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Підписано Берлінський 
трактат, яким було 
перекроєно карту Балкан: 
Сербія, Чорногорія та Румунія 
здобули незалежність від 
Османської імперії

 4–10 липня 
Рада ухвалила в цілому закон 
про збір на утилізацію автомо-
білів. Іномарки, які ввозять в 
Україну, можуть подорожчати на 
5–60 тис. грн залежно від об’єму 
двигуна

Антициганські 
демонстрації 
в Чехії. 30 осіб 
затримано, 
3 поранено

Суд Миколаєва заареш-
тував заступника на-
чальника Врадіївського 
райвідділу міліції, яко-
го підозрюють у прихову-
ванні злочинів підлеглих

Папа Климент VII відлучив 
від церкви короля Англії 
Генріха VIII за розрив шлюбу 
з Катериною Арагонською, 
що спричинило появу 
англіканської конфесії

Відбулась одна з 
найбільших в історії 
битв із застосуванням 
бронетанкових військ 
– під Прохоровкою

Тиждень  
в історії

Автор: 
Андрій Скумін

Я
кщо раніше територіальні 
громади традиційно скар-
жилися на недофінансу-
вання делегованих їм дер-

жавою повноважень, то сьогодні 
вони не можуть користуватися 
навіть власними коштами. Ра-
ніше про блокування Держказ-
начейством платежів заявляли 
представники західноукраїн-
ських міст, яких можна було зви-
нуватити в опозиційній «уперед-
женості» що    до нинішнього ре-
жиму, а решта міських та сіль-
ських голів відмовчувались і тер-
піли. Хоча, за інформацією дже-
рел Тижня, вирішення про-
блем держскарбниці за рахунок 
бюджетів громад – тривала 
практика за часів президентства 
Віктора Януковича, яка особли-
вого розмаху набула після при-
значення у фінан сово-еко но-
мічний блок уряду представни-
ків «Сім’ї» – Сергія Арбузова та 
Юрія Колобова. Але нещодавно 
не стрималися навіть «свої по 
нут ру» (за визначенням голови 
фракції Партії регіонів Олексан-
дра Єфремова) керівники місце-
вих громад із південно-східних 
регіонів, бо фактичне обкра-
дання урядом Азарова – Арбу-
зова місцевих органів влади в 

умовах тривалої неможливості 
протягнути через парламент за-
кони, спрямовані на латання ді-
рок у бюджеті (див. стор. 10), 
набуло безпрецедентних масш-
табів. За інформацією опозицій-
них депутатів, 70% очільників 
міст за явили про постійні за-
тримки про ведення платежів з 
боку Держказначейства, 60% 
констатували, що така ситуація є 
системною і заборгованість до 30 
днів стала нормою. 

Державна казначейська слу -
жба замість виправлення ситуа-
ції або її пояснення категорично 

Де ГРоші?
Демарші місцевих громад із приводу блокування їхніх коштів 
Держказначейством викрили катастрофічну ситуацію у сфері 
державних фінансів, яка й далі погіршується

заперечила, мовляв, «інформа-
ція не відповідає дійсності». Як 
реакція на відкрите ігнорування 
проблеми в розпочалася акція 
«Казна чейст  во, віддай місту 
гро ші»: білборди з таким гас-
лом з’яви лися у багатьох регіо-
нах. 

Але насправді, проблема не 
в казначействі. Державна казна-
чейська служба в цій ситуації – 
лише стрілочник, ординарний 
центральний орган виконавчої 
вла  ди, діяльність якого спрямо-
вує «сімейний» міністр фінансів 
Юрій Колобов. А блокування 
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оЧіКУВАНе НА Тлі ПАДіННЯ 
еКоНоМіКи НеВиКоНАННЯ 
ДеРжБюДжеТУ-2013 
СТВоРює ДеДАлі 
оЧеВиДНіші РиЗиКи  
ДлЯ ЗВиЧАйНих ГРоМАДЯН

Народився ірвінґ 
Стоун, американський 
письменник, засновник 
жанру біографічного 
роману, автор твору 
«Спрага життя» (1934)

У Грюнвальдській битві 
війська Тевтонського 
ордену зазнали 
поразки від об’єднаної 
польсько-литовсько-
української армії

 14 липня 1903  15 липня 1410  17 липня 1918  16 липня 1919 

В Єкатеринбурзі 
більшовиками 
разом із сім’єю 
розстріляний 
останній російський 
імператор Ніколай іі

Під тиском польських 
військ УГА, перейшовши 
ріку Збруч, залишила 
Галичину й відступила 
на територію 
Наддніпрянської України

Масові заворушення на ет-
нічному ґрунті в російсько-
му місті Пугачов. Причи-
ною стало вбивство колиш-
нього десантника чечен-
ським підлітком

Залізнична ка-
тастрофа по-
близу Монреа-
ля. 13 людей за-
гинули, 50 зни-
кли безвісти

рахунків розпорядників коштів 
місцевих скарбниць – це про-
блема держбюджету, протисну-
того без обговорення депута-
тами минулого скликання в 
останній день їхніх повнова-
жень, із порушенням процедури 
та ігноруванням низки важли-
вих змін і доповнень, які мали б 
бути до нього внесені за нор-
мального, а не кнопкодавсь  кого 
парламенту. Неадекватний про-
гноз щодо зростання ВВП Укра-
їни 2013 року на 3,4% в умовах, 
коли всім було зрозуміло, що 
слід чекати безальтернативного 
падіння і що питання лише в 
його масштабі. Як наслідок – за 
чотири місяці дефіцит зведе-
ного бюджету сягнув 18,9 млрд 
грн, що втричі більше, ніж за 
аналогічний період 2012-го. А 
згідно з оперативними даними, 
до загального фонду державної 
скарбниці в червні нинішнього 
року влилося на 7,5% доходів 
менше, ніж за відповідний пе-
ріод торік. Хоча бюджет перед-
бачав їх збільшення.

Таким чином, ситуація з пу-
блічними протестами місцевих 
органів влади проти їх «об’їдан-
 ня» урядом – лише симптом, 
який свідчить, що грошей ката-
строфічно не вистачає і най-
ближчим часом ситуація погір-
шуватиметься, у зв’язку з чим, 
вочевидь, і було протягнуто так 
званий вексельний закон, мета 
якого – прикрити катастрофіч-
ний брак реальних коштів бор-
говими папірцями із символіч-
ною дохідністю (див. стор. 12). 
Тим часом очікуване на тлі па-
діння економіки (див. Тиж-
день, № 25-26/2013) невико-
нання держбюджету-2013 ство-
рює дедалі очевидніші ризи  ки 
для звичайних громадян. Уже 
зараз має місце недофінансуван-

 ня ремонту лікарень, шкіл, до-
ріг. А вже від вересня – жовтня 
можливі масові невиплати 
зарплат або ж їх бартеризація, 
як у 1990-ті. Чим іще зможуть 
розплачуватися підприємства, 
перед якими заборгувала дер-
жава, якщо замість реальних 
грошей отримуватиму  ть век-
селі?

До цієї ситуації влада послі-
довно йшла від початку прези-
дентства Януковича. Адже саме 
його уряд подав торік проект аб-
солютно нереального бюджету, 
який пропрезидентською біль-
шістю під тиском Банкової був 
без обговорення ухвалений у 
парламенті. Понад те, показо-
вими є пріоритети розподілу де-
фіцитного бюджету. Тоді як 
низка міст повідомила про за-
блоковані десятки мільйонів 
гривень їхніх коштів, у «сімей-
ній» Генпрокуратурі все без 
проблем: із державної скарб-
ниці нещодавно було виділено 
113,9 млн грн для розкішних ре-
монтів її приміщення на вулиці 
Московській у Києві (попере-
дній досвід показує: неадек-
ватно велика сума, як для ре-
монтних робіт державної уста-
нови, може свідчити про коруп-
ційну складову в майбутніх під-
рядах). Поточний ремонт інших 
київських офісів Генпрокура-
тури в столиці коштуватиме ще 
10 млн грн. А «сімейний» знову-
таки НБУ вирішив провести ре-
конструкцію свого комплексу в 
Чернівецькій області за 32 млн 
грн і уклав угоду на придбання 
низки товарів (за цінами, зави-
щеними в рази) на 10,69 млн 
грн: комп’ютерні «ми ші» по 
$50, навушники по $60 тощо. 
Цей перелік можна було б про-
довжувати навіть попри те, що 
торік улітку пропрезидентська 

Росія планує збільшити 
мито на імпорт українсько-
го шоколаду, вугілля і скла 
в межах Митного союзу – 
реакція на нові мита Києва 
для імпортних авто

більшість протягнула знову ж 
таки з порушенням процедури 
зміни до тендерного законодав-
ства, яким засекретила левову 
частку закупівель державними 
підприємствами. За даними 
сайта «Наші гроші», у першому 
півріччі 2013 року в такий спо-
сіб влада приховала від суспіль-
ного контролю понад 175 млрд 
грн.

Тож в умовах, коли розко-
шування київського чиновни-
цтва, яке перебуває під пра-
вильним «дахом», триває, а 
схеми викачування грошей із 
держави стають дедалі масш-
табнішими й зухвалішими, 
можна очікувати ще помітні-
шого наростання бюджетних 
проблем, які, схоже, вирішува-
тимуть за рахунок місцевих ор-
ганів влади, не пов’язаного з ре-
жимом бізнесу та працівників 
бюджетного сектору. Втім, ціл-

ком очевидно, що це жодним 
чином не сприятиме вирішенню 
проблеми дефіциту ресурсів у 
державному бюджеті. Адже всі 
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За чотири місяці 
дефіцит зведеного 

бюджету сягнув 

18,9 
млрд грн, 
що втричі більше, 

ніж за аналогічний 
період 2012 року
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результат

Червона картка
корупц	
Результати останнього дослідження «Барометр світової 
корупц�» від Transparency International та Gallup 
International Association свідчать, що кожен третій 
українець готовий вийти на вулицю для боротьби 
з хабарництвом.
 
За даними глобального дослідження, кожен четвертий 
житель у 107 країнах світу причетний до хабарництва. 
Водночас 9 із 10 людей на планеті готові вдаватися до 
дій, щоб його подолати. Україна посідає одне з останніх 
місць за рівнем віри в можливість подолання корупц�: 
лише 29% � громадян вважають, що боротьба проти 
хабарництва має сенс. 54% 36% 30% 19% 14% 

Готові підписати
 петицію до уряду

України

Готові взяти
участь у мирному 
антикорупційному

протесті

Готові 
поширювати 

інформацію через
соцмережі

Готові 
приєднатися 

до громадської 
організац�

Готові платити 
більше
чесним 

виробникам

Світовий 
рейтинг 
хабарництва
(опитуванням 
охоплено
107 країн світу)
% респондентів,
які повідомили
про сплату хабарів 

Фінляндія 1

Данія 1

Австралія 1 

Японія 1  
Низький
рівень
0%  

Високий
рівень
100% 

Мозамбік 62

Лівія 62 

Зімбабве 62 

Казахстан 34

Єгипет 36

Україна 37

Алжир 41

Монголія 45

Ліберія 75

олеНА лУКАш
очолила Мін’юст
На думку експертів, вона, 
так само як і новий го-
лова ЦВК Михайло 
Охендовський та но-
вий голова Вищої 
ради юстиції Олек-
сандр Лавринович, 
працюватиме на 
перемогу Януко-
вича в 2015-му 

олеКСАНДР єфРеМоВ
відмахнувся
Лідер фракції ПР відмовився 
коментувати пияти-
ку своїх однопартій-
ців у сесійній залі: 
«Я знаю, що голо-
сування було ефек-
тивним, а решта – 
ваші пробле-
ми»

олеКСАНДР шеПелеВ
під арештом
Підозрюваного в замовному вбивстві 
й розкраданні коштів 
Родовід Банку екс-
депутата затримали 
в Угорщині. Його го-
тують до екстради-
ції в Україну

ВАДиМ НоВиНСьКий
новоспечений депутат
Російський олігарх, який лише то-
рік здобув українське гро-
мадянство, переміг на 
позачергових вибо-
рах у 224-му окрузі 
(Севастополь). Він на-
брав 53,41% голо-
сів за явки лише 
23,94%

олеКСАНДР ЯНУКоВиЧ 
багатіє 
Група «МАКО Холдинг», 
яку контролює старший 
син Віктора Янукови-
ча, за 2012 рік збільши-
ла розмір чистих акти-
вів майже вдвічі  

48-ме місце
посіла Україна в рейтингу продоволь-
чої безпеки. За оцінками Economist 
Intelligence Unit, справедливому роз-
поділу ресурсів заважають корупція і 
великі витрати населення на харчі

фейС-КоНТРоль ДоСліДжеННЯ

$3,5 тис.
таким є показник ВВП на особу 
в Україні, за останніми оцінка-
ми Світового банку (136-ме міс-
це на планеті)

5 млн українців
працюють за кордоном. Оцін-
ка Світового конгресу українців 

31% поляків
нічого не знають про Волин-
ську трагедію. Дані польської 
соціологічної компанії CBOS

6|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 28 (296) 12–18.07.2013

НА чАСі|тенденції тижня



 тому що бояться наслідків 24% 

вважають, що це нічого не змінить 63%

Не повідомляють 
про корупційні випадки 74%

% респондентів

% респондентів

Найкорумпованіші сфери в Україні Сплачували  хабар, щоб дістати послуги

49%                              

41%                       

33%               

25%    

22%    

21%    

18% 

6%

Правоохоронних

органів

Медичних

установ

Освітніх

закладів 

Земельних

служб 

Судів

Податкової

Комунальних

підприємств 

Реєстраційних

та дозвільних

служб  

                               66% 

                              64%

                           56%

                         54%

                        53%

                   45%

                 43%

            36%

        28%

   22%

  21%

 20%

Cудова

система

Правоохоронні

органи

Державна

служба

Охорона

здоров’я

Парламент

Політичні

парт� 

Освітня

система

Бізнес 

Військова

сфера

ЗМІ 

Релігійні

інституц�

Громадські

організац�
 Зізналися в тому,

що в них вимагали хабар

 Відмовилися 

сплатити хабар

35% 53% 

Найпопулярніша
причина хабара

33%

33%28%
6%

Неможливість
отримати послугу
іншим способом

На знак
вдячності

Для
здешевлення

послуги

Для
пришвидшення

процесу

88% 84% 83% 80% 43% 4% 
Вважають 

державний сектор 
корумпованим

Вважають,
що урядом

країни керують
організац�, які діють 
у власних інтересах

Вважають, 
що важливо мати
особистий контакт
під час вирішення

питань у держсекторі

Вважають, 
що д� уряду
неефективні

у боротьбі
з корупцією

Вважають, 
що за останні 

два роки рівень 
корупц� значно зріс

Вважають, що державна 
антикорупційна 

боротьба 
має бодай якийсь 

результат

Червона картка
корупц	
Результати останнього дослідження «Барометр світової 
корупц�» від Transparency International та Gallup 
International Association свідчать, що кожен третій 
українець готовий вийти на вулицю для боротьби 
з хабарництвом.
 
За даними глобального дослідження, кожен четвертий 
житель у 107 країнах світу причетний до хабарництва. 
Водночас 9 із 10 людей на планеті готові вдаватися до 
дій, щоб його подолати. Україна посідає одне з останніх 
місць за рівнем віри в можливість подолання корупц�: 
лише 29% � громадян вважають, що боротьба проти 
хабарництва має сенс. 54% 36% 30% 19% 14% 

Готові підписати
 петицію до уряду

України

Готові взяти
участь у мирному 
антикорупційному

протесті

Готові 
поширювати 

інформацію через
соцмережі

Готові 
приєднатися 

до громадської 
організац�

Готові платити 
більше
чесним 

виробникам

Світовий 
рейтинг 
хабарництва
(опитуванням 
охоплено
107 країн світу)
% респондентів,
які повідомили
про сплату хабарів 

Фінляндія 1

Данія 1

Австралія 1 

Японія 1  
Низький
рівень
0%  

Високий
рівень
100% 

Мозамбік 62

Лівія 62 

Зімбабве 62 

Казахстан 34

Єгипет 36

Україна 37

Алжир 41

Монголія 45

Ліберія 75

ДоСліДжеННЯ

75,47 млрд грн
таким є загальний обсяг дер-
жавних запозичень за перше 
півріччя 2013 року. З них 57,48 
млрд грн – внутрішні

$21 млрд
приблизно таку суму державних 
закупівель влада зробила непу-
блічною. Обрахунки сайта «Наші 
гроші»

Київ (вул. Лисенка, 3):
16 липня, 18:00 – вечір пам’яті Нодара 
Думбадзе: ознайомлення з творчістю 
та життям письменника, читання текстів 
автора, перегляд фільму «Кров» 
(режисер Ірина Правило).

18 липня, 18:00 – відкрита лекція Дмитра 
Малакова про «найхимернішого» з київсь-
ких архітекторів Владислава Городецького.

Вінниця (вул. Соборна, 89):
18 липня, 18:00 – презентація роману 
Віктор� Гранецької «ТІЛО™». Спільно з 
видавництвом «К.С.Д.».

16–18 липня 
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 



«У першій половині 
2013 року в еконо-
мічному розвитку 
України був штиль, а 
в другій почне па-
дати» 

Так вважають експерти німецького видання, причинами 
якого називають несприятливе для України поєднання чин-
ників. На їхню думку, застій і спад частково пов’язані із за-
вершенням багатого на інвестиції періоду Євро-2012. Спри-
чинені вони і зменшенням обсягів промислового виробни-
цтва та високою вартістю кредитів, що зумовлена політикою 
НБУ. Також далися взнаки й передвиборчі «подарунки» 2012 
року, що завдали збитків державному бюджету, дефіцит 
якого тоді зріс на 1,2%.

На основі аналізу наявної економічної ситуації в Україні екс-
перти прогнозують: «Постійно важкі глобальні умови та 
брак імпульсів до розвитку на внутрішньому ринку обтяжу-
ватимуть економіку й у наступні місяці». Видання передба-
чає спад ВВП до кінця 2013-го на 0,5%.
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«Успішне підписання Угоди про 
асоціацію стане визначальним 
політичним чинником не лише 
для України, а й для інших учас-
ників програми Східного парт-
нерства єС» 

EurActiv зазначає, що 3 липня ли-
товський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічус зая-
вив, що провал підписання Угоди про асоціацію з ЄС неба-
жаний не тільки для України, а й для інших країн – партне-
рів Євросоюзу.

«Я думаю, що це серйозно підірвало б програму Схід-
ного партнерства, підірвало б ї ї надійність, успішність. 
Це підірвало б наше бачення Європи – відкритої та віль-
ної», – сказав політик. За його оцінкою, Угода про асоці-
ацію – це не лише «технічні переговори», а й геополі-
тичний процес.

Литовський міністр також вважає звільнення Тимошенко 
не єдиною, але ключовою умовою успішного підписання 
Угоди. «Я звертаюся до моїх українських друзів: ставтеся 
до цього серйозно. В Європі є уряди, які вважають цю 
особисту справу символом верховенства права. Вам 
може це подобатися, може не подобатися, але найкра-
щим шляхом є звільнення цієї хворої жінки, тому що 
вона потребує медичної допомоги», – заявив Лінас Лін-
кявічус.

Політик сказав, що наразі, за його відчуттями, обидві сто-
рони – Україна та ЄС – наближаються до досягнення бажа-
ного, однак «вікно можливостей» не буде відчинене по-
стійно. На запитання, чи передбачає ЄС план «Б» щодо 
України, Лінкявічус відповів, що використання альтерна-
тивного плану небажане, та все ж не є «кінцем світу».

Як повідомив EurActiv аналітик Центру східних студій Віль-
нюса Лаурінас Касчунас, для подальшого існування про-
грами Східного партнерства їй потрібна «історія успіху». 
Тому позитивний досвід України бажаний і для Білорусі, 
Молдови, Вірменії, Грузії та Азербайджану.

«литва почала боротьбу за 
країни Східної європи»

Очоливши Раду ЄС, литов-
ський уряд розпочав активні 
спроби просунути кордони 
«цілісної та вільної Європи» на Схід. Про це пише The Economist.

Видання зазначає, що історично найближчою до сучасної Литви 
країною Східної Європи є Білорусь, однак наразі битва за цю 
державу видається програною, тож залишається лише надія, що 
на неї вплинуть можливі політичні зміни в сусідній Україні. Зага-
лом зближення з Україною в очах Литви є великою перемогою: 
«У Вільнюсі полюбляють цитувати Збіґнєва Бжезінського, колиш-
нього американського радника в галузі безпеки, який якось за-
явив, що, домінуючи над Україною, Росія залишатиметься імпе-
рією і не зможе бути демократичною».

Литовські політики вважають, що ЄС діє щодо України надто 
жорстко. Що ж стосується ратифікації, то ця процедура, на 
їхню думку, може бути відкладена до виконання вимог ЄС. 
«Щодо успіху кампанії з підписання Угоди загалом європей-
ські посадовці в Києві заявляють: Віктор Янукович схиляється 
до ЄС, однак не розуміє повною мірою, яких змін потребує від 
нього такий вибір. За висловом одного з них, український пре-
зидент має віддати перевагу багатому російському обіду з ве-
ликою кількістю горілки й ризиком виявити, що він опинився в 
полоні, а його машину викрадено, або ж нудному брюссель-
ському сандвіч-ланчу, що передбачає довіру та стабільність на 
довший час». 

«Якби Європа дала зрозуміти, що східний кордон Євросоюзу 
необов’язково має залишатися незмінним, це могло б принести 
багато користі. Можливо, навіть і в Білорусі», – пише видання.   

«Згідно з Глобальним індексом продовольчої безпеки  
Україна посідає 48-ме місце поміж 107 досліджених  
країн світу»
За трьома основними показниками, які беруть до уваги екс-
перти, – наявність, доступність, а також якість і безпечність хар-
чування, – Україна займає відповідно 51-шу, 43-тю та 44-ту схо-
динки.
Серед сильних сторін України у сфері забезпечення власного 
населення харчовими продуктами названо такі аспекти: низь-
кий рівень недоїдання (5%); невелика кількість людей за ме-
жею бідності (0,08%); безпечність харчування; змінність про-
дукції сільськогосподарського сектору; достатність забезпе-
чення харчовими продуктами; наявність соціальних програм із 
гарантування безпечності харчування; доступ фермерів до фі-
нансування тощо.
Серед вад української харчової промисловості: корупція (най-
вищий ризик); низький рівень ВВП; велика частка харчових 
продуктів у складі витрат домогосподарств (55,7%).
Перші місця в рейтингу посіли США, Норвегія, Франція, Австрія 
та Швейцарія. Найгірші показники в Бурунді, Судану, Того, Чаду 
та Демократичної Республіки Конго.
Росія та Білорусь посідають відповідно 40-ве та 46-те місця. 
Інші сусіди України – Польща, Угорщина, Румунія та Словач-
чина – відповідно 27-ме, 28-ме, 33-тє та 37-ме.
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артам про «Верховну зраду» років де-
сять, якщо не більше. Вже важко від-
новити справедливість і встановити 
авторів геніального мему, але щойно 

він наповнився новим, буквальним і граничним 
змістом. 148 народних депутатів зрадили свою 
країну, і це тавро вони мають нести до кінця 
якщо не свого життя, то принаймні політичної 
кар’єри.
Я не прихильник знаменитої максими «My 
country, right or wrong». Цей вислів, який по 
черзі приписують чи то Черчиллю, чи то Руз-
вельту, в повному вигляді мав зовсім протилеж-
ний зміст, аніж той, який у нього зазвичай вкла-
дають, а саме: «Моя країна, права вона чи ні. 
Якщо вона права, треба дбати, щоби вона зали-
шалася такою, якщо ні, треба її виправляти». 
Автор – давно забутий міністр внутрішніх справ 
США Карл Шурц (1849–1906). Погодьтеся, зо-
всім інший компот.
В історії моєї країни, як і, вочевидь, будь-якої ін-
шої, чимало чорних сторінок, якими не варто 
пишатися. Українці у масі своїй – звичайні 
люди, не янголи. Янголам узагалі місце не на 
грішній землі, а трохи вище. І, якщо вже зовсім 
відверто, я трохи гальмую, коли доводиться за 
звичаєм відповідати на вітання «Слава Укра-
їні!» – не тому, що не 
шаную героїв, а тому, 
що загальне уявлення 
про суть геройства в 
нас вельми спрощено. 
Але ж це не означає, 
що можна танцювати 
на кістках жертв тра-
гічних обставин. Саме це зробила минулої 
п’ятниці об’єднана команда депутатів регіо-
налів і комуністів, надіславши листа на під-
тримку ініціативи Сейму Польщі розібратися з 
українськими кривдами, а саме закликали своїх 
польських колег визнати, що українці під час 
Волинської трагедії вчинили геноцид над поля-
ками.
Волинь – справжня трагедія, одна з таких, яка 
потребує глибокого осмислення нащадками. 
Робити це можна по-різному. Можна за рецеп-
том найбільш мудрих і гідних поляків, зокрема 
католицьких єпископів, серед яких був майбут-
ній папа Іван-Павло ІІ, – далекого 1965 року 
вони запропонували універсальну формулу 
примирення: «Вибачаємо й просимо виба-
чення». Нагадаю, що тоді той заклик було адре-
совано німцям, а з ними в Польщі був такий 
непід’ємний вантаж образ, який із нашим не 
порівняти. А можна згадувати лише своїх не-
біжчиків, вшановувати тільки їхню пам’ять, що 
означає зневагу до інших, а отже, зраду пам’яті 
всіх. Сенат Польщі цього разу, схоже, пішов 
другим шляхом. Делікатно, «по-європейськи», 
з акуратними формулюваннями на зразок «ет-

нічні чистки з ознаками геноциду». Про укра-
їнців, які гинули поруч за таких самих «ознак», 
про передумови неминучих зіткнень, зокрема 
політику форсованої колонізації поляками 
кресів до війни, про геть не гуманітарні акції 
Армії Крайової, про провокації спецзагонів 
НКВД, завданням яких було підлити бензин-
чику в багаття, тобто про весь комплекс траге-
дії 70-річної загалом ані пари з вуст. Поки що 
принаймні. Ми дізнаємося, чи ухвалив Сейм 
антиукраїнський документ, тільки після того, 
як це число Тижня буде здано в друк. Наразі ж 
польські депутати самі не розуміють, як їм ско-
ристатися з несподіваної підтримки україн-
ських колег. 
Фізіогноміка заважає вірити, що 148 зрадників 
напередодні заслуженої відпустки можуть тур-
буватися чимось, окрім отримання чергової ма-
теріальної допомоги й бронювання п’ятизір-
кових готелів на Балеарах. У будь-якому разі не 
зростанням «ксенофобських, антисемітських та 
неонацистських настроїв», як зазначено в доку-
менті, ретельно перекладеному польською мо-
вою. Швидше за все, документик спустили пар-
ламентським блазням безпосередньо з Банко-
вої, де вже готуються до нового політичного се-
зону. Порядок денний таким чином визначено: 

від вересня боротиме-
мося й далі з фашиз-
мом, бо для інших га-
сел бракує як креативу, 
так і реальних досяг-
нень. Як це робити-
меться, теж не бозна-
який біном Ньютона: 

полякаємо пенсіонерів, зобов’яжемо бю-
джетників, мобілізуємо Вадиків, усе вже ви-
пробувано на Європейській площі та на Ве-

ликій Житомирській.
Те, що це не спрацює, нікого не має хвилювати: 
головне – звітувати й освоїти бюджети. А на-
слідки? Досі біло-синьо-червоні практикували 
ксенофобію – а як ще назвати питому, принци-
пову, послідовну, агресивну антиукраїнськість? 
– тільки всередині країни. Тепер їх потягло на 
міжнародний масштаб. Можливо, якийсь прак-
тичний сенс у цьому є, за кордоном лише зни-
жуть плечима й вирішать: розбирайтеся самі у 
своїй божевільні! Саме те, що треба. Тільки 
українці навряд чи подарують зрадникам їхній 
цинізм.
Замість займатися освітою заклопотаних, затур-
каних, замучених «покращенням» людей, за-
мість будити в них громадян і, не боюся цього 
слова, патріотів режим робить ставку на роз-
брат, на розгубленість, на інстинкт. А це може 
означати перспективу не нового Майдану (під 
час якого, нагадаю, жодна шибка не постраж-
дала), а нової Врадіївки у всеукраїнському масш-
табі. Невже не лячно? 

Зрада

РежиМ РоБиТь СТАВКУ  
НА РоЗБРАТ,  

НА РоЗГУБлеНіСТь,  
НА іНСТиНКТ



латання 
прірв
Держбюджет рятуватимуть 
від катастрофи силами 
неолігархічного бізнесу

4 
липня Верховна Рада 
ухвалила кілька законів, 
застосування яких на 
прак  тиці матиме неаби-

який вплив на бізнес, непід-
контрольний «Сім’ї» та набли-
женим до неї олігархам. Ідеться 
про запровадження векселів для 
розрахунків за бюджетною за-
боргованістю щодо повернення 
ПДВ підприємцям, а також 
щодо інших витрат держскарб-
ниці. А за допомогою контролю 
за трансфертним ціноутворен-
ням фіскальні служби тепер ви-
являтимуть операції, коли про -
дукція «продається» пов’я заним 
компаніям за цінами, нижчими 
від ринкових, для мінімізації 
оподаткування. Крім того, Рада 
ратифікувала Конвенцію, підпи-
сану між урядами України та Кі-
пру про уникнення подвійного 
оподаткування й запобігання 
ухилянню від сплати податків 
на доходи. Таким чином, стало 
ос таточно зрозуміло, який саме 
інструментарій вико ристову-
вати  ме уряд для відвернення 
бюджет  ної катастрофи (див. 
стор. 4)  до президентських ви-
борів 2015-го й короткостроко-
вого порятунку економіки з ну-
льовими показниками зрос-
тання.

І казначейські фінансові 
векселі, й контроль за транс-
фертним ціноутворенням, і 
урядова угода з Кіпром самі со-
бою цілком адекватні, переві-
рені на практиці розвинених 
економік інструменти. Проте, 
щоб зрозумі  ти, як вони працю-
ватимуть в українських умовах, 
потрібно зважити на запропо-
нований порядок їх застосу-
вання й на ступінь олігархізації 
економіки, який автоматично 
викривлює благі наміри та ідеї, 

адже існують окремі правила 
для «своїх» і для решти.

ВеКСельНА НеПРоЗоРіСТь
Порядок видачі, обігу, пога-
шення казначейських векселів 
та стягнення за ними встановлю-
ватиме Кабмін. Він-таки визна-
чатиме статті витрат держбю-
джету, заборгованість за якими 
гаситимуть квазігрошима під на-
звою «векселі». Передбачено, 
що стосуватиметься це насампе-
ред погашення заборгованості 
перед підприємствами у вигляді 
неповерненого ПДВ. Сам закон 
практично нічого не конкрети-
зує, встановлюючи лише дохід-
ність цих цінних паперів на рівні 
5% річних і термін обігу п’ять ро-
ків, а також дату відліку для на-
копичення заборгованості, яку 
можна гасити векселями: 1 січня 
2013-го. Інакше кажучи, уряд 
здобуває майже не обмежену 
владу, щоб самовільно вирішу-
вати, за якими кредиторськими 
боргами, з ким, коли та в яких 
обсягах розраховуватися. Зау-
важмо, що ручний режим видачі 
казначейських векселів супере-
чить положенням Конституції: 
згідно з п. 1 ч. 2 ст. 92 Основного 
Закону, порядок випуску та обігу 
державних цінних паперів мав 
би бути встановлений виключно 
законами України, а не першим 
віце-прем’єром Арбузовим чи ін-
шими міністрами.

Однак, вибираючи між пер-
спективою не отримати нічого 
або ж отримати векселі, які гіпо-

тетично можна буде обміняти з 
дисконтом у посередника на 
живі гроші, підприємець логічно 
мав би віддати перевагу другому 
варіанту. Як бачимо з поперед-
нього досвіду, йому, вочевидь, 
«підкажуть», у якій саме фінус-
танові перевести в готівку свій 
вексель, і суто випадково її влас-
ник може виявитися наближе-
ним до влади. Йому-бо за раху-
нок державного бюджету вже 
точно погасять вексель за номі-
налом. Експерти прогнозують, 
що кишенькові або наближені до 
влади банки й компанії викупо-
вуватимуть векселі з великим 
дисконтом, на рівні 30–50%. За-
стосування такої схеми – не що 
інше, як легалізація масштабних 
відкатів під час відшкодування 
ПДВ підприємцям. Останні в та-
кій непрямій формі ще й оплачу-
ватимуть боргові зобов’язання 
держави. За прогнозами експер-
тів, на початковому етапі дис-
конти за ПДВ-векселями можуть 
перевищувати 50%. Традицій-
ний «бізнес», як для нинішньої 
системи...

Уряд натомість наполягає, 
що все це гарантуватиме прихід 
в економіку живих грошей. Од-
нак на практиці, за умови роз-
гортання гіршого з можливих 
сценаріїв, усе може скластися з 
точністю до навпаки. Якщо за-
мість готівки підприємець отри-
мує від держави на руки векселі, 
то цілком імовірно, що він не ма-
тиме її в достатній кількості для 
розрахунків із тими, хто надає 
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товари, послуги й фактори ви-
робництва вже йому. Таким чи-
ном і виникає брак ліквідності 
спочатку в певних ланцюгах опе-
рацій, а потім у цілих секторах 
економіки. Це прямий шлях у 
1990-ті: відродження бартеру, 
взаємозаліків, виплат зарплат 
продукцією, а заодно й масштаб-
ної кризи неплатежів. Саме така 
криза в 1999-му мало не при-
звела до колапсу української 
електроенергетики, переросла в 
боргову, коли Україна виявилася 
неспроможною обслуговувати 
свій зовнішній борг і зрештою 
опустилася на дно в усіх рейтин-
гах бізнес-клімату й конкуренто-
спроможності.

Усього цього можна уник-
нути лише тоді, коли держава 
більш-менш сумлінно й прозоро 
розраховується за векселями. 
«Виникає запитання, в яких 
масштабах їх використовувати-
муть. Якщо вони замінять живі 
гроші, то на якомусь етапі з еко-
номіки вони вимиватимуться, а 
без них вона просто не працює, 
– пояснює Ігор Бураковський, 
голова правління Інституту еко-
номічних досліджень та політич-
них консультацій. – Масове ви-
користання векселів свідчитиме 
про негаразди в нашій україн-
ській фінансовій системі».

Дефіцит держбюджету в 
січні – квітні 2013 року порів-
няно з аналогічним періодом 
2012-го зріс у 3,6 раза. За перші 
п’ять місяців 2013-го доходи дер-
жавного кошторису збільши-

лися на 2,4%, тоді як запланова-
ний показник зростання – 9,2%. 
Водночас передбачена у 2013-му 
сума платежів з обслуговування 
державного боргу на 18% пере-
вищує показник 2012-го. Інакше 
кажучи, боргові зобов’язання 
держави зростають швидше, 
ніж її доходи.

Європейські рецепти довго-
термінового й системного вирі-
шення проблеми: урізати дер-
жавні витрати й проводити па-
ралельно структурні зміни. «Тре-  
   ба думати про перегляд бюджет-
ної політики, видаткової части  ни 
бюджету. Зрештою, про секвестр 
(зменшення видатків держ-
скарбниці. – Ред.). Це непопу-
лярно, але інших шляхів, коли 
бракує грошей, немає, – комен-
тує можливі варіанти оздоров-
лення економіки та державних 
фінансів Ігор Бураковський. – 
Сьогодні критично важливими 
для України є кошти від міжна-
родних позичальників, зокрема 
від МВФ».

Те, що запропонував уряд 
Азарова (векселі та контроль за 
трансфертним ціноутворен-
ням), може принести макси-
мальну користь лише за умови 
забезпечення прозорості меха-
нізмів застосування й рівності 
всіх підприємств та секторів 
економіки. Але цього нинішня  
влада забезпечити не може й не 
хоче. 

ТРАНСфеРТНі КАНіКУли  
ДлЯ оліГАРхіВ
У законі про контроль за транс-
фертним ціноутворенням, що 

вку  пі з векселями має рятувати 
держкошторис від колапсу, є два 
цікаві моменти. По-перше, він 
передбачає податковий конт-
роль за ціноутворенням як у 
операціях, орієнтованих на зо-
внішній ринок, так і у внутріш-
ніх оборудках компаній. Подат-
ківці дістають значні повнова-
ження щодо визначення зви-
чайної ціни (має відповідати 
рівню ринкових цін). По-друге, 
до 1 січня 2018-го з-під повної 
дії закону виведені агропромис-
лові, вугільні, нафто-, газовидо-
бувні, хімічні та металургійні 
підприємства – основа і ядро 
олігархічного бізнесу в Украї  ні. 
Їм дозволено буде п’яти-
відсоткові відхилення від зви-
чайної ціни на ринку. 

Натомість дія закону повною 
мірою пошириться на всі опера-
ції решти великих компаній із 
пов’язаними резидентами, тобто 
юридично й комерційно «друж-
німи» контрагентами, а також із 
нерезидентами, розташованими 
на територіях і в державах, де 
ставка корпоративного податку 
на 5% і більше нижча за україн-
ську. Якщо врахувати визначені 
«винятки з правил», то можна 
передбачити: під прицільним 
контролем податкової опиняться 
насамперед компанії, які вироб-
ляють більш технологічну, інно-
ваційну продукцію. Натомість 
саме технології та інновації, а не 
вугілля й добрива – визначаль-
ний, якщо не єдиний двигун 
економічного зростання будь-
якої сучасної економіки в серед-
ньо- та довгостроковій перспек-
тиві. В умовах глобальної кризи 
важливо боротися за кожну од ну 
десяту ВВП економічного зрос-
тання сьогодні, тому що через 10 
років вона трансформується у 
0,5–1% ВВП. Якщо цього не ро-
бити, то країна прирікається на 
бідність на десятиліття вперед. 
Проте сьогодні ресурс, що мав би 
піти на підтримку таких компа-
ній, в Україні «з’їдають» сиро-
винні й напівфабрикатні вироб-
ництва, зокрема за рахунок різ-
номанітних державних префе-
ренцій для них.

Нездоровий стан держфінан-
сів, посилення податкового 
тиску на неолігархічний бізнес 
укупі з кризою ліквідності, яка є 
дуже ймовірною в разі непрозо-
рого та масового застосування 
векселів, можуть повернути еко-
номіку в 1990-ті. 

КіПРСьКА еПоПеЯ
Третє рішення із тріади рятівників держбюджету: ВР 
ратифікувала конвенцію з Кіпром про недопущення 
подвійного оподаткування та запобігання ухилянню 
від сплати податків на доходи за допомогою кіпр-
ських компаній. Конвенція замінить чинну нині угоду 
між урядами Кіпру та колишнього СРСР про уник-
нення подвійного оподаткування ще 1982 року, яка 
передбачала нульові ставки. Тепер замість дивіденди  
обкладатимуть за ставкою від 5% до 15%. Крім того, 
замість нульових ставок почнуть діяти десяти- або 
п’ятивідсот ковий податок на роялті, двовідсотковий – 
на дохід від боргових вимог. Доходи від відчуження 
нерухомості може бути оподатковано відповідно до 
законодавства договірної сторони. Але вся ця кіпр-
ська епопея тривала так довго, що охочі, насамперед 
олігархічний бізнес, мали вдосталь часу, аби вивести 
свої чутливі активи з офшору, який потроху втрачав 
привабливість. Зрештою, Кіпр не є офшором у чи-
стому вигляді від 2003 року: зі вступом до ЄС зросли 
вимоги до прозорості операцій, фіскальна система 
стала менш вигідною для підприємців, а у 2013-му 
там почали оподатковувати депозити. При цьому в 
бізнесу залишається чимало альтернатив Кіпру як по-
датковій гавані.
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НА Межі
Пасивність киян під час опозиційних акцій протесту 
навесні не виключає їхньої мобілізації в майбутньому

Ч
имало оглядачів, аналіти-
ків та соціологів відзнача-
ють суттєве зростання на-
пруження в суспільстві, 

про що свідчать як численні опи-
тування, так і масові акції, органі-
зовані опозицією, а також ло-
кальні протести по всій Україні. 
Та чи здатні вони перерости в по-
тужний супротив владі, здатний 
пришвидчити її зміну у консти-
туційний спосіб, як це було, зо-
крема, в Єгипті? Нагадаємо, що 
одним із поштовхів, які, ймо-
вірно, надихнули опозицію на ак-
цію «Вставай, Україно!», стали 
результати соцдосліджень, про-
ведених нарізно Центром Разум-
кова, Фондом «Демократичні іні-
ціативи» спільно з Київським 
міжнародним інститутом соціо-
логії, які на початку березня за-
фіксували, що від 28% до 33% 
громадян готові взяти участь у та-
ких виступах. Якщо перевести 
відсотки в абсолютні цифри, то 
їхня кількість могла б вимірюва-
тися мільйонами. 

Однак потенційна готовність 
ще не означає фактичної актив-
ної участі. Зокрема, моніторин-
гові опитування громадської 
думки, які проводилися впро-
довж останніх 20 років, засвід-
чили, що в різний час можли-
вість масових протестів, зумовле-
них суспільно-політичною ситуа-
цією в країні, передбачали до 
60–70% киян 1 . Найвищі зна-
чення спостерігалися в 1992-му, 
1993-му та 1998-му, що корелює 
із її загостренням, яке було спри-
чинене насамперед економіч-
ними процесами. На той самий 
час припадають найбільші по-
казники готовності мешканців 
столиці підтримати такі виступи 
в разі їх виникнення 2 . Проте до 
Помаранчевої революції анало-
гічних за розмахом, потужних 
протестів у столиці не спостеріга-
лося. Понад те, на початку акції 
«Україна без Кучми» лише чет-
веро з десяти вважали їх можли-

вими. Перед другим туром прези-
дентських виборів на початку 
листопада 2004-го зазначена 
цифра зросла до половини. Та 
водночас відсоток опитаних, го-
тових підтримати тоді протестні 
акції, збільшився несуттєво і ста-
новив до третини в серпні й до 
чверті в листопаді. З огляду на ці 
дані скептики, які перед Пома-
ранчевою революцією говорили 
про неможливість масових заво-
рушень, могли б і зараз так само 
констатувати: «Ми вивчаємо на-
строї людей: вони не виходять на 
вулиці, бо всім задоволені». 
Власне, такі твердження дедалі 
частіше лунають з вуст багатьох 
спікерів прав  лячої партії. Проте 
вони не враховують одного важ-
ливого нюансу: мотивації, яка 
могла б підняти громадян на про-
тест. 

За спостереженнями пер-
шого десятиріччя української не-
залежності, основні причини, що 
могли б зумовити протестні ви-
ступи, мали соціально-еконо-
міч не наповнення. Так, на від-
крите запитання: «Якщо масові 
виступи відбудуться, то з якими 
вимогами?» – близько половини 
респондентів вказали на зни-
ження рівня життя. Згадувалися 
також зростання цін на комірне, 
соціальний захист малозабезпе-
чених, низькі пенсії тощо. Але 
вже в серпні 2004-го на перше 
місце вийшли два пов’язані між 
собою чинники: зміна влади та 
протест проти фальсифікації ви-
борів. Вони турбували кожного 
п’ятого громадянина, тоді як 
соціально-економіч  ні вимоги 
згадував лише один із десяти. 
Отже, саме політичні мотиви та 
вимоги, які окреслювалися про-
стою формулою: «Не допустити 
до влади бандитів; за чесні та 
прозорі вибори!», виявилися тим 
каталізатором, що вивів людей 
на вулиці спочатку столиці, а по-
тім, за їхнім прикладом, й інших 
міст України.

Нинішні настрої киян також 
багато в чому показові. За да-
ними соціологічної лабораторії 
Академії муніципального управ-
ління (АМУ), у квітні 2012 року 
кожен другий із них припускав 
можливість акцій протесту й 
близько 30% готові були їх під-
тримати. Станом на кінець січня 
– початок лютого 2013-го їхня 
частка практично не змінилася, 
тоді як кількість тих, хто очіку-
вав на такі виступи, зменшилася 
до 38%. Останнє, напевно, зумов-
лено результатами виборів до 
Верховної Ради, до якої пройшли 
майже всі депутати, яких під-
тримали кияни (за винятком 
223-го округу).  Водночас частка 
песимістичних оцінок перспек-
тив розвитку сус пільно-політич-
ної ситуації в країні у 2013-му 
зросла порівняно з тогорічною з 
55% до 62%. І головне – вже в 
2012-му понад чверть тих, хто 
відповів про можливі мотиви 
протестів, вказали на необхід-
ність зміни влади. А за даними 
опитування початку 2013 року, 
їхня кількість збільшилася до 
35%. Почасти це формулювання 
артикулювалось у відомому: «Вла-
 ду геть!».

Можна говорити про значну 
схожість у настроях киян на по-
чатку 2013-го з тими, що пану-
вали перед Помаранчевою рево-
люцією. Проте варто звернути 
увагу на ще один показник, а саме 
на відсоток респондентів, які не 
визначилися щодо участі в масо-
вих заворушеннях. В інфографіці 
2 можна помітити, що з початком 
акції 2000-го «Україна без 
Кучми» 30% опитаних не запере-
чували однозначно, але й не під-
тверджували своєї готовності 
приєднатися до протестного руху. 
Фактично ці люди за певних умов 
не виключали такої можливості. 
У серпні 2004-го їхня чисельність 
сягала майже 40%. Між першим і 
другим турами президентських 
перегонів готовність підтримати 
масові акції нібито зменшується. 
Але варто нагадати, що саме ви-
бори мешканці столиці вважають 
основним інструментом впливу 
на ситуацію в країні. Після пер-
шого туру тогочасній владі не 
вдалося проштовхнути свого кан-
дидата в президенти. Фальсифі-
кації не були масовими й потен-
ційно фатальними для україн-
ської більшості, як після бру-
тально спотворених результатів 
другого. Останні, що свідчили про 
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неминучість приходу до влади 
кліки, ментально чужої для пере-
важної частини українців (своє-
рідна незворотність), найімовір-
ніше, і призвели до того, що від 
третини до 40% потенційних 
учасників масових протестів 
стали активними. Натомість, як 
показало опитування 2013 року, 
такого потенціалу для зростання 
прихильників акції «Вставай, 
Україно!» опозиція наразі не має. 
Їхня частка – лише 15%. 

Однак соціологія доводить, 
що ситуація може швидко змі-
нитися. Адже цілком очевидно, 
що відоме «низи не хочуть жити 
по-старому» явно читається в 
сьогоднішніх настроях киян. І 
що важливо: їхня радикалізація 
не випливає з погіршення мате-
ріального становища. Так, у 
2013-му частка тих, хто вважає, 
що життя його і родини за 
останні два роки погіршилося, 
навіть зменшилася порівняно з 
2012-м 3 , а відповідь про готов-
ність підтримати масові виступи 
не зазнала принципових змін. 
Натомість не вдоволення сус піль-
но-полі тич  ною ситуацією в кра-
їні, а також такі характеристики 
свого наст рою киянами, як обу-
рення, відчуття несправедли-
вості, зрос ли. При цьому влада 
своїми діями сприяє активізації 
протестних настроїв. Зокрема, 
намагання взяти під цілковитий 
контроль виборчий процес (як-от 
розстановка у ЦВК лояльних до 
влади людей), законодавчо закрі-
пити можливі фальсифікації та 
нехтування волею виборців (що 
спостерігалося на останніх пар-
ламентських перегонах) – пря-
мий шлях до суспільного вибуху. 
Хоч як дивно, але в умовах то-
тальної несправедливості вибори 
все ще залишаються для багатьох 
українців тим рятувальним кру-
гом, яке дає надію на перспек-
тиви змін у країні. Усвідомлення 
громадянами втрати цієї надії, 
унеможливлен  ня перетворень 
унаслідок консервації та поміт-
ної деградації політичного ре-
жиму, що спостерігається впро-
довж остан ніх років, не виклю-
чено, виявляться тим вирішаль-
ним чинником, останньою кра-
плиною, яка буде здатна консо-
лідувати й мобілізувати грома-
дян на обстоювання своїх базо-
вих прав. Причому чинник мобі-
лізації може з’яви ти ся ще за-
довго до президентських виборів 
2015 року. 

10

20

30

40

50

60

70

80

10

20

30

40

50

60

70

80

0
1.

19
92

0
6.

19
93

02
. 1

99
4

02
. 1

99
5

02
. 1

99
6

03
.1

99
7

0
5.

19
98

0
4.

 1
99

9

12
.2

0
0

0

0
1.

20
0

1

10
.2

0
02

03
.2

0
0

4

0
8.

20
0

4

11
.2

0
0

4

10
.2

0
0

5

02
.2

0
0

6

0
4.

20
12

02
.2

0
13

УКРАЇНА 
БЕЗ КУЧМИ

ПОМАРАНЧЕВА 
РЕВОЛЮЦІЯ

УКРАЇНА 
БЕЗ КУЧМИ

ПОМАРАНЧЕВА 
РЕВОЛЮЦІЯ

Динаміка відповідей на запитання: «Чи можливі масові виступи 
протесту в нинішній суспільно-політичній ситуац� у країні?», %

Динаміка відповідей на запитання: «Якщо такі виступи відбудуться, 
чи готові ви взяти в них участь?»,%

Відповідь на запитання: «Яким чином змінилося ваше життя 
та життя вашої родини за останні два роки?»

1992–2006 роки – за даними опитувань Центру «Громадська думка». Проводилися за репрезентативною для міста 
Києва вибіркою (800–1000 осіб; похибка – 4–2,5%). 2012–2013 роки – результати опитування киян соціологічною 
лабораторією АМУ за репрезентативною за статево-віковими ознаками вибіркою (785 осіб у 2012-му та 997 осіб у 2013-му; 
похибка – відповідно 4% та 3,5%)

Результати опитування киян соціологічною лабораторією АМУ за репрезентативною за статево-віковими ознаками 
вибіркою (785 осіб у 2012-му та 997 осіб у 2013-му; похибка – відповідно 4% та 3,5%).
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Так                 Ні
Важко сказати

Так                 Ні
Важко сказати

Стало набагато кращим/Стало дещо кращим

Практично не змінилося

Стало дещо гіршим/Стало набагато гіршим

Важко відповісти 
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Територія гніву
За останні три роки українське суспільство 
досягло найбільшого від 1991-го рівня про-
тестного потенціалу. Впродовж цього часу 
відбулося понад 8 тис. акцій протесту. 
Тиждень виокремив найбільш резонансні

Від 2010-го – початку президентської 
каденції Віктора Януковича – кіль-
кість протестних акцій в Україні 
зростає. Згідно з даними моніторингу 
Центру дослідження суспільства, у 
2012-му особливо побільшало 
виступів на політичному ґрунті та на 
захист громадянських прав: через 
політику в 2010 році відбулось 15% 
протестів, у 2011 – 25%, а в 2012 – вже 
34%. Що ж до захисту своїх свобод, то 
українці організовано відстоювали їх 
у 13% випадків 2010-го, а в наступні 
два роки цей показник досягав 17%. 
Водночас демонстрацій, що мали 
економічні мотиви, трохи поменша-
ло: якщо у 2010-му фахівці Центру 
налічили 49% протестних акцій 
соціально-економічного характеру, а 
у 2011-му – 60%, то у 2012-му – лише 
43%, хоча в загальній кількості саме 
ця, остання, тематика залишається 
панівною. Прикметно, що зросла 
кількість малолюдних протестів 
звичайних громадян, не пов’язаних із 
будь-якими організаціями чи 
партіями, які, не висуваючи політич-
них гасел, борються проти неспра-
ведливості у своєму окремо взятому 
питанні. Опозиція не здатна наразі 
об’єднати ці розрізнені, хоч і дуже 
поширені рухи в один. Хоча цифри 
доводять, що Україна при розумній 
координації цілком готова до масових 
акцій протесту.

ЗАФІКСОВАНО 
ПРОТЕСТНИХ ПОДІЙ

2305 2277

3636

2010 рік 2011 рік 2012 рік

Березень – червень 2010 року*
Кампанія протесту громадських, студентських 
та молодіжних організацій, органів місцевого 
самоврядування, політичних партій, діячів освіти 
й науки за звільнення з посади очільника МОН 
Дмитра Табачника

Травень 2010 року
Екологічні мітинги харків’ян проти масового виру-
бування дерев у парку Ґорького, що супроводжу-
валися протистоянням із міліцією

Травень – вересень 2010 року*
Протести «Ні поліцейській державі» проти мілі-
цейського свавілля через загибель студента 
Ігоря Індила

Від 12 жовтня 2010 року до сьогодні*
Громадянська кампанія «Проти деградац� ос-
віти» з метою не допустити прийняття проектів 
Законів України «Про вищу освіту» № 7486-1, 
9655 та 1187. Від червня 2013 року протести відбу-
ваються також проти прийняття законопроекту 
№ 2060а з метою захистити ЗНО від знівелюван-
ня його значення

1

16 листопада – 3 грудня 2010 року*
Масові мітинги проти ухваленого парламентом 
Податкового кодексу, перша редакція якого зни-
щувала спрощену систему оподаткування для 
малого та середнього бізнесу

5
Вересень 2011 року
Акція протесту на підтримку Віталія Запорожця: 
він убив майора міліц�,  який тероризував 
жителів села

10

20 вересня 2011 – грудень 2012 року
Мітинги чорнобильців та «афганців» проти на-
мірів Кабінету Міністрів та Верховної Ради скасу-
вати їхні соціальні пільги

11

Лютий 2011 – лютий 2012 року
Акц� протесту проти закриття українських шкіл

6

Від серпня 2011 року до сьогодні*
Виступи проти арешту й ув’язнення екс-прем’єр-
міністра Юл� Тимошенко

8

24 серпня 2011 року
До 20-ї річниці Незалежності прихильники 
опозиційних партій, що ввійшли в Комітет опору 
диктатурі, протестували проти політики Парт� 
регіонів і згортання демократичних свобод 
в Україні. Мирна хода була зупинена без жодних 
причин міліцією, що використала спецзасоби

9

Березень 2012 року*
Мітинги проти беззаконня міліц� на підтримку 
Оксани Макар, зґвалтованої та жорстоко побитої 
трьома мажорами (через 20 днів дівчина по-
мерла від завданих травм)

29 листопада 2011 року
Акція протесту проти вбивств в Україні мирних 
мітингувальників у пам’ять про померлого 
в Донецьку учасника виступу чорнобильців
Геннадія Конопльова

12

20 грудня 2011 року*
Виступ митців проти прийняття законопроекту 
«Про гастрольні заходи в Україні», яким було 
запропоновано нові податки для вітчизняних 
артистів. Закон так і не був введений у дію

13 20

21

22
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14

15

16
Від серпня 2012 року до сьогодні
Мітинги студентів та викладацьких колективів 
проти інціатив Міністерства освіти щодо реоргані-
зац	 та злиття різних вишів

17
17 вересня 2012 року
Акція протесту громадських організацій перед 
погоджувальною радою парламенту з метою 
не допустити ухвалення скандального законо-
проекту № 2450 «Про порядок організац	 і про-
ведення мирних заходів» 

18

19

1 жовтня 2012 року
Виступ журналістів та представників громадських 
організацій проти ухвалення законопроекту 
про наклеп

Липень – серпень 2012 року*
Протести проти мовного закону Колесніченка – 
Ківалова, загалом в Україні відбулося 407 акцій

Жовтень – листопад 2012 року
Екологічні протести з вимогою зменшити обсяги 
шкідливих викидів комбінату «Азовсталь» 
та ММК імені Ілліча, що належать до «Метінвест 
Холдингу» мільярдера Ріната Ахметова

Листопад 2012 року
Акц	 протесту проти фальсифікацій на парламент-
ських виборах біля ЦВК. Мітинги в центрах про-
блемних виборчих округів, де відбувалося затя-
гування та зривання процесу підрахунку голосів 
(№ 94, 95, 132, 194, 197, 211, 223) 

Лютий 2013 року
Протести автомобілістів проти бездіяльності 
державного агентства «Укравтодор», відповідаль-
ного за стан українських доріг

Від 14 березня 2013 року до сьогодні*
Всеукраїнська акція протесту опозиц	 «Вставай, 
Україно!», в межах якої відбулися мітинги в 18 міс-
тах із середньою відвідуваністю 5 тис. людей

2 квітня 2013 року
Близько 6 тис. киян вийшли до Верховної Ради 
з вимогою призначити вибори міського голови 
столиці

24
Від 18 травня 2013 року до сьогодні
Виступи журналістів та громадських організацій 
проти побиття їхніх колег Ольги Сніцарчук 
та Влада Соделя провладними бойовиками на мі-
тингу опозиц	

25
Травень – червень 2013 року
Мітинги жителів Лисичанська проти закриття місто-
утворювальних підприємств і втрати робочих місць

26
Від 1 липня 2013 року до сьогодні
Акц	 протесту в смт Врад	вка Миколаївської 
області проти міліцейського свавілля та з вимогою 
покарати правоохоронців, винних у зґвалтуванні 
й жорсткому побитті Ірини Крашкової. Нині 
ініціативні жителі селища рушили пішим 
маршем у столицю

27
8 липня 2013 року
Перекриття аварійної траси 
місцевими жителями 
з вимогою � ремонту

Від квітня 2011 року до сьогодні*
Масові виступи (здебільшого фут-
больних фанатів) проти ув’язнен-
ня Дмитра й Сергія Павличенків, 
яких звинуватили в убивстві 
судді Шевченківського 
районного суду столиці 
Сергія Зубкова
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Територія гніву
За останні три роки українське суспільство 
досягло найбільшого від 1991-го рівня про-
тестного потенціалу. Впродовж цього часу 
відбулося понад 8 тис. акцій протесту. 
Тиждень виокремив найбільш резонансні

Від 2010-го – початку президентської 
каденції Віктора Януковича – кіль-
кість протестних акцій в Україні 
зростає. Згідно з даними моніторингу 
Центру дослідження суспільства, у 
2012-му особливо побільшало 
виступів на політичному ґрунті та на 
захист громадянських прав: через 
політику в 2010 році відбулось 15% 
протестів, у 2011 – 25%, а в 2012 – вже 
34%. Що ж до захисту своїх свобод, то 
українці організовано відстоювали їх 
у 13% випадків 2010-го, а в наступні 
два роки цей показник досягав 17%. 
Водночас демонстрацій, що мали 
економічні мотиви, трохи поменша-
ло: якщо у 2010-му фахівці Центру 
налічили 49% протестних акцій 
соціально-економічного характеру, а 
у 2011-му – 60%, то у 2012-му – лише 
43%, хоча в загальній кількості саме 
ця, остання, тематика залишається 
панівною. Прикметно, що зросла 
кількість малолюдних протестів 
звичайних громадян, не пов’язаних із 
будь-якими організаціями чи 
партіями, які, не висуваючи політич-
них гасел, борються проти неспра-
ведливості у своєму окремо взятому 
питанні. Опозиція не здатна наразі 
об’єднати ці розрізнені, хоч і дуже 
поширені рухи в один. Хоча цифри 
доводять, що Україна при розумній 
координації цілком готова до масових 
акцій протесту.

ЗАФІКСОВАНО 
ПРОТЕСТНИХ ПОДІЙ

2305 2277

3636

2010 рік 2011 рік 2012 рік

Березень – червень 2010 року*
Кампанія протесту громадських, студентських 
та молодіжних організацій, органів місцевого 
самоврядування, політичних партій, діячів освіти 
й науки за звільнення з посади очільника МОН 
Дмитра Табачника

Травень 2010 року
Екологічні мітинги харків’ян проти масового виру-
бування дерев у парку Ґорького, що супроводжу-
валися протистоянням із міліцією

Травень – вересень 2010 року*
Протести «Ні поліцейській державі» проти мілі-
цейського свавілля через загибель студента 
Ігоря Індила

Від 12 жовтня 2010 року до сьогодні*
Громадянська кампанія «Проти деградац� ос-
віти» з метою не допустити прийняття проектів 
Законів України «Про вищу освіту» № 7486-1, 
9655 та 1187. Від червня 2013 року протести відбу-
ваються також проти прийняття законопроекту 
№ 2060а з метою захистити ЗНО від знівелюван-
ня його значення

1

16 листопада – 3 грудня 2010 року*
Масові мітинги проти ухваленого парламентом 
Податкового кодексу, перша редакція якого зни-
щувала спрощену систему оподаткування для 
малого та середнього бізнесу

5
Вересень 2011 року
Акція протесту на підтримку Віталія Запорожця: 
він убив майора міліц�,  який тероризував 
жителів села

10

20 вересня 2011 – грудень 2012 року
Мітинги чорнобильців та «афганців» проти на-
мірів Кабінету Міністрів та Верховної Ради скасу-
вати їхні соціальні пільги

11

Лютий 2011 – лютий 2012 року
Акц� протесту проти закриття українських шкіл

6

Від серпня 2011 року до сьогодні*
Виступи проти арешту й ув’язнення екс-прем’єр-
міністра Юл� Тимошенко

8

24 серпня 2011 року
До 20-ї річниці Незалежності прихильники 
опозиційних партій, що ввійшли в Комітет опору 
диктатурі, протестували проти політики Парт� 
регіонів і згортання демократичних свобод 
в Україні. Мирна хода була зупинена без жодних 
причин міліцією, що використала спецзасоби

9

Березень 2012 року*
Мітинги проти беззаконня міліц� на підтримку 
Оксани Макар, зґвалтованої та жорстоко побитої 
трьома мажорами (через 20 днів дівчина по-
мерла від завданих травм)

29 листопада 2011 року
Акція протесту проти вбивств в Україні мирних 
мітингувальників у пам’ять про померлого 
в Донецьку учасника виступу чорнобильців
Геннадія Конопльова

12

20 грудня 2011 року*
Виступ митців проти прийняття законопроекту 
«Про гастрольні заходи в Україні», яким було 
запропоновано нові податки для вітчизняних 
артистів. Закон так і не був введений у дію

13 20

21

22

23

14

15

16
Від серпня 2012 року до сьогодні
Мітинги студентів та викладацьких колективів 
проти інціатив Міністерства освіти щодо реоргані-
зац	 та злиття різних вишів

17
17 вересня 2012 року
Акція протесту громадських організацій перед 
погоджувальною радою парламенту з метою 
не допустити ухвалення скандального законо-
проекту № 2450 «Про порядок організац	 і про-
ведення мирних заходів» 

18

19

1 жовтня 2012 року
Виступ журналістів та представників громадських 
організацій проти ухвалення законопроекту 
про наклеп

Липень – серпень 2012 року*
Протести проти мовного закону Колесніченка – 
Ківалова, загалом в Україні відбулося 407 акцій

Жовтень – листопад 2012 року
Екологічні протести з вимогою зменшити обсяги 
шкідливих викидів комбінату «Азовсталь» 
та ММК імені Ілліча, що належать до «Метінвест 
Холдингу» мільярдера Ріната Ахметова

Листопад 2012 року
Акц	 протесту проти фальсифікацій на парламент-
ських виборах біля ЦВК. Мітинги в центрах про-
блемних виборчих округів, де відбувалося затя-
гування та зривання процесу підрахунку голосів 
(№ 94, 95, 132, 194, 197, 211, 223) 

Лютий 2013 року
Протести автомобілістів проти бездіяльності 
державного агентства «Укравтодор», відповідаль-
ного за стан українських доріг

Від 14 березня 2013 року до сьогодні*
Всеукраїнська акція протесту опозиц	 «Вставай, 
Україно!», в межах якої відбулися мітинги в 18 міс-
тах із середньою відвідуваністю 5 тис. людей

2 квітня 2013 року
Близько 6 тис. киян вийшли до Верховної Ради 
з вимогою призначити вибори міського голови 
столиці

24
Від 18 травня 2013 року до сьогодні
Виступи журналістів та громадських організацій 
проти побиття їхніх колег Ольги Сніцарчук 
та Влада Соделя провладними бойовиками на мі-
тингу опозиц	

25
Травень – червень 2013 року
Мітинги жителів Лисичанська проти закриття місто-
утворювальних підприємств і втрати робочих місць

26
Від 1 липня 2013 року до сьогодні
Акц	 протесту в смт Врад	вка Миколаївської 
області проти міліцейського свавілля та з вимогою 
покарати правоохоронців, винних у зґвалтуванні 
й жорсткому побитті Ірини Крашкової. Нині 
ініціативні жителі селища рушили пішим 
маршем у столицю

27
8 липня 2013 року
Перекриття аварійної траси 
місцевими жителями 
з вимогою � ремонту

Від квітня 2011 року до сьогодні*
Масові виступи (здебільшого фут-
больних фанатів) проти ув’язнен-
ня Дмитра й Сергія Павличенків, 
яких звинуватили в убивстві 
судді Шевченківського 
районного суду столиці 
Сергія Зубкова

7

2

3

4

Переяслав-
Хмельницький

* Всеукраїнська акція
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За даними Центру дослідження суспільства
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За майже три  
з половиною роки 
панування режиму 
Януковича кількість 

протестних акцій 
зросла з  

2305  
виступів 2010-го  

до 3636 
2012-го

Автор:  
Андрій 
Скумін, 
Богдан 

Буткевич

Чи повстане 
Україна
Активізація локальних протестів за певних 
умов може перерости в загальноукраїнський 
виступ проти режиму Януковича ще до 
президентських виборів 2015 року  

З
а майже три з половиною 
роки панування режиму 
Януковича значно зросла 
кількість протестних акцій 

(з 2305 виступів 2010-го до 3636 
2012-го), так само як їхні геогра-
фія та радикалізм. Відбувалися 
вони під різними приводами, 
але спільна риса більшості – пе-
реважна аполітичність на по-
чатку з поступовим доповне-
нням політичних вимог. Ви-
ступи зазвичай були локаль-
ними, або територіально, або в 
розрізі соціальних груп, пору-
шенням інтересів яких спричи-
нені. Багато протестів об’єднує 
бунт проти кричущої несправед-
ливості, як це було у Врадіївці, 
Миколаєві, Семиполках тощо, 
чи з метою захисту своїх прав, як 
у Лисичанську, Первомайську, 
Чаусовому, акції чорнобильців, 
мовні протести тощо. Такі ви-
ступи переважно викликали 
співчутливе ставлення решти 
населення, однак без готовності 
активно підтримувати «чужі» 
інтереси. Саме це давало владі 
змогу «вирішувати проблеми в 
міру їх появи» й нейтралізувати 
протестні настрої, що хоч і при-
таманні, як засвідчують останні 
соціологічні дані, переважній 
частині українців (а понад тре-
тина взагалі готова взяти участь 
в акціях), однак украй фрагмен-
товані у виявах. На відміну від, 
приміром, Болгарії, Туреччини, 
Бразилії чи Єгипту, де чинників 
для мобілізації сотень тисяч мі-
тингувальників було не більше, 
ніж в Україні. 

Чи є це підставою для не-
хтування невдоволенням в 
українському суспільстві? Во-

чевидь, ні. Адже, локалізоване 
окремими соціально-професій-
ними групами або територі-
ями, воно хоч і було в той чи ін-
ший спосіб «погашене», однак 
його причини в більшості ви-
падків так і не усунені. При 
цьому українські протестні на-
строї мало чим відрізняються 
від бразильських чи турецьких, 
що, власне, й засвідчили події 
2004 року. Тож чимало соціоло-
гів вважають, що за певних об-
ставин тліючі конфлікти в 
Україні за правилом склянки 
води можуть перейти з кіль-
кості в якість і здатні будуть 
спровокувати загальний сус-
пільний вибух, який пришвид-
шить заміну влади в конститу-
ційний спосіб, як це було, на-
приклад, у Єгипті. Чинником 
мобілізації, не виключено, 
стане якийсь поштовх, напри-
клад, економічні потрясіння, 
відчуття можливості здобути 
перемогу, усвідомлення незво-
ротності, як-от втрата шансу 
змінити владу, або ж поява лі-
дера, котрий запропонує ви-
гідну суспільству альтернативу 
режимові й буде готовий очо-
лити протестний рух. Наразі, 
констатують соціологи, нако-
пичується критична маса не-
вдоволених і оголюються нові 
конфліктні лінії між режимом 
та суспільством.

«На декларативному рівні в 
нас дуже високі показники го-
товності до протестів, – каже 
один із провідних вітчизняних 
суспільствознавців, заступник 
директора Інституту соціології 
НАНУ Євген Головаха. – Але 
українці не привчені вдаватися 

до них без дуже великих при-
чин, від яких неможливо відмах-
нутися. Так, події у Врадіївці, за 
великим рахунком, зумовлені 
бажанням просто вижити. Люди 
зрозуміли, що коли не зупинити 
цих бандитів, то наступними бу-
дуть вони. Тобто, якщо немає 
якоїсь чітко визначеної неспра-
ведливості, мети, бажано вказа-
ної кимось іншим, якимось мо-
ральним авторитетом, українець 
не чухатиметься. Для протесту 
потрібна майже стерильна ситу-
ація з чітким визначенням лиха 
та добра, майже так, як сталося у 
Врадіївці (чи напередодні Пома-
ранчевої революції. – Ред.)».

«Річ у тому, що в українців, 
мабуть, найдовший терпець у 
світі, так уже слалося історично, 
через що з населенням можна 
тривалий час робити якщо не 
все, то майже все що завгодно, – 
пояснює соціопсихолог Олег По-
кальчук. – Фактично наших 
співгромадян можна легко заче-
пити тільки ображеним само-
любством, як підлітка, ким, 
власне, і є Україна. Вони мають 
завищену самооцінку, ідеаліс-
тичне світосприйняття та літера-
турного ґатунку амбіції – усе це 
притаманне пубертатному віку».
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В ОДНОМУ 
СПИСКУ. 
На день 
народження 
гаранта 
9 липня 
активісти  
вийшли на 
Банкову 
в масках 
диктаторів 
Каддафі, 
Гусейна, 
Гітлера і 
Сталіна

ВіД КільКоСТі До ЯКоСТі
Та в будь-якому разі події у Вра-
діївці, Лисичанську, Первомай-
ську тощо продемонстрували, 
що українське суспільство не 
лише наелектризоване, а й го-
тове саме до реальної вуличної 
активності. В наших реаліях го-
товність взяти участь у протест-
них акціях випливає не лише з 
того, що респондент відповість 
інтерв’юеру на запитання: «Чи 
готові ви вийти на мітинг?», а й 
із браку реальної альтернативи 
вулиці. У країнах із розвиненою 
демократичною культурою ре-
акція громадськості на садизм 
врадіївських «правоохоронців» 
могла би мати кілька варіантів: 
1) звернення до вищого правоо-
хоронного органу; 2) звернення 
до органу, який здійснює нагляд 
за законністю діяльності право-
охоронного органу; 3) вислов-
лення недовіри керівникам пра-
воохоронних органів як у кон-
кретному населеному пункті, 
так і в цілому регіоні; 4) суд 
тощо. Зіткнувшись із подібною 
ситуацією, громадянину країни 
«старої демократії» не потрібно 
виходити на вулицю. Натомість 
в Україні жоден із цих варіантів 
не працює. Звернення в обласне 

УМВС безглузде з огляду на те, 
що його очолює хрещений 
батько одного з головних пере-
вертнів, який, природно, і сам 
може виявитися таким самим 
перевертнем. Скарга до прокура-
тури безперспективна, зважа-
ючи на наявну в Україні 
взаємопов’язаність її керівни-
цтва з МВС – «Сім’єю» на загаль-
нонаціональному рівні та кумів-
ством на низовому. Власне, випа-
док у Врадіївці це підтвердив: 
районний прокурор був у одній 
зв’язці з міліціонерами-ґвалтів-
ни ками, оскільки кілька днів іг-
норував очевидні факти злочину 
та свідчення потерпілої. Суд – на 
регіональному і місцевому рів-
нях – так само перебуває в 
спайці з міліцією та прокурату-
рою. Саме тому вуличний про-
тест за нинішнього режиму стає 
єдиним способом вирішення 
проблеми індивіда, громади, 
суспільства. І саме цим поясню-
ються зростання кількості масо-
вих акцій та їхня подальша ра-
дикалізація. 

«Українці, як показує вся іс-
торія нашої країни, не готові ви-
ходити на вулиці просто за щось 
матеріальне, за свій гаманець, – 
зазначає політолог Сергій Таран. 

Достатньо згадати будь-які веле-
людні акції протесту – на захист 
Незалежності, Помаранчеву ре-
волюцію тощо – це все якісь 
більш високі мотиви, ніж звичай-
ний меркантильний інтерес. Тож 
є набагато реальніші шанси, що 
українці підтримають ту органі-
зацію чи людину, яка запропонує 
їм якийсь ідеологічний чинник, 
підґрунтя, альтернативу. Взагалі 
в тому факті, що все-таки люди в 
нас готові виходити на вулиці на-
самперед за якісь високі матерії 
духовного характеру, є позити-
вом, адже, як показує практика, 
там, де революції стаються ви-
ключно з матеріальних причин, 
вони найчастіше закінчуються 
погіршенням ситуації, як-от Жов-
тнева, головною метою якої був 
перерозподіл матеріальних ре-
сурсів. І якби українці бунтували 
тільки за хліб, то такі бунти було 
б дуже легко придушити – до-
статньо просто кинути хліба. 
Отже, наші співгромадяни біль-
шою мірою готові виходити за 
високі ідеали, а це означає, що 
українське суспільство поступово 
дорослішає, починає розуміти, 
що має ґрунтуватися на праві та 
правах людини».

Однак на тлі інших країн, де 
так само високий протестний 
градус, але він швидко переріс у 
масові акції, а подекуди в справ-
жні революції, в Україні сти-
хійні, переважно локальні про-
тести вже досить тривалий час 
не трансформуються у щось 
більше. Окрім соціопсихологіч-
них причин (на які вказують ба-
гато експертів) того факту, що 
несприйняття суспільством ре-
жиму Януковича (за різними со-
ціологічними опитуваннями, це 
не менше ніж 60% громадян) не 
переростає у всеукраїнський рух, 
є ще і політична. «Для повто-
рення ситуації 2004 року по-
трібна якісна організація про-
тестів, – переконаний Євген Го-
ловаха. – Бо без цього нічого, 
крім сліпого бунту, не буде». 
«Оператором» процесу могла б 
стати опозиція в особі парла-
ментської або позапарламент-
ської. Однак наразі політичний 
клас украй розпещений, дале-
кий від народу і розглядає його, 
за поодинокими винятками, 
лише як масовку на тлі схо-
дження того чи того політика 
або ж політичної сили до влади. 
Лідери опозиції і далі мислять 
політтехнологіями, категоріями 
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«сотень тисяч», погано розумі-
ючи, що ті починаються із со-
тень і тисяч. Як наслідок – у ви-
падках, коли естафета протесту 
переходила до «організованої» 
опозиції, ідея народного ви-
ступу швидко девальвувалася, 
оскільки перетворювалася на 
нечисленні, переважно пропла-
чені, маніфестації-масовки під 
приїзд лідерів парламентської 
опозиції. Це деморалізувало ак-
тивних людей і відвертало їх від 
підтримки політичних вимог 
«не за гроші». Особливо яскраво 
це було помітно під час акції 
«Вставай, Україно!».

«Для того щоб почалися 
справді серйозні всенародні про-
тести, не вистачає двох речей, – 
вважає політолог Сергій Таран. 
– По-перше, довіри громадян до 
політиків (після розчарування в 
помаранчевих лідерах. – Ред.), 
та й узагалі, будь-яких організа-
торів протестних акцій. Ця то-
тальна недовіра, фактично 
травма, досі не дає людям 
об’єднуватися навколо якоїсь 
мети. Другий дуже важливий 
фактор – це менеджмент, тобто 
керування цими виступами. 
Цим треба серйозно займатися 
щодня, організовувати відпо-
відні мережі, інспектувати, пере-
віряти їх. Саме цим в Україні не-
має кому займатися».

Судячи з поведінки ниніш-
ніх лідерів опозиції, насправді 
вони бояться очолити реальний 
протестний рух. З ув’язненням 
Тимошенко в Україні не зали-
шилося свого Навального, який, 
попри шалений тиск із боку ро-
сійської державної машини, не 
відступає від своєї мети помі-
няти путінський режим, що, за 
його визначенням, сформований 
«із колишніх комсомольців та 
бандитів». Чи Джинджича, який 
попри те, що його політична 
сила в Сербії перебувала в мен-
шості, очолив процес повалення 
(так звана Бульдозерна револю-
ція) президента Милошевича з 
його мафіозною системою. До 
речі, приклад Джинджича та 
його політичної сили, як, зре-
штою, і останні події в Єгипті, 
показовий іще й іншим: інколи 
навіть меншість здатна взяти 
владу в свої руки, якщо запропо-
нує суспільству переконливу 
альтернативу. І Навальний, і 
Джинджич прагнули докорінно 
поміняти системи, які ведуть 
їхні країни до краху. Натомість 

більшість нинішніх вітчизняних 
опозиціонерів не ставить перед 
собою такої мети, тому й не може 
чи не хоче очолити реальний 
протест. «В українському сус-
пільстві зараз дуже мало пасіо-
наріїв, через катаклізми ХХ сто-
ліття», – констатує Євген Голо-
ваха. Утім, питання лише в тому, 
коли знову визріє лідер чи полі-
тична сила, готова кардинально 
змінити систему, як того хоче 
українська більшість.

СиТУАЦіЯ ДоЗРіВАє,  
Коли ВоНА ДоЗРіВАє
Режим Януковича, звісно, ни-
нішній протестний рух влашто-
вує. «Влада відверто не раху-
ється з цивілізованими фор-

мами протесту, а ось нецивілізо-
вані, навпаки, сприймає. Про-
стіше кажучи, на журналістів та 
правозахисників їй чхати, а ось 
коли починають палити райвід-
ділок, тоді включається зви-
чайна хитрість і намагаються 
якось вирішити проблему», – 
відзначає Євген Головаха. Але 
розрахунок представників дер-
жавного керівництва на те, що 
позбавлене лідерів та кращої 
альтернативи суспільство так і 
не спроможеться на великий 
протест, є невиправдано само-

заспокійливим. Події початку 
минулого десятиліття, які увін-
чалися Помаранчевою револю-
цією, свідчать, що на акцію 
«Україна без Кучми» у 2000–
2001 роках виходило максимум 
20 тис. осіб, а напередодні самої 
революції готовність громадян 
до протесту в столиці була зна-
чно нижча, ніж навіть зараз 
(див. стор. 12). Однак усе за-
вершилося загальним суспіль-
ним вибухом у момент, коли 
з’явилося відчуття фатальної 
незворотності, коли владу вже 
не вдалося б спинити у зневазі 
до позиції та інтересів абсолют-
ної більшості українців і, зо-
крема, мешканців столиці. Тож 
не виключено, що в ключовий 
момент громадяни розігріті 
низкою локальних конфліктів, 
які відбуваються всі ці три з по-
ловиною роки і причини яких 
так і не були зняті (і не будуть з 
огляду на саму природу режиму 
Януковича), спроможуться на 
стихійну і малопрогнозовану 
для влади мобілізацію, проти-
ставити якій вона вже не ма-
тиме чого. І, можливо, на той 
час уже виросте сила чи лідер 
(бажано не із середини ниніш-
нього політикуму), здатні за-
пропонувати вигідну суспіль-
ству альтернативу й очолити 
протестний рух, який пришвид-
шить зміну влади в конститу-
ційний спосіб. При цьому дуже 
ймовірно, що суспільство може 
вибухнути ще до президент-
ських виборів 2015 року, якщо 
режим Януковича і надалі на-
строюватиме проти себе народ 
із такою швидкістю, як зараз. 

ВІДСТОЯТИ 
СВОЄ ПРАВО. 
Влада 
відверто не 
рахується із 
цивілізова-
ними форма-
ми протесту в 
Україні, тоді як 
нецивілізовані 
змушують її ре-
агувати в руч-
ному режимі
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СУДЯЧи З ПоВеДіНКи 
НиНішНіх ліДеРіВ оПоЗиЦії,  
ВоНи БоЯТьСЯ  
оЧолиТи РеАльНий 
ПРоТеСТНий РУх
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У 
нашому суспільстві стали лунати голоси, що 
треба накласти мораторій на критику опози-
ції, над усе Яценюка, бо, мовляв, іншої в нас 
усе одно наразі немає, як і часу на розкручу-

вання іншого кандидата в президенти 2015 року.
Натомість останні соціологічні виміри громад-
ських настроїв засвідчують, що Арсеній Петрович 
не фаворит виборчих перегонів. Зокрема, рейтинг 
Віталія Кличка вже сьогодні випереджає і Яце-
нюка, і Януковича. Проте представникам УДАРу не 
варто впадати в ейфорію, адже це не Норвегія чи 
Австрія, де вирішальним чинником є вердикт ви-
борців. В Україні рейтинг нічого не означає, при-
наймні нічого не гарантує. Бо на нас, вочевидь, че-
кають не вибори в європейському розумінні цього 
слова, а виборча війна з насильством, залякуван-
ням, беззаконням, об’єднаним тиском силових 
структур влади на її опонентів. Як казав Сталін, го-
ловне не хто голосує, а хто рахує голоси. А рахува-
тимуть їх ставленики Партії регіонів з усіма на-
слідками, що звідси випливають. Перешкодити 
цьому спроможний тільки спільний потужний 
опір мас і політичних 
сил.
Яценюка можна оспіву-
вати зранку до вечора, 
але чи стане він від того 
сильним, рішучим, смі-
ливим та авторитетним 
лідером? Чи стане «туш-
кована» опозиція монолітно-згуртованою? 
Хай там скільки кажіть «халва, халва, халва», у 
роті солодше не буде…
Дехто покладає великі надії на ВО «Батьківщина» 
та її лідера. Але як такі діячі зможуть подолати по-
тужну Партію регіонів, що вже добре відчула смак 
майже абсолютної влади й тотального збагачення? 
Її дуже налякають ці самозакохані балакуни, які 
ходять вулицями з прапорами, заявами і резолюці-
ями, що ні до чого не зобов’язують? Ситуація в 
Україні якісно змінилася, бо сформувався і зміц-
нився авторитарний режим, що швидко еволюціо-
нує в тоталітарний. ПР – це справді добре знайома 
нам з історії «партія нового типу». Жорстко органі-
зована, централізована та дисциплінована, у якій 
не було тушок, у якій дуже рідко провалюють 
власні законодавчі ініціативи через недисципліно-
ваність окремих депутатів, у той час як в опозиції 
це повсякденна проблема. То як наші оптимісти 
уявляють собі перемогу ТАКОЇ опозиції над ТА-
КОЮ владою? Хіба що сподіватися на диво… 
Опозиція (за винятком ВО «Свобода») страшенно 
побоюється силових протистоянь, а ПР не лише не 
боїться, а свідомо веде до них (це засвідчили 
останні події 18 травня у столиці та Миколаївській 
області). Якщо Кучма не зважився «затопити в 
пику Помаранчевій революції» (вираз тодішнього 

кремлівського політтехнолога Ґлєба Павловского), 
то, судячи з останніх заяв деяких регіоналів та ре-
акції влади на протестні акції, режим Януковича 
зробить це із задоволенням, надихаючись нездат-
ністю своїх опонентів на аналогічні кроки. Їх могла 
б зупинити тільки перспектива дій якоїсь проти-
лежної брутальної сили. Однак її немає. Поки що…
Слабкість опозиції значною мірою пояснюється її 
неідеологічністю, тому це не так партії, як тимча-
сові, ситуативні, «політичні кооперативи» чи акці-
онерні товариства, бо об’єднуються там не навколо 
ідеї, а навколо перспектив приватизації влади у 
разі перемоги. Тільки ВО «Свобода» є ідеологічною 
партією. Можна як завгодно ставитися до свободів-
ців, але їхня ідеологія налічує в європейській тра-
диції понад 200 років. А яка ідеологія у ВО «Бать-
ківщина»? Вона називається Юлія Тимошенко. Яка 
ідеологія в УДАРу? Її назва – Віталій Кличко. Ва-
гання цих особистостей визначають генеральну лі-
нію відповідних партій. А якщо врахувати, що, 
приміром, у голові Кличка ідеологічна «каша», що 
зайвий раз засвідчило останнє інтерв’ю Тижню, 

(див. № 27/2013 ) то 
на які ідейні конструкції 
може спиратися його 
політсила? Це стадо 
тримається купи, до-
поки «чабан» здатен 
до достатньо жор-
сткого контролю. Хви-

лина слабкості – й «вівці» розбредуться в різні 
боки.

Ситуативні збіговиська активістів під прапорами 
того чи іншого вождя не можуть компенсувати 
відсутність нормальних ідеологічних партій. У 
«політичних кооперативах» панує логіка електо-
ральних «пилососів», тобто наївна віра в те, що 
ідео логічна невиробленість, невизначеність до-
поможуть набрати більше голосів. Такий ефект 
діє тимчасово і вкрай непевно. Ним здебільшого 
користуються політсили-одноденки. Скільки їх 
уже було за 20 років… Згадаймо бодай Партію зе-
лених, що на один термін навіть стала парла-
ментською. А потім зникла геть із політичного 
кону.
То чи треба критикувати опозицію? Якщо вона 
здатна змінюватися, вчитися й прогресувати, тоді 
критика піде їй лише на користь. Якщо ж ні, то їй 
уже ніщо не зашкодить…
Час ще є. І за цей час опозиція ще може пережити 
такі потрібні їй і суспільству внутрішні револю-
цію та очищення й набути соціально-моральних 
рис, без яких не можна розраховувати на пере-
могу. Зокрема, навчитися конструктивно сприй-
мати дружню критику, а не скаржитися незалеж-
ним журналістам, що вони своїми публікаціями 
«не надихають» опозиційних депутатів. 

Чи можна критикувати 
опозицію?

Автор:  
ігор лосєв

ЯК НАші оПТиМіСТи 
УЯВлЯюТь СоБі ПеРеМоГУ 

ТАКої оПоЗиЦії НАД ТАКою 
ВлАДою



Бої без правил
Зневіра у владі, атаки «професійних гопників» і міліцейський 
«бєспрєдєл» – нинішні реалії бунтівного Первомайська

П
ервомайськ, один із ра-
йонних центрів Миколаїв-
ської області, – місце одві-
чної зміни господарів. 

Місто утворене з трьох поселень, 
які належали різним державам. 
У XVII столітті тут сходилися 
кордони Польщі, Росії та Туреч-
чини. Голта, один із районів Пер-
вомайська, колись був містечком 
Запорозької Січі. В іншому, Бого-
полі, містився митний пункт Речі 
Посполитої. «Вотчиною» Росій-
ської імперії був Ольвіополь. 
Утім, нинішнє місто з його вули-
цею Совєтской, гранітним Лєні-
ним на клумбі та старими хру-
щовками мало чим нагадує про 
ті часи. Свою радянськість Пер-
вомайськ підкріплює й результа-
тами виборів, які унаочнюють 
сталінську тезу, що «важливо не 
як голосують, а як рахують». 
Саме тут під час парламентських 
перегонів 2012 ро  ку після підра-
хунку 100% голосів ЦВК засвід-
чила, що відрив опозиційного 
кандидата Аркадія Корнацького 

від місцевого регіонала Віталія 
Травянка становив більш як 4 
тис. (населення міс  та – близько 
66 тис.). А вже за добу ці дані змі-
нилися на користь останнього.

Свої голоси мешканці нама-
галися захистити акціями про-
тесту. Влада традиційно праг-
нула присмирити незгодних з 
допомогою «Беркута». Зрештою 
містечко на Миколаївщині стало 
одним із п’яти мажоритарних 
округів, де ЦВК визнала немож-
ливість встановити результати 
волевиявлення громадян і при-
значила повторні вибори. Та це 
не зменшило градуса політич-
ного протистояння, яке триває і 
досі.

БоРоТьБА ЗА ВлАДУ
Зневіра та байдужість – основні 
чинники, що формують соці аль -
но-політичний клімат Перво-
майська. «Не знаю ще, хто бало-
туватиметься, така плутанина, – 
розводить руками місцева меш-
канка Наталія. – Але хоч кого 

обереш – усі однакові!». Її думку 
поділяє і пан Дмитро: «Опозиці-
онер чи ставленик влади – кожен 
хоче бути якнайближче до ко-
рита».

Сьогодні у відкритій підго-
товці до первомайських виборів 
можна підозрювати хіба що Ми-
хайла Соколова. Білборди з об-
личчям колишнього опозицій-
ного парламентарія, який із 
квітня 2013 року виконує 
обов’язки голови Миколаївської 
обласної організації ВО «Батьків-
щина», прикрашають ледь не 
кожну вулицю міста.

Поки що він позиціонує себе 
не як кандидата в депутати, а як 
«захисника» – рекламує свою га-
рячу лінію допомоги. Використо-
вує й інші передвиборчі трюки, 
зокрема вітальні листівки для 
«дорогих земляків» (хоча сам із 
Дніпропетровщини) й газети. 
Така активність наштовхує на 
думку, що на повторних перего-
нах «Батьківщина» готова вису-
нути його замість Корнацького. 

Автор: 
Валерія 

Бурлакова, 
Київ – 

Первомайськ 
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Чому бунтує  
миколаївщина
останнім часом ми-
колаївська область 
перетворилася на 
постійного поста-
чальника приго-
ломшливих новин: 
справа оксани ма-
кар, бандитська по-
ведінка влади у 
132-му виборчому 
окрузі з центром у 
Первомайську, а 
відтак народне по-
встання тут під час 
парламентських ви-
борів-2012, Чау-
сове-2, врадіївка... 
можна виділити 
кілька причин бун-
тарства на микола-
ївщині. По-перше, в 
області вибудувана 
дуже потужна й 
чітка вертикаль 
влади під керівни-
цтвом двох-трьох 
родин. Через все-
могутність однієї 
політичної сили, 
свого часу комуніс-
тів, а нині Партії ре-
гіонів, ба навіть 
фактично не партії 
як такої, а одних і 
тих самих волода-
рів області, що не 
змінюються від ча-
сів розпаду СРСР, 
ситуація тут ніби за-
консервована. Це, 
своєю чергою, по-
роджує нахабність і 
безкарність влади 
на всіх щаблях. 
тобто винятковий 
рівень свавілля, яке 
панує в органах 
влади миколаїв-
щини, пояснюється 
відсутністю нор-
мальної політичної 
конкуренції впро-
довж років, що 
дало змогу заце-
ментувати тут осо-
бливі правила і 
сформувало в чи-
новників відчуття 
безкарності й усе-
дозволеності. По-
друге, місцеві хазяї 
воліють використо-
вувати антиукраїн-
ську риторику, тим 
самим посилюючи 
напруження в об-
ласті, де проживає 
81,9% українців і 
14,1% росіян. По-
третє, в цьому краї, 
особливо в аграр-
них північних райо-
нах, стрімко пада-
ють економічні по-
казники, що позна-
чається на фінансо-
вому стані багатьох 
жителів. тому, на-
приклад, народний 
депутат Роман За-
бзалюк, який свого 
часу очолював ми-
колаївську обласну 
організацію «бать-
ківщини», переко-
наний: «Якщо десь і 
почнуться в україні 
масові протести, то 
це точно буде Пів-
день».

Утім, місцеві представники полі-
тичної сили це заперечують. 

Скидається на те, що підго-
товка до виборів є власною ініці-
ативою пана Соколова. Подібні 
приклади в українській політиці 
були й раніше: так, під час парла-
ментських перегонів у 134-му 
окрузі в Одесі за електоральну 
підтримку змагалися не тільки 
офіційний кандидат від опозиції 
журналіст Костянтин Усов, а й 
голова фракції «Батьківщини» в 
Одеській міськраді Геннадій Че-
кіта. Через розпорошення голо-
сів готових підтримати опозицію 
одеситів в окрузі переміг регіо-
нал Сергій Гриневецький (який 
здобув 32% голосів, а Чекіта з 
Усовим на двох – 48%). За такого 
сценарію лідера обласного відді-
лення «Батьківщини» Соколова 
можна вважати фактично тех-
нічним кандидатом від партії 
влади.

«Представником інтересів 
ПР» називає останнього й Арка-
дій Корнацький. Відсутність сим-
патії в них взаємна. Коментуючи 
резонансний візит «спортивних 
журналістів» на територію «Аг-
рофірми Корнацьких», який під-
приємець вважає суто політич-
ною акцією, його «соратник» Со-
колов каже про простий «розпо-
діл врожаю» між підпри ємст  ва-   
ми-конкурентами, радить звер-
татися до суду та пропонує своє 
посередництво в перемовинах 
між Корнацьким і головою Ми-
колаївської ОДА Миколою Круг-
ловим. Останній, до речі, теж не 
проти позмагатися за 132-й ок руг 
замість торішнього провладного 
«лузера» Травянка. Круглов від-
крито заявляв про таку можли-
вість і обіцяв, що провладний 
кандидат буде «виключно 
миколаївсь ким». Своїм.

МіліЦіЯ З БАНДиТАМи 
Михайло Соколов для тутешніх 
людей є малознаною постаттю. 
Натомість Аркадій Корнацький 
добре відомий у районі насампе-
ред як бізнесмен. Щодо його по-
літичної діяльності думки в лю-
дей різняться. «Хто його хвалить, 
хто лає, – каже первомаєць Іван. 
– Але роботодавець він хоро-
ший». «Люди, які працюють у 
нього, задоволені, – підтверджує 
Дмитро. – І умови добрі, і гроші». 
Це не порожні слова для місце-
вих мешканців. Тут, у сільській 
місцевості півдня країни, мати 
хоч якусь роботу – вже щастя.  За 

даними Держстату, середня за-
робітна плата на Миколаївщині 
2013 року становила 2,8–3 тис. 
грн. На «Агрофірмі Корнаць-
ких», розповідають працівники, 
за повний робочий місяць неква-
ліфікований працівник отримує 
4–4,5 тис. грн, кваліфікований – 
від 5 до 15 тис. 

Передусім саме через це се-
ляни стали на захист підприєм-
ства, коли на фірму Корнацького 
завітали «гастролери». Не зляка-
лися навіть пострілів. Поведінка 
міліції під час рейдерського захо-
плення (правоохоронці були на 
боці бандитів) шокувала свідків 
події. За їхніми словами, міліціо-
нери від самого початку були за-
діяні в процесі. Вони не лише не 
реагували на вимоги селян втру-
титися в ситуацію, а й забезпе-
чили коридор для проходу бан-
дитів зі зброєю в руках. Сьогодні 
працівники агрофірми готові да-
вати свідчення про злочинну без-
діяльність міліції.

Зрештою мешканці змогли 
відбити рейдерів без допомоги 
силовиків. «Ви б бачили, хто та як 
викурював тих бандюків! – розпо-
відають працівники. – Їх спрова-
джували навіть жінки, серед яких 
були й похилого віку. Їх на конях 
по полю, як зайців, ганяли верш-
ники. Якби люди не розуміли, що 
є закон, якого треба дотримувати, 
вони бандитів тут покалічили б 
або повбивали. Але ми стрима-
лися і гнали їх аж до села Велика 
Мечетня – це 10 км звідси».

Серед «професійних гопни-
ків», яких сюди завітала майже 
сотня, впізнають «спортсменів» із 
Києва, Білої Церкви та інших 
міст. Були поміж них і місцеві. Ту-
тешній «підрозділ» бандитів у ре-
гіоні називають «орлами Круг -
лова». Ці хлопці відомі ще з 2010 
року, коли вони вперше проявили 
себе розгромом нічного клубу 
«Драйв» у Первомайську. Тоді під 
тиском громадськості проти них 
порушили криміна ль ну справу, 
яку згодом закрили.

Після подій на агрофірмі 18 
червня жодного з них навіть не 
затримали. «Орли Круглова» і 
менти, які зґвалтували у Враді-
ївці дівчину, – члени однієї 
банди», – розповідають у місті. 
Кажуть, уже кілька років вони 
рекетують міські ринки у Мико-
лаївській області, зокрема й на 
території Первомайського ра-
йону. Частина доходів, за чут-
ками, спрямовується до голови 

ОДА, керівників прокуратури, 
міліції і податкових органів, а 
частина залишається на утри-
мання «підрозділу».

ПоліТиЧНий СКлАДНиК
Атака бандитів, що набула широ-
кого розголосу, – не єдиний ін-
цидент на агрофірмі. «Мені 
важко розмежувати все і виді-
лити якусь окрему подію, тому 
що вже тривалий час чиниться 
постійний тиск, – розповідає 
Тижню Аркадій Корнацький. – 
У Миколаївській області немає 
жодного органу влади, який не 
пресував би «Агрофірму Кор-
нацьких». Це облдержадміні-
страція на чолі з Кругловим, рай-
держадміністрації Первомайська 
і Кривоозерська, прокуратура, 
міліція, податкові органи, суди, 
усі без винятку державні ор-
гани». Владу області він називає 
«справжнім організованим кри-
мінальним угрупованням».

Сьогодні, після подій 18 черв-
 ня, епіцентр тиску змістився із 
села Чаусове-2, де міститься аг-
ропідприємство, до сусідньої Ка-
м’я  ної Балки. Поряд із ним роз-
ташовані поля, які на законних 
підставах (близько 500 договорів 
оренди не тільки підписані селя-
нами, а й пройшли державну ре-
єстрацію) обробляє «Агрофірма 
Корнацьких». Торік восени тут 
було посіяно озимі культури. За-
раз настав час збору врожаю, од-
нак підприємству колишнього 
опозиційного кандидата в депу-
тати не дають зібрати навіть 
пшеницю. Сьогодні частині се-
лян видали фіктивні сертифі-
кати на землю, на підставі яких 
вони уклали нові договори з 
тісно пов’язаним із Партією регі-
онів бізнесменом із сусіднього 
району Юрієм Ханагяном.

На думку Аркадія Корнаць-
кого, тиск на підприємство – це 
спроба прибрати його як політич-
ного опонента і саму агрофірму, 
яка працює на законних підста-
вах. «Ніякої економіки тут немає. 
Те, що вони після знищення по-
живляться добром підприємства, 
– просто премія бандитам, які 
йдуть на штурм. До того ж його 
намагаються захопити, щоб не 
було прикладом для інших, бо 
тоді ж ніхто не буде платити ха-
барі, ділитися бізнесом, давати 
відкати. Місцева влада втратить 
основну свою функцію – форму-
вати і гнати нагору, до Києва, ко-
рупційні грошові потоки». 
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Марш 
незгодних
Хвиля гніву котиться містами 
планети. Політики, начувайтеся!

У
продовж останніх кіль-
кох тижнів на багатьох 
акціях протесту в десят-
ках міст на трьох конти-

нентах з’являлося знайоме об-
личчя: маска Ґая Фокса з лу-
кавою посмішкою і тонень-
кими вусиками. Це персонаж 
на ім’я V із коміксу 1980-х ро-
ків. Він-таки став символом 
групи комп’ютерних хакерів 
Anonymous. Його зневагу до 
держави поділяють люди в 
усьому світі.

Ці мітинги викликані ба-
гатьма різними причинами.  
У Бразилії народ обурюється 
подорожчанням проїзду в місь-
ких автобусах, у Туреччині – 
проектом забудови на місці 
парку. Індонезійці гніваються 
через підвищення цін на 

пальне, болгари – через кумів-
ство у владі. У зоні євро влаш-
товують демонстрації проти ре-
жиму суворої економії, а Араб-
ська весна стала перманентним 
протестом проти чого завгодно. 
На кожній акції настрої вияв-
ляють по-своєму.

Але, як і в 1848, 1968 та 1989 
роках, коли люди теж вдава-
лися до спільних дій, демон-
странти багато в чому між со-
бою схожі. За кілька останніх 
тижнів державу за державою 
охоплюють протести – швидкі, 
як лісова пожежа. У демокра-
тичних країнах вони актив-
ніші, ніж у диктатурах. Зде-
більшого мітингувальники – це 
звичайні громадяни, середній 
клас, а не якісь лобісти зі спис-
ком вимог. Демонстрації, де 

лють чергується з бурхливими 
веселощами, спрямовані проти 
корупції, нездарності й пихи 
можновладців.

Ніхто не може сказати, як 
2013 рік змінить світ, якщо вза-
галі змінить. У 1989-му захита-
лась і впала радянська імперія. 
Але думку Маркса про те, що 

Туніс (грудень 2010 – січень 2011)   
Поштовхом до масових заворушень стало 
самоспалення туніського вуличного тор-
говця, вчинене 17 грудня 2010 року на 
знак протесту проти свавілля поліції, яка 
конфіскувала його товар. Виступи проти 
корупції та диктатури в Тунісі, ніби панде-
мія, поширилися в усьому арабському 
світі, започаткувавши Арабську весну – 
своєрідне політичне пробудження країн 

регіону. У 2011-му тунісці домоглися від-
ставки президента бен Алі та його уряду, 
розпуску політичної поліції та правлячої 
партії, амністії політв’язнів і проведення 
вільних виборів до парламенту, на яких 
перемогли помірковані ісламісти. Однак 
поки що нова влада не вирішила нагаль-
них соціальних та економічних проблем 
держави.      

лівія (лютий – жовтень 2011) 
Протести проти диктаторського режиму 
полковника Муаммара Каддафі, що роз-
почалися в Бенгазі під впливом подій у 
Тунісі та Єгипті, після 
жорстокого приду-
шення поліцією та 
урядовими війська ми 
переросли в загальне 
повстання та грома-
дянську війну із за-
стосуванням важкої 
зброї та авіації. По-
встанці створили Пе-
рехідну національну 
раду (ПНР) Лівії, яку 

оголосили єдиним легітимним урядом 
країни. Втручання міжнародної спіль-
ноти, зокрема сил НАТО, переломило хід 
збройного протистояння на користь ре-
волюціонерів. 23 жовтня 2011 року впав 
останній бастіон урядових сил – Сирт, 
після чого Муаммар Каддафі разом із 
сином був вбитий без суду повстан-
цями. У липні 2012-го в країні були про-
ведені вибори до Загального націо-
нального конгресу, більшість місць у 
якому посіли ліберальні сили на чолі з 
колишнім прем’єром ПНР Магмудом 
Джибрілем. ПНР передала парламенту 

всю владу, яку 
вона мала від мо-
менту закінчення 
громадянської ві-
йни. 31 жовтня був 
сформований но-
вий уряд на чолі з 
Алі Зейданом. На-
разі ведеться ро-
бота над новою 
Конституцією кра-
їни. 

хРоНолоГіЯ ПРоТеСТіВ НоВої хВилі 
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1848-й був першою хвилею про-
летарської революції, запере-
чили десятиліття процвітання 
капіталізму. А 1968-й, котрий 
так тішив своїм радикалізмом, 
приніс більше змін у секс, ніж у 
політику. Проте навіть зараз 
можна помітити, що 2013-й обі-
цяє стати важливим. Що ж, це 

погана новина для тих політи-
ків, які хочуть вішати й далі 
стару локшину нам на вуха.

іЗ МеРежі НА ВУлиЦі
Технології пришвидшили ритм 
протестів. Обличчя загадко-
вого V з’являється і в Сан-
Паулу, і в Стамбулі, бо акції не-

покори організовують у соці-
альних мережах, які інформу-
ють, заохочують до насліду-
вання й роб лять боротьбу мод-
ною. Кожен, у кого є смартфон, 
поширює історії, хоча й не за-
вжди правдиві. Щойно 31 
травня поліція взялася палити 
наметове містечко у стамбуль-
ському парку «Гезі», як повідо-
млення про це з’явились у ме-
режі Twitter. Коли турки ви-
йшли на вулиці висловити 
своє обурення, хмизу у вогонь 
підкинули дописи про заги-
бель демонстрантів від рук 
брутальних поліцейських. І на-
віть якщо ці перші історії вия-
вились оманою, участь у де-
монстраціях стала модною 
фішкою.

Організація протестів уже 
перестала бути справою проф-
спілок чи інших зацікавлених 
груп, як це було колись. Деякі 
почалися з ініціативи невели-
ких гуртків людей, об’єднаних 
чіткою метою (на кшталт тих, 
хто виступив проти підви-
щення плати на проїзд у авто-
бусах Сан-Паулу), але новини 
поширюються так швидко, що 
організаторське ядро зазвичай 
губиться у хвилях протесту. 
Спонтанність наповнює акції 
п’янким відчуттям можливості. 
Але брак організації неминуче 
розмиває «порядок денний». 
Так, у Бразилії мітинги проти 

хРоНолоГіЯ ПРоТеСТіВ НоВої хВилі 

єгипет (січень – лютий 2011, червень – ли-
пень 2013)
Єгипетська революція відбулася у два 
етапи. Спочатку внаслідок масових вулич-
них демонстрацій у січні – лютому 2011 
року був повалений авторитарний режим 
Госні Мубарака. Протест, що виник сти-
хійно від впливом туніських подій, був зу-
мовлений низьким рівнем життя, відсут-
ністю політичних та економічних свобод у 
країні. Верховну владу до часу проведення 
виборів перебрали на себе військові, які 
призупинили дію Конституції, оголосили 
про розпуск парламенту та правлячої пар-

тії. У 2011–2012 роках на парламентських, 
а згодом президентських виборах пере-
могу здобули ісламісти на чолі з Могамме-
дом Мурсі, які зажили популярності на 
хвилі протестного руху. Однак спроби пе-
реписати під себе Конституцію, демонту-
вати демократичні досягнення Єгипетської 
весни та насадити закони шаріату, а голо-
вне – невирішеність економічних проблем 
і погіршення рівня життя єгиптян призвели 
до другої фази революції. Внаслідок масо-
вих протестів у Каїрі наприкінці червня та 
втручання військових 3–4 липня Могам-
мед Мурсі був усунутий із посади прези-
дента та заарештований, призупинена дія 
Основного Закону, розпущена верхня па-
лата парламенту, а країну тимчасово очо-
лив голова Конституційного суду Адлі 
Мансур. На чолі технократичного уряду 
став Газем аль-Беблаві, віце-прем’єр і мі-
ністр фінансів Єгипту в 2011 році, а лідера 
ліберального «Національного фронту» 
Могаммеда аль-Барадеї призначено віце-
президентом країни, відповідальним за 
міжнародний напрям. Президентські ви-
бори призначено на лютий 2014-го.  

Болгарія (січень 2013 – тривають досі)
Мирні демонстрації проти високих цін на 
енергоносії, що розпочалися в Санданскі на-
прикінці січня, за короткий час поширилися 
на понад 30 міст Болгарії й охопили 100 тис. 
осіб. Вони супроводжувалися сутичками з по-
ліцією. Їхні учасники виступили проти моно-
полізації енергетичного ринку й вимагали 
націоналізації стратегічних секторів еконо-
міки, зміни всієї політичної моделі країни 
(«нової Болгарії»). Протести призвели до 
відставки правоцентристського уряду Бойка 
Борисова та розпуску парламенту. На травне-
вих виборах коаліційні партії включно з прав-

№ 28 (296) 12–18.07.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|23

протестний рУх|СвіТ



подорожчання квитків вили-
лись у засудження геть-усього 
– від корупції до незадовіль-
ного рівня послуг. У Болгарії 
влада пішла на поступки де-
монстрантам і звільнила ново-
призначеного голову служби 
державної безпеки, відомого 
медіа-магната. Але натовп уже 
не слухав.

Цей спалах масової, але не-
постійної активності може згас-
нути так швидко, як і з’явився. 
Така доля спіткала рух «Оку-
пуй», який розкинув наметові 
табори в західних містах 2011 
року. Одначе цього разу про-
тести викликані глибоким не-
вдоволенням. Єгипет страждає 
від катастрофічних невдач 
уряду на всіх рівнях. Тут про-
тести стали замінником опози-
ції. У Європі битва точиться за 
те, щоб зменшити державний 
апарат. Тільки-но скорочення 
торкаються нової мішені 
(останньою виявився держав-
ний телеканал Греції, котрий 
місцева влада вирішила за-
крити), як вони дають поштовх 
новому протестові.

Іноді (як-от у випадку трав-
невих заворушень серед іммі-
грантської молоді у Швеції 
(див. стор. 28) або ж у середо-
вищі британських юнаків та ді-
вчат у 2011 році) цілі групи на-
селення почуваються ізольова-
ними від навколишнього за-
можного життя. У Швеції най-
вища частка молодих безробіт-
них від загальної кількості не-
працевлаштованих по ОЕСР. 
Надто багато юних британців 
потерпають від неякісної освіти 
й мають відповідні перспек-

тиви. У країнах, що розвива-
ються, швидке реальне зрос-
тання дало населенню підстави 
очікувати постійного покра-
щення рівня життя. Таке благо-
получчя в соціально нерівних 
державах на зразок Бразилії 
зменшило розрив між бага-

тими та бідними. Але й воно 
опинилося під загрозою. Зрос-
тання ВВП в найбільшій із 
країн Латинської Америки спо-
вільнилося від 7,5% у 2010 році 
до лишень 0,9% торік. В Індоне-
зії, де ВВП усе ще не сягає і $5 
тис. на особу, прості родини го-
стро відчують скасування па-
ливних субсидій.

Іще потужнішими в краї-
нах, що розвиваються, є полі-
тичні очікування нової сили – 
середнього класу. Наприкінці 
минулого року молоді освічені 
індійці вийшли на вулиці в 
кількох містах, коли стало ві-
домо про групове зґвалтування 
23-річної студентки медичного 
факультету. Вони протестували 
проти недостатнього захисту, 
який держава надає жінкам. 
Іще масштабніші акції непо-
кори охопили країну в 2011-му, 
коли середній клас виступив 
проти суцільної корупції серед 
чиновників. У Туреччині ви-
пускників університетів від 
1995-го більшає на 8% щороку. 
Цей молодий середній клас не-
вдоволений релігійним консер-

лячою ГЕРБ суттєво втратили серед депутат-
ського корпусу, внаслідок чого уряд очолив 
представник соцпартії Пламен Орешарський. 
Однак наприкінці травня мітинги повтори-
лися з новою силою спочатку як протест еко-
логів і зелених активістів проти призначення 
міністром інвестиційного планування Каліна 
Тихолова, пов’язаного з корупційним скан-
далом, а також забудов у захищених зонах та 
відновлення робіт зі спорудження атомної 
енергостанції «Белене». А в сере дині червня 
вони поширилися по всій країні після призна-
чення головою служби безпеки (DANS) 
медіа-магната Деляна Пеєвського та наді-
лення останнього особливими повноважен-
нями у сфері національної безпеки. Хоча той 
під впливом вулиці від посади відмовився, 
однак болгарські протестувальники тепер ви-
магають відставки всього уряду Пламена 
Орешарського, який заплямував себе в кумів-
стві та корупції. Хмизу у вогонь додало нещо-
давнє оприлюднення списку агентів комуніс-
тичних спецслужб, серед яких виявилося ба-
гато політиків із соцпартії (див. Тиждень, 
№ 25/2013). Щоранку під стіни парламенту 
приходить від 10 до 15 тис. мітингувальників, 
щоб «попити каву» разом із політиками.  

Туреччина (червень 2013 – тривають досі)
Протести, які розпочалися 28 травня як мир-
ний спротив проти вирубки парку Гезі на 
центральній площі Таксим у Стамбулі, вна-
слідок актів насильства з боку поліції за 
кілька днів переросли в масові демонстрації 

по всій країні проти політики прем’єра Ре-
джепа Ердогана і його правлячої Партії 
справедливості та розвитку. Маніфестанти ви-
ступали проти корупції, свавілля силовиків, 
порушення світського характеру країни та 
спроб її ісламізації, обмеження громадян-
ських свобод, насамперед свободи слова та зі-
брань. Антиурядові виступи, до яких активно 
долучився турецький середній клас, супрово-
джувалися численними зіткненнями з полі-
цією, що застосовувала сльозогінний газ та во-
домети. Хоча масові протести на сьогодні при-
душені, уряд Ердогана був змушений піти на 
поступки й відмовитися від спроб реконструк-
ції площі Таксим. Закриття доступу до парку 
на початку липня спровокувало нову хвилю 
акцій. Поліція проводить масові облави на 
маніфестантів.  
      
Бразилія (червень 2013 – тривають досі) 
Безпосереднім приводом для початку 
антиурядових виступів у країні стало не-
вдоволення незаможних бразильців під-

вищенням тарифів на проїзд у міському 
транспорті. Після брутального погрому 
поліцією учасників демонстрації протест-
ний рух набув загальнонаціонального 
масштабу, у ньому взяли участь понад 
250 тис. осіб, передусім вихідці із серед-
нього класу. Їхній список вимог до уряду 
суттєво розширився: вони виступають 
проти корупції, інфляції, незадовільної 
освіти та охорони здоров’я, неякісних 
державних послуг, падіння рівня життя, 
жорстокості поліції, захмарних витрат на 
підготовку до проведення спортивних 
подій (Кубка світу з футболу 2014-го та 
Олімпіади 2016-го) тощо. Внаслідок за-
гального збурення муніципальна влада 
була змушена поспіхом скасувати підви-
щення цін на транспорт, а президент Ді-
лма Руссефф ініціює проведення народ-
ного плебісциту щодо політичної ре-
форми, пообіцяла збільшення інвестицій 
у розвиток транспортної мережі та зни-
ження податку на пальне.      

хРоНолоГіЯ ПРоТеСТіВ НоВої хВилі 

ПРоТеСТи ВСе ще МожУТь 
ПоКРАщУВАТи ДеМоКРАТію 
В КРАїНАх, що 
РоЗВиВАюТьСЯ
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ватизмом прем’єр-міністра Ре-
джепа Таїпа Ердогана, який за-
охочує великі родини й прагне 
обмежити продаж алкоголю. А 
ті 40 млн бразильців, які за 
останні вісім років виборсалися 
зі злигоднів, уперше змогли до-
бре роздивитися суспільство, 
фінансоване їхніми податками. 
Вони хочуть послуг для насе-
лення на пристойному рівні, а 
натомість їм пропонують стаді-
они за захмарними цінами.

ПРоБлеМи В БРюССелі  
й ПеКіНі
Яким буде цей протестний рік 
далі? Серед неприємних висно-
вків – демократичним держа-
вам жити стало важче, адже не 
так просто розподіляти ресурси 
між групами-конкурентами, 
якщо на вулиці за кілька днів 
можуть вийти мільйони демон-
странтів. А це означає, що літо в 
єврозоні обов’язково погарячі-
шає. Досі політики континенту 
відбувалися легким переляком 
(наприклад, найбільшими де-
монстраціями в Парижі вияви-
лися протести французьких ка-

толиків на чолі з політичною 
активісткою Фріжид Баржо 
(справжнє ім’я Віржині Телен) 
проти легалізації одностатевих 
шлюбів). Але соціальна неста-
більність зростає вдвічі при 
зниженні ВВП бодай на 5%. У 
певний момент європейські лі-
дери мусять обмежити хронічні 
перевитрати на соціальне за-
безпечення, щоб покласти край 
інституційній слабкості євро. І 
тоді заворушення неминучі.

На щастя, демократичні 
держави добре вміють адапту-
ватися до нових умов. Коли по-
літики погоджуються з тим, що 
люди очікують чогось кращого 
(і від задоволення цих споді-
вань залежать результати вибо-
рів), щось може змінитися. Ан-
тикорупційні протести в Індії 
не спричинили негайних змін, 
але поставили питання про ха-
барництво на порядок денний 
державної політики. А це обі-
цяє поступову реформу. До 
честі бразильського президента 
Ділми Руссефф: вона хоче про-
вести всенародні дебати про 
оновлення політики. Це буде 

довгий і нелегкий процес. Але 
протести все ще можуть покра-
щувати демократію в країнах, 
що розвиваються. Зрештою, на-
віть і в ЄС.

Не виключено, демократи 
заздрять диктаторам, які мо-
жуть розігнати демонстрації. 
Китаю вдалося не дати бага-
тьом місцевим протестам зли-
тись у загальнонаціональний 
рух. Саудівська Аравія купує 
мовчання своїх дисидентів. 
Росія залякує своїх штрафами 
й тюрмою. Та насамкінець та-
ким режимам, ймовірно, дове-
деться заплатити вищу ціну. 
Застосування сили для роз-
гону протестів загрожує смер-
тельним ударом по самій 
владі, можливо, це ще чекає на 
«султана Ердогана». А уряди 
арабських країн іще два роки 
тому зрозуміли, що диктатура 
не має інституцій для спряму-
вання народного гніву в інше 
русло. Тож лідерам у Пекіні, 
Москві та Ер-Ріяді неспокійно 
буде спостерігати за пробле-
мами демократичних держав у 
2013-му. 
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Спілкувалася 
Наталія 

Гуменюк, 
Київ –  

лондон

Як продати свободу
Радник Google з питань свободи слова Джон Кампфнер про новий 
авторитаризм та загрози приватності в інтернеті

П
исьменник, журналіст, а 
тепер іще й радник ком-
панії Google з питань 
свободи слова Джон 

Кампфнер у своїй книжці 
«Свобода на продаж. Як ми за-
робили грошей і втратили 
нашу свободу» вивчає зрос-
тання у світі нового авторита-
ризму, сумісного з економіч-
ними, але не політичними пра-
вами. У своєму журналіст-
ському розслідуванні, яке охо-
пило Сінгапур, Китай, Росію, 
ОАЕ, Індію, Італію, Британію 
та США, автор прагне зрозу-
міти, чому так багато людей із 
власної волі поступаються сво-
бодами заради економічного 
добробуту, таким чином підри-
ваючи усталену концепцію 
Френсіса Фукуями про лібе-
ральну демократію.

У. Т.: Чим відрізняється авто-
ритаризм XXі століття від 
диктатур хх?

– У наш час виникла 
нова модель авторитар-
ної влади. Вона від-
мінна від диктатури, 
яка була у ХХ столітті в 
СРСР, комуністичному 
Китаї, яку практику-
вали режими Латин-
ської Америки чи яка 
досі зберігається в Пів-
нічній Кореї. У таких 
випадках дер-

жава керує, покладаючись на 
страх, наказами, які детально 
регламентують жит  тя суспіль-
ства. Ця моде  ль недієздатна, ад-
же без особистих свобод люди 
не можуть дихати. Нині дер-
жава укладає пакт, суть якого в 
тому, що громадяни зберігають 
особисті свободи: як заробляти 
чи витрачати гроші, облаштову-
вати приватне життя, самі вирі-
шують, як купувати і продавати 
своє помешкання, як подорожу-
вати, де навчати дітей, лікува-
тися тощо. Тобто ти ніби сам 
обираєш власну «бульку», а 
вона чимала. Держава у це не 
втручається, але ставить ви-
могу: не лізти на її «територію», 
тобто не критикувати владу, не 
пхатися в політику та в процес 
ухвалення рішень. Усе це ба-
читься дуже резонним для біль-
шості людей у світі, незалежно 
від історії, географії, культури. 
Кажу про це не без суму, адже 
особисто я з тих, кого назива-
ють бунтарями.

У. Т.: Якщо пакт на користь 
державі і більшість почува-
ється задоволеною, то чому 
ж авторитарні режими ма-
ють постійне джерело соці-
альної нестабільності?

– У цій системі жерт-
вами стають ті, хто ставить 
запитання, на які влада не 

хоче відповідати: 

журна лісти-роз слідувальники, 
юристи, блогери, активіс  ти, 
правозахисники. Біль   ші  сть лю-
дей не переймається зловжи-
ваннями влади, якщо те безпо-
середньо їх не стосується. Наго-
лошу: це діє лише поки працю-
ють закони. Коли в суспільстві 
немає прозорості, тоді зростає 
корупція, а значить і небезпека, 
що, наприклад, хтось загарбає 
чужу власність і залишиться 
безкарним. У багатьох країнах 
поки не заплатиш хабаря, годі 
потрапити до лікаря чи купити 
житло, а отже, пакт уже не діє.

У. Т.: Ви називаєте цей пакт 
«сінгапурською моделлю». 
Саме із Сінгапуру почалося 
ваше розслідування. Нині в 
Україні чимало прогресивних 
бізнесменів, які говорять про 
нього як про зразкову модель, 
однозначно схвалюючи ре-
форми лі Куан ю. Які тут кри-
ються небезпеки?

– Відразу скажу, що справді 
люблю ту країну: там я наро-
дився й виріс. Усі західні лідери 
відгукуються про Сінгапур по-
зитивно. Це сильна і впливова 
держава, яка приваблює Схід і 
Захід, демократів і диктаторів. 
Це споживацький рай, який по-
казує, в чому полягають пріори-
тети сучасної людини. Коли 
Сінгапур здобув незалежність 
від Британії, його ВВП дорівню-
вав показникові африканської 
Гани. Це була колишня колонія, 
місто, побудоване на болоті. Ге-
ографічні й геологічні умови 
бачилися непридатними для 
життя. Жодних передумов для 
успіху, але він виявився екстра-
ординарним.

Мої сінгапурські друзі об’їз-
дили весь світ. Аеропорт там 
ніби автобусна зупинка. Усі вчи-

лися в Гарварді, Єлі, 

«ми стоїмо лише 
на порозі 

усвідомлення того, 
який потенціал 
мають технічні 
інновації для 
суспільства»
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БіоГРАфіЧНА 
НоТА
Джон  
Кампфнер – 
радник компанії 
Google з питань 
свободи слова. 
Працював ко-
респондентом 
агенції Reuters, 
Daily Telegraph, 
політичним 
оглядачем 
Financial Times, 
BBC, New 
Statesman. У 
2005–2008 ро-
ках, коли він був 
головним ре-
дактором New 
Statesman, на-
клад цього жур-
налу підскочив  
у 30 разів. Очо-
лював британ-
ську організацію 
свободи слова 
Index of 
Censorship. За 
документальну 
стрічку BBC 
«Брудна війна», 
про ізраїльсько-
палестинський 
конфлікт, удо-
стоєний звання 
журналіста року. 
Її ж таки назвала 
фільмом року 
Міжнародна 
асоціація преси 
у 2002-му. Автор 
книжки: «Сво-
бода на продаж. 
Як ми заробили 
грошей і втра-
тили нашу сво-
боду» (2009)

але із власного бажання посту-
пилися частиною своїх свобод. 
Вони (а це надзвичайно розумні 
люди) дозволили переконати 
себе, що такою і є модель розви-
тку сучасного суспільства. Вони 
кажуть, що громадянські сво-
боди створюють ризик неста-
більності, етнічного конфлікту. 
Опора держави – середній клас, 
який за великим рахунком по-
чувається добре, поки не вихо-
дить у публічну сферу. Завдяки 
програмам соціального житла 
та іншим суспільним благам на-
селення живе в добрих умовах. 
Водночас я бачив, як тамтешня 
влада переслідувала й місцевих 
громадян, й іноземців за незна-
чну критику. Виборчі округи по-
стійно змінюються, а опозиціо-
нерів садять у в’язниці.

У. Т.: Побудемо адвокатами ди-
явола: навіщо потрібні ті гро-
мадянські свободи, коли біль-
шість почувається задоволе-
ною?

– Скажу відверто: на пер-
ший погляд, перевага суспіль-
ства, яке плекає громадянські 
свободи, не така вже й велика. 
Авторитарні режими дуже хи-
трі ще й тому, що не дають чітко 
зрозуміти, що дозволено, а що 
ні. Ніхто не скаже: вас зааре-
штують за те чи те. Люди, які за 
своєю суттю обережніші, нама-
гаються зайвий раз не засту-
пати за межу. Така модель над-
звичайно приваблює політиків 
у Росії, Україні, Казахстані. 
Отже, більшість намагається 
жити спокійно й триматися 
осторонь політики. Ось тільки, 
я думаю, у вашій країні та в РФ 
корупція досягла такого рівня 
(див. стор. 6), що пакт не пра-
цює. Особистих свобод не може 
бути там, де постійно вимага-
ють хабаря. Підприємці бо-
яться, що закон використають 
проти них, а держава позбавить 
іще й приватного простору. У 
«сінгапурській моделі» треба 
бодай до певної міри вірити 
урядові.

У. Т.: Ви жили й працювали в 
Росії і часто звертаєте увагу на 
відносини лондона та Москви. 
Зокрема, кажете про те, що 
британська сторона багато чого 
пробачає російській, зокрема 
бізнесу, аби лише той забезпе-
чував економічну вигоду. Від 
часу виходу книжки ситуація в 

Рф змінилася, влада перестала 
влаштовувати частину еконо-
мічно успішних людей…

– Додам, що за часів свого 
президентства Дмітрій Мєдвє-
дєв був найближчим адвокатом 
«сінгапурської моделі». Він ні-
коли не говорив про демокра-
тію, а прагнув «м’якого путі-
нізму». Був період, який з обе-
режністю можна назвати 
«оптимістичним». Та розвиток 
у Росії впродовж останнього 
року негативний: сфальсифіко-
вані вибори, арешти, заборона 
мітингів, закони, які обмежу-
ють діяльність громадських ор-
ганізацій. Росія рухається в ціл-
ком протилежному напрямку 
від політичних свобод.

Щодо відносин із Лондоном, 
то завжди мав місце дисонанс 
між тим, якою хотів би бачити 
Росію Захід, і якою – самі росі-
яни. Що ж стосується росіян у 
Британії, зокрема світових су-
пербагатіїв, то ця тема є пред-
метом моєї наступної книжки. 
Річ у тому, що всі уряди світу 
дуже хочуть мати справу з цими 
людьми, не запитуючи зайвий 
раз, як вони заробили свої 
гроші.

У. Т.: Ви почали писати книжку 
ще до фінансової кризи 2008-
го. Чи побільшало відтоді «сво-
боди на продаж»?

– До кризи всі надто опти-
містично трактували можли-
вості заробляти й витрачати. 
Зміни торкнулися насамперед 
Європи та США, меншою мірою 
Азії. Однак незмінним зали-
шився принцип. Так, події 
Арабської весни і протести в Ту-
реччині дали привід думати, 
що ще є суспільства, зацікав-
лені у громадянських свободах, 
чиє населення готове ризику-
вати й іти на жертви заради 
волі. Щось подібне відбувалося 
під час революцій в Україні та 
Грузії. Це правда. Але я досі ду-
маю, що у планетарному масш-
табі пакт процвітає, і окрім неве-
ликої групки активістів, біль-
шість задовольняється приват-
ними свободами, поступаючись 
громадськими.

У. Т.: Ви багато й доволі кри-
тично писали про «державу 
спостереження», зокрема у Ве-
ликій Британії, про те, на-
скільки масштабним є стеження 
за людьми за допомогою відео-

камер, а також інших електро-
нних пристроїв. Нині ви працю-
єте в Google. Ця компанія чи не 
найбільше з усіх у світі знає про 
нас, маючи грандіозні ресурси 
й потенціал стати справжнім 
Великим Братом. що ви самі з 

цього приводу думаєте?
– Саме ці питання і є абсо-

лютно визначальними для на-
шого сучасного та майбутнього. 
Наприклад, завдяки карткам 
лояльності супермаркети зна-
ють геть усі ваші звички. Якщо 
ви уже купували книжки в 
інтернет-мережі, такій як Ama -
zon, то вона сама запропонує 
видання, схоже на те, яке ви 
придбали. Вони ніколи не по-
миляються. Торговельна ме-
режа знає ваші погляди й 
смаки. Так само й держава. У 
Великій Британії мало не при-
йняли закону, який дав би кіль-
ком сотням чиновників доступ 
до всього, що ви робите онлайн. 
Авторитарні режими могли про 
таке тільки мріяти. На щастя, 
цей документ не пройшов, але 
хто знає, як буде далі. По суті, 
вся інформація про вас і без 
того доступна. Тут, у Британії, є 
люди, яких заарештували лише 
за написане у Twitter. Це лише 
початок. Ми сьогодні окреслю-
ємо межу між цензурою і свобо-
дою самовираження, приват-
ністю і безпекою через вико-
ристання засобів спостере-
ження, наприклад через мо-
більний телефон. Але стоїмо 
лише на порозі усвідомлення 
того, який потенціал мають 
технічні інновації для суспіль-
ства. Багато з цих питань філо-
софські, культурні. Власне, я і 
намагаюся зробити дискусію 
гострішою. Водночас додам, що 
обидві мої доньки, а вони під-
літки, набагато обережніші з 
інформацією, яку оприлюдню-
ють у соцмережах, аніж старші 
за них на п’ять-десять років. 
Вони вже зрозуміли: все, що ми 
кажемо, стає доступним гро-
мадськості. 

ПоДії АРАБСьКої ВеСНи  
і ПРоТеСТи В ТУРеЧЧиНі 
СВіДЧАТь: іще є 
СУСПільСТВА, ГоТоВі 
РиЗиКУВАТи й іТи НА 
жеРТВи ЗАРАДи СВоБоДи

№ 28 (296) 12–18.07.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|27

поГляд|СвіТ



ЯКщо ДоСі шВеДАМ 
ВДАВАлоСЯ жиТи ТРохи  
ЗА СоЦіАліЗМУ й ТРохи  
ЗА КАПіТАліЗМУ ВоДНоЧАС,  
То ТеПеР іЗ ЦиМ БУДе 
ЧиМДАлі ВАжЧе

Реквієм 
по мрії?
Колись мирна і благополучна,  
Швеція прямує до поляризації  
суспільства

А
втівки охопило полум’я, а 
в пожежників, що намага-
лися їх загасити, полетіло 
каміння (такий образ 

куди більше асоціюється з па-
лестинською інтифадою, аніж із 
ідилічною країною затишних 
котеджів та черепичних дахів). 
Крах стереотипів натякає: старої 
скандинавської пасторалі вже 
нема. Замість Швеції Астрід 
Ліндґрен прийшла значно по-
хмуріша Швеція Стіґа Ларссона.

Заворушення, що охопили 
частину передмість Стокгольма, 
насамперед Гусбю та Шиста, на-
прикінці травня й перекинулися 
на периферію ще декотрих міст, 
як-от Еребру, нагадують низку 
хвиль насильства, які турбували 
свого часу інші європейські мега-
поліси: Париж (2005), Афіни 
(2008), Лондон (2010). Як і в по-
передніх випадках, гашеткою, що 
запустила маховик сваволі та не-
нависті, стало сумнівне застосу-
вання сили з боку поліції (цього 
разу проти нібито озброєного те-
саком літнього португальця, що 
його ЗМІ назвали іммігрантом). 
Але причини стокгольмських 
бунтів, як і паризьких, лондон-
ських чи афінських, лежать 
глибше і вказують на серйозний 
розкол у суспільстві.

ПоДАТоК НА КАРлСоНА
І це розкол не між «блакитно-
окими білявими нащадками ві-
кінгів» та «кароокими темношкі-
рими зайдами». Головний швед-

ський конфлікт – між прихиль-
никами правих і лівих політич-
них поглядів незалежно від похо-
дження.

Від 1930-х країна будувала 
свій особливий варіант соціа-
лізму, ґрунтований на ідеології 
«фолькхем» – «домівки для на-
роду». Швеція справді мала стати 
надійною оселею для кожного й 
забезпечувати людей усім необ-
хідним у більш-менш однаковій 
кількості і якості: житлом, плат-
нею, соціальним захистом. До 
певного часу ця модель трима-
лася на суспільному консенсусі й 
успішно працювала. Основні її 
елементи діють і сьогодні, гаран-
туючи одні з найвищих у Європі 
соціальних стандартів за вкрай 
високого податку на доходи, що 
може сягати майже 40%.

Однак до 1970-х тиск фіскаль-
ної системи зріс так, що це ви-
кликало невдоволення в окремих 
прошарків суспільства. Розголосу 
набули напіванекдотичні випад-
 ки, наприклад, той, що трапився 
із самою Астрід Ліндґрен: пись-
менниця мусила якось сплатити 
неймовірні 102% податку. Кри-
тика «фолькхеммету» призвела 
до того, що праволіберальні пар-
тії, прийшовши до влади, пере-
глянули соціалістичний проект і 
перекроїли його на свій лад, тоді 
як «традиційні» ліві, соціал-
демократи, «поправішали», як і в 
усій Європі.

Зміни зачепили не тільки по-
даткову систему, а й структуру 
власності. Якщо доти держава 
виступала головним актором і 
монополістом у багатьох царинах 
економіки та сфери послуг, то те-

пер уряд розгорнув масштабну 
приватизацію, котра охопила не 
тільки виробництво. Шведи по-
чали роздержавлювати лікарні й 
школи під гаслом посилення 
конкуренції та підвищення якості 
послуг.

Деякі державні установи спра -
вді були неефективні. Однак бага-
тьом здається, що приватного у 
Швеції стало забагато. Це здебіль-
шого не призводить до подорож-
чання послуг, але тільки тому, що 
держава досі не відпустила всіх ва-

желів. Ліві шведи вважають, що 
приватизація розмиває самі за-
сади системи, яка виносить їхню 
країну на перші міс     ця у світових 
«рейтингах щастя».

ГРоНА ГНіВУ
«Гусбю – жертва маргіналізації в 
ім’я неоліберальної ідеології, – 
пояснює викладач Стокгольм-
ського університету Фредерік 
свою версію травневих подій. – 
Там закривають молодіжні клуби 
й численні установи соцзахисту. 
Схема заворушень проста: ста-
рого недоумка з ножем застре-
лили в поліетнічному незамож-
ному передмісті. Люди висту-
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ТРИВОжНИЙ 
СИГНАЛ. 
Травневі 
акти агресії 
в передмісті 
Стокгольма 
свідчать про 
невтішні 
симптоми 
розвитку 
шведського 
суспільства

пили проти цього як проти непо-
трібного насильства. Поліція ро-
зігнала протест – і знову з над-
мірним застосуванням сили; де-
які полісмени вигукували расист-
ські гасла. Так усе й почалося».

Навколо заворушень розгор-
нулася справдешня війна інтер-
претацій, і це дедалі виразніше 
підкреслює принциповість розхо-
джень між різними політичними 
орієнтаціями. Кожна сторона має 
свої версії. Праві наголошують, 
що у заворушеннях участь брали 
як мусульмани – вихідці з гаря-
чих точок, так і звичайні кримі-
нальники, а ідеологічним та ор-
ганізаційним мозковим центром 
стали свої ж таки, етнічно швед-
ські ліворадикали. Ліві, своєю 
чергою, підкреслюють зростання 
расизму й соціальної незахище-
ності в суспільстві. Однак це не 
те, чого хочуть чути шведи, які 
тільки торік прийняли близько 
100 тис. іммігрантів і тепер гос-
тять основний європейський по-
тік біженців із охопленої грома-
дянською війною Сирії.

Професор-політолог зі Сток-
гольма Ганс Андерссон, який фа-
хово працює над темою іммігра-
ції, каже, що політика країни в 
цій сфері залишалася незмінною 
за всіх урядів, істотно відрізняю-
чись не тільки від європейської, а 
й від прийнятої в інших сканди-
навських країнах. За словами 
експерта, громади мали всі умови 
як для збереження своєї куль-
тури, так і для інтеграції завдяки 
безкоштовним мовним і культур-
ним курсам та високому рівню 

соцзахисту. Тому Швеції вдава-
лося уникати зіткнення так 
довго: коли Париж уже потерпав 
від протестів, Стокгольм здавався 
ідилічним у своєму спокої.

Але дехто покладає провину 
за нинішні проблеми саме на ще-
дрий соцзахист. Швед курдсько-
іранського походження Німа Са-
нандаджі, популярний блогер і 
автор статей та книжок про іммі-
грацію, виступив із гучною кри-
тикою державної політики. «Це 
проблема агресивних підлітків, 
іммігрантів у другому поколінні, 
які втратили властиве їхнім бать-
кам почуття вдячності до швед-
ського суспільства й розглядають 
державу та її представників (полі-
цію, пожежників, комунальні 
служби) як своїх ворогів, – вва-
жає він. – Звичайно, трапля-
ються окремі проблеми: ізоляція, 
недостатня інтегрованість, певне 
безробіття. Або робота є, але за-
ради неї треба переїхати в інший 
район чи вона просто їм не до 
смаку: мало платять, праця 
важка. Це проблема людей, яких 
зіпсувала шведська система соц-
захисту».

Водночас і він визнає: іммі-
гранти почуваються невдахами 
через жадобу багатства та статусу, 
що поширилася в країні за часів 
лібералізації. Серед молодих за-
можних шведів з’явилася мода 
на коктейль vaskning («затоп-
лення»): дві пляшки шампан-
ського, з яких випивають лише 
одну, а другу виливають у рако-
вину. Якщо колись урядовці мали 
за добрий тон їздити на роботу ве-
лосипедом, то нині в моду вхо-

дить стиль «друга України» міні-
стра закордонних справ Швеції 
Кар  ла Більдта, який вихваляється 
багатомільйонними статками і 
здійснює непрозорі бізнес-обо -
рудки в Африці та Східній Європі. 
Усе це гнітюче діє як на Фредеріка 
з Йораном, так і на мешканців ба-
гатонаціональних передмість.

Та заворушення й ненависть, 
яка їх спричинила, мають ознаку 
ірраціональності. Власне, Гусбю, 
де почався безлад, завжди мало 

репутацію спокійного району. 
Частина заможного Стокгольма, 
воно було багатшим за «білі» 
квартали десь у шведській про-
вінції. Безробіття тут не найма-
совіше, а учням шкіл торік роз-
дали безкоштовні планшети 
iPad у межах урядової програми. 
У травні одну з таких шкіл спа-
лили саме ці 15–18-річні під-
літки.

Найбільше постраждали від 
погромів самі ж таки мешканці 
Гусбю: їхні будинки, школи, 
машини, що належали самим 
іммігрантським родинам. Ці 
люди розуміють: заворушення 
тільки змінять ставлення до 
них на гірше. Неспокій у перед-
містях виявиться козирем на 
виборах для ультраправої Пар-
тії шведських демократів, яку 
чимало шведів вважають нео-
нацистською. Як і деінде в Єв-
ропі, крайні радикали пережи-
вають тут підйом: торік восени 
вони подолали історичну для 
себе 10-відсоткову планку під-
тримки, а нині в опитуваннях – 
на третьому місці.

Отож, урешті, іммігранти му-
сили самоорганізуватися в імпро-
візовані загони «дружинників», 
виловлюючи сусідських дітей-
бешкетників і буквально за вухо 
приводячи їх додому чи в полі-
цію. Тому неправильно позиціо-
нувати стокгольмські бунти як су-
тички автохтонів та переселен-
ців. Не варто перебільшувати й 
унікальність заворушень. Щось 
подібне вже мало місце у 2008 і 
2010 роках, 2013-го лише значно 
зріс масштаб.

Але розкол після травня по-
глибшав. «І ці люди питають, 
чому ми називаємо їх мавпами? 
– можна прочитати на одному зі 
шведських форумів, де рівень 
агресії зашкалює. – Через їхню 
поведінку, а не тому, що вони 
чорні, білі, рожеві чи смугасті». 

Хоч би чия була правда, 
вона в тому, що проблема Шве-
ції – це дещо більше, аніж 
зграя малолітніх хуліганів. 
Ідеться про загострення супер-
ечностей, із якими країна 
жила останні 20 років, проти-
річ урядової політики й самого 
суспільства. Якщо досі шведам 
вдавалося жити трохи за соціа-
лізму й трохи за капіталізму 
водночас (чи принаймні при-
ховувати невдачі такого трибу 
життя), то тепер із цим буде 
чимдалі важче. 

НеПРАВильНо 
ПоЗиЦіоНУВАТи 
СТоКГольМСьКі БУНТи  
ЯК СУТиЧКи АВТохТоНіВ  
ТА МіГРАНТіВ
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Бугайські, 
СшА

Курс на Схід   
Розчарування Анкари процесом входження до ЄС та поглиблення 
внутрішньої кризи сприяють переорієнтації Туреччини на 
Близький Схід та ісламізм

Н
ародне повстання в Туреч-
чині виявило глибокий 
розкол у тамтешньому 
суспільстві між лібераль-

ними прихильниками світ-
ського устрою і консерваторами-
ісламістами. Воно додало сумні-
вів у перспективах членства кра-
їни в ЄС і довготермінової лояль-
ності до НАТО. Поглиблення ав-
торитаризму та ісламізація за 
участю держави можуть відда-
лити Туреччину від західних су-
сідів і втягнути її в конфлікти на 
Близькому Сході. 

ВНУТРішНі фАКТоРи 
На відміну від повстань Араб-
ської весни заворушення в Ту-
реччині – це не змагання між 
світським авторитаризмом і 
переважно ісламістською опо-
зицією, а боротьба між урядом, 
що дедалі більше ісламізу-
ється, та прихильниками світ-
ської демократії. Її результа-
том можуть стати серйозний 
соціальний конфлікт, сповіль-
нення вражаючого економіч-
ного зростання країни, що є 
фундаментом популярності 
уряду, та її ізоляція від партне-
рів по НАТО. 

Адміністрація прем’єр-
міністра Реджепа Ердогана 
зробила кілька суттєвих кро-
ків для перетворення Туреч-
чини на ісламську державу, де 
політика і релігія дедалі актив-
ніше перетинаються. За останнє 
десятиліття правляча Партія 
справедливості та розвитку 
(ПСР) взяла під контроль клю-
чові інститути. Зокрема, змен-
шила вплив армії в політиці, за-
арештувавши сотні високопос-
тавлених військових за звинува-
ченням у плануванні держав-
ного перевороту.  

Хоча в більшості країн об-
меження впливу військових на 
внутрішні справи розгляда-
лося б як зміцнення демократії, 
у випадку Туреччини армія 

традиційно стояла на сторожі 
секуляризму. Та після внесення 
змін до Конституції генерали 
втратили свою політичну роль, 
а президент Абдулла Ґюль те-
пер безпосередньо втручається 
у їх призначення, не допуска-
ючи неісламістів до вищого ко-
мандуван ня. Тим часом Ердо-
ган більше контролює судову 
гілку влади, обираючи суддів, 

які беззмінно ухвалюють рі-
шення на користь офіційної по-
літики.

Опозиція звинувачує його в 
дедалі більшому авторитаризмі 
та нав’язуванні консервативних 
релігійних цінностей державі, 
що керується світськими зако-
нами. Протестувальники на ву-
лицях Стамбула проголосили 
себе справжніми спадкоємцями 
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МоСКВА НАМАГАєТьСЯ 
ПоГлиБиТи 
ДиСТАНЦіюВАННЯ 
ТУРеЧЧиНи ВіД СшА ТА єС, 
щоБ оБМежиТи ВТРУЧАННЯ 
ЗАхоДУ В ЧоРНоМоРСьКо-
КАСПійСьКоМУ РеГіоНі

Мустафи Кемаля Ататюрка, за-
сновника й світського реформа-
тора сучасної Туреччини, і 
твердо протистоять нібито тео-
кратичним настроям ниніш-
нього прем’єра. 

Ердоган вирішив підірвати 
реформи Ататюрка після того, 
як переконливо виграв парла-
ментські вибори у червні 2011 
року – то була його третя пере-
мога на перегонах. Про глибше 
проникнення релігії в політику 
свідчать заборони уряду на про-
даж алкоголю, арешти кри-
тично налаштованих журналіс-
тів та політичних опонентів, 
свавільне закриття доступу до 
YouTube і соціальних медіа. 
Критики звинувачують ПСР у 
намірах знищити спадок Ата-
тюрка. Наприклад, молодь тра-
диційно відзначала День Ата-
тюрка 19 травня танцями і спі-
вами на стадіонах по всій країні. 
У 2012-му влада скасувала цю 
щорічну церемонію, стверджу-
ючи, що громадськість не хоче 
дивитися на дівчат, які танцю-
ють довкола в коротких спідни-
цях.   

Дедалі більше освічених 
турків, які живуть у містах і ста-
новлять середній клас, тепер 
виступають проти обмеження 
владою їхніх особистих свобод. 
Відтак те, що починалося як не-
величкий протест захисників 
довкілля проти забудови в цен-
трі столиці, дуже швидко пере-
росло в національне повстання, 
що охопило понад 70 турець-
ких міст, зокрема Анкару та 
Ізмір (див. Тиждень, № 22, 
24/2013). Хоча вуличні акції на 
сьогодні розігнано, репресивні 
заходи не зможуть усунути гли-
бокі тріщини у турецькому сус-
пільстві, які рано чи пізно вияв-
лять себе знову. 

Схоже, неоісламістський 
проект ПСР рикошетить, акти-
візуючи громадськість. А Ердо-
ган, замість того щоб шукати 
компроміси, засуджує протес-
тувальників і звинувачує в 
розпалюванні заворушень зов-
нішні сили та внутрішніх теро-
ристів, у тому числі курдських 
повстанців. Він переконаний, 
що уряд виграє від підтримки 
більшості консервативних сег-
ментів суспільства, які проти-
стоять лібералізму міського се-
реднього класу. Це нагадує 
підтримку Владіміра Путіна 
поміж сільського та робочого 

класу РФ, а також традиційних 
православних росіян. 

Придушення нещодавніх ву-
личних протестів можна роз-
глядати як перемогу уряду. Але 
тут багато залежить від того, чи 
наштовхнуть вони Ердогана на 
пришвидшення ісламізації, по-
при масове несхвалення. Якщо 
так, то громадськість ще більше 
поляризується, а Туреччина 
віддалиться від Європи та своїх 
союзників по НАТО. Основне 
питання для країни – націо-
нальна ідентичність у майбут-
ньому: чи розвиватиметься вона 
як світська європейська націо-
нальна держава, як бачив це 
Ататюрк, чи перетвориться на 
більш політично-релігійну кра-
їну, що віддалить її від західних 
союзників і наблизить до Близь-
кого Сходу. 

НоВий оСМАНіЗМ Чи 
НоВий іСлАМіЗМ? 
Останніми роками зовнішня 
політика Анкари обертається 
навколо поняття стратегічної 
глибини міністра закордонних 
справ Ахмета Давутоґлу, в 
межах якого Туреччина розгля-
дається як динамічна регіо-
нальна потуга. Відома ще як 
«новий османізм», ця програма 
передбачає активнішу політику 
в усіх сусідніх зонах, що колись 
перебували під контролем зга-
даної держави, а також вираз-
нішу дипломатичну, політичну 
та економічну роль у сусідніх 
державах і навіть посередни-
цтво в регіональних конфлік-
тах.  

Основними об’єктами ін-
тересу Анкари є Західні Бал-
кани, де проживає кілька міль-
йонів мусульман, а також кілька 
країн, що не увійшли до ЄС. Від-
так відносини Туреччини із за-
хіднобалканськими столицями 
стали інтенсивнішими, особ ли-
 во в дипломатичному, культур-
ному та економічному напря-
мах. Активізувалися взаємні тор -
гівля та інвестиції. 

Однак у своїй зовнішній по-
літиці Стамбул зіткнувся із сут-
тєвими проблемами. Переко-
нати балканське населення в 
тому, що «османські століття 
були історією успіху», як заявив 
колись турецький міністр за-
кордонних справ, буде непро-
сто. Кілька національних і дер-
жавних ідентичностей у регіоні 
сформувалися на ґрунті трива-

лого протистояння осман-
ському правлінню. 

Якщо внутрішня політика 
Анкари наближатиметься до 
політики мусульманських дер-
жав Близького Сходу, а ісламі-
зація переважатиме над секуля-
ризмом, то балканські суспіль-
ства віддалятимуться від неї. 
Щоб зберігати свій вплив 
будь-де в Європі, Туреччині до-
ведеться постійно демонстру-
вати, що вона сучасна країна, 
яка не регресує в політичному 
розвитку. А це передбачає вибір 
на користь секуляризму, відкри-
тості, релігійної толерантності 
та прозахідних настроїв. 

Крім того, Туреччина межує 
з дедалі менш стабільним 
Близьким Сходом. Вона не може 
просто стояти осторонь, доки 
Іран розробляє ядерну зброю, 
протистояння між Тегераном і 
Саудівською Аравією загострю-
ється, а Сирія потерпає від ви-
снажливої громадянської війни, 
яка ризикує перекинутися й на 
Ліван і яка є не просто двобоєм 
між диктатурою та демокра-
тією, а боротьбою за владу між 
сунітською та шиїтською гіл-
ками ісламу, що стрімко захо-

плює Близький Схід. Конфлікт 
поглибився після виведення 
американських військ з Іраку та 
приходу ісламістських радика-
лів, які брали участь у різних 
збройних конфліктах і повстан-
нях Арабської весни.  

Тривалий конфлікт між су-
нітами і шеїтами може змінити 
карту Близького Сходу. Уряди 
від Туреччини до Ємену, очолю-
вані сунітами, прагнуть обмеж-
ити дедалі біль  шу регіональну 
потугу шиїтського Ірану. Пова-
лення Садда  ма Гусейна змусило 
багатьох сунітських лідерів по-
чуватися ще вразливішими. 
Крім того, нинішній іракський 
коаліційний уряд, очолюваний 
прем’єр-мініс  тром Нурі аль-
Малікі, перебуває під сильним 

основне питання 
для туреччини – 

національна 
ідентичність у 

майбутньому: чи 
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впливом Ірану, а сунітські акти-
вісти засуджують Ірак як першу 
сучасну арабську державу під 
керівництвом шиїтів.  

Турецький уряд шукає спо-
соби відгородитися від кон-
флікту, що поширюється Близь-
ким Сходом, і водночас претен-
дує на роль регіонального лі-
дера. Але поки що незрозуміло, 
наскільки уразливою до ради-
кальних мусульманських впли-
вів зроблять Туреччину дедалі 
більші авторитаризм та ісла-
мізм Ердогана.  

ВіДДАлеННЯ ЗАхоДУ 
Ісламізація Туреччини може 
серйозно підірвати як її західні 
прагнення, так і традиційні між-
народні союзи. У період холодної 
війни вона була надійним басті-
оном від радянських посягань 
на Східне Середземномор’я. За 
правління Ердогана відносини 
між Москвою та Анкарою по-
мітно потеплішали. Найяскра-
віше це виявлялося в тому, що 
остання уникала критики РФ за 
вторгнення в Грузію у серпні 
2008 року. Багато інших держав 
регіону справді скаржаться, що 
Чорне море стало російсько-
турецьким кооперативом і що це 
підриває їхній суверенітет. 

Кремль уже деякий час на-
магається поглибити дистан-
ціювання Туреччини від США 
та ЄС, щоб обмежити втру-
чання Заходу в Чорноморсько-
Каспійському регіоні. Напри-
клад, Москва й Анкара висту-
пили проти розширення анти-
терористичної морської опера-
ції НАТО «Активне зусилля» 
(Operation Active Endeavor) із Се-
редземного моря до Чорного.  
А ще зміцненню політичних і 
військових зв’язків між цими 
країнами сприяють деякі сег-
менти структури безпеки Ту-
реччини, що не виявляють ве-
ликого ентузіазму щодо реалі-
зації демократичних реформ, 
яких вимагає ЄС. 

Кремль робить Анкарі ще-
дрі енергетичні та інші приваб-
ливі пропозиції, щоб зміцнити 
антиамериканське партнерство. 
Крім того, Росія стала одним із 
найважливіших економічних та 
енергетичних партнерів Туреч-
чини. Ердоган, наприклад, по-
годився на будівництво «Пів-
денного потоку» через її терито-
ріальні води, що збільшить 
вплив Москви на європейських 

споживачів. А ще РФ грає на ам-
біціях Туреччини стати енерге-
тичним посередником, обіця-
ючи їй поставки енергоносіїв та 
трубопроводи. 

Хоча Ердоган, вочевидь, не 
хоче виводити свою країну з 
НАТО, особливо з огляду на вій-
ськову модернізацію, яку пропо-
нує Альянс, і свою роль у про-
цесі ухвалення рішень, його по-
літика може дедалі більше 
контрастувати з політикою 
США та ЄС. Послаблення світ-
ських військових призводить 
до напруження традиційно 
тісних зв’язків у середовищі 
армійської еліти й наштовхує 
на підозри про ісламські впли-
 ви в турецькій армії. А в між-
народному контексті прагнен-
 ня Анкари здобути провідну 
роль на Близькому Сході як 
лідера пан’ісламського альян-

 су серед країн Арабської весни 
свідчить про переорієнтуван-
 ня із Заходу на Схід, що неа-
бияк непокоїть її західних 
партнерів.   

Що стосується європейсь -
кого проекту Туреччини, то, по-
при 50 років зусиль, вона дося-
гла обмеженого прогресу в на-
ближенні до ЄС. Півстоліття 
то  му, 1963-го, країна підписала 
Угоду про асоціацію з Європей-
ською економічною спільно-
тою (ЄЕС). У квітні 1987-го по-
дала заявку на формальне 
членство у Європейській спіль-
ноті, що є попередницею Євро-
союзу. Остання підтвердила, що 
Туреччина врешті вступить до 
неї, але відклала рішення, поси-
лаючись на недостатню еконо-
мічну готовність країни й обме-
жені політичні реформи, а та-
кож погані відносини з Грецією 
та конфлікт із Кіпром. 

За два останні десятиліття 
процес входження до ЄС затяг-
нувся. У 1999-му Євросоюз ви-
знав Туреччину кандидатом на-
рівні з іншими охочими, але 

його лідери вирішили розпо-
чати переговори про вступ лише 
2004-го. З різних причин вони 
гальмувалися. Європейські по-
садовці критикували сповіль-
нення турецьких реформ, від-
так у грудні 2006 року процес 
фактично призупинився. Пре-
зидент Єврокомісії Жозе Ма-
нуел Баррозу заявив, що графік 
вступу розтягнеться щонай-
менше до 2021-го. Однак, зважа-
ючи на затятий опір членству 
Туреччини в ЄС деяких країн, 
наприклад Франції, ця дата ви-
дається дедалі нереалістичні-
шою.  

Розчарування Анкари про-
цесом входження до Євросоюзу і 
переконання, що багато захід-
ноєвропейських столиць на-
вмисне не пускають туди му-
сульманські держави, сприяють 
переорієнтації Туреччини на 
Близький Схід та ісламізм. Під 
час візиту до Німеччини в 
жовт ні 2012-го Ердоган запев-
нив, що його країна очікує за-
вершення вступу до ЄС до 
2023-го – 100-річчя від дня за-
снування Турецької Республіки. 
За цим крився чіткий меседж: 
якщо впродовж наступного деся-
тиліття не буде позитивного ре-
зультату, процес здобуття член-
ства в ЄС може завершитися. 

Відновлення відповідних 
перемовин було заплановано на 
початок червня, але за іронією 
долі його знову відклали через 
критику Євросоюзом дій ту-
рецьких правоохоронців щодо 
протестувальників у Стамбулі. 
Меседж мітингувальників теж 
підкреслює той факт, що демо-
кратичні якості Туреччини ви-
кликають неабиякі сумніви, а 
Ердогану буде непросто підтри-
мувати імідж успішної й по-
міркованої ісламської держави, 
яка може слугувати прикладом 
для інших потенційних демо-
кратій в регіоні. За відсутності 
переговорів на високому рівні з 
представниками ЄС і ймовір-
ного поглиблення внутрішньої 
кризи в Туреччині розкол між 
Європою та Анкарою може 
збільшитися й пришвидшити 
переорієнтування останньої на 
Близький Схід. А доки Брюс-
сель втрачає будь-які інстру-
менти впливу на турецьку 
владу, які мав раніше, чимало 
турків і самі можуть розчару-
ватися у привабливості член-
ства в Євросоюзі. 

НАСліДКАМи ТУРеЦьКої 
КРиЗи МожУТь СТАТи 
СПоВільНеННЯ 
ВРАжАюЧоГо 
еКоНоМіЧНоГо ЗРоСТАННЯ 
ТА іЗолЯЦіЯ АНКАРи ВіД її 
ПАРТНеРіВ НА ЗАхоДі 
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Я
к зауважив Зиґмунт Бауман, класична полі-
тика завжди була пов’язана з перетворенням 
приватних проблем на публічні (одночасно з 
переведенням останніх у міжнародну пло-

щину і трансформацією їх в особисті чи навіть ек-
зистенційні). Сьогодні цей політичний механізм, 
очевидно, сприймається негативно. Те, що ми у 
своїй постмодерністській політиці вважаємо за-
гальними справами, найчастіше є приватною сфе-
рою публічних осіб.
Надзвичайна сила маніпуляцій – коли йдеться про 
громадську думку і створення іміджу – та відповідні 
політичні й моральні наслідки добре показані у 
фільмі, який сприяв активізації критики нинішніх 
управлінських політичних структур. Це кінострічка 
Баррі Левінсона «Хвіст крутить собакою» (1997). У 
ній розгортається історія голлівудського продюсера 
Стенлі Мотса та вашингтонського політтехнолога 
Конрада Бріна, які мають урятувати Білий дім від 
наслідків скандальної інтрижки президента.
Дует Дастіна Гоффмана і Роберта Де Ніро май-
стерно зображує світ людей – талановитих, але цін-
нісно дезорієнтованих. Однак зображення вина-
хідливого розуму й ви-
гадливої моральності 
– лише частина цієї пре-
красної кінокартини. 
Знята 1997 року, вона 
стала провісником бойо-
вих дій у Югославії (у 
ній згадано Албанію) на 
тлі секс-скандалу Білла 
Клінтона й Моніки Ле-
вінскі. Звісно, безглуздо 
робити серйозне об-
личчя й стверджувати, нібито війна в Югосла-
вії була необхідна з огляду на внутрішню полі-
тику США та потребу загасити скандал. «Па-
цифістська» Західна Європа, поза сумнівом, рва-
лася до бою ще дужче, ніж «мілітаристська» Аме-
рика. США були «чарівною паличкою», використа-
ною для вирішення проблеми.
Однак фільм справляє глибоке враження через 
те, що акцентує на дещо іншому: виходить, що ві-
йну можна сфабрикувати. Реально, виявляється, 
спрямувати громадську думку в такий бік, що 
люди починають хотіти баталій і навіть мріяти 
про них. Варто лише створити штучну кризу, 
принести кількадесят невинних життів у жертву 
політичному Молоху, посилити почуття небез-
пеки серед народу – і всі миттю, просто таки в 
один момент, запрагнуть «твердої руки», суворої 
риторики, а то й війни.
Важко сказати, якою мірою можна застосовувати 
цю схему до нинішньої зовнішньої політики. З од-
ного боку, вона цілком відповідає дійсності, адже 
праворадикальні прибічники жорсткого курсу й 
мілітаристи заробляють на конфліктах і війні, не 
обтяжуючи себе роздумами про дипломатичні та 
міжнародні відносини. Та, якщо бодай частину 
прийомів, показаних нам у виконанні політтехно-

лога та голлівудського продюсера, справді вико-
ристовують у політиці демократичних країн за ча-
сів війни або для її розпалювання, можна з упевне-
ністю говорити про початок кінця громадської 
думки.
Маніпуляції з використанням політичної реклами 
здатні не лише формувати потреби людей та їхні 
критерії щастя, а й створювати героїв нашого часу і 
контролювати уяву мас за допомогою успішних біо-
графій. Ці можливості змушують замислитися про 
«оксамитовий» тоталітаризм – контрольовану 
форму маніпуляції свідомістю та уявою під маскою 
ліберальної демократії, що дає змогу підкорювати 
й контролювати навіть критиків.
Однак є й ще другий бік медалі. Новий скандал та 
історія Едварда Сноудена промовисто свідчать, що 
маніпуляція масовою свідомістю – це лише вер-
хівка айсберга. Набагато глибше лежать щораз 
більший соціальний контроль і масовий нагляд – 
вони демонструють, що сталося з політикою, яку 
випереджають технології.
Подобається нам це чи ні, технології не запитують, 
наскільки вони нам потрібні. Можеш їх викорис-

тати, то мусиш. У разі 
відмови, людина пере-
творюється на маргі-
нала, вона вже не опла-
тить рахунків і не візьме 
участі в публічних деба-
тах. Держава, яка не вда-
ється до масового на-
гляду, не в змозі виправ-
дати надмірне викорис-
тання таємних служб або 
шпигунських практик.

Технології не дають нам залишатися осторонь. 
«Я можу» перевтілюється в «я мушу». Я можу, 
отже, мушу. Для дилем місця немає. Нашою 

реальністю є реальність можливостей, а не дилем. 
Це щось на кшталт принципу WikiLeaks – жодної 
моральності. Шпигунство й вивідування секретів 
обов’язкові, хоч і незрозуміло, для чого вони й де 
межа. Цей принцип діє двоїсто: на користь держави 
і проти неї, однак ніколи не йдеться про відпові-
дальність за справжні страждання індивіда. Так 
необхідно чинити просто тому, що це передбача-
ють технології. Вони створили моральний вакуум і 
беруть гору над політикою. Проблемою такої свідо-
мості є не форма чи легітимність влади, а її розмах. 
Зло (що, до речі, викликає таємне захоплення) – 
там, де є більше фінансової та політичної влади. 
Два прояви нового зла: брак чутливості до люд-
ських страждань і прагнення знищити приватність 
у спосіб розкриття особистих таємниць – таких, 
про які ніколи не слід було б говорити чи оприлюд-
нювати їх. 
Сміх як найбільш нейтральна і прийнятна реак-
ція індивіда у скрутній ситуації на його/її без-
силля, політичні вистави та рекламу вже став іде-
альною маскою в умовах соціального і політич-
ного контролю. 

Можу, отже, мушу

Автор:  
леонідас 
Донскіс

МАНіПУлЯЦії З 
ВиКоРиСТАННЯМ ПоліТиЧНої 

РеКлАМи ЗДАТНі Не лише 
фоРМУВАТи ПоТРеБи люДей 

ТА їхНі КРиТеРії щАСТЯ, А й 
СТВоРюВАТи ГеРоїВ НАшоГо 

ЧАСУ
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Велика 
Британія

Трансатлантичне 
шпигування
Привідкривши завісу над таємним стеженням американських 
спецслужб за громадянами країн світу, Едвард Сноуден посіяв 
глибокі підозри між Вашингтоном та європейськими союзниками

С
хожому на студента-
відмінника американцеві, 
що на останні три тижні за-
стряг у транзитній зоні ае-

ропорту «Шереметьєво», одноо-
сібно вдалося посіяти смуту між 
Сходом і Заходом та глибокі 
підо зри між Вашингтоном і його 
європейськими союзниками. Те-
пер він погрожує викрити ще 
більше таємниць на додачу до 
вже й так одного з найгучніших 
шпигунських скандалів остан-
ніх років.

Едвард Сноуден раніше пра-
цював аналітиком в Агенції на-
ціональної безпеки (АНБ) – аме-
риканському центрі збору елек-
тронних розвідданих. Тепер він 
утікає від правосуддя США, шу-
каючи політичного притулку в 
будь-якій країні, що ладна буде 
його прийняти. Поки що згоду 
на це висловили Венесуела, Ні-
карагуа та Болівія. Злочин ко-
лишнього співробітника спец-
служби полягає в тому, що він 
оприлюднив дані масштабного 
стеження американської роз-
відки за електронними серві-
сами. Зокрема, «засвітив» факт, 
що Вашингтон уже майже три 
роки таємно збирає інформацію 
про мільярди телефонних дзвін-
ків та електронних повідомлень 
не лише у США, а й у державних 
органах та серед простих грома-
дян багатьох своїх найближчих 
союзників (зокрема, Франції, 
Бельгії, а особливо Німеччини), 
а також декотрих інших країн 
(як-от Саудівська Аравія, Іран та 
Китай).

Його відкриття викликало 
фурор у Європі – деякі тамтешні 
правозахисники привітали аме-
риканця як героя. Але вдома він 
офіційно визнаний зрадником і 
людиною, котра піддала загрозі 
величезну частину розвідуваль-

ної роботи США й перешкоджає 
боротьбі з тероризмом. Заокеан-
ське правосуддя рішуче настро-
єне на переслідування Сноудена. 
За словами адвокатів, у випадку 
звинувачення йому світить 30 
років в’язниці.

Однак колишній працівник 
американської спецслужби на-
полягає на тому, що оприлюднив 
інформацію про цю діяльність 
АНБ, бо вона вийшла з-під 
контролю й далеко за межі до-
зволеного. Він каже, що діяв як 
«викривач», тож претендує на 
імунітет за нещодавно ухвале-
ними у США законами, які захи-
щають будь-кого, хто вивів на 
чисту воду порушення.

Його заяви, опубліковані у 
британській та німецькій пресі, 
шокували американських союз-
ників. Факт проведення служ-
бами безпеки таємних операцій 
сприймає будь-який уряд. Але 
європейських міністрів та поса-
довців розлютило те, що США 
стежили не лише за їхнім при-
ватним спілкуванням, а й за та-
кими організаціями, як НАТО та 
Європейський Союз, ба навіть 
установили таємні пристрої для 
спостереження в представни-
цтвах ЄС у Вашингтоні та НАТО 
в Нью-Йорку. І чималу частину 
цих операцій, схоже, проводили 
не для боротьби з тероризмом, а 
для збору Америкою комерційно 
важливої інформації та вивіду-
вання планів країн-союзників у 
міжнародних перемовах.

І Париж, і Берлін вимагають 
пояснень. Міністр закордонних 
справ Франції Лоран Фабіус за-
явив, що ці дії, якщо вони під-
твердяться, «будуть абсолютно 
неприйнятними». Міністр юсти-
ції ФРН Сабіне Лойтгойссер-
Шнарренберґер сказала, що Ва-
шингтон поводиться так, як це 

робили вороги під час холодної 
війни, й додала: «Неможливо уя-
вити, що наші друзі у США роз-
глядають європейців як ворога».

Важливо те, що об’єктами 
шпигування АНБ не були Брита-
нія та інші англомовні союзники 
США, скажімо, Канада. Відтак 
виникли підозри, що Лондон 
знав про операції, а з огляду на 
тісні відносини між британ-
ською та американською розвід-
ками ще й активно допомагав.

Коли про цю історію вперше 
почули на початку липня, роз-
лючені європейці погрожували 
перервати важливий новий ра-
унд переговорів зі США щодо 
вільної торгівлі й пророкували, 
що вона істотно вплине на 
американсько-європейські від-
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У САМих СшА БільшіСТь 
ГРоМАДЯН СПРийНЯли 
СКАНДАл СПоКійНо,  
Бо ВВАжАюТь леГіТиМНиМ 
БУДь-що, що Може 
ЗАхиСТиТи їх ВіД ТеРАКТіВ

носини. Особливо їх вразив 
масштаб стеження: за словами 
Сноудена, таємні операції поча-
лись у вересні 2010 року, а США 
регулярно прослуховують і від-
стежують до півмільярда теле-
фонних дзвінків, електронних 
повідомлень та sms щомісяця в 
самій лише Німеччині. За серед-
ньостатистичну добу американ-
ські спецслужби моніторять 
близько 15 млн німецьких теле-
фонних з’єднань і 10 млн наборів 
даних. В особливо активні дні 
кількість відстежених з’єднань 
зростає до 60 млн.

Але останнього тижня євро-
пейські уряди, схоже, заспокої-
лися: принаймні про людське 
око. Частково після того, як пре-
зидент Обама оперативно запев-
нив союзників, що ці операції пе-
редбачали не прочитання змісту 
повідомлення, а просто ведення 
статистики трафіку й одержува-
чів повідомлень. Частково тому, 
що західні союзники, зрозуміло, 
здійснюють аналогічний моніто-
ринг, хоча й у менших масшта-
бах, а розвідка ФРН цілком мо-
гла знати про діяльність США і 
навіть сприяти американським 
спецслужбам.

Розмахом прослуховування 
були вражені самі американці. 
Багатьох зацікавило, що Адміні-
страція Обами може робити з мі-
льярдами відстежених повідо-

млень. Але заокеанські поса-
довці виправдовували операції 
як необхідні для виявлення 
можливої комунікації між теро-
ристами й захисту Заходу від 
змов та можливих нових атак.

Тепер центр уваги змістився 
на самого Сноудена. Спочатку 
вважали, що його допитує ро-
сійська розвідка, перш ніж до-
зволити йому полетіти на Кубу. 
Але, побачивши розлючення 
США, президент Путін заявив, 
що Сноуден, який іще не має ро-
сійської візи, не покидав тран-
зитної зони московського аеро-
порту й жоден представник ФСБ 
чи ГРУ його не допитував. Крім 
того, виявилося, що США від-
разу скасували американський 
паспорт «зрадника», відтак він 
не зможе полетіти жодною нор-
мальною авіалінією. Тоді Ва-
шингтон натиснув на Кіто, щоб 
те відкликало пропозицію про 
надання колишньому праців-
никові АНБ політичного при-
тулку, і еквадорський президент 
Рафаель Корреа заявив, що без-
перешкодний в’їзд утікачу поо-
біцяли помилково. Тоді Сноуден 
попросив притулку в 21 країні, 
зокрема й Росії. Але Путін, оче-
видно, не бажаючи наражатися 
на ризик серйозної конфронта-
ції з Вашингтоном, сказав, що 
американцеві нададуть приту-
лок, тільки якщо той припинить 

оприлюднювати інформацію, – 
він відмовився.

Варіантів у Сноудена дедалі 
менше. Москві теж може увірва-
тися терпець у ситуації з непро-
ханим гостем, оскільки амери-
канські посадовці натякають, що 
Обама відмовиться відвідати са-
міт Великої двадцятки в Санкт-
Петербурзі, якщо той зали-
шиться в «Шереметьєво». А це 
питання престижу для Путіна.

Нещодавно з’явилася інфор-
мація, що Сноуден більше схиля-
ється до пропозиції президента 
Венесуели Ніколаса Мадуро про 
дістання політичного притулку 
в його країні, адже в «людино-
любного» Каракаса більше шан-
сів гарантувати йому безпеку пе-
ред натиском Вашингтона. Од-
нак як він дістанеться до Венесу-
ели з анульованим американ-
ським паспортом, залишається 
тільки гадати.

Обама пообіцяв розсліду-
вати претензії щодо переви-
щення АНБ своїх повноважень у 
операціях зі стеження. Тепер 
США та їхні союзники палко об-
говорюють питання легітимного 
прослуховування. Досвідчені 
дипломати звинувачують захис-
ників приватності в тому, що 
вони перегинають палицю. 
«Шпигуни шпигують завжди, – 
стверджують вони, – це їхня ро-
бота». Крім того, доказів, що аме-
риканці скористалися з опера-
цій, щоб украсти комерційні та-
ємниці або підірвати безпеку 
держав-союзників, немає. У са-

мих США більшість громадян 
сприйняли скандал спокійно, бо 
вважають легітимним будь-що, 
що може захистити їх від терак-
тів.

Поки що росіяни дозволяють 
Сноудену залишатися в них. Але 
вони знають: допомога йому 
дуже скоро розлютить США, і 
тоді Москва може відчути над-
звичайний тиск із боку Вашинг-
тона. А Сноуден може усвідо-
мити, що його викриття обі-
йдеться йому дуже дорого. 

За середньоста-
тистичну добу 
американські 
спецслужби 

моніторять близько 

15 млн
 німецьких 

телефонних 
з’єднань і 

10 млн
 наборів даних.  

в особливо активні 
дні кількість 
відстежених 

з’єднань зростає до 

60 млн
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МІСІЯ ВИКОНАНА?  
В одному з інтерв’ю лідер 

«Грузинської мрії» заявив, що 
планує покинути прем’єрське 

крісло після відходу Міхеїла 
Саакашвілі від президентства 

наприкінці жовтня

Сонце для Тбілісі  
знову сходить із Півночі
Команда Бідзіни Іванішвілі крок за кроком демонтує 
реформаторські досягнення в Грузії Міхеїла Саакашвілі

В
ійна на знищення пре м’є-
 ра Бідзіни Іванішвілі про-
 ти президента Міхеїла 
Саакашвілі підвела риску 

під блискучим реформаторсь-
ким проектом 2005–2012 років, 
який дав змогу бідній і безпер-
спективній Грузії просто на очах 
стати сучасною й модерною дер-
жавою, що приваблює інвесто-
рів та туристів звідусіль. Світові 
рейтинги легкості ведення біз-
несу, економічної свободи, сприй-

няття корупції та інші засвідчили 
успіх молодої команди, мене-
джерами та ідеологами якої 
були сам глава держави та Вано 
Мерабішвілі. 

Про причини, чому цей злет 
грузини зупинили, сказано чи-
мало, зокрема і в публікаціях 
Тижня (див. № 40, 44/2012; 
№ 1/2013). Виборці віддали пе-
ревагу гаслам про соціальний 
захист, справедливість, прогрес 
без тиску та контролю держави. 

Усе це супроводжувалося обі-
цянками дати грошей – усім і 
багато, але після того, як під-
рахують бюлетені. 

І все вдалося, як було заду-
мано. Іванішвілі півроку тому 
здобув більшість у парламенті й 
право очолити уряд. І що це 
дало? В економіці – швах: прак-
тично цілковита зупинка інфра-
структурних проектів, зменшен-
 ня прямих іноземних інвестицій 
призвели до стагнації. Прези-

Автор: 
Вахтанг 
Кіпіані 
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У ВіДНоСиНАх іЗ РоСією 
іВАНішВілі  
ПоВоДиТьСЯ  
ЯК КлАСиЧНий 
КолАБоРАЦіоНіСТ

дент гірко пожартував, що коли 
ситуація розвиватиметься так і 
далі, то прем’єр-міністрові до-
ведеться «масштабно вкладати 
в економіку особисті гроші». 
Тут варто нагадати, що статки 
Іванішвілі сягають близько   
$5 млрд, що лише трохи менше 
від бюджету держави. 

Замість «покращення» уряд 
взявся за демонтаж побудова-
ного Саакашвілі. Одне з перших 
рішень – повернення в ефір ро-
сійських телеканалів. За цим у 
владу потягнулися «старі пере-
вірені» кадри часів Шеварна-
дзе. Усі «ображені» стали жерт-
вами авторитарного режиму. 
«Воры» і корупціонери видих-
нули – вони вже не є головними 
ворогами держави. Тепер уся 
увага поліції звернена на Мішу 
та його команду. 

31 жовтня відбудуться пре-
зидентські вибори. Особливої 
інтриги тут немає. Ні Саакаш-
вілі, який допрацьовує другий 
термін, ні Іванішвілі на пере-
гони не підуть. Перший не 
може, другий, за його словами, 
не хоче. Урядова «Грузинська 
мрія» швидко визначилася зі 
своїм кандидатом – ним став мі-
ністр освіти Ґіорґі Марґвелаш-
вілі. Висуванець від «Єдиного 
національного руху» Вано Ме-
рабішвілі, колишній голова МВС, 
який, власне, і мав би отримати 
аплодисменти за «поліцейське 
диво», дістав натомість інше – 
абсурдні звинувачення й арешт. 
Найпотужніша фігура ниніш-
ньої опозиції була вилучена з 
виборчого процесу. 

До речі, особливої потреби в 
цьому не було. За останніми 
соціологічними дослідженнями, 
будь-який кандидат «націона-
лів» програє «мрійникам» при-
близно 40% проти 10%. Багато 
хто не визначився або не має на-
міру йти на дільниці. Втома від 
темпу реформ і соціальний попу-
лізм – безвідмовна зброя в пост-
радянському світі, й Грузія, на 
жаль, не виняток. Вкрай сильні 
тут ще проросійські настрої нос-
тальгуючих пенсіонерів викли-
кають привиди «дружби наро-
дів», тобто самоприниження, ви-
знання власної національної ні-
кчемності, бажання повернутись 
у тінь «старшого брата». 

Опозицію на чолі з прези-
дентом (цікаво, чи десь є у світі 
ще такі феномени?) загнали на 
маргінес. У цій ситуації «наці-

онали» вирішили продемон-
струвати демократію без кор-
донів і вперше в історії країни 
провели праймериз поміж 
своїх прихильників. Перший 
тур якраз відбувся на початку 
липня. У зма  ганні взяли участь 
чотири претенденти: екс-
спікер і міні  стр закордонних 
справ Давід Бакрадзе, екс-
міністр із питань євроатлан-
тичної інтеграції Ґіорґі Бара-
мідзе, колишній голова парла-
ментської комісії з віднов-
лення територіальної ціліс-
ності Шота Малашхіа і депутат 
парламентської меншості Зу-
раб Джапарідзе. Голосування у 
трьох регіонах Грузії та про-
гнози експертів свідчать, що 
очевидним фаворитом є 
40-річний Бакрадзе. 

Ясна річ, президентський 
бюлетень буде довгим. Перед-
бачається, що в переліку канди-
датів фігуруватимуть лівий по-
пуліст, лідер лейбористів Шал-
 ва Нателашвілі, екс-спікер, кре-   
атура Кремля Ніно Бурджана-
дзе. Усесвітньо відомий бас 
Паата Бурчуладзе, голос якого 
звучав у провідних оперних за-
лах світу, теж дістав пропози-
цію балотуватись і наразі ще 
«думає». 

Кулуарами ширяться 
чутки, чим займатиметься 
глава держави після відставки. 
Міхеїлу Саакашвілі лише 45 
років, і важ  ко віриться, що він 
погодиться піти на політичну 
пенсію. Всі плани, звісно, по-
летіли шкереберть. І тепер, 
коли почалися репресії проти 
найближчих соратників, а його 
особисто шантажують імпіч-
ментом, взагалі важко щось 
прогнозувати. Таємницею є 
плани й екстравагантного 
глави уряду. Мільярдер Іва-
нішвілі уже заявив, що не за-
лишатиметься в політиці після 
того, як його опонент покине 
президентський палац. Але що 
саме він робитиме, повер-
неться у своє рідне село Чор-
віла чи житиме у Франції, ін-
формації немає. 

Хай там як, а єдине, чим за-
раз займається Іванішвілі, «не 
перший, але й не другий полі-
тик», – це методично знищує 
партію Саакашвілі, дискреди-
тує всі основні досягнення «по-
передників» і грає в небез-
печну гру з Росією. Нещодавно, 
приміром, було випущено про-

бну кулю можливого визнання 
«паспортів» сепаратистських 
республік. Мешканцям відтор-
гнутих російськими військами 
територій хочуть дозволити пе-
ретинати кордон за докумен-
тами юридично неіснуючих 
«незалежних держав» Абхазії 
та Південної Осетії. Поки що їх 
визнали тільки РФ, Венесуела   
кілька крихітних тихоокеан-
ських острівних країн. Але 
якщо Тбілісі дозволить перети-
нати свій кордон за папірцями, 
то що подумають у світі? Пра-
вильно: що грузини де-факто 
визнали частину своєї терито-
рії суб’єктом міжнародних пра-
вовідносин. 

У відносинах із Росією Іва-
нішвілі поводиться як класич-
ний колабораціоніст. Зокрема, 
заявляє, що Грузія в серпні 
2008 року «сама напала» на 
північного сусіда, хоча накопи-
чено величезний фактичний 
матеріал, який доводить, що 
російська окупація передувала 
воєнній фазі конфлікту, а не 
навпаки. Під час женевських 

переговорів із сепаратистами 
та РФ грузинські дипломати на 
вимо  гу свого уряду поступово 
здають усі ключові позиції. Ви-
водять за дужки всі теми, які не 
подобаються Путіну, як, напри-
клад, визнання територіальної 
цілісності, вимога повернення 
біженців у свої домівки, нато-
мість радо погоджуються на си-
мулякри «дружби» і «врегулю-
вання», як-от повернення на 
російський ринок вод, вина і… 
петрушки. Причому обсяги 
того повернення жалюгідні, 
жодного вирішального впливу 
на економіку це не матиме, од-
нак деморалізацію в суспільстві 
збільшує. 

Навіщо Іванішвілі гамсели-
 ть «цеглиною» по державі, яку 
не він будував? Відповідь 
можна буде дати вже незаба-
ром, коли буде виконано най-
важливішу позицію в його по-
літичній програмі й Саакаш-
вілі піде. 

у травні Грузстат 
зафіксував нульове 

збільшення  
ввП Грузії 
порівняно  

з аналогічним 
періодом минулого 

року. 
в той час як у  

I кварталі 2013-го 
економічне 
зростання 
становило 

2,4%

Статки бідзіни 
Іванішвілі 

оцінюють у близько  

$5 млрд
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Куди подівся  
генерал Натієв?
Виходець із Аджарії, командувач Окремої Запорізької дивізії 
Олександр Натієв присвятив найкращі роки своєї військової кар’єри 
боротьбі за незалежність України

У 
березні – квітні 1918 
року вояки Окремої За-
порізької дивізії Армії 
УНР, випереджаючи не-

спішні частини союзників-
німців, гнали з рідної землі за-
гони більшовицьких загарбни-
ків. Командував ними тоді 
грузин-аджарець полковник 
Олександр Натієв. На чолі з ним 
запорожці звільнили Слобожан-
щину, Донбас, Наддніпрянщину 
та Крим.

Через багато років по війні її 
ветерани шукали своїх перших 
командирів. Вони знайшли на 
еміграції генерала Прісовського 
(див. Тиждень, № 3/2013) і 
налагодили з ним переписку. 
Проте від генерала Натієва не 
було й сліду. Після падіння геть-
манського уряду командувач за-
порожців таємничо зник.

ВіД ЗАПоРожЦіВ  
До ЗАПоРожЦіВ
У біографії генерального хорун-
жого Олександра Натієва чи-
мало загадок. Однією з них зо-
стається точне місце його наро-
дження. Єдине, що зазначають 
усі без винятку його сучасники, – 
за походженням він був грузин з 
Аджарії, а за військовим фа-
хом – артилерист.

Про службу майбутнього ко-
мандувача запорожців до по-
чатку Визвольних змагань да-
них мало. У 1910 році штабс-
капітан Олександр Натієв про-
ходив службу в 1-й Туркестан-
ській артилерійській бригаді. 
Служив, певно, недовго, позаяк 
того самого року її розформу-
вали. Відомо також, що напри-
кінці Першої світової полковник 
Натієв перебував на службі в 
6-му армійському корпусі росій-

ської армії, що входив до складу 
11-ї армії Південно-Західного 
фронту.

Призначений для україніза-
ції 6-й корпус іще влітку 1917-го 
почав отримувати значні попов-
нення солдатами та офіцерами 
українського походження. Укра-
їнську корпусну раду очолив ві-
домий громадський діяч Петро 
Трофименко. Співвідношення 
українців до представників ін-
ших національностей серед сол-
датів сягнуло 4:1. Однак процес 
наразився на шалений опір із 
боку офіцерів-росіян.

Річ у тому, що військовий мі-
ністр Алєксандр Кєрєнскій мало 
не навмисно обрав для україні-
зації частини з багатими росій-
ськими військовими традиці-
ями. 62-м Суздальським полком 
свого часу командував Алєк-
сандр Суворов, 16-та дивізія під 
час російсько-турецької війни 
перебувала під командуванням 
генерала Скобєлєва. Росіяни ша-
лено опиралися українізації цих 

частин. У результаті складних 
переговорів було досягнуто 
компромісу. Корпус вирішили 
розвести на дві частини, всі 
українці мали перейти до нового 
підрозділу, який за російською 
системою нумерації було на-
звано 51-м армійським корпусом, 
а за українською – 2-м Січовим 
Запорізьким. На жаль, окрім 
гучної назви похвалитися було 
нічим: формування його так і не 
закінчилося, через брак офіце-
рів у частинах упала дисци-
пліна, солдати стали чутливі до 
пропаганди лєнінців і невдовзі 
корпус розбігся так само, як і 
більшість бойових одиниць ро-
сійської армії.

Історію Січового Запорізь-
кого корпусу Натієв пережив 
особисто як командир 6-го 
мортирного дивізіону корпус-
ного підпорядкування. Вир 
подій закинув полковника-
аджарця до села Гнатівка, де  
9 лютого 1918 року за ініціати-
вою підполковника Болбочана й 

Тиждень про-
довжує серію 
публікацій 
про визна-
чних україн-
ських військо-
вих діячів 
доби Визволь-
них змагань 
1917–1921 ро-
ків. На відміну 
від політиків, 
вони залиша-
лися до кінця 
відданими 
справі націо-
нальної рево-
люції, стій-
кими до всіх 
поневірянь та 
негараздів 
збройної бо-
ротьби. У 
цьому номері 
– розповідь 
про легендар-
ного команду-
вача запорож-
ців, аджарця 
генерала 
Олександра 
Натієва.

Автор: Дмитро Калинчук

Старшини кінного 
Гайдамацького полку  
ім. К. Гордієнка біля панцерника 
Окремої Запорізької дивізії 
«Швидкий» (квітень 1918 року)
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НАТієВ Не МАВ 
хВоРоБлиВоГо 
ЧеСТолюБСТВА  
ТА КАР’єРиЗМУ, що БУли 
НеВіД’єМНиМи РиСАМи 
БАГАТьох оТАМАНіВ

генерал-майора Прісовського 
військові частини, що відсту-
пили з Києва, були переформо-
вані в Окремий Запорізький 
загін. Полковник Натієв був 
призначений інспектором ар-
тилерії загону. Фактично він 
мусив створити українську ар-
тилерію наново.

НА Чолі ДиВіЗії
Після звільнення запорожцями 
Києва Центральна Рада зіштов-
хнулася з повним неприйняттям 
у військових колах своїх без-
умних ідей заміни армії народ-
ною міліцією. Дійшло до відвер-
тих конфліктів. Порозуміння 
між військовиками-патріотами 
із Запорізького загону та 
політиками-соціалістами з ЦР 
не складалося. Влада панічно 
боялася військового путчу, тому 
генерала Прісовського від керу-
вання частиною усунули, а на 
його місце був призначений лі-
вий есер штабс-капітан Шинкар, 
останній командувач Київського 
військового округу, який під час 
боїв у Києві фактично дезерти-
рував. «Шинкареві передали, 
що коли він з’явиться в дивізії, 
то буде розстріляний. Уряд, 
довідав шись про настрій запо-
ріжців, запропонував підпол-
ковника Капкана, а потім Пет-
люру», – засвідчив Борис Монке-
вич. Запорожці не прийняли 
жодного із запропонованих варі-

антів – вони жадали, щоб ними 
командував фаховий військовий, 
а не політичне базікало.

Як компромісна фігура був 
запропонований полковник На-
тієв. Центральну Раду він вла-
штовував саме тим, що не був 
українцем, а отже (як гадали со-
ціалісти), ніколи не мав стати 
для запорожців своїм. Соціа-
лісти помилилися. Запорожці 
чудово порозумілися з новим 
очільником. «Загін розвинуто в 
зміцнену бригаду під командою 
артилериста генерала Натієва, з 
походження грузина, симпатика 
і приятеля України», – згадував 
учасник подій, сотник Никифор 
Авраменко. Відтоді в документах 
Запорізьку бригаду часто стали 
називати «бригада Натієва», 
хоча вже 12 березня вийшов на-
каз про формування Окремої За-
порізької дивізії.

Дивізія просувалася попереду 
німецьких частин і швидко очи-
щувала українські терени від чер-
воних. 27 березня була звіль-
нена Полтава, 4 квітня – Любо-
тин. Тут дивізія розділилася на 
дві групи – Костянтиноградську 
та Харківську. Перша, під коман-
дуванням полковника Володи-
мира Сікевича, гнала на схід біль-
шовицьку Донецьку армію і 
звільняла від червоних Донбас. 
Друга, підполковника Петра Бол-
бочана, 6 квітня викинула біль-
шовиків із Харкова й рушила на 

Катеринослав та Олександрівськ 
(сучасні Дніпропетровськ і Запо-
ріжжя), визволяючи від комуніс-
тичних військ Південну Україну.

У цих умовах полковник На-
тієв був змушений не стільки 
командувати діями частин, 
скільки займатися організа-
цією поповнення, впорядку-
вання тилу й суспільного ладу 
на зайнятих теренах: Цен-
тральна Рада такі деталі лишала 
поза увагою. Ця невдячна робота 
не віщувала гучної слави, але ко-
мандувач дивізії за лаврами й не 
ганявся. Можливість керувати 
наступом він повністю передав 

своїм підлеглим – полковникові 
Сікевичу та підполковнику Бол-
бочану. Як зазначав у мемуарах 
сотник Монкевич, «Натієв як ви-
щий начальник був позбавлений 
хоробливого честолюбства, яке 
було невід’ємною прикметою ба-
гатьох наших отаманів. Натієв 
умів оцінити заслуги і здібності 
своїх ближчих помічників. Не 
будучи кар’єристом, він не бо-
явся суперництва тих, що своїми 
заслугами і хистом підіймалися 
вище загального рівня».

У КРиМСьКій ПАСТЦі
Під час переговорів із німцями та 
австрійцями у Брест-Литовську 
Центральна Рада відмовилася від 
претензій на Крим та Одесу, по-
заяк не вважала ці території укра-
їнськими. Дійшло до смішного: 
на приєднанні півострова та Пів-
денної Пальміри до України на-
полягали німці, а соціалісти з ві-
тчизняної делегації стояли на 
своєму: «Мир без анексій та 
контрибуцій». Мовляв, ці терито-
рії мають самі визначитися зі 
своїм майбутнім. Проте австрійці 
вступили в Одесу й фактично до-
лучили її до складу України. 
Стало очевидно, що Крим буде та-
кож зайнятий німцями. Назріло 
суто політичне питання: кому діс-
танеться півострів – українській 
владі чи німецькій політичній ад-
міністрації? Тут слово взяли укра-
їнські військові...

Командувач 
Окремої 
Запорізької 
дивізії 
полковник 
Олександр 
Натієв разом 
із німецькими 
колегами 
приймає парад 
союзних військ 
у Харкові 
(квітень 1918 
року)
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Група підполковника Бол-
бочана успішно форсувала Си-
ваш і 22 квітня зайняла Джан-
кой, а 24 квітня – Сімферополь 
та Бахчисарай. Запорожцям ли-
шався останній ривок для взяття 
Чорноморського флоту. Аж тут 
на перешкоді їхнім намірам 
стали союзники.

Вказівка Центральної Ради 
змушувала Петра Болбочана 
провадити операцію із захоп-
лення Криму таємно від німців, 
показувати їм письмовий наказ 
українського міністерства було 
суворо заборонено. Тож, коли ко-
мандування 15-ї дивізії ландверу 
дізналося про успіхи запорож-
ців, а Болбочан не зміг надати 
письмового наказу свого уряду, 
німці розцінили цю операцію 
як самочинний акт. Сотник 
Монкевич пригадував: «Коли 
Болбочан пробував протесту-
вати, начальник штабу (ні-
мецького. – Ред.) зимно зазна-
чив: «Я зовсім не знаю, до якої 
армії належить ваша група й 
можна передбачить, що ваша 
група йде на з’єднання з більшо-
виками, бо Українське Військове 
Міністерство на моє запитання, 
з якою метою воно посилає вашу 
групу на територію Криму, від-
повіло, що абсолютно нічого не 
знає за таку групу і жадних за-
вдань для операцій у Криму ні-
якому відділові не давало; Укра-
їнський уряд рахує Крим цілком 
самостійною державою».

Спалахнув конфлікт. Німці 
категорично вимагали від запо-
рожців скласти зброю і поки-
нути півострів. Підполковник 
Болбочан наказав бійцям зброї 
не віддавати, зайняти кругову 
оборону біля своїх ешелонів, а 
сам повідомив про ситуацію 
полковникові Натієву. Команду-
вач дивізії негайно вирушив на 
місце подій.

Обстановка була вкрай не-
певна. «26 цвітня в 12 годин 
дня прибула на двірець (вок-
зал. – Ред.) делегація від гене-
рала Коша, в склад якої входив 
і поручник Отто Кірхнер. Вони 
в імени німецької команди 
пред’явили слідуючі вимоги: 
по-перше, здача зброї і всього 
військового майна німцям, по-
друге, залишення границь 
Криму на положенню цивіль-
них інтернованих, а не як укра-
їнське військо, і по-третє, звіль-
нення усіх добровольців, набра-
них на території Криму», – зга-

дував сотник Борис Монкевич. 
Запорожці категорично відмов-
лялися приставати на умови 
німців і навіть розглядали варі-
ант захоплення Керченського 
півострова та зайняття на ньому 
оборони водночас і проти німців, 
і проти більшовиків. У той час 
уряд у Києві мовчав. На всі 
спроби командувачів запорож-
ців зв’язатися зі столицею, їм від-
повідали, що урядовці перебува-
ють на важливому засіданні, 
тож, мовляв, зачекайте.

Аби простимулювати уряд, 
полковник Натієв наказав пові-
домити про ситуацію в Криму 
харківську пресу. Зчинився 
скандал. «В 2 годині ночі до апа-
рату підійшов військовий мі-
ністр полковник Жуківський і 
розпочав цілу промову, зміст 
якої спроваджувався до того, що, 
мовляв, Україна ніколи не за-
буде тої жертви, яку принесуть 
для неї Запоріжці і т. д. Одним 
словом, треба було німців «про-
вчити», але що потім мали ро-
бити Запоріжці, яка їх доля мала 
бути, про це нічого не говори-
лося». Лише 27 квітня після над-
звичайно складних переговорів 
між запорожцями, німецьким 
командуванням та урядом Все-
волода Голубовича Київ визнав, 
що сталося непорозуміння і на-
казав своїм військовим частинам 
залишити Крим. При цьому уря-
довці висловили невдоволення 
поведінкою полковника Натієва.

Про те, наскільки серйозною 
була ситуація, говорять свідки 
події. «Несолідна постава нашої 
влади мало не довела до крива-
вого бою і, правдоподібно, лікві-
дації нашої групи», – визнавав 
сотник Авраменко. Дивна пове-

дінка уряду та його байдужість 
до долі запорожців наводить на 
думку, що соціалісти з Цен-
тральної Ради цілком свідомо 
намагалися підставити аж надто 
норовливих бійців під німець-
кий удар. Але це питання дослі-
джене не було, позаяк 29 квітня 
Центральна Рада була усунута, а 
влада перейшла до гетьмана 
Павла Скоропадського.

ГеНеРАльНий хоРУНжий
У своїх мемуарах гетьман зали-
шив украй несхвальний відгук 
про Окрему Запорізьку дивізію, 
що бачиться дивним на тлі висо-
кої боєздатності й мужності, 
проявленої запорожцями в боях 
із більшовиками та білогвардій-
цями. «Коли ж прийшли німці і 
більшовики остаточно зникли, у 
бригаді почалися, як це завжди 
буває з такими частинами, на-
браними як збірна дружина, 
коли вони стоять без бойової 
справи, скандали та розкла-
дання. Я часто отримував попе-
редження що в Натієва кояться 
якісь негаразди, що там готу-
ється бунт і повстання проти 
мене, але з посиланням туди для 
розслідування завжди все об-
межувалося порівняно несер-
йозними вчинками».

Очевидно, в Скоропадському 
говорила образа за те, що запо-
рожці згодом долучилися до ан-
тигетьманського повстання. Од-
нак цілком можливий інший ва-
ріант – хтось із оточення геть-
мана добряче «ворожив» проти 
Запорізької дивізії. Скажімо, че-
рез те, що вона була сформована 
за Центральної Ради, й через на-
явність у її полках прибічників 
соціалістів із ЦР (особливо у 
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Представни-
ки німецько-
го, австро-
угорського та 
українського 
командуван-
ня приймають 
у Києві парад 
1-ї української 
(Синьожупан-
ної) дивізії  
(березень 1918 
року)
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ковник Петро Болбочан просив 
уряд направити  Натієва до 
штабу запорожців, однак Ди-
ректорія на це не пішла.

ЗНиКлий БеЗВіСТи?
Що сталося з Олександром Наті-
євим далі? Його імені не було се-
ред жертв і поранених під час за-
гадкового вибуху в Педагогіч-
ному музеї 27 грудня 1918 року, 
коли загинули двоє вартових і 
були травмовані 60 офіцерів 
гетьманської офіцерської дру-
жини (міфічної булґаковської 
«Білої гвардії»). Полонених офі-
церів, які категорично відмови-
лися служити в українській ар-
мії, петлюрівці відпустили до Ні-
меччини. Проте на еміграції 
сліду генерала Натієва знайти 
також не вдалося. Що й не дивно.

У вирі громадянської війни 
люди зникали часто. Колишній 
генерал-гетьманець міг бути 
вбитий більшовиками як ко-
лишній царський та український 
офіцер чи розстріляний дєнікін-
цями за зраду «общєрусского 
дєла». Міг також доїхати до рід-
ної Аджарії і вести тихе приватне 
життя на окупованій більшови-
ками території, приховуючи 
факт служби в збройних силах 
України. Подібно, наприклад, 
учинив колишній командир Бог-
данівського полку, полковник 
Степан Лазуренко. Тривалий час 
обговорювали версію, згідно з 
якою генерал Натієв, не прийняв 
влади соціалістів із Директорії і 
вирушив воювати з більшови-
ками в лавах Добровольчої армії 
генерала Дєнікіна. Не всі в це по-
вірили: у дєнікінській армії 
справді служила людина на 
прізвище Натієв, але не Олек-
сандр, а Зураб. Ознайомлення з 
біографіями двох офіцерів за-
свідчує, що це були абсолютно 
різні особи.

Нині історики встановили: 
генеральний хорунжий Олек-
сандр Натієв дістався-таки своєї 
рідної Аджарії. Згідно з однією 
версією, за наказом Дєнікіна він 
був призначений інспектором із 
формування білогвардійських 
військ на Кавказі. Відповідно до 
другої, він із власної ініціативи 
створив у Батумі Закавказький 
добровольчий батальйон і на 
його чолі виступив проти більшо-
виків. Обидві гіпотези сходяться 
в одному: влітку 1919 року гене-
рал Натієв загинув у бою з черво-
ними на батумських вулицях. 

Гайдамацькому, сформованому з 
Гайдамацького коша Слобід-
ської України Симона Петлюри 
та в полку кінних гайдамаків 
імені Костя Гордієнка).

Так чи так, але полковник 
Олександр Натієв дізнався про 
намір гетьманського уряду роз-
формувати дивізію. До цього на-
самперед схиляли німці, які ви-
магали розпуску всіх україн-
ських частин. Та гетьманові вда-
лося таки вибити в Німеччини 
згоду на створення його власної 
гвардії – Сердюцької дивізії.

2 травня 1918 року Натієв 
подав гетьману доповідь, у 
якій запропонував сформу-
вати Сердюцьку дивізію на базі 
Запорізької. В якості аргументу 
полковник наводив факт заги-
белі в боях із червоними близько 
100 й поранення до 400 запо-
рожців. Однак проект Натієва 
був відхилений. Для запорожців 
у той час готували інше завдання: 
гетьман планував приєднати до 
України Кубань, тож Запорізька 
дивізія мала бути перекинута 
саме туди. План залишився нере-
алізованим через опір німців, а 
дивізія була значно скорочена чи-
сельно і стала відповідати назві 
«бригада Натієва».

Насторожене ставлення геть-
мана до запорожців, що цікаво, 
не поширювалося на їхнього ко-
мандувача. Його Павло Скоро-
падський цінував дуже високо як 
фахового військового. 20 травня 
1918 року Олександр Натієв був 
підвищений до генерального хо-
рунжого – звання Армії Україн-
ської Держави, що відповідало 
російському генерал-майорові. 
Командиром Запорізької дивізії/
бригади Натієв залишався до 

жовтня 1918-го. Саме під його 
орудою запорожці охороняли 
українські кордони, відбиваючи 
напади більшовицьких сил. Та-
кож у цей час за згоди генерала 
Натієва до 2-го Запорізького 
полку підполковника Петра 
Болбочана змогли влитися га-
личани – бійці куреня Січових 
стрільців. Останній було роз-
формовано на вимогу австро-
угорської влади, а його воякам, 
колишнім громадянам держави 
Габсбургів, загрожував суд за 
дезертирство. Служба у Запо-
різькій дивізії врятувала їх від 
переслідувань.

14 жовтня 1918 року Олек-
сандр Натієв був звільнений із по-
сади командувача Запорізької ди-
візії, очевидно, через бажання по-
вернутись у рідні краї, до вже не-
залежної Грузії (проголошеної  
26 травня 1918 року. – Ред.). По-
встання проти гетьмана захопило 
його в Києві. Після прихильного 
до українців та української справи 
Натієва командувачем Запорізь-
кої дивізії був призначений гене-
рал Бочковський – людина, яка 
не говорила українською мовою і 
відверто презирливо ставилася до 
національного руху. Це кадрове 

рішення збурило запорожців, які 
повірили заявам соціалістів про 
те, що він готує приєднання Укра-
їни до оновленої імперії, і пере-
йшли на бік Директорії УНР.

Генерал Натієв не міг впли-
нути на своїх колишніх підле-
глих, натомість разом із першим 
командувачем запорожців гене-
ралом Прісовським він нама-
гався створити Окремий загін 
вір них запорожців, як альтерна-
тиву Запорізькій дивізії. Із цього 
задуму нічого не вийшло – під-
розділ за першої ж нагоди пере-
біг на бік Директорії, а генерал 
Натієв потрапив у полон і його 
утримували в будівлі Педагогіч-
ного музею. Командувач Запо-
різького корпусу Армії УНР пол-

ЦеНТРАльНУ РАДУ 
ПолКоВНиК НАТієВ 
ВлАшТоВУВАВ САМе ТиМ, 
що Не БУВ УКРАїНЦеМ,  
А оТже (ЯК ГАДАли 
СоЦіАліСТи), НіКоли Не МАВ 
СТАТи ДлЯ ЗАПоРожЦіВ 
СВоїМ
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Запорожці 
на бойових 
позиціях 
узимку 1918 
року
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освіта онлайн
Технологічна революція, що назріла давно, нарешті почалася

«К
ожну галузь люд-
ських знань мож-
 на викладати за 
до помогою рухо-

мих картин», – зауважив 1913-
го Томас Едісон, натякнувши, 
що незабаром підручники за-
старіють. Та насправді кіно 
справило незначний вплив на 
освіту. Те саме донедавна мож-
 на було сказати і про комп’ю -
тери. Ще від 1970-х років візіо-
нери Кремнієвої долини твер-
дять, що їхня галузь змінить 
класи й аудиторії так ради-
кально, як і офіси, і продають 
системі освіти чимало своїх 
розробок. Діти користуються 
комп’ютерами, щоб шукати ма-

теріали, друкувати твори й спи-
сувати. Однак сутність сис-
теми мало змінилася ще від се-
редньовіччя: вчитель біля до-
шки веде урок перед кількома 
рядами учнів за партами. Том 
Браун і Гекльберрі Фінн від-
разу впізнали б школу і здриг-
нулися б.

Та зараз революція нарешті 
почалась. У її основі лежить 
ідея про перехід від освіти, де 
всіх міряють однією міркою, 
до особистісного підходу, коли 
технології дають кожній дитині 
змогу навчатись індивідуаль-
ними темпами. В одних випад-
ках – за допомогою адаптивних 
комп’ю терних програм, у дру-

гих – із різноманітними лек -
торами-«суперзірками». Ро ль 
учителя в класі зміниться: з 
оратора він перетвориться на 
тренера і приділятиме індиві-
дуальну увагу тим дітям, щодо 
яких розумні програми розпіз-
наватимуть потребу в цільовій 
допомозі. Теоретично урок пе-
ревернеться догори дриґом: 
більше основної інформації 
учень діставатиме вдома з екра-
нів, а в класі закріплюватиме, 
уточнюватиме й перевірятиме 
здобуті знання (тобто займати-
меться тим, що робить зараз за 
допомогою домашніх завдань, 
але ефективніше). Це обіцяє 
знизити вартість навчання для 

київський 
національний 

університет імені 
тараса Шевченка 

нещодавно 
оголосив про 

запуск першого  
в україні проекту 
масових інтернет-

курсів
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мільйонів дітей, але лише за 
умови, якщо на це погодяться 
політики й учителі.

У чому зараз полягає про-
грес? Зазвичай водночас відбу-
вається кілька великих змін: 
з’являються швидкісні мо-
більні мережі, недорогі план-
шети, мож     ливість дешево об-
робляти ве личезні масиви да-
них, складні онлайн-ігри та 
програмне забезпечення для 
адаптивного навчання. Напри-
клад, нові інтерактивні циф-
рові підручники із вбудова-
ними програмами безперерв-
ного оцінювання успішності 
можуть змінюватись у реаль-
ному часі залежно від того, що 
і скільки вивчає школяр (ін-
коли він і сам не підозрює, 
що відбувається оцінювання). 
Нове програмне забезпечення 
для глибинного аналізу даних 
може передбачити, коли учню 
загрожують проблеми з читан-
ням чи математикою, без про-
ведення перевірки. Це дасть 
змогу вчителю втрутитися, 
поки не пізно.

АКАДеМіЯ хАНА
Вища освіта йде в авангарді. 
Ледве минув рік від запуску ре-
сурсу Coursera, одного з піоне-
рів запровадження «масових 
від  критих онлайн-курсів», а він 
уже може похвалитися майже 
4 млн студентів у всьому світі, 
які вивчають програми, розро-
блені 83 інститутами-партнера- 
ми. Коледжі завжди цікавилися 
експериментами з технологія-
 ми: британському телевізій-
ному Відкритому університе-
тові вже виповнилося 44 роки. 
Але цього разу за вишами по-
тягнулись і школи. Через чо-
тири роки після того, як фінан-
совий аналітик Салман Хан за-
лишив роботу в хеджевому 
фонді і зайнявся створенням 
відеолекцій із математики, 
його Академія налічує 6 млн 
зареєстрованих користувачів, 
які роз  в’язують (чи намага-
ються розв’язати) по 3 млн за-
дач щодня. Академія Хана роз-
ширила навчальну програму 
далеко за межі самої лише ма-
тематики. Крім того, вона сягає 
і поза кордони Америки. Ка-
жуть, що один із найбагатших 
людей на землі Карлос Слім 
платить за адаптацію програми 
Академії Хана для школярів 
своєї батьківщини – Мексики.

У навчальних технологій 
(EdTech) з’явилися й інші впли-
вові прибічники. Білл Ґейтс на-
звав це «особливим моментом» 
для освіти. Приватний капітал 
вкладає в неї кошти. Руперт 
Мердок, якого ніяк не можна 
назвати ентузіастом технологій, 
дозволив Amplify (освітньому 
підрозділу своєї медіакорпора-
ції) списати цього року при-
близно $180 млн утрат. Він спо-
дівається запанувати на ринку 
освітніх технологій, який (за роз -
рахунками News Corporation) 
незабаром коштуватиме $44 млрд 
лише в самих Сполучених Шта-
тах. GEMS (приватна освітня 
компанія з Дубаї) хоче розши-
рити застосування технологій 
в Індії та Гані, щоб охопити 
освітою дітей із віддалених ра-
йонів.

Проте інші не настільки пе-
реконані. Чимало батьків уже 
звинувачують «найтупіше по-
коління» в тому, що воно заба-
гато часу проводить за іграми, 
цілодобово не відривається від 
ком п’ютера і пише sms-пові-
дом лення з помилками. Вчи-
телі можуть користуватися сай-
тами ос  вітніх технологій, але 
їхні профспілки з підозрою 
ставляться до будь-якого на-
тяку на те, що школи можуть 
обходитися й меншим штатом 
педагогів. До того ж їм не подо-
бається ідея приватних компа-
ній (як-от News Corporation 
Мердока), які заробляють на 
освіті. Крім того, є побоювання 
щодо захисту приватної інфор-
мації: компанії ос  віт  ніх техно-
логій, зрештою, накопичать ве-
личезний запас особистих да-
них своїх учнів.

Схоже, що Це ПРАЦює
Багато з цих страхів – перебіль-
шені. Прибуткові організації 
дав  но вже займаються освітнім 
бізнесом: продають друковані 
підручники. До того ж немає 
причин не поширити дію зако-
нів про захист приватних даних 
і на учнів зі студентами. Зали-
шається найбільше питання: чи 
стануть діти більше вчитися? 
Це знову-таки залежить від пе-
дагогів, бо навіть найкращі тех-
нології не допоможуть без їх-
ньої участі.

Докази ефективності освіт-
ніх технологій надходять пере-
важно з Америки. Більшість із 
них свідчать: коли вчителів го-

тують належним чином, техно-
логії працюють. Учні з малоза-
безпечених родин із мережі 
державних шкіл Rocketship у 
місті Сан-Хосе (Каліфорнія), де 
теж застосовують технології, по-
казують кращі результати, ніж 
їхні однолітки з найбагатших 
районів штату. Добре зареко-
мендувавши себе в різних пілот-
них програмах, адаптивна плат-
форма Академії Хана запрова-
джується зараз у Лос-Альтосі –  
одному з найбагатших шкіль-
них округів із найвищими по-
казниками успішності.

У найближчій перспективі 
освітні технології сприятимуть 
нерівності, тому що найширше 
їх запроваджуватимуть багаті 
шко    ли, особливо приватні. А дер   -
жавним, із недостатнім фінансу-
ванням, може бути важко знайти 
кошти для закупівлі ноу-хау, яке 
допоможе бідним студентам не 
відставати від заможних. Дер-
жаві доведеться інвестувати, щоб 
дати їм таку можливість. У де-
яких країнах уряди вже почали 
це робити. У південнокорейсь -

ких школах високошвидкісний 
інтернет – звичне явище. Нещо-
давно Барак Обама пообіцяв, що 
те саме матиме Америка. Мож-
ливо, доведеться змінити за-
кони, щоб дозволити учням сту-
діювати у групах, сформованих 
за рівнем знань, а не за віком. 
Але найважчою проблемою для 
багатьох політиків буде спротив 
надзвичайно могутніх освітян-
ських профспілок.

Батьки і платники податків 
повинні підтримати політиків. 
Освіта показала свою несприй-
нятливість до покращення по-
казників, яке забезпечили тех-
нології іншим галузям. Остання 
хвиля навчальних розробок обі-
цяє змінити ситуацію. Понад 
столітня технологія мала ось-
ось провести перетворення в 
освіті. Схоже, що нарешті це 
таки станеться. 
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Роль УЧиТелЯ В КлАСі 
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ілюзія великої битви
«Татарська пустеля» – наголошено чоловічий роман, який 
допомагає зрозуміти, чим живуть, чого бояться й про що мріють 
хлопці після настання повноліття

Р
оман італійського пись-
менника Діно Буццаті 
«Татарська пустеля» 
(1940) варто прочитати 

всім чоловікам віком від 21 до 
30 років. Саме тоді цей текст 
виявить тепер таку рідкісну 
для художнього письма рису, 
як повчальність, тобто зможе 
буквально «стати в пригоді», 
прояснивши якісь суто життєві 
колізії. Старші чоловіки поба-
чать у ньому хіба що істини, які 
вони вже давно осягнули інтуї-
тивно або через низку власних 
біографічних епізодів. Якщо 
небезпеки, на яких фокусує 
увагу автор, уже щасливо подо-
лано, в чоловіка середнього 
віку роман викличе навіть від-
чуття легкої ейфорії. Ті ж, хто 
цих небезпек не уникнув, як 
правило, не мають звички чи-
тати книжки.

Це наголошено чоловічий 
роман, утім, жінкам у світ цієї 
книжки вхід також відкрито, 
надто якщо вони хочуть зрозу-
міти, чим живуть, чого бояться 
й про що мріють хлопці після 
настання повноліття. Звісно, 
книжку слід сприймати як ме-
тафору: зміст мрій та конфігура-
ція страхів можуть бути (на-
певне, будуть) у кожного з нас ін-
шими, проте загальну проблему 
автор схопив вельми точно.

Нас так виховують. Суспіль-
ство, яке феміністичні критики 
дотепер іменують патріархаль-
ним, не лише норовить на-
мертво прив’язати жінку до хат-
ніх обов’язків, погрожуючи їй, 
щойно вона спробує виявляти 
якусь активність поза межами 
гінекею, загальним осудом чи й 
обструкцією. Цей самий стан 
справ вимагає від чоловіка 
якраз суттєвої активності назо-
вні: покласти собі мету, намі-
тити справу життя і здійснити її 
будь-якою ціною. Він живе в 

Тиждень про-
довжує серію 
публікацій, у 
яких пропонує 
глибші тлума-
чення значу-
щих для світо-
вої культури 
творів.  
У № 27/2012 
ішлося про ан-
тиутопію Рея 
Бредбері «451° 
за Фаренгей-
том». Про де-
тективи Аґати 
Крісті ми пи-
сали в № 34. 
Об’єктом 
літературно-
політичного 
аналізу в № 40 
став роман 
«Ім’я троянди» 
Умберто Еко. 
Рубрика «Куль-
турний міні-
мум» у № 47 
була присвя-
чена «Лоліті» 
Владіміра На-
бокова. У № 
1-2/2013 ми 
звернули увагу 
на «Сто років 
самотності» Ґа-
бріеля Ґарсіа 
Маркеса.  
№ 8 розкривав 
особливості 
«жінки фран-
цузького лейте-
нанта» Джона 
Фаулза. У № 17-
18/2013 ішлося 
про «Сніданок 
під «Тіффані» 
Трумена Ка-
поте. У цій літе-
ратурній роз-
відці читайте 
про «Татарську 
пустелю» Діно 
Буццаті. 

очікуванні власних великих 
звершень. І сам затаврує себе, 
якщо такі не трапляться або 
якщо звершене видаватиметься 
надто мізерним, недостатнім. 
Мудрість книжки Буццаті в ро-
зумінні, що очікуваний мегатрі-
умф так ніколи й не настане, а 
тим часом життя просто 
пробігає повз, не зали-
шаючи по собі жод-
ного яскравого 
спогаду.

Ми маємо центрального пер-
сонажа – спершу юного лейте-
нанта Дроґо, далеку фортецю 
Бастіані на межі пустелі, яку йме-
нують Татарською, та очікування 
ворожого наступу, що, можливо, 
так ніколи й не трапиться. Вибір, 
у лещатах якого затиснуті офі-

цери гарні-

Автор:  
Ростислав Семків  
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зону, гранично простий: десь там 
далеко є міста з їхнім блиском, ве-
чірнім життям, врешті, жінками 
та коханням, а тут, у фортеці, – 
щоденна службова рутина і без-
краї піски довкола. Кожен прагне 
покинути Бастіані, проте кожен 
залишається в її стінах. Чому?

Уся справа в пригоді, у самій 
її можливості, що видається 
офіцерам важливішою за міс-
течковий комфорт. Рутина фор-
течної служби насправді вагітна 
небезпекою, котра слугує замін-
ником реальних подій, є обіцян-
кою здійснення життєвої місії 
та виправданням статусу вій-
ськового як взірцевого чоловіка. 
Тому кожен, навіть незначний, 
трафунок у фортеці сприйма-
ють як звістку про наближення 
великої битви, а смерть, навіть 
комічно безглузду, одразу ж 
трактують як геройство.

Дивний, якщо не звихнутий, 
світ фортечного життя висвітлює 
водночас три важливі проблеми, 
про які міркував і сам автор. Най-
перша – сенс людського (вужче – 
чоловічого) існування. Чи не 
схожі сучасні офіси, корпора-
тивні структури з їхнім драйвом 
до кар’єрного зростання, стар-
тапи, у шалений успіх котрих ві-
рять засновники, на фортеці на-
шого раціо на межі безкрайніх 
пустель життєвої непевності? 
Вони покликані наповнити наші 
життя змістом, але що як це про-
сто ілюзія, а справжня подія так і 
не трапиться? Що тоді обрати – 
чекання пригоди чи затишок міс-
течкового комфорту? За що ми 
змагаємося?

Друга – роман Буццаті є роз-
мислом про ідеал справжнього 
чоловіка. Здавалося б, саме вій-
ськові й мають правити тут за 
зразок. Проте рішучість розби-
вається тут об вічне чекання, 
спритність знецінено браком 
реальних викликів, а мужність 
просто не має сенсу, адже її не-
можливо виявити. Виходить, 
перед нами світ, який більше не 
потребує якостей, котрі тради-
ційно називають чоловічими? 
Можливо, це лише омана – 
«справжня» маскулінність по-
трібна деінде? А може, стан ре-
чей і справді змінився, але нам 
так хочеться плекати в собі вже 
непотрібні, проте такі прива-
бливі, романтичні образи не-
зламних чоловіків у мундирах?

Нарешті, роман є полемі-
кою автора зі світом довкола 

себе та із самим собою в час, 
коли Італію полонить брава па-
тріотична пропаганда, друзі 
довкола захоплюються по лу-
м’я ними промовами Муссоліні, 
а той пропонує прості та на-
тхненні рецепти розв’язання 
національних проблем. Фа-
шизм – це коли всі питання ви-
рішують силою і з відчуттям 
власної правоти. «Татарська 
пустеля» своїм обережним пе-
симізмом і сумною іронією неа-
бияк контрастувала із захопле-
ними істериками прибічників 
дуче. То був жест розумного 
скептика серед самогубного ма-
сового психозу, спровокованого 
мілітаристською пропагандою. 
Країнам, що досі покладаються 
на силу в зовнішній та вну-
трішній політиці, бракує зараз 
саме таких тверезих голосів.

Важливим є фінал книжки, 
коли вирішальна битва таки 
настає. Вже немолодий Дроґо 
осягає життєвий сенс нараз, у 
короткому моменті зрозумівши 
течію свого перебування у світі 
та мету побуту в фортеці. Воче-
видь, тут не місце описувати 
суть його відкриття: кожен чи-
тач має зробити це сам. Осо-
бливо якщо він чоловік, осо-
бливо якщо йому щойно ми-
нуло 21. 

ліТеРАТУРНі ПАРАлелі
«Марш  
Радецького»
Роман австрійського 
письменника, єврея за 
походженням Йозефа 
Рота неначе віддзер-
калює образи та про-
блематику «Татарської 
пустелі». Рот наро-
дився на Галичині, у 
містечку Броди 1894-
го, проте свій голо-
вний текст написав 
лише за два роки до роману Буццаті – 1932-го. 
Це також книжка про духовні митарства моло-
дого офіцера, щоправда, тут більше подій і ба-
гатша панорама тогочасного життєвого укладу, 
що різко контрастує з мінімалістичним описом 
та насиченою символікою роману італійського 
автора. Персонажі «Маршу Радецького», а це 
кілька поколінь офіцерів, також не мають ви-
бору та мусять перебути й перестраждати зане-
пад імперії. Для Рота це спогад, адже він пере-
живає крах Австро-Угорщини у 24 роки і далі, 
аж до своєї раптової смерті в 1939-му, фак-
тично в кожному своєму тексті витворюватиме 
міф тієї імперії (до речі, Рот також журналіст). 
Натомість для Буццаті, який із дитинства виніс 
хіба що спогади про брутальність австрійських 
вояків під час війни, власний роман є радше 
передбаченням – передчуттям нетривкості й 
приреченості будь-якої влади.

еКРАНіЗАЦіЯ РоМАНУ
Антимілітаристський пафос 
Найвідоміший твір Буццаті екранізував 1976 
року його співвітчизник Валеріо Дзурліні. Для 
визнаного режисера, що на той час уже був ла-
уреатом Венеційського кінофестивалю, то 
останній фільм творчої біографії – вельми сим-
волічно. Щоправда, екранізація, як видається, 
повсякчас намагається уникати зайвої символі-
зації і прагне більшої реалістичності в 
інтер’єрах та локаціях, ніж це закладено в тек-
сті книжки. Посилено також антимілітарист-

ський пафос: Дзурліні, як і багато італійської 
творчої інтелігенції, мав ліві переконання. Сю-
жет дещо драматизовано, а фінал зроблено 
менш песимістичним, і це теж зрозуміло, адже 
замість повчальної притчі постала видовищна, 
як на свій час, стрічка з потужним «зірковим» 
складом. 

БіоГРАфіЧНА НоТА
Зовні звичайний журналіст
Біографія Діно Буццаті (1906–1972) мала б надихати лю-
дей, котрі все життя мають справу з прагматичними тек-
стами, проте не покидають мрії одного дня написати твір, 
що вийде поза межі їхнього власного часу. Він отримав ди-
плом юриста, все життя працював для міланської щоденної 
газети, але досі залишається з нами, створивши поміж ін-
ших своїх художніх творів геніальний роман про людську 
самотність та життєвий вибір. «Татарська пустеля» 

з’явилася після журналістського 
відрядження до Ефіопії, що тоді 
була окупована італійськими вій-
ськами, – дуче у такий спосіб вті-
лював мрії про відродження Рим-
ської імперії. Екзотика далеких і 
невідомих теренів, напруження 
воєнного часу наклалися на ди-
тячі спогади часів Першої світової 
– так народився шедевр. Після ві-
йни книжку перевидали, оцінили 
вдома, а далі й у Франції, де вона 
пасувала до резонансного на той 

час екзистенціалізму. 
І до, і після Буццаті багато писав. За публіцистику напри-
кінці життя йому вручать престижну італійську журналіст-
ську премію, але на той час у доробку буде ще п’ять рома-
нів, шість збірок короткої прози та понад десяток п’єс. Утім, 
в історії літератури залишаться найперше дві книжки: «Та-
тарська пустеля» та «Коломбр», що містить 51 його най-
краще оповідання. Цікаво, що свій шедевральний роман 
Буццаті створив майже точно посередині життя: у 34, за 32 
роки до його закінчення. Тож це справжня епопея про 
кризу середнього віку, у той час як оповідання згаданої 
збірки написані вже на схилі років (1966). Та й опісля енер-
гійний журналіст ще багато встиг: одружитися, написати 
напівжартівливу поему про справжнє кохання і насамкі-
нець, захворівши на рак, знайти мужність попрощатися зі 
своєю публікою добіркою оповідань «Важкі ночі» (1971).  
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Руханка для звивин

З
устрілися колись із німець-
ким родичем, із яким не 
бачилися 20 років. Часу 
було не дуже багато, щоб 

детально переповідати один од-
ному, що за цей період сталося, 
а в загальних рисах ми й так 
знали. Погода виявилася пас-
кудна, щоб про неї ще й роз-
мовляти, знайомі мені пріз-
вища гравців Бундесліги закін-
чилися на Швайнштайґері. І тут 
з’ясувалося, що ми обидва що-
йно прочитали «Історію Єв-
ропи» Нормана Дейвіса. Розум-
ної книжки такої товщини нам 
вистачило для обговорення до 
самого аеропорту. «А ви знаєте, 
що табуретки винайшли като-
лицькі ченці?» – спитав на про-
щання родич у прикордонника у 
віконечку. Той засовався на своїй 
табуретці. 

Відтоді я збагнув, що пере-
кладні нон-фікшн книжки, особ-
ливо в перекладі Петра Тара-
щука, читати час від часу треба. 
Щонайменше для того, щоб 
було про що з прикордонни-
ками поговорити. 

Автор:  
Антон Санченко 

«ГРеКи, АРАБи і Ми»
Колективна збірка французьких на-

уковців, перекладена Адрієм Рєпою. Це 
полемічна книжка, написана у відпо-
відь на трактат Сільвена Ґуґенейма 
«Арістотель у Мон-Сен-Мішель», у 
якому він обстоює думку, що Західна 
Європа успадкувала античні наукові 
здобутки безпосередньо від греків і 
провідна роль у цьому арабських філо-
софів та математиків перебільшена. 
Ось такий, здавалося б, неважливий 
привід послужив початком кількаріч-
ної полеміки в пресі, у книзі відобра-
жено її перебіг на 2010 рік. 

Виявляється, «хохлосрач» – це не 
суто українська розвага. Якщо ви хо-
чете протролити французів, залежно 
від ситуації доводьте, що Захід успад-
кував грецькі наукові здобутки за або 
без посередництва арабів. Усе в них 
як у людей: вульгаризаторські статті 
у пресі, петиції цілих кафедр істори-

ків, яких ніхто не слухає, бо для 
їхніх телеведучих це надскладно, 
свої професори Фоменки й Веле-
сові книги, вікі-війни, у яких деякі 
статті правлять по тисячі разів. І 
все довкола абсолютно другоряд-
ного, як на мене, питання, чи пере-
кладав такий собі Яків із Венеції 
твори Арістотеля латиною, чи вони 
потрапили в Європу через ісламські 
халіфати в Іспанії. Кількість поле-
мічних статей у серйозних газетах 
вражає. Взагалі дивує, що вони це 
друкують, а не тільки новини про 
чупакабру. 

Згадана книжка корисна нам пе-
редовсім як посібник із французьких 
методів полеміки, аби ми були напо-
готові, коли їхній наступний шукач 
сенсацій почне спростовувати, що всі 
французькі монархи присягали на 
кириличному Євангелії Анни Ярос-
лавни. 

ЧАРльЗ КіНГ
«іСТоРіЯ 
ЧоРНоГо МоРЯ» 
Можливо, Чарльз 
Кінг дещо повер-
хово змальовував ті 
періоди й береги, 
які нам добре ві-
домі з вітчизняних 
джерел, про Херсо-
нес чи Ольвію на-
писав на двох-
трьох сторінках, а 
не грубий том, як 
заведено поміж 
українських нау-
ковців. Але є в його 
книжці щось зна-
чно привабливіше 
– панорама. Країн, 
народів, часів, які 
пронеслися над нашим морем і які в 
українській школі чомусь не вивчають 
комплексно. Тобто про те, що цар Мі-
трідат отруївся цикутою в Керчі шко-
лярам ще розповідають, а про те, що 
похований він у родовому мавзолеї в 
турецькому Синопі, якось уже й ні. А 
між тим Понтійське царство володіло 
обома берегами моря, без демарка-
ційної лінії територіальних вод між 
Кримом та Анатолійським берегом. 
Або ось чому ніхто з вітчизняних ав-
торів так і не написав, що ж сталося з 

Візантійською імпе-
рією після захо-
плення турками 
Царгорода? На ві-
зантиністів україн-
ська література 
точно не бідна. Чому 
ж ніхто з них так і не 
прохопився, що до-
брячий уламок цар-
ства – Трапезундська 
імперія – ще трива-
лий час існував на 
чорноморському узбе-
режжі сучасної Туреч-
чини, замирився з 
турками та навколиш-
німи горцями і зник 
внаслідок не завою-
вання, а династичних 
шлюбів? Навіть істо-
рію Кримської війни, 
виявляється, подавали 

нам якось одноманітно-героїчно, 
тільки про Севастополь, а не про Кін-
бурн. Ну і таке інше. Історія Чорного 
моря була повною лакун для того, хто 
вивчав її за підручниками лише однієї 
з чорноморських країн, а панорамне 
бачення якраз і далося далекому аме-
риканському професорові з його уні-
верситетської бібліотеки. Подякувати 
ж за те, що американець заговорив 
українською, слід перекладачеві Ми-
колі Климчуку. 
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БРАЯН фейґеН «ВелиКе ПоТеПліННЯ. 
ЗМіНА КліМАТУ ТА ПіДНеСеННЯ й ГиБель 
ЦиВіліЗАЦій» 

Переклад Тараса Цимбала, який вра-
зив мене рідкісним словом «палеокліма-
тологиня», якого не знає Google. Він про-
понує замінити його на звичайнісіньку 
«палеокліматологію», якій, власне, і при-
свячено книжку. Не так кліматичним 
змінам упродовж тисячоліть, а пере-
важно «Середньовічному теплому пері-
оду» (800–1400 рр. н. е.), котрий і до 
цього автора дехто вважав головним 
чинником нагромадження європей-
цями ресурсів для стрімкої експансії 
всією планетою – від експедицій вікін-
гів до Гренландії та Америки до пла-
вань Васко да Ґами й Магеллана. Але 
саме Фейґен поглянув на проблему 
ширше, вже в планетарному масштабі, 
із залученням цивілізацій майя, ін-
ків, давніх китайців тощо та інстру-
ментальних методів сучасності, щоб 
побудувати модель глобальних змін 
клімату того періоду та їхнього 
впливу на долю тодішніх імперій. Це 
вже не нудна метеорологія, а захоплива 
історія. Вражають колекція і географічний ареал задія-
них прикладів – від острова Пасхи й бедуїнів Сахари до 
зниклих держав на території сучасного Таїланду й мон-
гольських степів. І, як з’ясувалося, те, що європейці 
оптимістично називали «Середньовічним кліматичним 
оптимумом», для інших регіонів планети виявилося сто-
літтями посух, стихійних лих, тайфунів, Ель-Ніньйо та 
інших капостей. 

Варто було б додати до переліку зниклих держав і 
давню Русь, хоча в нас і тоді дощило. Хоч як прикро 

нам це усвідомлювати, перша Українська держава зни-
кла не в результаті роздробленості князівств, як роз-
повідали у вітчизняних школах, а внаслідок підви-
щення середньорічних температур у Великому степу 
лише на один градус, що привело в рух орди кочівни-

ків. Причиново-наслідкові зв’язки 
цього епічного руху автор пока-
зав доволі аргументовано. Утім, 
«Середньовічний теплий період» 
має цінність не сам по собі, а як 
найвагоміший аргумент у поле-
міці про техногенні впливи на 
клімат планети. Мовляв, не не-
рвуйтеся, колись таке вже було. А 
ми зараз узагалі живемо в Малому 
льодовиковому періоді і, якби не ті 
димні заводи, пароплави й автомо-
білі, напевно, мерзли б. Автор пере-
конливо, з графіками середньоріч-
них температур, доводить, що це не 
так і що середньовічне потепління 
вже перевершено. 

Після всіх цих пояснень про 
кухню клімату та його вплив на по-
стання і падіння імперій починаєш 
розуміти, наскільки українцям на-
справді пощастило з місцем під сон-
цем. А після того, як один мій знайо-
мий журналіст виклав у Facebook 

фото з вигорілого навесні кримського степу, в якому 
вже кілька років не було жодного дощу й більше не 
квітнуть маки, я навіть посварився з іншим френдом, 
перекладачем розумних книжок, який уперто доводив, 
що всі ті вигадки з потеплінням – це лише рекламна 
кампанія Альберта Ґора. Дивлюся на термометр о пер-
шій годині ночі, витираю хусточкою піт із чола й мири-
тися з тим адептом всесильності рекламних технологій 
не поспішаю.  

ДжАРеД ДАйМоНД «ЗБРоЯ, МіКРоБи і хАРЧ» 
«Забув автора й назву, – сказав я продавчині книгарні. – 
Щось там про харчі та мечі. Подивіться в 
комп’ютері». «Таку книжку не 
можна забувати, – з осудом ска-
зала дівчина й повела мене в най-
дальший від покупців закуток 
зали, до найпотаємнішої шафи, у 
якій, вочевидь, зберігалися ви-
дання, котрі самим продавцям 
було шкода віддавати з магазину. – 
Джаред Даймонд, лауреат Пулітце-
рівської премії. Світовий науковий 
бестселер». «А такі бувають?» – 
здивувався я.

Утім, виявилося, що це безглузде 
в нашій країні словосполучення «на-
уковий бестселер» таки правдиве, бо 
всі мої друзі, кому я намагався розпо-
вісти про свій захват ерудицією ав-
тора, широтою його знань, у яких по-
єднуються такі далекі дисципліни, як 
лінгвістика, генетика, біологія й орні-
тологія, і це ще не все, з’ясувалося, ту 
книжку вже прочитали й підступно 
мовчали. Тобто наукові бестселери не 
вигадка, вони є.

Проте значно більше мене турбує питання, чому 
віт чизняні науковці, ті самі історики, яких останнім 

часом видають достатньо, все ще 
зосере джені на копирсанні в отих опи-
сових працях щодо чимраз вужчих 
епізодів виключно української історії, 
як-от трипільські горщики чи ґудзики 
старшини Лубенського полку. Де 
впевнене використання багатющих 
наукових колекцій і архівів усього 
світу, міждисциплінарність, політ 
думки, осяяння, зацікавлення усім 
світом? Де, власне, перехід від кро-
піткого збирання фактів й аналізу 
до, нарешті, синтезу? 

Отже, як написати науковий 
бестселер? Даймонд своїм прикла-
дом показує, що дуже просто. Мама-
лінгвіст, тато-генетик, 50 років в 
університетських бібліотеках і  
33 роки польових досліджень пер-
вісних суспільств в усіх куточках 
світу включно з Новою Гвінеєю. 
Може, хтось із наших спробує? Як 
воно, перекладати такий бестсе-
лер, мрію запитати Тараса Цим-
бала особисто.
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Між НеБоМ і ЗеМлею
ХТОНІЧНИЙ СВІТ. 

Тунелі й труби 
підземель Одеси 

КОРОНА ОПЕРНОГО ТЕАТРУ. 
Скульптурна група над 

головним входом
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С
онце, море, пляж, пиво, гу-
мор – цей стереотипний на-
бір туристичних принад 
Одеси настільки звужений, 

що міг би вміститися у найменшу 
валізу будь-якого мандрівника. До-
бре, що є не такий позірний бік 
цього портового міста, про який 
мало знають навіть самі його меш-
канці. Під Одесою розкинувся най-
більший у світі заплутаний, покину-
тий та абсолютно безсистемний 
підземний лабіринт, створений пе-
реважно руками людини. Понад  
3 тис. км підземних ходів – це важко 
навіть уявити! Покинуті шахти з ви-
добутку понтичного вапняку пере-
межовуються із залишеними бом-
босховищами, гігантськими зала-
 ми, дренажними галереями та при-
родними печерами, яким мільйони 
років. Кажуть, що на початку XX сто-
ліття тут переховувалися контра-
бандисти, а під час Другої світової 
війни – партизани. Розгалужений 
підземний світ Одеси ніби створює 
окреме місто. Утім, прогулянка без 
досвідченого гіда в цих лабіринтах 
може стати фатальною, єдиної 
схеми ходів немає. Одесу з висоти 
пташиного польоту побачити не 
менш складно, але то не проблема 
для урбан-експлорерів, які час від 
часу навідуються сюди, щоб пола-
зити підземеллями, прогулятися 
дахами й пофотографувати. Усе це 
відкриває нові, нестандартні по-
гляди на популярне місто для від-
починку. 

ЯНГОЛИ НАД МІСТОМ. 
Одеса з верхівки 
Оперного театру

МАСИВНА ПЕРЕШКОДА. 
Зруйнована гірнича 

вагонетка у дренажній 
системі поблизу пляжу 

Ланжерон

БЕЗ КЛАУСТРОФОБІЇ. 
Підземний табір  
урбан-експлорерів

РОЗБИТІ БОЧКИ. У покинутих погребах 
зруйнованого коньячного заводу 

Автор: Владислав Вознюк 
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Відгуки на статтю «За межею терпіння» в 
№ 27/2013, у якій Тиждень аналізує, чому 
бунт у Врадіївці може повторитися в інших 
регіонах 
Невідомий: Несправедливість – дуже 
м’який визначник для загальної ситуації, що 
склалася. Середньостатистичний українець 
має, на мою думку, багато недоліків як 
громадянин (у плані «моя хата скраю»). 
Проте якщо працівники ПРАВООХОРОННИХ 
органів роблять громадян беззахисними 
перед насильством і самі його чинять, хвиля 
протестів і фізичне насильство у відповідь –  
це передбачувано, але цього мало. Для 
перемоги над владою беззаконня потрібна 
послідовність. Я пригадую перехід метро 
«Золоті ворота»/«Театральна» під час 
подій 2004 р. Тебе випихають із вагона ті, 
хто ззаду, але водночас тримають, щоб не 
впав. Скінчилася революція – і знову ніхто 
нікому не треба. Давайте дізнаємося, кому це 
вигідно?
Гость: МВД изжило себя. Для нормального 
функционирования его в будущем 
необходимо повторить путь республик 
Прибалтики или Грузии. Всех без исключения 
уволить и набрать новых. 
Николай: Пока будет уродливая система 
обжалования, не будет порядка. Это же 
надо изобрести насколько дебильную 

систему: жалуюсь в областную прокуратуру 
на бездействие прокурора – из областной 
прокуратуры приходит петиция в местную 
прокуратуру, чтобы разобрались с жалобой 
на себя. Пишем в Генпрокуратуру жалобу 
на местного прокурора – приходит петиция 
в областную, а та отправляет обратно в 
местную, чтобы те разобрались с жалобой  
на себя. Отправляем уполномоченной  
по правам человека – путь повторяется.  
И пока не обратились в ЕСПЧ, дело с места не 
сдвинулось.  
Вся правда: Усім відомо, що робиться в 
таких маленьких селищах в Україні, а тим 
паче де міліція і прокуратура ведуть свій 
бізнес, іншими словами, гноблять людей. 
Відносно всіх міліціонерів та прокурорів від 
найменшої ланки до найвищої обласної 
вимагати треба звільнення і під суд усіх до 
єдиного. Це ж єдина система, когось одного 
лишать – усе буде таке саме. Це не залежить 
від начальника чи заступника. Це одна єдина 
«банда», і ніколи не повірю, що в цій банді є 
справедливі люди. НІКОЛИ!!! Всі справедливі 
менти давно повтікали з цієї «непрозорої» 
підпільної системи-держави. Всім ментам про 
це відомо і прокуратурі України також. Робіть 
висновки, що в нас міліція ніколи не була 
захисником держави, а, навпаки, сама собі 
для себе жила і живе! 

Відгук на статтю «Визнана ворогом»  
у № 23/2013, у якій Володимир Василенко 
розслідує цілеспрямовану боротьбу проти 
української мови в добу незалежності 
Сергій Нас: Чомусь недооцінюється 
Вами поширення української мови в 
інтернеті й у програмних продуктах, 
а також спілкування на форумах. Так, 
я, наприклад, зарегився був в одній 
грі, й спілкування українською мені 
комфорту і задоволення не принесло. 
Щодо мови також хочу звернути увагу на 
досить невелику кількість україномовних 
сайтів. Так, я любитель футболу і не 
можу знайти хорошого сайта, який би 
постійно оновлювався і видавав новини 
своєчасно. «Чемпіон» по святах не 
працює, «онлайн футбол» раз через раз і 
ніби як передруковує з інших сайтів. Зараз 
«український футбол» з’явився, додав 
у закладки – побачимо. Щодо розвитку 
мови вважаю, що українську (офіційну) 
треба наближати до сучасності й додати в 
словник не тільки слова західноукраїнські, 
а й східноукраїнські. Мова ж розвивається, 
шановні! Наприклад, рос. пєтух – укр. 
когут (на Заході досить вживане), півень 
(в основному центральна Україна), петух 
(через укр.«е» – Східна Україна), і так 
багато слів. 

олена Чекан Валерія Бурлакова

НАш ТИЖДЕНЬ| 
ДиВо  

ПоРУЧ 
жАх Не  
В ТоМУ

ТУРиСТи  
З РоСії

Максим Соловйов

Коли світло перебувало на 
самоті, сповнене вічної любові, 
воно створило всесвіт. Ми за-
звичай не дякуємо за цей вияв 
ласки, віками вирішуючи про-
блеми «хліба та видовищ» і 
знищуючи себе у війнах. Утім, 
людство не припиняє пошуків 
позаземного життя, адже, як 
сказав Ейнштейн, «найцікаві-
шим є те, що світ майже на-
певно має зміст». До речі, по-
руч із нами є дивовижне ство-
ріння, яке викликає захват 
своїм існуванням, – це малень-
кий водяний ведмідь Tardig-
rada (тихохідка). Маючи розмір 
0,1 мм, вони живуть у глибинах 
Маріанської западини, Гіма-
лаях та пустелі Сахара, в ана-
біозі витримують ядерний ви-
бух і відкритий космос. Ці іс-
тоти поруч, але ми їх не поміча-
ємо, як не помічаємо одне од-
ного, зосереджені на своїх про-
блемах.  

Сільські жінки трощать 
вік на відділків міліції та ганя-
ють по полю гопників. Журна-
лістів вчать відбиватися від на-
йманців влади. Судді, уважно 
вислухавши адвокатів, чита-
ють готові ухвали. Масштаби 
катастрофи зростають непо-
мітно. Так буває восени: наче 
ще вчора було зелено й тепло, 
сьогодні – лише голі дерева та 
калюжі. Це як обухом по го-
лові. Коли звичайна розмова з 
друзями раптом починає на-
гадувати бесіди героїв «Зали -
шен    ця». Коли обіймаєш хлоп-
 ця, розуміючи, що за годину 
він поїде до СІЗО ні за що. 
Коли бачиш залитий кров’ю 
асфальт у Врадіївці. І коли від-
чуваєш, що все це зовсім не 
страшно. Бо ж, як писала Ліна 
Костенко: «Жах не в тому, що 
щось зміниться, – жах у тому, 
що все може залишитися так 
само». 

Нещодавно зустрів дав-
нього друга, якого не бачив 
уже кілька років. І відразу зро-
бив для себе два відкриття. 
По-перше, мій товариш одру-
жився з кубинською дівчиною, 
з якою познайомився в Китаї. 
По друге, і це вразило мене 
найбільше, він почав спілкува-
тися українською мовою, хоча 
раніше ми з ним говорили ро-
сійською. Понад те, його дру-
жина вчить українську, щоб 
розмовляти з чоловіком не 
тільки англійською. Водночас 
він, щоб не образити свою по-
ловинку, почав опановувати 
іспанську, бо ця мова є дер-
жавною на Кубі. Помітивши 
домінування російської в бага-
тьох сферах життя в Україні, 
дружина друга зробила висно-
вок, що в нас чимало туристів 
із Росії, доки чоловік не роз-
плющив їй очі на реальний 
стан справ. 

ЗВоРоТНий ЗВ’ЯЗоК 
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