарта з Коузом і навіть Аузана здатні 
прочитати й зрозуміти кілька тисяч, натомість 
мільйони занурені в соціальні та економічні 
практики, які імперативно потребують зовсім 
інших підходів. Кожен «маленький» українець 
не раз переконувався, що будь-який вимушений 
контакт із представником держави закінчується 
хабаром, а «йти на принцип» означає гаранто
вано зіпсувати собі життя на кілька наступних 
тижнів чи років. Кожен твердо знає, що єдиний 
надійний спосіб забезпечити собі й своїм дітям 
майбутнє – вбудуватися в корупційну верти
каль, а те, як це працює, він наочно спостерігає 
на прикладі латання дірок у шляхах і зведення 
парканів навколо «межигір’їв» різного рівня. 
Повсякденні реалії навчили його, що справед
ливості немає, купується все – від освіти до ре
путації, а гріхи в разі чого можна відмолити за 
допомогою необтяжливих процедур (хто свічку 

поставить, хто храм 
збудує). 
За два минулих деся
тиліття структура сус
пільства змінилася до
корінно. Кваліфіковані 
робітники, інженерно-
технічні працівники, 
науковці практично 
зникли як класи, як 
сталі групи, поєднані 

спільним культурним кодом. Водночас 
розрісся й зміцнів клас розподілювачів та 

«регуляторів», які так само усвідомлюють свій 
спільний інтерес і навряд чи ладні ним посту
питися без спротиву (рекордна черга на заняття 
вакансій спостерігається в міліції, податковій 
інспекції та на митниці). Ну й, нарешті, за бор
том лишилися ті, хто був стабільним кадровим 
резервом для поповнення пролетаріату, – тепер 
вони приречені або шукати тимчасового приро
бітку, або вбудовуватися в напівкримінальні чи 
кримінальні групи.
У кожної з цих груп своя мотивація, своя колек
тивна поведінка, свої способи поводження в кон
фліктних ситуаціях. І, що в цьому випадку є го
ловним, з наглядачем/митарем/гопником значно 
простіше працювати з огляду на магічний ру
біж-2015: ось де вже заздалегідь визначені ціна 
питання, бюджети, кадри, технологічні лан
цюжки, тезаурус… А ви з ним спробуйте домови
тися: в оригіналі – middle class, у перекладі – но
вий українець! От тільки хто з них швидше усві
домить свою силу? 

Усвідомлення 
наввипередки

ВІДПОВІДАЛьНиХ, 
ОСВІчеНиХ, РАЦІОНАЛьНиХ 

УКРАїНЦІВ СТАЄ БІЛьШе,  
І ВОНи ФОРмУюТь 

СУСПІЛьНий ЗАПиТ НА 
ПОЗиТиВНІ ЗмІНи В КРАїНІ
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ГІГАНТ  
У РУїНАХ. 
Підприємство 
«Лиссода» 
донедавна 
було другим 
за обсягом 
виробником 
соди в Україні

Лисичанськ 
на межі 
революції
Занепад міста на Луганщині – 
яскравий приклад безперспективності 
нинішньої олігархічно-люмпенської 
моделі економіки, яка виключає 
розвиток вільного підприємництва  
та конкуренції

У 
стотисячному Лисичан
ську Луганської області 
найбільші підприємства 
міста зупинили вироб

ництво, внаслідок чого майже 
все населення великого про
мислового центру лишилося 
без роботи. Ситуація сягнула 
критичної точки навесні цього 
року, коли повністю зупини
лося головне містоутворю
вальне підприємство – нафто
переробний завод «ЛИНІК». 
Мешканці міста не раз зверта
лися до представників влади з 
проханням виправити стано
вище, але жодних конкретних 
заходів для його поліпшення 
ніхто не вжив. 4 червня нерви в 
містян здали. Група активістів 
на добу захопила малий зал за
сідань міськради з вимогою не
гайного скликання позачерго
вої сесії та відставки керівни
цтва Лисичанська. Примі
щення звільнили лише після 
того, як влада погодилася при
значити її на 18 червня. Чер
гова сесія знову позначилася 
штурмом протестувальників. 
Увірвавшись до будівлі, вони 
озвучили свої вимоги місцевим 
депутатам: або поновити робочі 
місця на підприємствах, або 
скласти повноваження. Зре
штою останні прийняли низку 
звернень до центральної влади 

з проханням посприяти відро
дженню промисловості в місті. 

ХРОНІКА ДеГРАДАЦІї
У радянські часи Лисичанськ 
вважали одним із найбільших 
промислових центрів Луганської 
області, він довго зберігав цей 
статус і в період незалежності. 
Основу його економіки стано
вили кілька гігантів індустрії: 
завод гумотехнічних виробів, 
скляний завод «Пролетар», наф-
топереробний ЛИНІК, содовий 
завод, ТЕЦ. Усі вони успішно пе
режили важкі 1990-ті та «пома
ранчевий безлад», але чомусь 
геть відмовляються працювати в 
період «стабільності». Нині про
мисловість тут під загрозою ціл
ковитого знищення. Для містян 
це означає неможливість вижи
вання, адже виключна орієнто
ваність на велике виробництво і 
брак альтернативи у вигляді се
реднього та малого підприємни
цтва сформували тут безвихідне 
становище, що є типовим для 
більшості міст Донбасу (див. 
Тиждень, № 49/2012). Ситуа
ція в Лисичанську вкотре проде
монструвала безперспектив
ність соціально-економічної 
моделі цього індустріального 
регіону, побудованої не на рин
кових відносинах і вільному під
приємництві, а на олігархічно-
люмпенській моделі економіки, 
яка неминуче призводить до 
стагнації, занепаду інфраструк
тури та знелюднення міст. 

Сьогодні у великому центрі 
хімічної промисловості працю
ють тільки шахти, та й ті відван
тажують вугілля здебільшого на 
склад. Індустріальні гіганти за
грузли в збитках і один за одним 
зупинилися, оголосивши про 
масові скорочення та припи
нення випуску продукції. Пер
шим наказав довго жити Лиси
чанський завод гумотехнічних 
виробів (ГТВ). Щоправда, в 
цьому разі доречно говорити 
радше про вбивство, аніж про 
природну смерть. У місті переко
нані, що до банкрутства ГТВ, як і 
десятка інших підприємств об
ласті, причетний колишній го
лова Луганської облдержадміні
страції, а нині очільник фракції 
Партії регіонів у Верховній Раді 
Олександр Єфремов. Він начебто 
змушував керівництво підпри
ємств купувати газ у підконт-
рольного йому ЗАТ «Фонд» за за
вищеними цінами й таким чи
ном заганяв їх у штучні борги, за 
які їхні найліквідніші активи 
відбирали, а решту банкруту
вали та розпилювали на брухт. 
Взагалі це типова для Донбасу 
бізнес-схема, яка починаючи з 
2010-го активно насаджується 
по всій країні: між державним 
підприємством, наприклад ТЕЦ, 
і постачальником, приміром ву
гільною шахтою, виникає посе
редник, який акумулює основ-
ний прибуток у цьому лан
цюжку.    

Вирок Лисичанському за
воду гумотехнічних виробів під

Автор:  
Денис Казанський,  

Лисичанськ – Донецьк 

50%
 мешканців Сходу 

виступають за 
повернення до 

планової 
економіки й лише 

31%
 – за розвиток 

ринкових відносин 
Дані Соціологічної 
групи «Рейтинг»
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СьОГОДНІ У ЛиСичАНСьКУ 
ПРАЦююТь ТІЛьКи ШАХТи, 
ТА й ТІ ВІДВАНТАжУюТь 
ВУГІЛЛя ЗДеБІЛьШОГО  
НА СКЛАД

писали 2000 року, коли ЗАТ 
«Фонд», пов’язане з Олексан
дром Кисельовим (екс-депутат 
Верховної Ради від СДПУ (о), 
який керував за Леоніда Кучми 
ДК «Газ України») та Олексан
дром Єфремовим, забрало в під
приємства за борги його найлік
відніші активи: цехи № 2 та № 
6, що випускали шахтні конве
єрні стрічки, та підготовчий цех 
гумових сумішей № 1. На їхній 
базі було створено ТОВ «НВП 
«Лисичанський гумотехнічний 
завод», однак на цьому газотрей
дери не заспокоїлися, і 2002-го 
«Фонд» ініціював ще й процес 
банкрутства підприємства за 
борги на суму близько 1,14 млн 
грн. Ця справа затяглася на 
кілька років. Утім, 2005-го було 
розпочато санацію й оголошено 
конкурс із залучення інвестора, 
якого так і не знайшли. 2011-го 
Господарський суд Луганської 
області визнав завод банкрутом і 
дав старт його ліквідації. 

Жертвою махінацій став й ін
ший гігант промисловості Лиси
чанська – Лиссода. Донедавна 
другий за обсягом виробник 
соди в Україні був відомий на 
всю область переважно завдяки 
своїм хімічним відстійникам, а 
також найбільшій у країні про
мисловій канатній дорозі. Про
блеми в підприємства почалися 
після того, як 2008-го його ку
пив «БИНБАНК» чеченського 
мільярдера Мікаіла Шишха
нова. Вже наступного року завод 
повністю зупинив виробництво 

й збанкрутував. 2010-го його по
чали потроху розбирати на 
брухт. Працівники намагалися 
протестувати, але безрезуль
татно. Сьогодні від Лиссоди не 
залишилося майже нічого. Осно
вні споруди підірвали цієї весни. 
Останні цехи зрівняють бульдо
зерами до кінця літа. Весь брухт, 
включаючи унікальну канатну 
дорогу завдовжки 16,5 км, вирі
зали ще торік. Коли підривали 
цехи й вагонами вивозили мета
леві запчастини, тодішній мер 
Лисичанська від Партії регіонів 
Сергій Дунаєв балотувався за 
мажоритарним округом до Вер
ховної Ради. Очевидно, вчасно 
зметикував, що в розореному 
місті далі робити нічого. Отри
мав мандат і виїхав до Києва – 
чи не втілювати лисичанський 
досвід по всій Україні?

Знищення Лиссоди шоку
вало містян. Адже зазвичай під 
час продажу великих містоутво
рювальних підприємств із будь-
яким інвестором обумовлюють 
його зобов’язання, у разі неви
конання яких влада має право 
повернути об’єкт у держвлас
ність і знайти йому іншого гос
подаря. Така практика застосо
вується в усьому світі. А україн
ські чиновники здали унікаль
ний завод на брухт, і ніхто за це 
не відповідає.

Схожа доля, на думку екс
пертів, незабаром може спіт
кати й НПЗ ЛИНІК, що перебу
ває у власності росіян. Торік за
вод продали «Роснефти». Очі
кувалося, що власник забезпе
чить його сировиною, але ста
лося навпаки: 15 березня цього 
року «Роснефть» повністю зу
пинила ЛИНІК нібито через 
його збитковість. Віце-прем’єр 
Юрій Бойко пообіцяв переко
нати власника модернізувати 
виробництво на заводі й запус
тити його восени 2013-го, але 
експерти Луганської торгово-
промислової палати підраху
вали, що підприємство, за най
оптимістичнішими прогно
зами, почне роботу не раніше 
ніж улітку 2014-го. А може й зо
всім не запрацювати. Аж надто 
передбачувано діють російські 
інвестори на стратегічних про
мислових об’єктах Луганщини: 
майже цілковито згорнули ви
робництво на Луганськтепло
возі, зрівняли із землею Лис
соду, зупинили Лисичанський 
НПЗ. 

РОжеВІ ОКУЛяРи ВЛАДи
Останнім бастіоном у місті, який 
ще донедавна тримався, був 
скляний завод «Пролетар» – 
єдиний в Україні виробник лис
тового флоат-скла. Проте 
взимку і він зупинив виробни
цтво, до того ж в одній із печей 
застигла скломаса – так званий 
козел, а це означає, що запус
тити її без витратного ремонту 
не вдасться. 850 осіб уже скоро
тили, чекають на звільнення ще 
1,5 тис. Причиною зупинки за
воду керівництво називає непо
мірно високі ціни на газ і вима
гає від держави допомоги під
приємству. 

«Мені цього року випов-
ниться 50. На роботу тут я вже не 
влаштуюся. Усі підприємства зу
пинено. Місто вмирає. У наших 
дітей немає майбутнього. Ми пи
сали листи, зверталися до Дуна
єва (екс-мера, якого називають 
власником заводу), то й що? Обі
цяв золоті гори, але жодного ре
зультату», – каже колишня ро
бітниця заводу «Пролетар» Те
тяна, звільнена внаслідок скоро
чення. Майже всі містяни, з 
якими вдалося поспілкуватися, 
сидять без роботи і грошей. 

Натомість влада вдає, ніби 
проблем у місті й на Луганщині 
загалом немає, у чому, зокрема, 
запевняє нинішній очільник 
ОДА та обласної організації ПР 

Володимир Пристюк. Ось яку ін
формацію виклали місцеві регіо
нали на своєму сайті: «У рей
тингу соціально-економічного 
розвитку регіонів України, який 
складає Кабінет Міністрів, Лу
ганська область із 14-го місця за 
підсумками 2012 року піднялася 
на 5-те за результатами роботи в 
I кварталі 2013-го». Незрозу
міло, що саме тут рухається впе
ред, але якщо найближчим ча
сом у Лисичанську не буде від
новлено хоча б частину вироб
ництв, недалеко й до соціаль
ного вибуху. Влада, вочевидь, не 
збирається знімати рожеві оку
ляри. А горезвісну стабільність 
мешканці Донбасу намащувати 
на хліб так і не навчилися. 

Якби президентські 
вибори відбулися 
наприкінці травня 

2013 року, 

25,7%
 мешканців Сходу 

голосували б проти 
всіх, 

15,9%
 не взяли б участі у 
волевиявленні. Це 

найвищий 
показник по всій 

Україні, що 
засвідчує суттєве 

розчарування 
політикою Партії 

регіонів 
Дані КМІС
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Секрети, брехня й 
американські шпигуни
Агентство національної безпеки США збирає більше інформації про 
своїх громадян та іноземців, ніж думає переважна частина людей 

П
остійно бути на сторожі 
– ось завдання тих, хто 
захищає суспільство від 
ворогів, які хитрощами і 

силою прагнуть домогтися 
свого. Це також пароль тих, хто 
боїться, що ті захисники готові 
пожертвувати навіть правами 
особи, обстоюючи колективний 
інтерес. Молодий співробітник 
служби безпеки США Едвард 
Сноуден обрав свій шлях у бо
ротьбі, коли злив пресі доку
менти, які свідчили: Агентство 
національної безпеки (АНБ) по
тайки збирає інформацію про 
мільйони телефонних дзвінків 
американських громадян та 
інтернет-активність сотень 
мільйонів іноземців.

У документах, опублікова
них газетами Guardian і 
Washington Post, ідеться про дві 
великі таємниці. Одна – рі
шення суду, яке зобов’язує од
ного з американських операто
рів зв’язку Verizon передавати 
АНБ метаінформацію, тобто 
дані про тривалість, напрямок і 
місце здійснення дзвінка або
нентом. Друга частково проли
ває світло на програму під на
звою «Призма» (PRISM), що 
збирає електронне листування, 
файли й дані із соціальних ме
реж від Google, Apple і Facebook. 
Про таке прослуховування вже 
давно здогадувались, і воно 
необов’язково завжди неза
конне. Сполучені Штати нада
ють широкі повноваження 
своїм правоохоронним органам 
і розвідувальним агенціям. За 
ними спостерігають Конгрес і 
суди, які дають розпорядження 
інтернет-провайдерам.

Барак Обама відреагував на 
витік інформації, сказавши, що 
«вітає» дискусію про компроміс 
між захистом особистого життя, 
безпекою та користю. Проте, не

зважаючи на його слова, адміні
страція і значна частина кон
гресменів, схоже, не мають осо
бливого бажання говорити про 
програми, за якими вони сте
жать, а тим політикам і чинов
никам, які хочуть говорити, за
тикають рота законами про та
ємність інформації. Опиту
вання засвідчують, що амери
канці неодностайні в оцінці пе
реваг спостереження за грома
дянами, бо дуже мало знають 
про те, що насправді відбува
ється. Але в демократичній кра
їні законність стеження зале
жить від поінформованої згоди, 
а не сліпої довіри.

ОХОРОНяТи ОХОРОНЦІВ
Ви можете заявити, що шпи
гуни роблять лише те, що необ
хідно. Атака «Аль-Каїди» 11 ве
ресня 2001 року показала всім 
політикам, що їхнє першочер
гове завдання – гарантія без
пеки громадян. Цей урок нещо
давно підтвердили квітневий 
теракт під час марафону в Бос
тоні й жорстоке вбивство бри
танського військовослужбовця 
Лі Ріґбі в Лондоні минулого мі
сяця. Що стосується іс ламістсь-
ких теро рис тів-під ривників, то 
є достатні підстави для застосу
вання електронного стеження 
за ними: західним службам 
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РІч Не В ТОмУ,  
щО АмеРиКАНСьКІ ТАЄмНІ 
АГеНТи РОБЛяТь щОСь Не Те, 
А В ТОмУ, щО РІВеНь 
СУСПІЛьНОГО КОНТРОЛю 
НеДОСТАТНІй

безпеки все ще важко проник
нути у верстви суспільства, 
звідки ті походять, а ще вони 
активно користуються мобіль
ними телефонами й інтерне
том. Директор АНБ Кіт Алек
сандер заявляє, що розкриті 
Сноуденом прийоми запобігли 
десяткам змов. Проблеми для 
суспільства від збирання ін
формації про громадян незна
чні порівняно з війнами проти 
Афганістану та Іраку. І суспіль
ство це, схоже, цілком влашто
вує: якби трапився новий те
ракт проти Америки, про Сноу
дена швидко забули б.

Утім, оскільки таємні спосте
рігачі самі вибирають, що опри
люднювати про свою діяльність, 
ніхто не може судити, чи відпові
дають вартість і масштаби втру
чання загрозі. Зокрема, непоко
ять масштаб, обсяг і вартість бю
рократії служб безпеки: близько 
1,4 млн осіб мають максималь
ний рівень доступу до таємної ін
формації, як у Сноудена. Чи є в 
цьому сенс? Епопея з WikiLeaks 
також показала слабкі місця сис
теми.

Наступна проблема – як це 
позначиться на зв’язках США з 
іншими країнами. Перша реак

ція адміністрації на викриття 
програми PRISM – американ
цям нічого боятися, це стосу
ється лише іноземців. То як 
сіль на рану тим державам, які 
вважають себе близькими со
юзниками Сполучених Штатів. 
Зокрема, Європейський Союз 
ретельно оберігає дані своїх 
громадян. Багато хто побою
ється, що розвідувальні агенції 
практикують цинічний обмін: 
кожна з них поважає букву за
кону, який захищає права влас
ного народу, але водночас до
зволяє шпигувати за своїми 
громадянами союзникам. 

Офіційні заперечення та
ких махінацій не дуже заспоко
юють, бо є ще одна проблема: 
урядам, які діють за межами 
спостереження суспільства, не 
можна довіряти. Директор На
ціональної розвідки США 
Джеймс Клеппер заявив у бе
резні Конгресові, що АНБ не 
збирає дані про «мільйони аме
риканців». Тепер він каже, що 
його слова були «такі правдиві, 
наскільки це можливо». З од
ного боку, просіювання вели
чезних баз даних може дати ці
каві ключики, а з іншого – 
фальшива тривога може зруй
нувати чиєсь життя, надто 
якщо рішення ухвалювати
муться в суворій таємниці. 
Чорні списки підозрюваних у 
зв’язках із терористами містять 
невідому кількість прізвищ лю
дей, яким майже стовідсотково 
відмовлено в користуванні 
авіатранспортом, до того ж без 
будь-якого пояснення та мож
ливості повернути собі чесне 
ім’я. Доведені до відчаю 13 аме
риканських громадян (включно 
з тими, які через заборону по
льотів тепер перебувають «на 
засланні» за межами своєї кра
їни) подали на уряд до суду.

Понад те, держава зазвичай 
намагається скористатися 
зручною нагодою у власних ін
тересах. Після 11 вересня то
дішній віце-президент США 
Дік Чейні та його команда зро
били це, щоб здобути нові по
вноваження, які вони не розго
лошували. Навіть Конгрес про 
те нічого не знав. Вважається, 
що нинішні шпигуни не мають 
такої свободи дій. Проте в аме
риканській системі є таємні 
суди, які видають секретні роз
порядження про збирання да
них, а виконавці повинні збері

гати це за сімома замками. За 
процесом спостерігає жменька 
конгресменів також із таєм
ними повноваженнями. Не роз
голошуються й правові під
стави, на яких ґрунтується така 
діяльність. Спроби пролити 
світло на все це межують із 
фарсом: некомерційна правоза
хисна організація Electronic 
Frontier Foundation веде юри
дичну боротьбу за те, щоб суд з 
контролю за зовнішньою роз
відкою США (Foreign 
Intelligence Surveillance Court, 
FISC) опублікував ухвалене 
2011 року таємне рішення, яке 
(що є незвичним) заблокувало 
секретну програму АНБ. Мож

ливо, мета й виправдовує за
соби, чого ми не знаємо, але це 
точно не стосується «надзви
чайної екстрадиції ув’язнених», 
«чорних тюрем», тортур із за
стосуванням симуляції вто
плення та інших цікавих речей, 
у які втягла Америку команда 
Чейні.

ДОВІРяй, АЛе ПеРеВІРяй
Річ не в тому, що американські 
таємні агенти роблять щось не 
те, а в тому, що рівень суспіль
ного контролю недостатній, як 
і право на відшкодування за
вданих збитків. Без цього чи
новникам завжди кортітиме 
перевищити повноваження, бо 
розплачуватися не доведеться. 
Особливо це стосується сило
вих відомств. 

Шпигунам і справді по
трібна секретність, але не в 
усьому, не скрізь і не завжди. 
Чиновники скаржитимуться, 
що розкриття таємниці зашко
дить їм й у без того вже нерівній 
боротьбі. Проте інколи варто 
пожертвувати оперативністю, 
бо громадський контроль – це 
умова суспільної підтримки. 
Навіть коли дещо й треба три
мати в таємниці, американці по
винні мати краще уявлення про 
те, чим саме займаються се
кретні агенти в ім’я нації. 

Агентство 
національної 

безпеки потайки 
збирає інформацію 

про мільйони 
телефонних 

дзвінків 
американських 

громадян та 
інтернет-активність 

сотень мільйонів 
іноземців
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мілда чи Європа?
Чому деякі країни все ще хочуть стати членами єврозони

Л
атвійці ласкаво назива
ють її Мілдою. Заплетені 
коси і народний голов-
ний убір – такою з’я-

вилася вона на срібних монетах, 
які чеканила перша Латвійська 
Республіка в міжвоєнний період. 
Мілда стала символом втраченої 
державності в радянський пе
ріод. На засланні вона була по
пулярним подарунком. Ґундеґа 
Міхеле, яка наприкінці Другої 
світової війни жила в Німеч
чині, на свій п’ятий день наро
дження отримала брошку, зро
блену з п’ятилатової монетки-

мілди. Після відродження неза
лежної Латвії в 1991-му Мілда 
повернулася водяним знаком на 
латвійських банкнотах. Її про
філь прикрашає також купюру 
500 лат. А тепер уряд вже з січня 
наступного року хоче поміняти 
улюблені лати на євро. Образ ла
тишки Мілди можна буде поба
чити лише на монетах номіна
лом один і два євро.

Як і багато латвійців, пані 
Міхеле цю ідею не схвалює. Вона 
визнає, що мало розуміється на 
економіці. Але як директор Му
зею окупації Латвії, де зберіга

ються документальні свідчення 
страждань країни за часів на
цистської та радянської окупації, 
вона розуміє силу символів. За
зирнувши в скриньку для по
жертвувань, каже, що латвійські 
банкноти виконані в «ніжних, 
теплих кольорах». А ось невідомі 
архітектурні споруди на євро не 
мають «жодного емоційного 
зв’язку».

5 червня Єврокомісія та Єв
ропейський центральний банк 
підтримали заявку Латвії на 
вступ до єврозони з 1 січня 
2014 року, високо оцінивши її 
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СХІДНяКи СТАЛи ТАКими 
ЗРАЗКОВими 
ЄВРОПейЦями, щО ДеХТО 
ВВАжАЄ: чАС Уже їм 
ВиСУВАТи З-ПОмІж СеБе 
ЛІДеРІВ ІНСТиТУЦІй ЄС
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досягнення на шляху подолання 
кризи й спрогнозувавши най
більше економічне зростання 
країни з-поміж членів ЄС 2013-
го (9 липня останнє слово з 
цього приводу скажуть міністри 
фінансів європейських країн). 
Пані Міхеле вже збирає хрусткі 
латвійські банкноти з банкома
тів на згадку про епоху, що відхо
дить. Один із молодих екскурсо
водів музею вважає, що євро до
поможе Латвії вислизнути з вед
межих обіймів Росії і тісніше 
примкнути до Західної Європи. 
Хоч би якими були її проблеми, 
остання захистить надійніше, 
ніж мила Мілда.

Для прем’єр-міністра Вал
діса Домбровскіса євро було до
роговказом упродовж кризових 
років. Проблеми в Латвії поча
лися раніше, ніж у Греції, і були 
аж ніяк не меншими. Але на від
міну від керівництва останньої 
Домбровскіс цілком і повністю 
погодився на режим суворої 
економії за німецьким «рецеп
том» та реформу в межах фіксо
ваного валютного курсу (курс 
лата прив’язаний до євро), по
при рекомендації МВФ, який 
виступав за девальвацію. Після 
різкого економічного спаду Лат
вія має найвищі в ЄС показники 
зростання економіки. Разом зі 
своїми балтійськими сусідками 
Естонією і Литвою вона є одним 
із нечисленних прикладів успіш -
ної «внутрішньої девальвації».

Якщо Латвія стане 18-м чле
ном єврозони, то буде подвійний 
вотум довіри – знак схвалення 
державної політики і довіри до 
самого євро. Попри всі нега
разди, жодна країна поки що не 
відмовилася від єдиної європей
ської валюти, а охочі вступити до 
цього клубу ще є. На півночі в 
2011 році євро запровадила Есто
нія. На півдні це саме збирається 
зробити Литва (у 2015-му). Лат
вія привертає найбільшу увагу, 
тому що лише їй з-поміж країн 
Балтії під час глобальної фінан
сової кризи знадобилася офі
ційна фінансова допомога від 
МВФ. Критики вже не наполяга
ють, що їй потрібно провести де
вальвацію. Натомість заявляють, 
що ця держава не може бути 
зразком для єврозони. Обсяги 
виробництва ще мають повер
нутися до докризових показни
ків, рівень життя знизився, а ось 
безробіття лишається високим 
(частково його маскує емігра

ція). Невеликим торговим краї
нам Балтії легше відновити еко
номіку за рахунок зменшення 
заробітних плат і нарощення 
експорту. Великим на зразок Іта
лії за допомогою останнього пе
реважити зниження внутріш
нього попиту неможливо.

За словами Домбровскіса, 
девальвація як варіант не роз
глядалася. Адже вона загрожу
вала банкрутством підприєм
ствам і родинам, які взяли кре
дити в євро. Прив’язка валюти 
до євро свідчила про готовність 
до реформи. Позаяк ринки при
пинили надавати Латвії позики, 
сувора економія була немину
чою. Краще рішуче зменшити 
дефіцити, ніж допустити пере
хід кризи в хронічний стан. У 
будь-якому разі Домбровскіс не 
надто ними переймається. Борг 
країни сягає 41% її ВВП. Для по
рівняння: в Естонії, яка раніше 
перейшла на збалансований 
бюджет, він становить 10%. Лат
війцям особливо нічим похва
литися, щоб отримати додаткові 
позики. А ось естонці замож
ніші. 

Сьогодні Латвія має недоліки 
єврозони, але поки що позбав
лена її переваг. Приєднання до 
єврозони знизить для неї вар
тість кредитування, зробить при
вабливішою в очах іноземних ін
весторів. А ще держава дістане 
доступ до ресурсів Європейсь-
кого центрального банку і до фі
нансової допомоги на випадок 
повторення кризи. А якщо євро
зона розпадеться? Принаймні 
Латвія тоді залишиться разом із 
сильними країнами на кшталт 
Німеччини.

Домбровскіс не належить до 
найхаризматичніших політиків. 
Але його здоровий глузд допоміг 
стабілізувати ситуацію. Виборці 
не вважають, що він прагне осо
бистого збагачення або що є ма
ріонеткою в руках олігархів. За 
плечима цього 41-річного полі
тика найдовший стаж на посаді 
голови уряду з-поміж усіх лат
війських прем’єрів. Але на шляху 
до євро на нього чекають дві 
пастки. Одна – недовіра суспіль
ства. Опитування громадської 
думки засвідчили, що більшість 
латвійців хотіли б зберегти наці
ональну грошову одиницю. Але 
прем’єр-міністр вважає, що гро
мадяни вже погодилися на єди-
 ну європейську валюту, коли 
проголосували на референдумі 

2004-го за вступ до ЄС. Понад те, 
його двічі переобирали, а отже, 
підтримали курс на приєднання 
до євро.

Друга проблема – недовіра 
Європи до російських грошей. 
Сусідів уже давно турбують чис
ленна російськомовна меншина 
Латвії і саме розміщення країни 
на шляху товаропотоку з РФ (та 
інших колишніх радянських рес
публік, де верховенство права іс
нує хіба що на папері). Після ко
лапсу двох найбільших кіпр
ських банків у фокусі уваги опи
нилися фінустанови Латвії, в 
яких лежать чималі російські де
позити. Уряд запевняє, що про 
порівняння з Кіпром не може 
бути й мови і що їхні банки 
знач но менші від гігантських 
кіпрських.

ВАЛДІС = ПеРемОГА
Та все ж Латвія має бути обач
ною. Курс на жорстку економію 
німецького зразка дуже важли
вий, але потрібно заручитися 
згодою Франції та південних єв
ропейців. Латвія не нарікатиме, 
на відміну від Естонії, що бідні

шим східноєвропейським краї
нам доводиться надавати фінан
сову допомогу багатим півден
ним сусідам.

І справді, східняки стали та
кими зразковими європейцями, 
що дехто вважає: час уже їм ви
сувати з-поміж себе лідерів ін
ституцій ЄС. На думку прези
дента Естонії Тоомаса Ільвеса, 
на наступних виборах у 2014 ро -
ці їх не повинні обирати з країн, 
які порушують фінансові пра
вила єврозони. (Аналогічно біля 
керма НАТО не мають стояти 
представники держав, які витра -
чають на оборону менше ніж 
2% ВВП.) Що більше такі ідеї 
знаходять відгук, то вужче коло 
підхожих кандидатів. Значна 
частина їх може виявитися зі 
Сходу. Небалакучого Домбров
скіса вже, схоже, «сватають» на 
високу посаду в Брюсселі. 

Попри всі 
негаразди, жодна 
країна поки що не 

відмовилася від 
єдиної 

європейської 
валюти, охочі 

вступити до цього 
клубу ще є

Інфляція в Латвії 
(станом на квітень) 

дорівнювала 

1,3% 
за 

рекомендованого 
ЄЦБ рівня 

2,7%

Державний борг 
Латвії становить 

41% 
ВВП, тоді як Естонії – 

10%
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К
оли торік по телевізору і радіо пролунала 
пісня «Пану Богу у вікна», вона миттєво 
стала хітом. Так зацікавила слухачів, що 
автор і виконавець Томаш Клуз став пере

можцем конкурсу «Золотий соловейко-2012», пе
рервавши багаторічне царювання Карела Ґотта.
Саме приспів «За що, пане Бог, за що караєш цей 
простий народ» наспівували сотні тисяч чехів, 
таким чином висловлюючи своє невдоволення 
політичною ситуацією в країні.
Цього року до політичних і корупційних сканда
лів додалася ще й погода. Дощ усе йшов, ішов, 
йшов. Вода в річках піднімалася й піднімалася, а 
коли розлилася по країні, завдала мільярдних 
збитків господарству й забрала 11 людських жит
тів. Прем’єр-міністр Петр Нечас літав гелікопте
ром над наводненими районами й особисто в гу
мових чоботях і модній непромокальній куртці 
постав перед телевізійним штабом. На запи
тання, чому не працює система затримки води 
у водосховищах, побудована для цих цілей, по-
літик не зміг розумно 
відповісти (прізвище 
Нечас у перекладі 
україн  ською означає 
непогода).
У чехів є давня тради
ція висловлювати не
вдоволення в пивній 
за келихом. Останнім 
часом вона змінюєть-
 ся. Ніби сам пан Бог 
став відповідати на 
запитання співака «За 
що, пане Бог, за що?..» 
Безкінечні серії полі
тичних, фінансових, корупційних і кримі
нальних скандалів, влаштованих політи
ками, викликали розчарування в суддів, поліції 
та прокуратури. Вони вже не хочуть пасивно 
спостерігати за наглістю й порушеннями депу
татів, міністрів та їхніх співробітників. Зрозу
міли свою відповідальність за ситуацію в країні 
й почали діяти, об’єднавши сили з журналіс
тами.
Наприкінці минулого тижня спеціальний під
розділ поліції під час безпрецедентної антико
рупційної операції в різних містах Чехії затри
мав групу осіб. Обшуки проводили також у ка
бінетах центрального апарату уряду, Міністер
ства оборони та приміщеннях міської влади 
Праги. Поміж відомих посадовців – очільниця 
секретаріату прем’єр-міністра Чехії, один екс-
міністр, колишній голова військової розвідки 
та ін. 
Яна Надьова, найближча співробітниця прем’є  ра, 
в мас-медіа вже відома. По-перше, вражала її 
нестандартно висока місячна заробітна плата. 
Згодом поширилася інформація, що вона ко

ханка глави уряду й сірий кардинал, який за 
кулісами високої політики «тягне за ниточки».
Таку оцінку колишньої продавчині заводського 
магазину підтверджує й висунуте прокурату
рою обвинувачення. Надьова дала військовій 
розвідці вказівку стежити за цивільними особа-
 ми, зокрема дружиною прем’єра, особистим во
дієм та однією зі співробітниць Кабінету міні
стрів. Документувалися їхні переміщення, ко
мунікації тощо. Прокурор такі дії розцінює як 
незаконні.
Інших затриманих звинувачують у корупції та 
використанні службового становища. І, зда
ється, йдеться про найширшу спробу силових 
структур протидіяти злочинам у політичній 
сфері. 
Щодня ситуація змінюється, і ми отримуємо нову 
й нову інформацію. У багатьох людей прояснилося 
в головах, вони зрозуміли, що їхнє завдання – слу
жити не політикам, а чеському народу. Звичайно, 
не можна наївно очікувати миттєвого вирішення 

всіх проблем, але «кри-
 га рушила».
Прем’єр подав у від
ставку, коаліція, яка 
перебуває при владі, 
веде переговори про 
подальші дії, прези
дент Чеської Республі-
 ки Мілош Земан на
прикінці тижня за
просив на консульта
цію представників ко
аліції та опозиції.
Сьогодні проти режи-
 му «клептоолігархії» 

виступає кожен, хто знає, що чесність, поряд
ність, відповідальність і професіоналізм необ

хідні громадськості так само, як чисте повітря і 
вода. На справедливих виборах повинні обирати 
таких людей, які матимуть усі ці якості, тільки та
ким політикам потрібно платити й залишати їх 
на посадах.
Сьогодні чехи вже знають відповідь на запи
тання «За що, пане Бог, за що караєш цей про
стий народ?». Вони повинні голосувати відпові
дально, контролювати ефективно й карати без
компромісно.
Актуальне дослідження громадської думки за
свідчило, що 55% людей позитивно сприйма
ють той факт, що поліція і прокуратура пере
стали боятися й почали працювати неза
лежно, дотримуючись правила, що перед зако
ном усі рівні.
Здається, громадянське суспільство в Чеській 
Республіці досягло якісно вищого етапу, що, зви
чайно, стане довгоочікуваною гарантією пози
тивного й успішного розвитку демократії та рин
кової економіки. 

За що, пане Бог, за що?..

чеХи ПОЗиТиВНО 
СПРиймАюТь ФАКТ,  

щО ПОЛІЦІя І ПРОКУРАТУРА 
ПеРеСТАЛи БОяТиСя  

й ПОчАЛи ПРАЦюВАТи 
НеЗАЛежНО, ДОТРимУючиСь 

ПРАВиЛА, щО ПеРеД 
ЗАКОНОм УСІ РІВНІ

В ЕПІЦЕНТРІ 
СКАНДАЛУ. 
Екс-прем’єр-
міністр Чехії 
Петр Нечас 
та його 
соратниця-
коханка Яна 
Надьова 
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Київ (вул. Лисенка, 3):
25 червня, 18:00 – розмова про батьків-засновників 
Європейського Союзу з авторами книжки «Об’єднана Європа: 
від мр� до реальності» Степаном Віднянським та Андрієм 
Мартиновим. Спільно з Міжнародним фондом «Відродження».
26 червня, 18:00 – образ Києва очима художника: презентація 
альбому «Київ живописний». Спільно з об’єднанням «Мистець-
кий курінь».

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
28 червня, 18:00 – презентація поетичної збірки Мірека 
Боднара «Ще, ще, ще, не зупиняйся!». Спільно з видавництвом 
«Лілея-НВ».

Львів (просп. Свободи, 7):
24 червня, 18:00 – дискусія «Кіно та його проблеми».
25 червня, 18:00 – вечір пам’яті Ігоря Римарука: читання 
віршів та музична імпровізація. Спільно з літтусівкою «Берег».
26 червня, 18:00 – проект «Історичні діалоги»: розмова 
«Волинь у 1942–1944-му – війна чи геноцид?».

24–28 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 



Бунт проти 
султана 
ердогана
Протестний рух у 
Туреччині розколов 
тамтешнє  
суспільство на два табори  

У
продовж трьох тижнів 
турки щодня виходять 
на вулиці, протестуючи 
проти політики свого 

прем’єр-міністра, якого вважа
ють автократом. Нехай цьому 
простуватому, велемовному ви
хідцеві з бідних кварталів і вда
лося модернізувати країну, ве
лика частина турецького сус
пільства задихається від браку 
свобод, які зникають в умовах 
відновлення ісламської моралі. 

Туркам не вдалося пере
могти режим за три тижні про
тестних акцій. Та вони довели: 
країна розколота на два табори. 
Навіть якщо Реджеп Таїп Ердо
ган не поступився позиціями, 
його опоненти загартувалися в 
боротьбі. Отже, протистояння 
триватиме. Важко передбачити, 
чим воно закінчиться. На межі 
Європи та Близького Сходу Ту
реччина донедавна видавалася 
полюсом стабільності в регіоні, 
що потерпає від війни в Сирії. 
Але й на її долю випали нелегкі 
часи. Чи могло бути інакше? 
Схоже, нинішня політична 
криза – наслідок фатальної 
послідовності. Саме тепер ма
ятник прем’єра-модернізатора 
зрушив у протилежний бік, роз
биваючи його мрії про особисту 
велич.

ЛІДеР БІДНиХ КВАРТАЛІВ 
Протести почалися із захисту 
міського парку Гезі, який мав 
зникнути через проекти буді
вельників. Неспівмірне застосу
вання сили викликало спротив і 
переросло в протистояння осо
бисто з Ердоганом, який зажив 
собі прізвисько Султан. 

Виходець із небагатої стам
бульської родини, колишній 
професійний футболіст очолює 
водночас уряд і правлячу Пар
тію справедливості та розвитку 
(ПСР) уже понад 10 років. За цей 
час він радикально змінив кра
їну. Посунув із провідних пози
цій армію, яка визначала полі
тику держави, розпочав перего
вори з курдами, реалізував 
кілька вдалих проектів: збуду
вав дороги, аеропорти, мечеті... 
Жодна мета не здавалася йому 
недосяжною. Але Ердоган 
сформував таку систему влади, 
коли кожне рішення ухвалю
ється тільки за його згодою, 
коли важко вільно висловитися 
в контрольованій виключно 
його прихильниками пресі, а 
мусульманська мораль дедалі 
більше тисне на щоденне життя.

Частині турків його діяль
ність подобається. Щоб пере
свідчитись у цьому, треба пої
хати за межі столиці, скажімо, 
до Бурси. Це велике індустрі
альне місто з двома мільйонами 
мешканців, де виробляють ав

томобілі для Fiat та Renault. 
Упродовж дев’яти років воно є 
вотчиною партії влади. На 
останніх муніципальних вибо
рах політсила набрала 57% го
лосів. «Наступного разу ми та
кож переможемо», – перекона
ний молодий партієць Гуркан.

Виступаючи на захист тра
диційних цінностей, ПСР пози
ціонує себе як виразник інтере
сів мешканців бідних кварталів, 
але при цьому культивує тісні 
зв’язки з великими індустріаль
ними містами, які забезпечують 
країні економічний поступ.

Щоб укорінитися, партія Ер
догана знайшла опору в іншій 
Туреччині – тій, яка в минулу 
епоху пережила відчуття глибо
кого приниження. «Люди, які 
голосували за нас, надто довго 
потерпали від зневаги з боку ін
ших політичних сил, – пояснює 
Гурган. – Ердоган поклав тій 
зверхності край. За це його обо
жнюють виборці». 

Махір не сумнівається:  
«Я підтримуватиму Ердогана, 
хай там що станеться. Ріжте 

54%
 громадян 
Туреччини 

вважають, що уряд 
Реджепа Таїпа 

Ердогана посилив 
свій вплив на вибір 

їхнього способу 
життя 

За даними 
опитування 
турецької 

дослідної компанії 
MetroPoll 

Автор:  
Ален Гіймоль, 

Стамбул – 
Париж   
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Якби вибори 
відбулися сьогодні, 

партія Ердогана 
набрала б

35%
 голосів

У СВОї 59 РОКІВ ПРем’ЄР-
мІНІСТР ТУРеччиНи мАЄ 
ВиСНАжеНий ТРиВАЛОю 
ВЛАДОю ВиГЛяД

мені вени – він у них тече!» – 
каже чоловік, випростуючи 
руку. Він думає, що активістами 
протестних акцій маніпулюють 
ті, хто не хоче, аби Туреччина 
стала потужною країною. 
«Хто?» – уточнюємо. Відповідь: 
«Європейці. Вони прагнуть по
слабити Туреччину».

Реджеп Таїп Ердоган каже те 
саме. У своїх довгих, пишномов
них виступах таврує політичних 
супротивників як «терористів», 
«вандалів» і дає їм поради «по
вертатися додому», бо вони про
грали вибори, тож мусять мов
чати. Прем’єр переконаний, що 
уособлює Туреччину і промов
ляє від імені народу. Це подоба
ється його прихильникам, 200 
тис. яких прийшли підтримати 
Ердогана 17 червня в стамбуль
ському районі Зейтинбурну, але 
викликає гостру відразу в іншої 
частини турків.

ПЛОщА СВОБОДи
Незадоволені масово зібралися 
в парку Гезі й виставили намети 
в перші дні червня. Місце стало 
епіцентром спротиву, що поши
рився на цілу країну (див. 
Тиждень, № 22/2013). Щове
чора у великих містах протесту
вальники вигукують заклики 
до Ердогана про відставку. Гезі 
перетворився на автономну те
риторію свободи, що діє за влас
ними правилами й у своєму 
ритмі, як майже 10 років тому 
було на українському Майдані 
під час Помаранчевої революції. 

Ті, хто залишався в наметах 
аж до силового виселення 15 
червня, вражали неоднорід
ністю. У парку можна було зу
стріти як громадських активіс
тів, так і професійних політиків 
– і крайніх правих, і крайніх лі
вих. З-поміж мешканців намето
вого містечка були переконані за
хисники світського способу життя 
та мусульмани-антикапіталісти, 
гомосексуали-екологи, фемініс т-
ки-архітектори та представники 
курдської політичної партії BDP. 
Поруч із ними змобілізувалися 
артисти, молодь і звичайні люди, 
які досі до політики не мали 
жодного стосунку, але вирішили 
все покинути й жити тут, боро
тися, скоординувавши дії в со
цмережах.

У наметовому містечку 
можна було відвідувати курси 
йоги, брати книжки в бібліотеці, 
яку відкрила Спілка турецьких 

письменників. Хтось заходився 
висаджувати квіти, щоб при
красити парк. «Люди приходять 
сюди, і кожен обирає справу, за
вдання», – пояснила Менех, 
30-річна фахова перекладачка, 
яка також покинула роботу, щоб 
долучитися до протестів.

Як і на Майдані, комерсанти 
із сусідніх вулиць безплатно го
дували протестувальників, на 
сцені повсякчас виступали ар
тисти, музиканти, поети, а 
лікарі-волонтери в одному з на
метів облаштували медичний 
кабінет, щоб надавати допомогу 
тим, хто наковтався сльозогін
ного газу. Турецька поліція за
стосовує його без жодних ва
гань. Тому за кілька днів учас
ники протестів зорганізувалися 
й закупили протигазові маски і 
каски. Ввечері площа Таксім 
біля парку стала місцем зборів 
чоловіків у ділових костюмах та 
жінок на високих підборах. Усі 
вони – у залізних касках та мар
левих пов’язках на шиях. Захис
ний засіб перетворився на емб
лему протесту.

Інший символ – портрет 
Мустафи Кемаля Ататюрка, 
батька модерної Туреччини та 
засновника республіки 1923 
року. Він уособлює національне 
відродження та світську дер
жаву. Його обличчя на прапо
рах над усіма колонами демон
странтів, а також на вході до на
мету TGB – Асоціації турецької 
молоді. Секції цієї організації є 
в кожному університеті країни. 
Молоді люди вважають себе «ді
тьми Ататюрка», захисниками 
світського, націоналістичного, 
модерністського та лівого світо
гляду – усіх тих засад, на яких 
перший президент Великої на
ціональної асамблеї збудував 
країну.

22-річна студентка факуль
тету міжнародних відносин 
Езгі Кардаслар уже три роки є 
активістом асоціації. Вона за
кидає прем’єр-міністрові полі
тику мовчазної ісламізації, яку 
той тихою сапою запроваджує в 
Туреччині: «Щойно закон до
зволив паранджу в університе
тах 2008 року, багато студенток 
її вбрали. Це жахливо», – вва
жає дівчина. Езгі також називає 
себе мусульманкою. Але вважає, 
що «релігія має залишатися 
приватною справою кожного». 
Сама ж вирішила ніколи не но
сити хустку: «Боротимуся до 

останнього, якщо закон 
зобов’яже її вдягати». Дівчина 
дотримується Рамадану під тис
ком родини. Але не забороняє 
собі трохи вина й почувається 
ближчою до своїх друзів з Ір
ландії, країни, у якій навчалася, 
ніж до деяких співвітчизників.

Езгі, як і Махір, народилися 
в одній країні. Але мають про
тилежне бачення її майбут
нього. Кожен із них бажає своїй 
державі зовсім іншого розвитку. 
Довгий час ці люди співісну
вали, уникаючи протистояння. 
Протестний рух примусив тур

ків визначитися. Вони розподі
лилися на два табори: тих, хто 
підтримує прем’єр-міністра, і 
тих, хто бореться проти нього. 
Соціологічні опитування за
свідчили, що симпатій уже 
більше на боці опозиціонерів. 
Якби волевиявлення відбулося 
сьогодні, ПСР набрала б 35% го
лосів. У 2011-му вона здобула 
50%, підвищуючи рейтинг від 
виборів до виборів. «Нині Ердо
ган залишається найпопулярні
шою фігурою в Туреччині, – 
аналізує Сесіль Сагір, журна
лістка щоденного часопису 
Zaman. – Але він втрачає під
тримку. Справжнім тестом ста
нуть місцеві перегони в червні 
2014-го». 

У свої 59 років прем’єр-
міністр Туреччини має висна
жений тривалою владою ви
гляд. «Він сам себе ізолював, 
обмеживши спілкування вузь
ким колом найвідданіших со
ратників, – констатує Чингіз 
Актар, викладач політології з 
міста Бахчезехир. – Сконцен
трувавши у своїх руках усі ва
желі влади, він повірив, що 
зможе так довго керувати краї
ною. Ердоган плекає свої 
масштабні мрії. Хоче перетво
рити Стамбул на модерне місто 
й провести в 2020-му Олімпій
ські ігри. Сподівається, що його 
країна стане лідером на Близь
кому Сході. Але ці надії не зна
ходять підтримки в частини ту
рецьких громадян, які прагнуть 
європейського майбутнього та 
демократичного ладу». 

У результаті 
поліцейських 

операцій протягом 
17–19 червня було 

заарештовано 
щонайменше 

130
 учасників 

протестів проти 
турецької влади

19
 червня після 

розгону поліцією 
антиурядової акції 

в Стамбулі 
турецький прем’єр 

заявив про 
перемогу уряду й 
народу в боротьбі 
зі «зрадниками» і 

«змовниками» 
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Автор: 
януш 

Бугайські, 
США

Хаос на Північному 
Кавказі
Путін прагне використати теракти в Бостоні для маскування спроб 
Москви придушити ісламські повстанські настрої на Північному 
Кавказі, що стають дедалі тривожнішими для Кремля 

Т
еракт у Бостоні 15 квітня 
привернув міжнародну 
увагу до неспокійного Пів
нічнокавказького регіону 

Росії. Президент Владімір Путін 
спробував скористатися бостон
ськими вибухами для виправ
дання своєї політики на Кавказі 
й забезпечити підтримку США 
для «миротворчих» кампаній 
Москви. У той час коли Кремль і 

Білий дім обговорюють поси
лення співпраці у сфері контр
тероризму та розвідки, Баракові 
Обамі слід звернути увагу на 
причини й наслідки північно
кавказького конфлікту, щоб за
хистити інтереси Заходу.

ВІД КРиЗи ДО РОЗКОЛУ
Перемога в Чечні, оголошена 
російським урядом навесні 

2009 року, виявилася пірровою. 
Насправді конфлікт переки
нувся на деякі сусідні північно
кавказькі республіки. Попри 
заяви Москви, умови життя в 
усьому регіоні й далі погіршу
ються: збройні зіткнення, вбив
ства, засідки і вибухи стали 
майже буденними явищами.

Ескалація партизанського 
тероризму – пряма відповідь на 

НА СТОРОЖІ. 
Російський військовий у 

передмісті Махачкали 
(Дагестан), де на початку 
травня відбулися вибухи, 
від яких загинуло 13 осіб
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щО жОРСТОКІШе КРемЛь 
ПРиДУШУЄ СеПАРАТиЗм,  
ТО ймОВІРНІШими СТАюТь 
РОЗКОЛ І НАВІТь ВТРАТА  
Ним ПІВНІчНОГО КАВКАЗУ

російський державний теро
ризм на тлі придушення чечен
ської незалежності та зни
щення військовиками та спец
службами РФ десятків тисяч 
цивільних. Чеченський націо
налізм і сепаратизм переросли 
в загальнокавказькі протести – 
теракти по всьому регіону орга
нізовуються релігійними й на
ціоналістичними радикалами 
різних етнічних груп.

Москва відповідальна за ра
дикалізм і жорстокість, адже 
внаслідок її брутальних контр
терористичних операцій цілі 
села зазнали репресій, а роди
чів підозрюваних повстанців і 
далі викрадають, катують і 
вбивають. Проти місцевих гро
мад досі застосовується колек
тивне покарання, у разі якщо 
російські спецслужби підозрю
ють, що якесь село надало при
тулок озброєним бандитам.

У таких умовах військовий 
джихадизм став національною 
ідеологією для мобілізації на
селення, а систематичні жор
стокості Російської держави 
проти цивільних спонукали 
людей до вендети й забезпе
чили «кадрами» повстанські 
рухи. РФ сама накликала на 
себе біду: що жорстокіше 
Кремль придушує сепаратизм, 
то ймовірнішими стають роз
кол і навіть втрата ним Північ
ного Кавказу.

Хаос поширюється також з 
огляду на те, що кожну північно
кавказьку республіку роз’їдають 
корупція і нечиста на руку адмі
ністрація, а також високий рі
вень безробіття, мізерне бізнес-
інвестування, повсюдна бідність 
у містах і селах та занепад сис
теми соціального обслугову
вання. Усі ці чинники посилю
ють суспільний протест проти 
політики Москви та республі
канської влади – ставлеників 
Кремля, що не мають демокра
тичних зобов’язань перед місце
вим населенням.

Теракти вкупі з місцевими 
конфліктами за територію і по
літичну владу та ісламський ре
лігійний вплив переростають у 
регіональні бунти. Повстанські 
настрої накладаються на чис
ленні територіальні суперечки 
між республіками та всередині 
них. За останні 10 років посили
лися міжетнічні конфлікти за 
землю, ресурси і владне пред
ставництво. У результаті Мо

сква опиняється в такій ситуа
ції, що мусить або віддати пере
вагу одній зі сторін конфлікту, а 
отже, відштовхнути другу, або 
не втручатися, а отже, дедалі 
більше втрачати вплив у регіоні.

Окрім бунтів у таких респу
бліках, як Чечня, Дагестан та 
Інгушетія, РФ має протистояти 
дедалі потужнішому черкесь
кому національному руху на за
ході регіону за участю абхазців, 
адигейців, кабардинців і черке
сів, які активно вимагають 
права на самовизначення. Істо
рично Краснодарський край 
належав різноманітним чер
кеським угрупованням, перш 
ніж 1864 року російські царські 
війська організували геноцид і 
масові виселення народу.

Активісти в Росії і за кордо
ном прагнуть повернути Черке
сію на мапу Кавказу й заклика
ють усіх черкесів до проголо
шення єдиної ідентичності та 
возз’єднання трьох населених 
ними республік: Адигеї, Кабар-
дино-Балкарії та Карача єво-
Черкесії. Це призвело б до роз
паду останніх двох республік і 
формування нового автоном
ного утворення – потенційно 
перший крок на шляху до чер
кеської незалежності.

Оскарження територіаль
них і політичних претензій 
спричинило б абсолютну неке
рованість усього регіону, а мос
ковські спроби «нормалізації» 
дорого коштуватимуть Росії і 
зрештою не будуть ефектив
ними. Ескалація місцевих су
тичок і боротьба за самовизна
чення на Північному Кавказі 
також можуть стимулювати 
бунти проти Москви в інших ре
гіонах РФ, таких як середньо
волзькі республіки Татарстан і 
Башкортостан, де переважає му
сульманське населення.

ЗАГРОЗА РОСІйСьКОГО 
НАЦІОНАЛІЗмУ
Хоч як парадоксально, голов
ною загрозою для майбутнього 
РФ та утримання Північного 
Кавказу в межах величезної 
держави є російський націона
лізм. Маніпуляції із сербським 
націоналізмом у колишній 
Югославії в 1990-ті роки проде
монстрували, як мобілізація ні
бито притиснених прав однієї 
етнічної групи може відштов
хнути інші й мобілізувати наці
оналістичні настрої в їхньому 

середовищі. Слоган «Росія для 
росіян» став буденним, і якщо 
він матиме логічне продо
вження, це призведе до розколу 
країни. РФ просто не може бути 
водночас національною держа
вою і багатонаціональною імпе
рією.

Після розпаду Радянського 
Союзу чисельність етнічних ро
сіян на Північному Кавказі по
ступово зменшується, і нині в 
усіх семи республіках росіяни 
формують лише невеличкі мен
шини. У період від 1989 по 2002 
рік їхня частка в загальній кіль
кості населення регіону знизи
лася з 26% до 12–15%, або з 1,36 
млн (1989-го) до близько 940 
тис. (2002-го). Тим часом авто
хтонне населення збільшилося 
з 66% до 80%, або з 3,5 млн до 
5,3 млн. Росіяни і далі виїжджа
ють із регіону. За оцінками дея
ких аналітиків, їхня частка в 
найближчі 10 років не переви
щуватиме 2%, у той час як серед 

мусульманського населення рі
вень народжуваності, як і ра
ніше, зростає.

За останнім переписом 2010-
го, етнічні росіяни становлять 
менш як третину населення 
всього Північнокавказького фе
дерального округу, що включає 
також Ставропольський край, де 
переважно мешкають росіяни. У 
результаті негативних демогра
фічних тенденцій РФ важко буде 
мобілізувати своїх громадян для 
самооборони й захисту держави. 
Однак не виключено, що вона 
маніпулюватиме міжетнічними 
конфліктами в регіоні, виступа
ючи добровільним посередни
ком або забезпечуючи власну 
присутність для запобігання во
єнним діям. Крім того, може об
рати для себе роль, яку відіграла 
Сербія для зниклої зі світової 
мапи Югославської Федерації, – 
закликати до зміни кордонів 
між республіками або до терито
ріальних об’єднань із сусідніми 
регіонами, вдаючи необхідність 
захисту росіян чи місцевого про
московського етнічного насе
лення.

У період від 1989 
по 2002 рік частка 
росіян в загальній 

кількості 
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Навіть у переважно росій
ському регіоні – Ставрополь
ському краї – зростає кількість 
мусульманського північнокав
казького населення. Це при
звело до поширення ісламофо
бії поміж етнічних росіян і, 
зрештою, до кількох жорсто
ких сутичок. Відповідно сум
нівною видається політика 
Москви щодо включення Став
ропольського краю до Північ
нокавказького федерального 
округу. На тлі ескалації кон
фліктів дедалі більше росіян 
матимуть серйозні сумніви, чи 
варто платити кров’ю і фінан
совими втратами за спроби 
утримання згаданого регіону 
під контролем.

мОСКОВСьКий 
САмОГУБНий 
КОНТРТеРОРиЗм
Контртероризм РФ, власне,  
й створив ворога, якого 
Білокам’яна нібито намага
ється побороти. За словами 
Джейкоба Кіппа, провідного 
експерта з питань російської ар
мії з Канзаського університету, 
російські військові більше 
схильні до воєнних злочинів, 
ніж західні, у зв’язку з тради
цією, за якою кожну війну вони 
розглядають як «тотальну», 
тож немає жодних обмежень, 
коли йдеться про втрати, роз
прави, порушення прав людини 
і жорстоке поводження з 
в’язнями. Російська армія ві
дома своїми тортурами і зґвал
туваннями, які залишаються 
непокараними.

У протистоянні повстан
ській загрозі на Північному 
Кавказі Кремль обрав таку 
стратегію: безпосередні силові 
методи, економічна допомога 
та утвердження лояльних регі
ональних лідерів, таких як че
ченський режим Рамзана Ка
дирова. Однак ця політика за
безпечила лише штучну ста
більність і ще більше обурила 
громадськість, адже до Гроз
ного надходять великі кошти, 
які зникають у скарбниці ко
румпованого уряду. І сили Ка
дирова не є цілковито підле
глими федеральній владі, їхня 
лояльність до Москви буде сум
нівною в разі відходу його та 
Путіна від влади. Вони можуть 
навіть очолити нову війну за 
визволення Чечні від росій
ської зверхності.

Москва сама створила ви
значальний прецедент сепа
ратизму для колишніх радян
ських республік у серпні 2008 
року, коли визнала незалеж
ність Абхазії та Південної 
Осетії – проблемних терито
рій Грузії, до яких вторглася і 
які відвоювала. Його можна 
використовувати для виправ
дання та легітимації відо
кремлення власне російських 
територій, особливо на Пів
нічному Кавказі.

Чимало національних угру
повань можуть наполягати, що 
принцип державності для Абха
зії та Південної Осетії тепер слід 
застосовувати й до них, а це 
прямий шлях до конфліктів із 
сусідами, меншинами, а також 
федеральною владою. Тим ча
сом РФ загрожує потенційний 
конфлікт із Абхазією з огляду на 
довготривалу політичну та еко
номічну залежність останньої 
від Кремля та її прагнення до 
повного суверенітету.

межІ АмеРиКАНСьКО-
РОСІйСьКОї СПІВПРАЦІ
Після вибухів у Бостоні росій
ський та американський прези

денти заявили про посилення 
співпраці у сфері контртеро
ризму. На жаль, у зв’язку з цим 
є дві великі проблеми. По-
перше, російські та американ
ські контртерористичні опера
ції ґрунтуються на принципах, 
що кардинально різняться між 
собою, а по-друге, режим пре
зидента Путіна сам чинить дер
жавний тероризм проти нео
зброєних громадян.

Американські правоохо
ронні органи уникали будь-
яких вибухів чи стрілянини на 
околицях Бостона, де перехову
вався один із терористів. На
самперед вони не хотіли, щоб 
постраждало цивільне насе
лення або було марно зруйно
ване чиєсь майно. Натомість у 
схожій ситуації Росія організу
вала б масштабні бомбарду
вання для очищення території. 

А потім назвала б кілька сотень 
цивільних жертв неминучою 
ціною перемоги.

Яскраві приклади нероз
важливої стратегії Москви: на
пад російських сил на захо
плену терористами школу в 
Беслані (Північна Осетія) у ве
ресні 2004 року, внаслідок чого 
загинули 380 дітей і вчителів; 
проведене російськими підроз
ділами отруєння газом 130 ци
вільних осіб у московському Бу
динку культури для знищення 
терористів, які утримували за
ручників у 2002-му.

Москва має дві основні при
чини для залучення Вашинг
тона до боротьби з тероризмом. 
По-перше, прагне використати 
теракти в Бостоні для маску
вання своїх спроб придушити 
ісламські повстанські настрої на 
Північному Кавказі, забезпе
чивши собі схвалення та під
тримку американців. Вона хоче 
охрестити двох молодих ради
калів, які винні в бостонській 
трагедії й мають родинні зв’язки 
у Чечні та Дагестані, «уособлен
ням міжнародного тероризму» і 
спільною загрозою для Росії та 
США.

По-друге, Кремль надсилає 
сигнал: будь-які плани щодо 
зриву зимової Олімпіади 2014 
року, яка відбудеться в Сочі й на 
яку Путін поставив свою репу
тацію, придушуватимуться в за
родку, змагання пройдуть без 

РОСІйСьКий 
КОНТРТеРОРиЗм, ВЛАСНе, й 
СТВОРиВ ВОРОГА, яКОГО 
БІЛОКАм’яНА НІБиТО 
НАмАГАЄТьСя ПОБОРОТи

Той факт, що 
кремлівські 

спецслужби не 
поділилися з ФБР 

важливою 
інформацією своєї 
розвідки про братів 

Царнаєвих, може 
свідчити про їхню 

пасивну чи активну 
участь у терактах 
на території США

На тлі ескалації 
конфліктів дедалі 

більше росіян 
матимуть серйозні 
сумніви, чи варто 
платити кров’ю і 

фінансовими 
втратами за спроби 

утримання 
згаданого регіону 

під контролем
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інцидентів. Він бажає будь-якою 
ціною уникнути бойкотів і ска
сувань, продемонструвати ста
більність і нормальні умови.

Слід також ураховувати 
припущення щодо можливого 
прагнення Росії поширити іс
ламський тероризм у США за 
допомогою, наприклад, терак
тів у Бостоні, аби відвернути 
увагу Заходу від її внутрішніх 
війн. Один із бостонських теро
ристів 2002 року провів кілька 
місяців у РФ і міг пройти там 
відповідне військове навчання. 
До того ж досі невідомо, діяв він 
сам чи був завербований іслам
ськими терористами або росій
ською ФСБ. Той факт, що крем
лівські спецслужби не поділи
лися з ФБР важливою інформа
цією своєї розвідки про теро
риста, може свідчити про їхню 
пасивну чи активну участь у те
рактах на території Сполучених 
Штатів.

Лідери «Кавказького емі
рату» – головного ісламського 
партизанського руху на Північ
ному Кавказі, які не соромлячись 
беруть на себе відповідальність 
за теракти, заперечують зв’язок 
бостонських вибухів із будь-
якими північнокавказькими ви
звольними рухами. Натомість 
вони вказують на Кремль. Росій
ські спецслужби не гребують вер
буванням розчарованих молодих 
людей зі згаданого регіону для 
проникнення в середовище во

рога, ліквідації певних осіб чи ін
ших спецоперацій.

ІНТеРеСи ЗАХОДУ
Імовірність будь-якої участі чи 
інтервенції зовнішніх сил або 
багатонаціональних альянсів 
на Північний Кавказ вельми 
незначна, якщо тільки кон
флікти не загрожуватимуть 
дестабілізацією для інших регі
онів. Конфлікт чи війна в цьому 
регіоні навряд чи спонукає 
США або європейців до міжна
родних зусиль – дипломатич
ного посередництва чи мирот
ворчих операцій. Такі ініціа
тиви сприйнялися б як виклик 
для територіальної цілісності 
Росії і могли б призвести до 
конфлікту з Москвою.

Однак поширення збройних 
сутичок на територію Півден
ного Кавказу може зачепити ін
тереси Заходу, особливо якщо 
офіційний Тбілісі чи Баку по
просить зовнішньої військової 
допомоги для захисту суверені
тету й територіальної цілісності 
своїх держав. Це могло б спри
чинити протистояння між Ва
шингтоном і Москвою.

Кремль намагався ізолю
вати Північний Кавказ й об
межити вплив Грузії та Азер
байджану в регіоні. Він також 
прагне посилити вплив на 
Тбілісі, щоб позбутися його 
зв’язків із південними респу
бліками РФ. На думку росій
ських експертів, Москва не 
зможе зрештою контролювати 
Північний Кавказ, якщо не за
безпечить собі там доміну
вання. Події в Грузії після 
приходу до влади уряду Бі
дзіни Іванішвілі в жовтні 2012 
року позбавили північнокав
казців впевненості у майбут
ній підтримці з боку Тбілісі. 
Хоч як парадоксально, це 
може ще більше радикалізу
вати настрої населення регі
ону, адже повстанці навряд чи 
шукатимуть допомоги поміж 
ісламських країн та інших му

сульманських повстанських 
рухів.

Північнокавказькі країни, 
що можуть здобути незалеж
ність і відокремитися від РФ, бу
дуть сумнівними державами. Їх 
навряд чи приймуть до міжна
родних організацій. Вони бу
дуть «замороженими держа
вами», визнаними кількома 
країнами, а їхні внутрішні та ет
нічні чи територіальні кон
флікти із сусідами залишати
муться невирішеними.

Сепаратистський процес на 
Північному Кавказі матиме 
безпосередній вплив на сусідні 
Грузію та Азербайджан. Він 
може призвести до реалізації 
дестабілізаційних сценаріїв, 
як-от поширення збройних кон
фліктів, наплив біженців або 
силові спроби Кремля викорис
тати чи навіть загарбати терито
рії країн Південного Кавказу. Не 
виключено, що РФ скориста
ється загрозою розколу, щоб пі
дірвати територіальну ціліс
ність своїх сусідів і відволікти 
увагу від власних провалів. На
томість влада деяких її сепара
тистських регіонів може шукати 
підтримки Грузії та Азербай
джану в протистоянні з Мо
сквою.

Поширення конфлікту та
кож торкнеться низки інтересів 
Заходу. Нестабільність у Грузії 
поставить під загрозу поста
чання каспійських енергоресур
сів у Європу, а також може 
втягти в конфлікт Туреччину 
(що є членом НАТО) і спровоку
вати нову війну між Вірменією 
та Азербайджаном за Нагірний 
Карабах або навіть втягти Іран у 
поширення безладу.

Американському очільни
кові треба буде виробити рішу
чіший і більш креативний під
хід у справі Кавказу, щоб не ви
даватися прихильником ре
пресивної та регресивної полі
тики Москви. Передусім пре
зидент США має вимагати від 
ВВП відкриття Північного Кав
казу для західних журналістів, 
аналітиків, захисників прав 
людини, гуманітарних органі
зацій і політиків, аби Вашинг
тон краще розумів масштаб ре
гіональних загроз. Після те
рактів у Бостоні стало оче
видно, що нестабільність на 
Північному Кавказі може без
посередньо зачепити інтереси 
Заходу.  

ПІСЛя ТеРАКТІВ У БОСТОНІ 
СТАЛО ОчеВиДНО,  
щО НеСТАБІЛьНІСТь НА 
ПІВНІчНОмУ КАВКАЗІ мОже 
БеЗПОСеРеДНьО ЗАчеПиТи 
ІНТеРеСи ЗАХОДУ
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Стецишин

Українські ландскнехти 
Під час Визвольних змагань у складі Української галицької армії 
воювало більше ніж півтисячі іноземних легіонерів

В
они всі воювали за Бать
ківщину. Нашу Батьків
щину – Україну. Австрійці 
та хорвати, судетські 

німці й галицько-буковинські 
фольксдойчі, чехи і румуни, 
угорці й італійці. І навіть по
ляки. Усі вони в 1918–1920 ро
ках у складі УГА боролися 
проти ворогів української неза
лежності: Польщі, червоної та 
білої Росії. Хтось із них пішов 
до галицького війська добро
вільно, за покликом серця, 
оскільки не мислив свого май
бутнього окремо від майбут
нього українського народу, в 
середовищі якого жив. Інші 
зголосилися в УГА «на ро
боту», бо за чотири роки Пер
шої світової звикли до воєнних 

буднів, та й нічого, окрім як во
ювати, не вміли. Були, воче
видь, і такі іноземні солдати, 
які пішли захищати ЗУНР, а 
потім і УНР із примусу, безна
дії чи просто з авантюрних 
міркувань. 

ПІД УКРАїНСьКим 
ПРАПОРОм  
Варто зазначити, що після роз
паду Австро-Угорської імперії 
восени 1918 року тисячі офіце
рів цісарської армії стали без
робітними. Не дивно, що в та
ких умовах кадрові старшини, 
котрі зазвичай не мали мир
них професій і вміли лише ко
мандувати підрозділами, пла
нувати операції та йти в атаку, 
залюбки наймалися служити в 

армії держав, які саме в цей час 
стали виникати на руїнах ім
перій Габсбурґів та Романових. 

Причому таким заробітчан
ством не гребували не лише 
колишні австро-угорські стар
шини, а й їхні формальні пере
можці – офіцери армій країн 
Антанти. Послугами найманців 
змушені були скористатися й 
війська – учасники бойових дій, 
які в 1918–1920 роках точилися 
на території України: збройні 
сили Української Держави геть
мана Павла Скоропадського, 
Директорії, ЗУНР, а надто їхні 
супротивники – армії Польщі, 
більшовиків та білої Росії. 

Особливо гостро брак офі
церських кадрів постав у листо
паді 1918-го під час форму

ДИКТАТОР ЗУНР ЄВГЕН ПЕТРУШЕВИЧ У ШТАБІ 2-ГО КОРПУСУ 
УГА В БЕРДИЧЕВІ (ЖОВТЕНь 1919 РОКУ). Ліворуч від нього – 

генерал Віктор Курманович і командант 10-ї бригади Франц 
Кондрацький, праворуч – генерал Мирон Тарнавський, 

Вільгельм Льобковіц, командант 7-ї бригади Альфред Бізанц, 
командант 2-го корпусу Арнольд Вольф і шеф штабу корпусу 

Фердинанд Льонер 

Із восьми генералів 
УГА українцями 

були лише троє, а з 

18
 професійних 

офіцерів генштабу – 
тільки двоє. Решта 

– «чужинці» з 
австро-угорської 

або російської 
армії 
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СТАРШиНи-НеУКРАїНЦІ Не 
ТІЛьКи ОБІймАЛи ВАКАНТНІ 
ПОСАДи, А й ПеРеВАжНО 
ВІРНО СЛУжиЛи мОЛОДІй 
УКРАїНСьКІй ДеРжАВІ

вання війська щойно проголо
шеної Західноукраїнської На
родної Республіки. Станом на  
21 листопада 1918-го в лавах УГА 
було 4517 стрільців і лише  
161 старшина, тобто один офіцер  
припадав на 28 солдатів. Для по
рівняння: в поляків у той самий 
час – відповідно 4746 і 572 (один 
до восьми). А в Збройних силах 
півдня Росії генерала Антона Дє
нікіна – чи не найбільш боєздат
ній білій російській армії – влітку 
1919 року взагалі налічувалося аж 
30 тис. осіб керівного і 110 тис. 
рядового та підстаршинського 
складу (один до трьох-чотирьох).

Між тим тисячі українців 
відгукнулися на заклик Україн
ської народної ради – координу
ючого політичного органу на 
Галичині та Буковині – стати на 
захист молодої Української дер
жави. Однострої УГА вдягли і 
колишні вояки австро-угорської 
армії, і безвусі новобранці. Але 
якщо «мужви», тобто солда
тів рядового і сержантського 
складу, ще більш-менш виста
чало, то старшин бракувало.

Окрім українців до УГА 
вступали й представники ін
ших етнічних груп, які були 
визнані повноправними гро
мадянами ЗУНР, однак відпо
відно до рішень влади могли й 
не служити у війську. Зокрема, 
доволі активно на захист За
хідноукраїнської Народної Рес
публіки стали німецькі коло
ністи Галичини й Буковини – 
майже півтори сотні, більшість 
із них мала офіцерські й під
старшинські звання. 

У числі перших до україн
ського війська приєдналися 
співробітники Львівської вій
ськової комендатури. Тодішній 
її командир генерал Пфеффер 
після зустрічі 1 листопада з 
трьома делегатами Української 
народної ради зібрав майже 
300 офіцерів комендатури й 
звернувся до них із промовою: 
«Мої панове, Австрія перестала 
існувати, і ми звільнені від на
ших зобов’язань. Але україн
ський народ будиться до життя. 
Не сумніваюся, що панове долу
чаться до цієї шляхетної справи. 
Хто з вас готовий так вчинити, 
нехай підніме руку». Врешті-
решт після виступу генерала пе
рейти на бік українців погоди
лися 10 австрійських офіцерів: 
четверо німців, троє угорців, 
двоє чехів та один поляк із трьох 

сотень, яких офіційно за
прошували до співпраці. 

Українська газета «Діло» 
подала іншу статистику: за 
словами її кореспондента, 
після виступу генерала «за
явили свою готовність пере
йти на службу до україн
ського правительства один 
старший полковий лікар, 
один полевий суперіор, 
один полковник, один під
полковник, два майори, два 
підпоручники, один акце
сіст, один Regіstrpraktіkant і 
два хорунжі (4 українці, 3 
німці, 3 чехи, 1 поляк, ще один 
невідомої народности)». 

Уже на початку листопада 
1918-го «німці» стали першими 
командирами української жан
дармерії в Бережанському, До
линському, Сколівському і Ста
ніславівському повітах ЗУНР. За
галом тільки в листопаді – грудні 
того року під наші прапори 
стала понад сотня австро-
угорських офіцерів. Як поясню
вав потім генерал-чотар УГА Ві
ктор Курманович, «солдати-
слов’яни знач но краще служать 
за умов німецького порядку та 
суворої дисципліни».

ЗАРОБІТчАНи В ПОГОНАХ 
Головним пунктом із набору 
«чужинських» воєнспеців для 
потреб УГА стала Збірна ста
ниця Української народної армії 
у Відні. Рекрутування найман
ців відбувалося за всіма кано
нами жанру. Іноземний 
офіцер, який бажав перейти 
під синьо-жовті знамена, 
подавав на ім’я керівника 
станиці або військового де
легата ЗУНР заяву з викла
денням власної біографії, 
зокрема військової кар’єри, і 
зобов’язувався чесно та сум
лінно служити Україні. 
Кандидат також зазначав, 
що усвідомлює всю небез
пеку та ризик, які на нього 
чекають під час служби, і 
що свідомо на них погоджу
ється. 

Натомість працедавець 
(тобто українська сторона) брав на 
себе цілу низку соціальних 
зобов’язань. Кожен доброволець 
після зарахування до штату Збір
ної станиці переходив на її повне 
матеріальне, продовольче та ме
дичне утримання. Йому опла
чували і проживання у Відні та 
очікування транспорту в Укра

їну, і безпосередньо 
службу в УГА, а також 
щорічну відпустку й лі
кування. Крім того, збе
реглися свідчення, що 
при Збірній станиці ді
яли навіть спеціальні 
мовні курси, на яких іно
земні воєнспеци здобу
вали базові знання з 
української мови.

При цьому, щоб уник
нути обвинувачень з 
боку польської сторони 
у вербуванні ненави
сних країнам Антанти 

австрійців, колишнім офіце
рам цісарсько-королівської ар
мії, які не були вихідцями з Га
личини або Буковини, нерідко 
пропонували переїхати на по
стійне місце проживання в 
нову Українську державу і вже 
на правах її громадянина ро
бити власний внесок у розбу
дову війська. «Я готовий від
дати своє життя і свої знання 
служінню моїй новій вдячній 
батьківщині», – писав на адресу 
посольства Західної області 
УНР один із австрійців, який 
виявив готовність стати україн

цем.
Гроші іноземним во

єнспецам за їхнім бажан
ням або платили готівкою 
в Україні, або ж перево
дили на особисті рахунки 
в австрійських банках. 
Причому, щоб убезпечити 
їх від можливих крадіжок 
і грабунків, їм пропону
вали здати «великі суми» 
на депозит у касу Держав
ного секретаріату військо
вих справ. 

Варто зазначити, що 
загалом система заробіт

ної плати офіцерів у Галиць
кій армії зразка 1918–1920 ро
ків, як на той час, була доволі 
прогресивною й дуже схожою 
на почасово-преміальну 
форму оплати праці, яку нині, 
на початку третього тисячо
ліття, активно застосовують 
провідні компанії світу. Її осо

АНТОН КРАВС 
(1871–1945) 
– німець, 
полковник 
УГА, у 1919-му 
командир 3-го 
Галицького 
корпусу 
та ударної 
Центральної 
армійської 
групи, яка 31 
серпня увійшла 
до Києва 

ҐУСТАВ ЦІРІЦ 
(1872–1920) 
– німець, 
полковник 
генштабу 
австрійської 
армії, начальник 
штабу корпусу та 
начальник штабу 
УГА в 1919 році 
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бливість – працівник отримує 
не фіксовану, незалежну від ре
зультатів його роботи, суму, а 
сукупність різних виплат, роз
мір яких визначається за спеці
альною тарифною сіткою.

Збройні сили ЗУНР створю
валися за зразком регулярних 
армій провідних європейських 
країн того часу, тож і їхня 
структура та законодавча база 
були подібними до тих, які 
мали війська інших держав. 
Зокрема, розмір зарплати кож
ного офіцера безпосередньо за
лежав від численних доплат, 
які він з огляду на ефектив
ність своєї служби міг або отри
мати, або ж ні.  

Найбільшим додатковим 
джерелом доходу старшини 
(окрім фіксованих окладу та 
суми на квартиру, ординарця і 
харчі) був так званий бойовий 
(або польовий) додаток, право 
на який мав лише фронтовий 
офіцер. Залежно від рангу, 
звання і стажу він міг становити 
мало не 40% усієї його зарплати. 
Якщо ж офіцер намагався пере
сидіти в тилу чи виїхати за кор
дон, то розмір додатка зменшу
вався вдесятеро. Таким чином 
командування УГА стимулювало 
підлеглих ефективніше викону
вати свої обов’язки. Тож звичай
ний четар (лейтенант) отримував 
250 корон щомісячної плати, 6 
корон щоденного бойового до
датка, 50 корон на ординарця, а 
також від 40 до 120 корон на ви
найм квартири та 500 корон раз 
на півріччя на придбання уні
форми. 

Крім того, офіцери мали що
річну оплачувану відпустку три
валістю 14 днів, у разі хвороби їм 
видавали лікарняні на строк до 
трьох місяців. Також передбача
лася матеріальна допомога їхнім 
сім’ям. У випадку смерті військо
вослужбовця його дружина 
одержувала щомісяця 60% 
зарплати чоловіка, плюс 
ще 10% на кожну дитину за
гиблого. Такі соціальні га
рантії стали ще одним чин
ником, який підштовхував 
колишніх старшин австрій
ського війська вступати до 
лав УГА.

НА СЛУжБІ НОВІй 
БАТьКІВщиНІ 
Уже невдовзі стало оче
видно, що практика залу
чення до Української га

лицької армії іноземних фахівців 
виправдовує себе. Старшини-
неукраїнці не тільки обіймали 
вакантні посади, а й переважно 
вірно служили молодій Україн
ській державі. Часописи ЗУНР 
першої половини 1919 року 
друкували розповіді про во
єнні подвиги в боротьбі за 
українську незалежність і 
вояків-українців, і чужинців. 
Героїчним ореолом були опо
виті імена німця Антона Кравса 
та українця Осипа Микитки 
(майбутніх генералів), польо
вих командирів Андрія Долуда 
і Григорія Голинського, Франца 
Тінкля та Альфреда Бізанца.

Загалом же вступ до УГА 
вояків-неукраїнців значною мі
рою компенсував украй го
стрий брак офіцерів, із яким 
тоді зіткнулася армія ЗУНР, 
адже такого кадрового голоду, 

як в Українській галиць
кій армії, не було в жод
ному іншому військовому 
формуванні, що в 1918–
1922 роках діяли на тери
торії сучасної України.

Станом на 10 березня 
1919-го в УГА служили 
1260 офіцерів і 42 110 сол
датів, через місяць – від
повідно 1754 і 55 000, а  
15 травня 1919-го – 1762 і  
56 994. В останній дисло
каційній відомості коман
дування від 16 серпня 1919 

року зазначено, що в її лавах 
перебували 1888 старшин і 49 
795 осіб рядового складу. Не
важко підрахувати, що весь цей 
час на одного галицького офі
цера припадали 26–33 солдати. 

У перші дні існування ЗУНР 
стати українським старшиною 
чужинцю було неважко. Як за
значалося в одному з наказів 
1-го піхотного полку ім. князя 
Лева, на початку листопада 
1918-го «хтоби хотів в наші 
ряди вступити, нехай зголо
сяться в полковій канцелярії, 
по заприсязі дістане занятє і 
удержанє». Тобто добровольцю 
варто було тільки заявити про 
своє бажання стати на захист 
ЗУНР, скласти присягу, щоб 
отримати посаду та оклад. 

Загалом за період із листо
пада 1918-го до кінця 1919-го ві
денська Збірна станиця при
йняла й відправила в УГА що
найменше дві сотні іноземних 
«солдатів удачі». Ще при
близно стільки само австрій
ців, чехів, угорців та представ
ників інших народів колишньої 
Австро-Угорської імперії зголо
силися захищати ЗУНР безпо
середньо на Галичині.  

Чимало європейських до
бровольців обіймали в допоміж
них службах УГА посади вій
ськових інженерів, залізнични
ків, мостобудівників, хіміків, 
зброярів тощо. Водночас функ

ПРИРОДНІ 
СОЮЗНИКИ. 
«Жидівська 
міліція» 
Підволочиська 
з комендантом 
міста 
поручиком УГА 
Ліщинським  

СОЛОМОН 
ЛЯЙМБЕРҐ 
(1891–1938) 
– поручик, 
командир 
Жидівського 
пробоєвого 
куреня 1-го 
Галицького 
корпусу УГА 
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ції військових лікарів, санітарів, 
аптекарів, суддів, інтендантів 
або ветеринарів виконували ви
хідці з численної єврейської 
громади Галичини, яких у ла
вах захисників ЗУНР у часи ви
звольної боротьби налічува
лося понад дві з половиною со
тні. Найвищі військові звання 
з-поміжгалицьких військово-
службовців-євреїв були в ліка
рів Теофіля Бардаха (полков
ник) та Осипа (Йозефа) Ямпо
лєра (підполковник). 

Загалом єврейське насе
лення ЗУНР, як і інші націо
нальні меншини, було звіль
нене спеціальним законом від 
військової служби. Однак трап-
лялися непоодинокі винятки, 
зокрема під час Чортківської 
офензиви у червні 1919-го, коли 
їх мобілізували до УГА. Тоді ж 
до галицького війська приєд
нався Жидівський пробоєвий 
курінь на чолі з поручиком Со
ломоном Ляймберґом, що був 
сформований єврейською мо
лоддю Тернополя для захисту 
від польських погромників.  
У курені служили 1200 євреїв 
та українців, поділених на чо
тири сотні. Водночас пліч-о-
пліч з останніми воювали 
члени «Жидівської міліції» Га
личини.  

Однак навіть за катастрофіч
ної нестачі офіцерських кадрів 
більшість командирів УГА ста
новили українці. Що ж до вій
ськових частин, то виключно 
українським було команду
вання 1-ї бригади УГА, сфор

мованої на базі легіону УСС, 
6-ї Равської, 10-ї Янівської,  
1-ї гірської та певною мірою 5-ї 
Сокальської бригад. Натомість 
цілковито неукраїнськими були 
2-га, 8-ма та 11-та бригади га
лицького війська, причому «гу
цульську» (за місцем форму
вання) Коломийську цілком 
можна було б назвати ще й чесь
кою, адже практично впродовж 
усієї її бойової історії нею ко
мандували троє офіцерів-чехів: 
отамани Франц Тінкль та Антін 
Виметаль, а також сотник Карл 
Квапіль. Командир старшин
ської школи УГА в Коломиї со
тник Франц Рімаль, який був 
уродженцем міста Скашин 
Брікс у Чехії, зазначав: «Я по
клявся служити вашому наро
дові, синів якого я ще за Австрії 
подивляв не лише за їх без
межну скромність, а також за їх 
велику хоробрість і героїзм».  

Загалом наявність упродовж 
1918–1920 років у лавах УГА 
офіцерів-іноземців мала пози
тивний, але не вирішальний 
вплив на становлення військ 
ЗУНР. Офіцерів-українців було 
більше у фронтових частинах та 
на командних посадах нижчої 
ланки, а іноземців – у штабах і 
поміж воєначальників серед
нього та вищого ешелонів. 

Цікавий спогад про 
українсько-німецьку командну 
змішаність залишив класик 
української поезії Володимир 
Сосюра. Під час Визвольних 
змагань він був гайдамакою у 
військах Директорії, а напри

кінці 1919-го підрозділ, у якому 
служив письменник, перейшов 
на бік УГА. Згодом Сосюра так 
згадував про ті події: «Лютий. 
1920. При 4-й стрілецькій га
лицькій бригаді, яка перейшла 
до червоних, з полонених пет
люрівців та денікінців форму
ються два полки: 1-й Чорномор
ський та Кінний запорозький.  
Я вступаю до 1-го Чорномор
ського. Команда українська. Всі 
старшини й козаки ходять з 
тризубами на кашкетах. Полко
вий прапор жовто-блакитний. 
Командир полку німець із три
зубом на кашкеті. Він каже:  
«Я воював за неньку Україну і 
буду за неї воювати до смерті...». 

Однак не всі іноземці з честю 
виконували свої обов’язки. Не 
бракувало поміж чужинців і від
вертих кар’єристів, які могли 
служити будь-кому. Деякі з них 
перейшли на бік польської армії 
(наприклад, полковник Валь

тер Бем). Непоодинокими були 
й випадки їхнього дезертир
ства. Зокрема, чимало медиків-
неукраїнців під час наступу 
польського війська Галлера на 
Галичині відмовилися відхо
дити на схід разом з усіма й за
лишилися на своїх місцях.  
У той самий час масово поки
нули частини й повернулися на 
батьківщину іноземні офіцери, 
які служили в залізничних під
розділах УГА.    

Утім, попри це, начальний 
вождь УГА генерал Михайло 
Омелянович-Павленко, оціню
ючи згодом службу в ній ко
лишніх австро-угорських офі
церів («німців»), визнавав:  
«В усіх частинах було чимало 
німецьких старшин. Користь з 
них була очевидною. Більшість з 
них брала активну участь в орга
нізації старшинського корпусу і 
особливо штабових установ. Ві
дібрати від армії німецьких ко
мандантів і штабівців це озна
чало би зробити крок узад у 
справі організації наших сил, а 
може, навіть і зруйнувати все». 

ВСТУП ДО ЛАВ УГА ВОяКІВ-
чУжиНЦІВ ЗНАчНОю мІРОю 
КОмПеНСУВАВ УКРАй 
ГОСТРий БРАК ОФІЦеРІВ,  
ІЗ яКим ЗІТКНУЛиСя  
ВІйСьКА ЗУНР

У травні 
1919-го в УГА були 

1762
 офіцери на 

56 994
 козаків і 

підстаршин

У період з 
листопада 1918-го 

до середини  
1919-го в 

офіцерському 
корпусі УГА 

служили 

444
 офіцери 

німецької, 
єврейської, чеської, 
італійської та інших 

національностей 

Так званим 
чужинцем був 

кожен 

7–8
 старшина УГА

Чеські командири 2-ої 
Коломийської бригади УГА 

Антон Виметаль і Карл Квапіль 
(посередині)
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як говорить зброя
Сорж Шаландон про ірландських борців за свободу, політичне 
«вбивство» гумором та егоїстичність французької літератури

С
орж Шаландон із юного 
віку прагнув воювати за 
справедливість і вибрав 
найнебезпечнішу зброю – 

слово. Має здобутки і в журналіс
тиці, і в прозі. Роман «Повер
нення в Кіллібеґс» забезпечив 
йому неабияку славу: Гран-прі 
Французької академії, потра
пляння до короткого списку 

Гонкурівської премії, переклад 
десятьма мовами. Однак робота 
над книжкою була дуже важкою. 
Прототип головного героя – най
кращий друг, борець ІРА – вия
вився зрадником. На презентації 
в Києві Шаландон багато й емо
ційно розповідав про їхні сто
сунки і те, як писався роман. 
Утім, Тижню він розкрився ще 
більше.

У. Т.: Коли ви зацікавилися Ірлан-
дією?

– Я подався туди в 1975 році, 
коли мені було 33. Почув музику і 
мову, побачив народні танці та 
паби. Й оскільки частково мій рід 
походить із Бретані, близької до 
кельтської культури, відразу за
кохався в цю країну. Одного дня 
навідався до Північної Ірландії. 
Побачив прапор, але не ірланд
ський, а британський, дізнався, 
що музика і танці, які я люблю, 
заборонені або зі скрипом толе
руються. Там був конфлікт. Я від
крив для себе боротьбу, справ
жню війну. Побачив опір, спра

ведливість, гідність і сказав 
собі: Франція – це 

моя батьківщина, а Ірландія буде 
другою батьківщиною. Як журна
лістові мені треба було дистанці
юватися, а всі мої друзі таки 
брали участь у конфлікті. Тому 
виконував свою репортерську ро
боту в Ірландії, допоки міг, а по
тім пообіцяв собі, що більше не 
писатиму про неї в газети, бо став 
заангажованим. 

У. Т.: як би ви представили «По-
вернення в Кіллібеґс» україн-
ським читачам? 

– Якось я прокинувся й дізна
вся, що один із моїх найкращих 
друзів, ірландський партизан, бо
рець і патріот, із яким я товари
шував 20 років, – зрадник. У той 
момент намагався не судити його, 
а спробувати зрозуміти. Найкра
щий чоловік для своєї дружини, 
найкращий батько для власних 
дітей, найкращий боєць свого 
руху, мій найкращий друг став 
раптом найгіршим для всіх, воро
гом. Я вирішив написати книжку 
про ворога й водночас свого това
риша. Найважливіша річ – це не 
роман про Деніса Дональдсона, 
це твір, який я створив не про 
нього, а через нього. У «Повер
ненні в Кіллібеґс» йдеться не про 
людину, а про мій біль і розчару
вання. Я написав книжку не для 
того, щоб осудити зрадника, а 
щоб розділити його долю. Бо 
знаю, що кожен із нас має в собі 
зрадника.

У. Т.: як сприйняли книжку в Ір-
ландії?   

– Мої друзі, тобто наближені 
до республіканського руху люди, 
сказали, що тільки француз міг 
написати такий роман. Тому що 

безпосередні жертви зради на 
таке не здатні. Мене вона 

не зачепила, крім того, 
що Деніс зрадив мою 

дружбу. Коли ірланд
ські борці прочи
тали її, сказали, що 
дізналися чимало 
про нього, про мене 

і про самих себе. Ре

Спілкувався 
Лесь Белей
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К.: «Темпора», 
2012

БІОГРАФІчНА 
НОТА: 
Сорж Шалан-
дон (1952) – 
французький 
письменник, 
журналіст, ре-
портер. Із 1973 
по 2007 рік пра-
цював у газеті 
Libération, пи-
сав про події в 
Лівані, Ірані, 
Іраку, Сомалі, 
Афганістані та 
Північній Ірлан-
дії. З 2009-го 
працює в 
сатирично-
розслідувальній 
Le Canard 
enchaîné. Автор 
п’яти романів. 
За «Une 
promesse» 
(«Обіцянка») 
отримав Пре-
мію Медічі 
(2006 рік). Ро-
ман «Повер-
нення в Кіллі-
беґс» нагоро-
джений 
Гран-прі Фран-
цузької акаде-
мії й потрапив 
до короткого 
списку Гонкурів-
ської премії 
(2011-й).

У ФРАНЦІї 
НАйПОПУЛяРНІШими  
Є РОмАНи НА ТемУ  
РОмеО ТА ДжУЛьЄТТи

шту читачів в Ірландії та Англії 
цікавило, хто я такий і чому на
писав цю книжку, хто мені дав 
право. Відповідь – мій біль дав 
мені право. «Повернення в Кіллі
беґс» – єдиний спосіб подолати 
розпач і вшанувати мого друга.

У. Т.: як репортер ви бачили чи-
мало конфліктів. чи не могли би 
порівняти ситуацію в Ірландії з ін-
шими гарячими точками?

– Найцікавіший момент по
лягає в тому, що ІРА воювала 
проти демократії. Значно легше 
боротися з диктатором, ніж про
тистояти британській армії чи за
кладати бомби в Лондоні. Най
важче було пояснити, чому цей 
конфлікт відбувається, донести, 
що католики і республіканці з 
Північної Ірландії не мали таких 
самих прав, як протестанти. Склад-
 но було виправдати збройну бо
ротьбу. Я не був у мейнстримі сві
тової журналістики, а описував 
той конфлікт з ірландської пер
спективи. Усі вважали членів 
ІРА терористами, а я – борцями 
за свободу. Тепер, після всіх цих 
років, журналісти уже не тракту
ють їх як терористів, оскільки ко
лишні борці сьогодні міністри й 
мери міст.

 
У. Т.: як ви оцінюєте нинішню си-
туацію в Ірландії і які ваші про-
гнози?      

– Бомба все ще там, але вже 
демократично-політична. Про
блема відносин двох спільнот не 
зникла, діалог між ними май- 
же не відбувається. Лоялісти досі 
вважають себе британцями, като
лики та республіканці кажуть, що 
визнають їхню британськість, але 
просять бути також ірландцями. 
Усі протагоністи драми нікуди не 
зникли, але зброя захована. 
Тобто це такий мир, коли ніхто 
нікому не довіряє. У Белфасті зве
дена стіна між двома спільно
тами. Вона ж і в головах людей, у 
їхньому світогляді та серцях. І так 
буде ще кілька поколінь. 

У. Т.: Розкажіть про вашу кар’єру. 
що було спочатку – журналістика 
чи література?    

– Я став журналістом, щоб не 
вдаватися до зброї. Спочатку на
лежав до ультралівого руху, спе
цифічно французького. Він був 
дуже радикальний і готовий до 
відкритої боротьби, однак після 
того, як нашого друга вбили, ми 
вирішили самоліквідуватися, бо

ротися іншими засобами й ство
рили щоденну газету Libération… 
Її ідея – надати слово простим 
людям. У 1980 році вийшли на 
широку публіку й стали стандарт
ним виданням, що дистанціюва
лося від екстремістських погля
дів. Я працював у гарячих точках: 
Лівані, Іраку, Ірані, 1982-го був у 
Сирії, на радянсько-афганській 
війні, у Бейруті та Чаді. Й звід-
усіль писав репортажі для Libéra-
tion. Але водночас пропускав крі-
 зь себе людський біль і жахіт  тя, 
тому вирішив працювати над чи
мось більшим, аніж репортажі 
для газет, і взявся за романи. 
Вдень був журналістом, а вночі 
сідав за прозу. 

У. Т.: Кожен репортер має в арсе-
налі якісь цікаві, часом жахливі 
історії. чи не могли б ви поділи-
тися однією?

– Найгірше, що я пережив, 
було в палестинських таборах 
Бейрута у вересні 1982 року. Усі 
бійці втекли з Лівану на човнах, 
лишилися тільки жінки, діти й 
літні люди. Я та ще двоє журна
лістів пішли в табір після роз
прави християнської міліції. І 
весь день від самого ранку до ве
чора ходив територією, відчиняв 
двері будинків і бачив мертвих. 
На підлозі чи на кріслах, убитих 
вогнепальною зброєю або ножем. 
Натрапляв на дітей із відріза
ними головами. Коли це поба
чив, згадав про свою доньку і 
саме тоді вирішив закінчити 
свій шлях військового репортера, 
хоча ще пропрацював 10 років. За 
свою кар’єру я дивися смерті у 
вічі, був не раз битий та арешто
ваний, сирійці ставили мене до 
стіни для розстрілу, мав серйозні 
опіки й вогнепальні поранення, 
але нічого не можна порівняти з 
тим, коли перед тобою відрізана 
голова дитини.  

У. Т.: Зараз ви працюєте в Le 
Canard enchaîné (дослівно 
«Качка на ланцюзі»). Це дуже 
специфічна газета, вона все ще 
зберігає свої правила з 1915 року?

– Так, у нас усе ще немає ре
клами, а тираж – 500 тис. Це най
важливіша газета Франції. Жоден 
тижневик не може похвалитися 
таким накладом. У Le Canard 
enchaîné тільки вісім сторінок, як 
було 1915-го. Наша зброя – гу
мор. Ми жартуємо, і це найгірше, 
що може статися з героями мате
ріалів. Через наші статті за рік 

звільнили чотирьох міністрів. 
Наприклад, якщо високопосадо
вець краде гроші, ми не кажемо, 
що це погано, навпаки, хвалимо 
його й бажаємо наступного разу 
зробити це непомітно. Ніхто ні
коли не позивався на наше ви
дання, якби хтось наважився, то 
суддя просто посміявся б, бо з на
ших матеріалів сміються всі. Га
зета Le Canard enchaîné не ліва і 
не права. Це сторож моральності. 
Якщо члена будь-якої партії під
ловили на корупції, приватному 
використанні службового тран
спорту чи непотизмі, ми його по
літично вбиваємо. У мене є мрія 
жити в країні, де таке видання 
непотрібне. Але це тільки мрія.

У. Т.: На завершення розмови 
повернімося до літератури:  
які книжки зараз найпопулярніші 
у Франції?

Найпопулярніші такі сюжети: 
• Лавсторі про заможного чо

ловіка, який покохав бідну жінку. 
У них було багато труднощів, але 
хепі-енд таки настає.   

• Чоловік, який уже дуже 
довго лишається самотнім, ба
чить на вулиці жінку, з якою зу
стрічався багато років тому. Він 
задумується над тим, чи можливо 
покохати її знову.

• В одного чоловіка помирає 
дружина, але після похорону він 
бачить її, жінка каже, що допо
може йому жити тут, на Землі. 

Ось головні сюжети Мюссо 
або Леві. Продаються мільйони 
примірників. Це романи на тему 
Ромео та Джульєтти. Утім, ду
маю, все одно краще, коли люди 
читають таке, ніж коли дивляться 
телевізор. Загалом зараз фран
цузька література занадто егоїс
тична: я і моя проблема, моя 
ідентичність, моя сімейна траге
дія і так далі. Наприклад, «По
вернення в Кіллібеґс» – це не 
книжка про мене, а роман, я ба
гато чого позмінював. Чимало 
французьких авторів прагнуть 
пояснити щось читачам. Є твори, 
у яких наявна мораль: що і як ро
бити, хоча для цього існують га
зети і політики. Я люблю книжки, 
які просто розповідають історії: 
сумні, веселі, різні. 
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Звуки «зі спинного 
мозку» 

Ф
ест знімав канал Mezzo, а це вже 
вища ліга. Якщо не знаєте, що то 
за канал, одразу перегорніть 
сторінку на розділи «Еконо-

міка» чи «Політика». Утім, Львів – дивне 
місто. Є чимала категорія джазових 
львів’ян, які принципово не відвідують 
«цього попсового» Alfa Jazz Fest, тоді як 
під час дійства до міста приїздять 30–40 
тис. людей із Європи, Росії, Білорусі, а та-
кож «мажори з Києва». Звісно, що масш-
табніший захід, то більше можна знайти 
негативу. Але в решті він чи не найкраща 
музична подія в Україні. А щодо львів’ян, 
то їхні дивні комплекси меншовартості й 
водночас чиста віра в те, що їхнє місто – 
«культурна столиця України», виправдо-
вуються приблизно тричі на рік. Один із 
таких випадків – Alfa Jazz Fest. 

На AJF сотні музикантів і десятки ко-
лективів з усіх досяжних країв – усе, що 
можна втиснути протягом чотирьох днів 
на три сцени. Утім, є головні, а є друго-
рядні. Українські музиканти бідкаються, 
що їх ставлять на третій за важливістю 
майданчик і що про них замало пишуть та 
говорять, хоча вони самі годинами тере-
венять про видатних американців, яких їм 
показали вживу. 

Charlie Haden Quartet West з погляду 
розваги не найкращий випадок, але про 
велич Гейдена (на фото) знаєш заздале-
гідь: з кінця 1950-х він грав з Орнеттом Ко-
улменом, створював фрі-джаз, а потім як 
лідер працював над украй різноманітною 
музикою, яка включала блюз Міссісіпі та 
альтернативний рок. Сьогодні на нього 
боляче дивитися: Гейден пережив рак 

гортані (він сам зі сцени про це розпові-
дає, не таємниця), дуже погано пересу-
вається і говорить, але щойно береться 
за контрабас, як усе стає на свої місця. 
Взагалі джазові музиканти ніколи не ви-
ходять на пенсію – вони або помирають 
на сцені, або покидають її, коли ноти не 
складаються правильно.

Виступ Гейдена був найменш розва-
жальним, проте найважливішим. По-
чали з класичного бібопу. Тенор-
саксофоніст Ерні Вотс – ідеал техніки, 
нюансів і розуміння матеріалу. Обидва 
вони поза часом і модою, грають музику 
60-річної давності, ніби вона створена 
сьогодні. Але все це не впадало в око, 
доки Гейден не сказав: «Зараз прозву-
чить пісенька, яку ще 1957-го ми грали з 
Орнеттом та Доном Черрі». І тут поча-
лося… Вони виконали «Lonely Woman» 
Коулмена – одну з найвидатніших балад 
ХХ століття. Купа поціновувачів запла-
кала: цього не уникнути, коли то твоя іс-
торія і коли контрабас звучить так само, 
як в оригінальному записі 1959-го, та й 
контрабасист той самий. До того ж, зна-
ючи прямий вплив Рахманінова на ав-
тора, піаніст Алан Бродбент заграв соло 
в манері останнього. Власне, весь вели-
чезний фестиваль якийсь естет міг би 
звести до однієї композиції... Але на біс 
Гейден виконав «Blue in Green» Майлза 
Девіса та Білла Еванса, аби добити пу-
бліку вщент.

Після цього світлий і геніальний Боббі 
МакФеррін «розвантажив» атмосферу 
американською корінною музикою: гос-
пелом, блюзом і навіть кантрі (з такими 

інструментами, як слайд-гітара, мандо-
ліна, акордеон). Хоч він і представив сві-
жий диск, несподівано заспівав «Can’t 
Find My Way Home» Еріка Клептона/Стіва 
Вінвуда 1969-го, чого немає в новому аль-
бомі, й додав «Round Midnight» Телоніуса 
Монка, яку любить виконувати фальце-
том. Попри прекрасний вибір, бітлівська 
«Blackbird» у МакФерріна так і лишається 
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П
ольські музиканти-експерименталісти 
Karbido, відомі багаторічною співпра-
цею з поетом Юрієм Андруховичем, 
привезли до Києва свій сольний про-

ект «Столик». У цьому перформансі, який 
узяв кілька призів на міжнародних фестива-
лях, четверо музикантів упродовж години 
грають на невеличкому столі, нашпигова-
ному мікрофонами й нестандартними му-
зичними інструментами. Вони то ворушать 
пальцями біля його країв, то припадають до 
отвору в кришці, начитуючи слова в невиди-
мий рупор, то луплять, то шкребуть, то грю-
кають. Джемують то як африканські пле-

мена, то як академічні джаз-
мени. Карбідівці демонстру-
ють феноменальність музич-
ного слуху й приголомшливу 
здатність грати на всьому. У 
перформансі беруть участь 
леза, пилочки для нігтів, мо-
нети, папір, склянки з водою, 
пластикова соломинка, смички і 
грифи струнних, прикручені до країв 
столу. Причому дійство аж ніяк не нага-
дує ярмарковий балаган і загонисту гру 
на ложках, навпаки, це інтелектуальний акт. 
Повсякденні дрібнички потрапляють у про-

меблевий джем
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найкращим заспіваним соло з усіма 
його вокальними штучками.

Утім, по The Beatles більше й мо-
нументальніше пройшовся Ел Ді Ме-
ола. Цей видатний гітарист, техніка 
якого не знає меж, на певному етапі 
починає піднуджувати, проте часто 
матеріал вирішує все. Тож цього разу 
його врятували пісні бітлів із винахід-

ливими аранжуваннями та струнним 
квартетом. 

Найкраще камерним оркестром 
скористався контрабасист Авішай 
Коен, і звучало це неймовірно: 
скрипка, два альти, віолончель та го-
бой (часом англійський ріжок) – усі 
красиві та вправні. І, звісно, на пер-
шому плані фортепіанно-барабанно-
контрабасове тріо. Цей чоловік при-
мудряється щоразу привозити до 
України щось нове, хоча деякі теми 
публіка і впізнає. То була програма, 
що вже за кілька тижнів стане свіжим 
альбомом. 

Легендарний нью-орлеанський 
Dirty Dozen Brass Band, попри силу-
силенну стилів, у яких грає, звучить як 
хард-рок найхардовішого розливу. 
Доволі безликі теми, у яких більше 
драйву, ніж мелодії (впізнати можна 
лише народну нью-орлеанську «Whеn 
the Saints Go Marching In» та геніальну 
«Superstition» Стіві Вандера). Втім, усе 
це класно, про що за останні 20 років 
свідчать професійні та слухацькі до-
свіди.

Трубач Тілль Брьоннер – просто 
німецька підробка. Фотомодельний 
вигляд і такий самий «няшний» звук: 
як коти на Facebook. 

Ще був Баґґі Весселтофт – блиску-
чий норвезький піаніст (без жодної 
музичної освіти), який любить бави-
тися старими та новими іграшками. 
Наприклад, iPad як саунд-процесор. 
Він один із тих, хто змішав джаз із ді-
джейською культурою, створив влас-
ний лейбл Jazzland і при цьому не ви-
носить попси. Втім, Весселтофт додає, 
що «хороша поп-музика має йти зі 
спинного мозку».

Загалом увесь AJF – продукт «зі 
спинного мозку» й хорошого 
смаку, навіть якщо там щось не так. 
Адже музика або красива і драй-
вова, або ні. 

мені софітів, і стає зрозуміло, що вони 
нічим не поступаються «класичним» 
інструментам – їхньому звучанню по-
трібно лише додати гучності. Тут чітко 
проступає постмодерний принцип: іє-
рархії створені штучно, і канонічні 
об’єкти часто-густо можуть ділитися 
своїми ексклюзивними повноважен-
нями з «низовими». На користь по-
стмодерних ідей свідчить і структура 
перформансу. Karbido – це не лише 
музиканти, а й драматурги. Чотири сто-
рони столу символізують чотири сто-
рони світу, які вступають у розмову. 
Кожна демонструє свій характер, 
кожна впливає на розвиток спільних 
відносин. Вони дуже різні, їм тісно, але 
маленький столик один, і немає іншого 

виходу, аніж користуватися ним 
спільно. Таку музику не можна назвати 
цілком авангардною – вона не шокує й 
не штовхає до незнаних меж сприй-
няття. Вона фантазійна, але чітка, 
структурована і… комфортна. Утім, для 
київської сцени досі є андеграундом – 
саме тому перформанс, попри активне 
анонсування, зібрав заледве сотню слу-
хачів. Шкода, що на таку музику в укра-
їнській столиці бракує попиту – вона 
розсуває принаймні межі зашкарублих 
уявлень. Але разом із тим можна подя-
кувати, що «Столик» у Києві заграв, та 
ще й у Національному палаці мистецтв 
«Україна» – таких прецедентів має 
бути більше. Щоб показати, що межі не 
остаточні.

Кавказ на 
пагорбах Києва 

міжнародний фестиваль «Транскавказія», 
про який знають жителі багатьох країн Єв-
ропи, до Києва приїхав уперше. Його мета 

незмінна – представити здобутки сучасних кавказь-
ких культур і поглянути на уявлення місцевих митців 
про цей регіон. А ось завдяки вільному формату в 
кожній країні він відбувається по-своєму. Фестивальні 
роботи українських учасників ґрунтувалися пере-
важно на стереотипах, 
адже мало хто з них 
бував на Кавказі. 

З 14 по 16 червня 
на «Мистецькій плат-
формі» (старовинний 
будинок у центрі Ки-
єва, який став цен-
тром фестивалю) ор-
ганізатори намага-
лися відтворити ат-
мосферу кавказького дворика. Відвідувачів при-
ймали як гостей, пригощали відповідними стра-
вами, розважали музикою. На горищі відбувався 
літературно-мистецький перформанс «Проме-
тей», на якому класичний образ, який поєднав 
ойкумену з Кавказом, відстежували через тексти 
Есхіла, Ґете, Байрона, Шевченка, Тичини, Кафки. 
Звідси ж починався маршрут арт-прогулянки 
depARTments – незвичного для киян мистецького 
формату. Учасники гуляли з мапою, на якій були 
позначені арт-локації: виставки, інсталяції та пер-
форманси. За задумом, мистецькі об’єкти мали 
відкрити культуру Кавказу і вказати на асоціації 
між українською й тамтешньою дійсністю. Втім, ці 
зв’язки не завжди були зрозумілі без пояснення, 
наприклад, чим вентиляційна вежа київського ме-
трополітену схожа на старовинні вежі Сванетії.

На перший випуск української «Транскавказії» 
автентичних носіїв цієї культури зібралося небагато. 
Проте організатори сподіваються надолужити це в 
майбутньому: «Ми запрошували до участі діаспори 
Вірменії, Грузії та Азербайджану. Вони виявили заці-
кавлення й разом із тим острах, адже «Транскавка-
зія» неформально об’єднує держави, які на офіцій-
ному рівні ворогують. Так, у дечому ми недопрацю-
вали, та все ще попереду. Замість відокремленого 
представлення країн вдалося показати, що таке в 
принципі Кавказ як ментальна цілість, культурне 
віян ня, яким він є в наших суб’єктивних враженнях», 
– розповідає організаторка фестивалю Олена Пра-
вило.

«Транскавказія» була проведена за підтримки 
Міністерства культури Польщі та варшавської мерії. 
За словами представників польської сторони, темпе-
раментна гірська культура видалася їм такою захо-
пливою, що викликала непоборне бажання пока-
зати її іншим європейцям у сучасній формі. Кульмі-
нацією фестивалю став символічний «акт злуки»: 
спільний концерт польського квінтету Vołosi та гру-
зинського гурту «33а». Він зібрав аншлаг біля літньої 
сцени Маріїнського парку й дістав море схвальних 
відгуків. 
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яК ДІСТАТиСя 
З Києва до Чер-
вонограда 
можна діста-
тися поїздом 
№ 141 Київ – 
Львів, однак він 
прибуває в 
пункт призна-
чення о 4-й го-
дині. Зі Львова 
до Червоно-
града – марш-
рутним таксі 
Львів – Черво-
ноград або 
Львів – Сокаль, 
які вирушають 
з автостанції 
№ 2 з інтерва-
лом 10–15 хв, 
або примісь-
кими поїздами 
(Львів – Сокаль 
та Львів – Ко-
вель)

П
ісля «золотого вересня» 
1939 року була ще одна 
зміна західного кордону 
УРСР, внаслідок чого він 

набув сучасної конфігурації. На 
початку 1950-х уряди УРСР і 
ПНР обмінялися територіями, а 
заодно й населенням: до складу 
Польщі увійшов колишній Ниж   -
ньо-Устріцький район Дрого би-
цької області, а до Львівської до
лучили старовинні міста Белз, 
Угнів та Кристинопіль – там зна
йшли поклади кам’яного ву
гілля. Таким чином утворився 
сучасний Сокальський район 
Львівської області, ну а Кристи
нопіль, який став Червоногра
дом, перетворився на фактич
ний центр регіону, найбільше 
місто півночі Львівщини. І тре  ба 
сказати, що за своїм характером 
воно суттєво відрізняється від су
сідніх міст. Насправді поєднує 
дві традиції: старого галицького 
міста зі славною історією та чис
ленними пам’ятками архітек
тури, зокрема сакральної, і вод
ночас пролетарського, причому 
червоноградські гірники своєю 
ментальністю суттєво відрізня
ються від своїх колег із Донбасу. 
І хоча ще на початку 1990-х ро
ків більшість мешканців висло
вилися на референдумі проти 
повернення до назви Кристино
піль, вона так цілковито і не віді
йшла в минуле – навіть на рек-
ламному буклеті, випущеному 

міською радою, фігурують і Чер
воноград, і Кристинопіль, а чи
мала частина мешканців переко
нані, що ста  ре найменування 
таки треба повернути.

ВОСКРеСЛий ІЗ ПОПеЛУ
За галицькими мірками Черво
ноград – досить молоде місто, 
адже заснував його коронний 
гетьман Казимир Потоцький у 
1692 році, і назване воно на 
честь його дружини. А вже внук 
Казимира Франц Потоцький 
збудував палац, який, попри всі 
перипетії, досі є родзинкою 
міста. «Малий Версаль» спору
джений за всіма канонами пала
цового мистецтва. На жаль, із-
поміж інших резиденцій цього 
графського роду доля червоно
градського замку в повоєнні 
роки виявилася драматичною. У 
радянські часи ставлення до 
нього було суто утилітарним, 
він явно не вписувався у проле
тарський дух міста, тож невдовзі 
втратив прилеглу територію – 
на місці в’їзної брами з’явилася 
середня школа, а замість пала
цового саду облаштували ста
діон. Утім, споруда таки зали
шилася палацом, однак, звісно, 
не графським, а піонерів.

Наприкінці 1980-х у будівлі 
розташувалася Червоноградська 
філія Львівського музею історії 
релігії, тоді ж вона фактич  но ви
горіла дотла. Наслідки тієї по
жежі не подолано й досі – музей
никам довелося по крихтах виби
вати кошти на ремонт покрівлі, 

водовідведення та інші банальні, 
але такі потрібні речі. І хай не по
вністю, але вони таки повернули 
його до життя. Попри провінцій
ний статус, він має унікальну 
збірку ікон ХV–ХVІІІ століть, свя
щеницького одягу, велику колек
цію стародруків ХVІІ–ХVІІІ сто
літь, чимало архівних докумен
тів. Загалом у фондах налічується 
10 тис. експонатів, тут працюють 
реставратори. Оскільки в Черво
нограді немає краєзнавчого му
зею, то він виконує й цю функ
цію. І, звісно, розповідає історію 
роду Потоцьких.

До речі, на стадіоні, що постав 
на місці саду Потоцьких, 
проводять  ся змагання зі спідвею 
міжнародного рівня. У міс  ті ви
никла традиція ходити на зма
гання з цього виду мотоциклет
ного спорту. А от чим іще уні
кальні Червоноград та сусідній 
Сокальський район, то це спла
вом на байдарках. На відміну від 
інших річкових сплавів він є між
народним не лише за складом 
учасників, а й за своєю геогра
фією, адже починається в Укра
їні, від селища Старий Добротвір, 
далі, подолавши чис  ленні пороги 
й коловороти на Західному Бузі 
та його притоках, учасники пере
тинають державний кордон. 
Звісно, з дотриманням усіх фор
мальностей, адже це фактично 
єдине місце на українсько-
польському кордоні, де є річко
вий пункт пропуску спеціально 
для спортсменів. І далі сплав від
бувається територією Грубешів
ського повіту По льщі.

Автор: 
Олександр Сирцов

Галицький Донбас
Місто двох назв і двох традицій
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ШАХТАРСьКІ ТРАДиЦІї 
чеРВОНОГРАДА
З 80 тис. мешканців Червоно
града та його супутників Гір
ника і Соснівки 10 тис. – шахта-
 рі. Додайте сюди ще членів їхніх 
родин, шахтарів-пен  сіоне- 
рів. У Червонограді є важлива 
для міста дата – це 17 грудня, 
день Святої Варвари. Саме її 
вважають небесною покрови
телькою гірників. Отець Олег, 
настоятель храму Святої Вар
вари, розповідає, що служіння в 
шахтарській церкві нічим не 
відрізняється від тих, які відбу
ваються в інших, хіба що тут 
біль  ше спеціальних Богослу
жінь: за здо  ров’я, за те, щоб не 
було аварій у забоях. Каже, що 
цей день гірники відзначають 
тихо, йдуть до храму, поблизу 
якого стоїть надзвичайно про
низливий за своїм характером 
па м’я т  ник загиб лим шахтарям 
– Скорбна мати.

Попри технологічну схожі-
сть гірницької роботи, мене ці
кавить, чи є відмінність між до
нецькими та червоноградсь-
кими шахтарями. Місцевий іс
торик і мистецтвознавець 
Оле   на Шовкова каже, що різ
ниця є, причому досить суттєва. 
Це вона, зокрема, зауважила 
під час Помаранчевої револю
ції, коли до Червонограда приї
хали спостерігачі – шахтарі з 
Донбасу. Саме тоді вони поба
чили, що життя в шахтар
ському місті може бути іншим, 
аніж звичне для них. І головне 
– попри те що аварії трапля
ються і на Донбасі, і в Червоно
граді, галицькі шахти вважа
ються все ж безпечнішими, 
можливо, тому, що там більше 
уваги приділяють техніці без
пеки. Зрештою, в Червоно
граді, попри численні соціальні 
негаразди, не знають, що таке 

копанки. Мабуть, найбільшою 
проблемою в місті є невизна
чене майбутнє його шахт, адже 
частина з них припинила свою 
роботу, ще частина на межі за
криття. 

«Ви недооцінюєте шахта
рів, адже важка фізична праця 
ламає слабких, натомість 
сильні люди піднімаються, діс
тають стимул для розвитку», – 
каже про своїх земляків пані 
Олена. І згадує про свого зна

йомого, який, ще будучи стар
шокласником, послухавши 
розповіді бабусі про голод у її 
селі на Полтавщині, вираху
вав, скільки людей загинуло в 
Україні від Голодомору – 
цифри зійшлися. І таких тала
новитих, потужних особистос
тей, зокрема в шахтарському 
середовищі, чимало. «Є особ -
ливі люди й поміж звичай них 
роботяг, однак їх чима  ло серед 
інженерів, які працюють на 
шахтах», – запевняє пані 
Олена. Врешті, у Червонограді 
поєдналося одразу кілька чин
ників: стара історія та куль
тура, яка в цьому випадку 
букваль  но відродилась із по
пелу, суто українське галицьке 
середови  ще, що стало ґрунтом 
для розвитку міста, традиції, 
привнесені людьми різних на
ціональностей та різних регіо
нів, котрі приїхали освоювати 
Львів  сько-Волинський вугіль
ний басейн, і його шахтар
ський характер. На Галичині 
такого поєднання біль  ше ніде 
немає. 

ВАРТО ПОБАчиТи
Церква Святого Володимира – колишній костел Зі-
слання Святого Духа, найдавніша будівля Червоно-
града. Споруджений 1692 року у стилі бароко. У церкві 
зберігся розпис ХVІІІ століття.
монастир Святого юрія – заснований 1763 року, лікві-
дований 1946-го, відновлений 1990-го після того, як до 
нього повернулись отці василіяни УГКЦ.
Оборонні споруди періоду Другої світової війни – на 
околицях Червонограда, зокрема поблизу села Тарта-
ків, любителі військової історії можуть оглянути за-
лишки радянських оборонних споруд, ДОТів і ДЗОТів.
Замок-палац у селі Тартаків – ще один замок Потоць-
ких, у ХІХ столітті на його залишках власник села Збіґ-
нєв Лянцкоронський звів палац. У 2010-му Львівська 
ОДА передала споруду в концесію на 49 років приват-
ному власникові із зобов’язанням провести його рес-
таврацію.

ПАЛАЦ ПОТОЦьКИХ. 
У колишній резиденції 
графського роду нині 

міститься Музей  
історії релігії  
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Автор:  
Ілько  

майдачев-
ський

Прекрасний новий світ
Днями я провів цілих 

дев’ять годин у справж
ньому, невигаданому 
майбутньому: о 9-й 

ранку прилетів, о 6-й вечора 
вже треба було повертатися, 
щоби встигнути на реєстрацію й 
пробігтися по duty free. Май
бутнє міститься під Мюнхеном, 
хвилин за 15 від аеропорту, тож 
зовсім не про євроінтеграцію з 
усіма її принадами йтиметься 
далі. Просто саме там розташо
ваний навчальний центр, де 
компанія BMW удосконалює сві
домість своїх дилерів і сторонніх 
журналістів. І всі ці дев’ять годин 
із перервами на ланч та каву 
було присвячено тому, яким чи
ном я пересуватимуся з пункту А 
в пункт Б за умови, якщо колись 
(припустімо!) накопичу на ви
твір баварських інженерів. Ні, не 
так, значно глибше: як люди тре
тього тисячоліття пересувати
муть своє фізичне тіло в цифро
вому світі. Цифровому!

Доведеться уточнити: впро
довж дев’яти годин жодної хви
лини не було витрачено на роз
мови про двигун, підвіску, транс
місію, гальма – взагалі нічого 
про залізо. Тема журналіст
ського збіговиська – інформа
ційні технології, їхнє місце в роз
ширенні уявлення про можли
вості автомобіля. Причому як 
зав тра, так і вже сьогодні. У 
принципі будь-якого авто неза
лежно від моделі, але якщо 
йдеться про сьогодні, то, зрозу
міло, поки що тільки BMW. А 
інакше який сенс нас агітувати?

З репутацією в чотириколіс
них баварців у країні «жигулів» і 
«запорожців» якось від початку 
не склалося. Ця марка довгий 
час пов’язувалася з лихими 
хлопцями в червоних піджаках, 
які першими навчилися ціну
вати комфорт і швидкість. Що 
знайшло відображення в специ
фічному фольклорі, який ніяк 
не дає себе забути. Треба потра
пити в середовище природного 
проживання цього виду, зо
крема певний час повтикати на 
автобан Мюнхен – аеропорт 
імені Франца-Йозефа Штрауса, 
щоби відтворити первинний 
культурно-стильовий контекст. 

BMW – це плід Німеччини 
зразка Ріхарда Ваґнера: міць, 
симфонізм, поліфонія, заглибле
ність у традицію і водночас не
стримне новаторство. 

Що ж до новаторства, то тема 
семінару дає уявлення про на
прямок думок футуристично на
лаштованих автомобілебудівни
ків. Не лише й не так вдоскона
лення динамічних характерис
тик (ну куди ще?!), ККД, змен
шення викидів, розробка елек
тромобіля (хоча… хоча показали 
нам здалека BMW i3 – це такий 
міський красунчик на повністю 
електричному тяглі, але на
стільки прототип, що його на
віть фотографувати не дозво
лили, але, мабуть, ось-ось)… Ні, 
завдання стоїть інтегрувати в 
авто досягнення комп’ютерних 
технологій і «хмарних» медіа-
сервісів. Саме інтегрувати, 
себто замкнути на собі весь 
контент, який можна хаотично 
брати з мережі. Але тоді не ви
йде такого стрункого, повно
цінного й взаємопов’язаного 
сервісу, що дістав у мюнхенців 
назву ConnectedDrive (саме так, 
одним словом) – якщо спробу
вати перекласти, то вийде щось 
на кшталт «водіння на зв’язку». 
Інакше кажучи, все в одному: 
технічні дані про автомобіль, 
навігатор, бібліо тека й фоно
тека, інтернет-радіо, соціальні 
мережі й, особлива фішка, пер
сональний радник – усе це 
медіа-центр на центральній па
нелі під торпедою забезпечує че
рез бездротовий зв’язок. Понад 
те, та сама інформація доступна 
й на вашому смартфоні чи план
шеті, тому ранок зайнятої лю
дини у версії BMW має такий ви
гляд: між душем і кавою ви про
сто з дому ставите завдання на 
свої подальші пересування. Далі 
диспетчерська ConnectedDrive 
аналізує дорожню ситуацію у 
відповідному регіоні, визначає 
завантаженість тих чи інших ді
лянок, затори, вузькі місця, 
прокладає оптимальний марш
рут і видає кінцевий результат: 
стільки-то часу до такого-то 
пункту. Можна не смикатися, 
встигнете. Далі сідаєте за кермо 
й, оскільки нерви в порядку, під 

час подорожі віддаєте комуніка
ції із собі подібними. Слухаєте 
новини чи аудіокниги, виходите 
у Facebook чи Twitter… Як? Відво
лікатися від керма? Нічого схо
жого, тільки диктувати вголос: 
передбачено систему перетво
рення усного мовлення на пись
мовий текст («Що? Й україн
ською вже можна? – Ми поки що 
над цим працюємо!»).

Особливою принадою осо
бисто для мене став сервіс під 
назвою «Консьєрж». Джойсти
ком, який насправді є варіантом 
звичайної комп’ютерної миші, 
знаходите потрібний рядок, на
тискаєте enter і чуєте оператора. 
Він, своєю чергою, за допомогою 
GPS бачить вас на мапі й водно
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час зчитує все, що діється з авто
мобілем. А тепер можете ставити 
йому найдивовижніші запи
тання: де б тут поруч, скажімо, 
знайти ресторанчик, де подають 
баварські сосиски з особливим 
пивом? Або щось практичніше: 
де тут найближча заправка, ши
номонтаж, готель (за потреби 
заодно й забронювати номер), 
квіткова крамничка, музей, те
атр (а квитки ще лишилися?), 
кемпінг, місце для пікніка… Це 
для того, щоби не копирсатися в 
інформації на різних сайтах і, го
ловне, бути певним у результа
тах. Супровід ConnectedDrive 
уже успішно в робочому режимі 
діє в тих 12 країнах, куди поста
чаються машини з відповідним 
обладнанням. Щойно модель 
надходить у продаж, вмикається 
й відповідне обслуговування.

Кожен сервіс, чесно кажучи, 
треба передплачувати. Якщо до
ступ до фонотеки, де зберіга

ється 14 млн мелодій, то дове
деться викласти приблизно €10 
за рік. Якщо консьєрж, то 
близько €140. Дивіться, рахуйте 
самі, що потрібно, а що зайве. На 
цю хвилину всіх сервісів налічу
ється до 30, звісно, найближчим 
часом їхня кількість зростатиме.

У кожного скептика, а всі 
ми тут скептики, виникають 
два природних запитання. 
Перше: а що такого революцій
ного пропонують просунуті ба
варці? Навігатор не новина, де
які мапи так само показують за
тори й навіть засідки даішників. 
Туристичних сайтів також не 
бракує. Радіо? Ну я в себе за
любки слухав би не «Русское ра
дио», а якесь ВВС, але над цим 
теж можна попрацювати. Хіба 
що персональний консьєрж, але 
то таке, як варіант – друзям зате
лефонувати… Ні, революційною 
є сама концепція платформи як 
медіа-супермаркету. Хтось прин

ципово отоварюється в малень
ких ексклюзивних крамничках 
або на базарі. Але заперечувати 
переваги торговельного центру 
означає залишатися в ХХ сто
літті, а ми ж домовилися, що орі
єнтуємося на майбутнє…

Друге запитання більш фі
лософське. Припустімо, ви 
анархіст-індивідуаліст, який 
принципово не визнає контро лю 
за собою, підписує петиції на 
захист відважного Едварда 
Сноудена, який щойно злив у 
Guardian подробиці того, як 
спецслужби підступно стежать 
за громадянами (див. стор. 26). 
Ну то ваша справа, просто не пе
редплачуйте цього сервісу й за
лишайтеся анонімними. Диспет
чер BMW – не Великий Брат, 
Який Дивиться За Тобою, а циф
рове майбутнє – необов’язково 
те, яке напророчили Олдокс Гак
слі, Джордж Орвелл та брати Ва
човські. Можете взагалі самі собі 
вирощувати органічну карто
плю. А я піду в супермаркет по 
французький рокфор і чилійське 
мерло. Ось такий конформіст…

Ну й на закінчення сеансу 
промивання мізків (ви розумі
єте, що зі мною ця операція про
йшла успішно) нам влаштували 
маленький цирковий сеанс як 
бонус. А саме тест-драйв автів
кою з автоматичним керуван
ням. Та сама шістка-купе, 
тільки обвішана кількома каме
рами, інфрачервоними датчи
ками, радарами (до речі, ззовні 
зовсім непомітними, якщо не 
знати), що дає нашому водієві-
демонстратору змогу після ви
їзду на трасу й прокладання 
маршруту показово... артис
тично… зняти руки з керма, 
прибрати ноги з педалей і ми
луватися тим, яке враження 
це справляє на пасажирів. 
Комп’ютер сам оцінює пере
шкоди, аналізує поведінку су
сідів, імовірність того чи іншого 
маневру з їхнього боку й керує 
машиною. Зрозуміло, поки що 
це дослідні зразки, вони наїз
дили без жодної ДТП уже кілька 
тисяч кілометрів, але їх упрова
дженню наразі заважають не 
технічні проблеми й не ціна, а 
юридична невизначеність: хто є 
суб’єктом відповідальності? На 
кого подавати в суд у разі чого? 
Одне слово, це вже питання за
втрашнього порядку денного, а 
поки що зрозуміло одне: в май
бутнє пускають уже сьогодні. 
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Відгуки на статтю «Репетиція великого 
вибору» в № 22/2013, у якій Андрій 
Скумін пише про те,  як Партія 
регіонів провела навчання з майбутніх 
фальсифікацій на позачергових  
виборах міських голів 
юрій: Нездатність опозиції ефективно про-
тидіяти ПР виявляється в: 1) непритягненні 
до відповідальності діячів минулих виборів, 
які ці результати спотворили і які будуть спо-
творювати їх і далі; 2) за наявності відеос-
постереження на минулих виборах проков-
тнути дані, що надавали комісії з вкинутими 
бюлетенями, – невже було складно перера-
хувати кількість виборців на відео й порівня-
ти з кількістю бюлетенів? Де поділися дані 
по відеоспостереженню? Хтось їх архівував? 
Так здали схід України ПР і заспокоїлися.

Невідомий: Шкода, що, поки опозиція чуха-
ється, люди зневірюються. Якщо хочуть пере-
могти, потрібно бути більш принциповими 
навіть на виборах міського голови. Чи йдуть 
на президента і не менше? З таким підходом 
навіть головою сільради не пройдуть.

Відгуки на статтю «Шахтар – чемпіон! 
Донбас – патріот!» у № 22/2013, у якій Ігор 
Лосєв аналізує, як так звані донецькі еліти 
перетворили регіон на совковий заповідник  
Костянтин: А чому б не ввести таки графу 
«національність» у паспорті, жителям цьо-
го регіону вписувати «донбассец», а пе-
ред ім’ям добавляти або св., або влкмч., ну 
як там у церковних календарях пишуть)))), 
може, це ще більше потішить їх. Але не ду-
маю, що там усе так страшно, мають же бути 
і тверезомислячі не-зомбі. Не думаю, що га-
рант і його почет після відсторонення від 
влади успішно там заховаються, він просто 
повинен бути притягнений до кримінальної 
відповідальності за статтею «зрада націо-
нальних інтересів України» і крапка. 

Невідомий: Якщо не насаджувати ідеї про 
вищість, як при владі нашим уркам утрима-
тись? Опозиції теж не треба з донецькими 
загравати: друзів не набудуть, а старі відвер-
нуться. Нічого не обіцяти, а, будучи при вла-

ді, дійсно зайнятись економікою, як М. Тет-
чер, тоді жодних зобов’язань.

Володимир: Населення регіону, залякане 
брехливими твердженнями від ПР і КП типу 
націоналісти = нацисти і фашисти, не в змо-
зі зрозуміти ВО «Свободу», хоч їхні лозун-
ги найбільш соціальні й повинні б мати ши-
рокий відгук серед працівників промисло-
вих районів. Комуністична пропаганда ча-
сів СРСР, яка постійно використовується олі-
гархічною ПР і їхніми підспівувачами з КП, 
у вигідному їм руслі тримається в свідомості 
людей, особливо старшого покоління, а мо-
лодь, сприймаючи позитивно європейські 
цінності, не може вийти з-під впливу лжеін-
тернаціоналізму, підкинутого багатонаціо-
нальному населенню регіону «братнім» ро-
сійським імперським шовінізмом.

максим Соловйов Оксана Хмельовська

НАш ТИЖДЕНЬ| 
РеВОЛюЦІя  

В ГОЛОВІ
КІНО-

СТАТиСТиКА
АФеРА  

ВІД чеРНиЦь

Вікторія матола

2013 рік, Україну охопила 
революція, але не Помаран
чева, а реальна, з викорис
танням вогнепальної зброї. 
Столиця перетворилася на 
місце бойових дій людей, які 
мають право на краще життя, 
проти запроданців і найман
ців, котрим начхати на роз
виток своєї країни, добробут 
громадян та культурні цін
ності. Об’єднані підрозділи 
Сходу та Заходу штурмом бе
руть резиденцію, захоплюють 
у полон «царя» і спостеріга
ють за його істерикою, через 
яку зрештою того розриває 
на шматки потужним темним 
вибухом. Розплющивши очі, 
я побачив дружину, яка спала 
поряд, і сина й зрозумів, що 
треба вставати з ліжка, при
ходити до тями після сну і 
збиратися на роботу. 

За перемогу в конкурсі 
українських фільмів, знятих за 
один день, змагалися 30 стрі
чок наших молодих режисерів. 
Загальна тема «Тяжіння» в по
ловині короткометражок роз
крита як тяжіння між закоха
ними (у трьох із них палка лю
бов розгорталася на тлі київ
ського Гідропарку, а в чоти
рьох – на даху будинку). Ще 
п’ять робіт також не вирізня
лись оригінальністю: такий 
собі набір снодійних, не пов’я-
заних між собою кадрів. Були 
ще кілька фільмів про при
нади буддизму-медитацій і 
про літаки-летовища. Принай
мні три стрічки справді цікаві 
за сюжетом та зйомками. І ли-
ше дві – з українськими ти
трами й україномовними акто
рами, решта – російською. Ста -
тистику варто покращува  ти, 
подумала я, коли в залі уві
мкнулося світло. 

Черговий скандал навколо 
православної церкви Москов
ського патріархату, вочевидь, 
побив усі рекорди моєї лояль
ності до священнослужителів. 
Версії про причини зникнення 
двох черниць, одна з яких є на
стоятелькою монастиря, були 
різні: мабуть, маніяк чи якийсь 
психічнохворий на релігійному 
ґрунті… Як виявилося, «невин-
 ні» монахині займалися посе
редництвом: знаходили бага
тих клієнтів (серед яких і депу
тати, і високі чиновники) для 
покупки «Лексусів» зі зниж
кою й допомогли аферистці зі
брати 160 млн грн. Хіба чер
ниці мають цим займатися?! 
Служити в монастирі й моли
тися вже нудно для них?! Ще 
страшніше припустити, що такі 
схеми непоодинокі в церковній 
спільноті, а це лише один із не
багатьох випадків, що виплив 
на поверхню. 

ЗВОРОТНий ЗВ’яЗОК 
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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, 29/2, оф.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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