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Міліціонери визнають: 
українська правоохоронна 
система прогнила настільки, що 
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для єдиної валюти

Експедиція по нектар безсмертя
Тиждень побував на Кумбха-Мела – 
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яке відбувається раз на 12 років неподалік 

священного індійського міста Аллахабада

Парадокси трипології
Чому міф про трипільців як перших 

українців і творців найдавнішої 
земної цивілізації не тільки не 

возвеличує Україну, а й грає на руку 
прихильникам «єдіной і нєдєлімой» 
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 18 липня 1918  19 липня 1333  20 липня 1903 

Корпорація Ford Motor 
Company випустила у продаж 
свій перший автомобіль  
«модель А»

 11–17 липня 
Стартував чемпіонат української футбольної прем’єр-ліги. Вперше 
не спрацював спортивний принцип заміщення аутсайдерів прем’єр-
ліги лідерами першої ліги. Фінансові проблеми «Сталі» (Алчевськ) і 
«Кривбасу» (Кривий Ріг) дали змогу залишитись у прем’єр-лізі запо-
різькому «Металургу» та ужгородській «Говерлі» – останнім коман-
дам за підсумками минулого сезону

Народні виступи про-
ти міліції біля рай-
відділка у Фастові на 
Київ щині та біля Свя-
тошинського РВВС у 
столиці 

Опозиція зірва-
ла спробу провес-
ти нелегітимну, 
на її думку, сесію 
Київ ради 

Гетьман Павло Скоро-
падський затвердив 
військово-морський пра-
пор Української держави

Нищівна поразка  
шотландців біля 
Халідон-Хілла у другій 
війні за незалежність 
від Англії

Тиждень  
в історії

15 
липня в Україну не 
впустили громадя-
нина Російської Феде-
рації, фотографа 

Юрія Барабаша. Українські при-
кордонники вручили йому від-
повідний документ – «Акт про 
повернення». У графі про при-
чини лаконічно зазначено: «За-
борона в’їзду в Україну». За сло-
вами Барабаша, йому повідо-
мили, що рішення прийняла 
Служба безпеки 10 липня, забо-

рона на п’ять років. На час здачі 
цього номера до друку росіянин 
запевняв, що досі нічого не знає 
про її причини. Між тим на-
ступного дня після інциденту 
під центральним офісом СБУ 
відбувся пікет за участю гро-
мадських активістів та журна-
лістів, які вимагали пояснень 
щодо ситуації з Барабашем. Річ 
у тому, що росіянин має україн-
ське коріння (онук відомого 
українського літературознавця 

«Ворог держави» № 1

Юрія Барабаша) й ідентифікує 
себе саме з Україною, в останні 
роки дуже часто приїздив сюди, 
був активним учасником гро-
мадських виступів, у тому числі 
політичних, зокрема на захист 
української мови. У листопаді 
2012-го його затримали правоо-
хоронці під час сутички з учас-
никами акції, присвяченої річ-
ниці Помаранчевої революції на 
столичному Майдані (див. 
Тиждень, № 48/2012). Світ-

Автор: 
Олександр 
Михельсон
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Папа Римський  
Климент XIV видав 
буллу про заборону 
Ордену єзуїтів

У Польщі скасовано во-
єнний стан, запрова-
джений генералом Вой-
цехом Ярузельським у 
грудні 1981 року

 21 липня 1773  22 липня 1983  24 липня 1783  23 липня 1918 

Народився Сімон Болі-
вар, лідер боротьби за не-
залежність іспанських ко-
лоній у Латинській Аме-
риці

Омський уряд ад-
мірала Алєксандра 
Колчака проголосив 
незалежність Сибіру 
й скасував усі біль-
шовицькі закони

Сейм Польщі ухвалив 
резолюцію щодо Во-
линської трагедії, у якій 
ідеться про «етнічні чист-
ки з ознаками геноци-
ду» щодо поляків

Євросуд розпо-
чав розгляд другої 
скарги Юлії Тимо-
шенко (про кримі-
нальне пересліду-
вання)

лини Барабаша з акцій протес-
тів не раз публікували різнома-
нітні ЗМІ. І саме він став одним 
з авторів фотовідеодобірки 
бійки в Києві 18 травня, коли 
охоронець «антифашистського» 
мітингу ПР Вадим Тітушко на-
пав на журналістку Ольгу Сні-
царчук. Ця добірка й завадила 
регіоналам та МВС «довести», 
що Тітушко і компанія брали 
участь у заворушеннях на боці 
опозиціонерів. 

Як заявила пікетувальни-
кам речниця СБУ Лада Сафо-
нова, Барабаша не пускають «в 
інтересах держави». І зазна-
чила, що «не існує практики у 
світі, аби спецслужби поясню-
вали такі рішення». Насправді 
це не зовсім так і для світу, і для 
України, що може свідчити про 
певну вибірковість наших спец-
служб. Зокрема, у червні 2006 
року СБУ заборонила в’їзд депу-
татам Держдуми Владіміру Жи-
ріновскому та Константіну Зату-
ліну. А в травні 2008-го такий 
самий захід вжили щодо тодіш-
нього мера Москви Юрія Луж-
кова. І в усіх цих випадках СБУ 
та МЗС офіційно й відверто по-
яснювали, що російські грома-
дяни оголошені персонами нон 
ґрата за недружні висловлю-
вання на адресу Української 
держави та участь у політичних 
масових акціях відверто антиу-
країнського спрямування. На-
томість із приходом до влади 
Партії регіонів та зі зміною ке-
рівництва Служби безпеки 
України підходи до визначення 
списку нев’їздних, схоже, карди-
нально змінилися. Понад те, дії 
спецслужб зараз підозріло нага-
дують переддень Помаранчевої 
революції. Зокрема, восени 
2004-го до нашої країни не 
впустили двох активістів серб-

ської громадської організації 
«Отпор», і влада, як і тепер, та-
кож відмовлялася пояснювати 
причини. «Правові підстави та-
ких рішень не зобов’язують вмо-
тивовувати їх прийняття», – за-
являв тоді заступник голови Ад-
міністрації президента Василь 
Базів. У нинішній Україні, що-
правда, як запевняє керівни-
цтво, жодної революції статися 
не повинно і не може, мовляв, 
на те немає причин. Але тенден-
ції чомусь повторюються. 

У зв’язку з цим можна зга-
дати події трирічної давності, 
коли в аеропорту «Бориспіль» 
затримали представника ні-
мецького Фонду Конрада Аде-
науера Ніко Ланґе, який до того 
критично висловлювався про 
діяльність команди президента 
Януковича, й заборонили йому 
в’їзд в Україну. Тоді ця забо-
рона без пояснення причин ви-
кликала дипломатичний скан-
дал, і зрештою правоохоронці 
були змушені повідомити, що 
їхні дії зумовлені нібито «за-
грозою» втручання Ланґе у 
«внутрішні справи держави». 
Водночас незадовго до згада-
ного інциденту нова влада по-
знімала заборону на в’їзд відо-
мим українофобам на кшталт 
Жиріновского чи Затуліна, 
хоча вони безпосередньо втру-
чалися в українські справи вже 
давно, зокрема прямо запере-
чуючи українську державність.   

Понад те, нині вітчизняні 
спецслужби періодично демон-
струють дивну лояльність до 
російських колег. Досить зга-
дати, як у жовтні 2012 року ФСБ 
викрала в Києві й вивезла до 
РФ російського опозиціонера 
Лєоніда Развозжаєва, який 
саме збирався просити в Укра-
їні політичного притулку. 

Протягом тижня скоєно два 
напади на інкасаторів: у Ми-
колаєві та на Дніпропетров-
щині. Під час пограбувань за-
гинули інкасатори і двоє зло-
чинців

Едвард Сноу-
ден попросив 
політичного 
притулку  
в Росії

Іще один політичний 
Генпрокуратура дістала 
черговий гучний ляпас на 
міжнародній арені. 15 
лип ня Апеляційний суд 
Мілана відмовив у екстра-
диції до України колиш-
нього кандидата в депу-
тати від опозиції в так зва-
ному проблемному 94-му 
окрузі на Київщині Ві-
ктора Романюка. Як роз-
повів Тижню сам опозиці-
онер, представники ГПУ 
на засідання навіть не з’явились. Він запевняє, що хоче 
повернутися до України, але не тепер: «Якщо я це 
зроб лю зараз, то мене одразу заарештують. Доводити, 
що біле – це біле, а чорне – це чорне, в Україні я не зби-
раюсь. Перебуваючи в Італії, зможу значно ефектив-
ніше працювати». Нині Романюк розмірковує над орга-
нізацією своєї кампанії на повторних виборах у 94-му 
окрузі: «Маю зараз два напрями роботи. Перший – за-
крити кримінальні справи, порушені проти мене в 
Україні, або принаймні довести абсолютно замовний 
їхній характер. Матеріали цих справ були передані в 
Італію, й італійське правосуддя також визнало їх недо-
лугість. Другий напрям діяльності – робота в окрузі. Я 
інформуватиму громадськість про ситуацію довкола 
мене. Річ у тому, що ордер на моє затримання наразі 
скасовано лише в Італії, а в інших країнах він має чин-
ність. Тобто якщо я виїду, наприклад, у Грецію чи Швей-
царію, буду затриманий». 
Віктор Романюк говорить, що вдома проти нього відкрито 
п’ять кримінальних проваджень: «Українське правосуддя 
працює в режимі рефлексів, реагуючи або на гроші, або 
на дзвінок. На мене ж була дана чітка команда «фас» (ра-
ніше Віктор Романюк заявляв, що його переслідування 
замовила опонентка, кандидат у депутати від влади в 
тому ж таки 94-му окрузі Тетяна Засуха. – Ред.). Маю на 
руках рішення суду, з якого випливає, що перед тим, як 
починати щодо мене кримінальне провадження, не було 
вчинено жодної слідчої дії, – після такого юридичного аб-
сурду мені вже навіть не треба виправдовуватись».
Водночас Віктор Романюк стверджує, що українське кон-
сульство шпигувало за ним в Італії: «Офіцер з безпеки 
нашого консульства, очевидно, отримав завдання орга-
нізувати стеження за мною, я помічав шпигування».
Інтерв’ю з Віктором Романюком читайте на сайті  
Тиждень.ua
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БОРиС ЛОжКІН
відзначений Росією
Рада Федерації нагородила його  
почесною грамотою за великий  
внесок у розвиток ЗМІ та «зміцнення 
добросусідських відносин  
між Росією та Україною». 
Донедавна Ложкін 
володів одним із 
найбільших укра-
їнських медіа-
холдингів, в акти-
ві якого були тіль-
ки російськомов-
ні видання

ЯН ТАБАчНиК
красиво прогнувся
«Українським  
Мойсеєм, що веде 
країну до Євро-
пи», назвав Віктора 
Януковича відомий 
акордеоніст  
і депутат  
від ПР

. 
СЄРґЄй МАґНІТСКІй
винен посмертно
Суд Москви заочно визнав винним 
в ухилянні від сплати податків ауди-
тора фонду Hermitage Capital, який 
2009 року помер у СІЗО. 
США мають намір 
розширити список 
російських чинов-
ників, яким  
заборонено в’їзд 
до країни через 
причетність до 
«справи Маґ-
нітского»

ВІКТОР ЛЕОНЕНКО 
і футбольна цензура
Екс-футболіст київського  
«Динамо» втратив місце  
футбольного експерта на телека-
налі «2+2» через критичні вислов-
лювання в ефірі програ-
ми «Про футбол» на 
адресу Ріната Ах-
метова та  
Ігоря Суркіса.  
Зокрема, Ахме-
тов, за слова-
ми Леоненка, 
«може все ку-
пити»

у 3 рази
збільшився дефіцит державного 
бюджету за перше півріччя 2013-го 
– до 22,5 млрд грн проти 6,7 мдрд 
грн за перше півріччя 2012-го. Дані 
Міністерства фінансів

ФЕйС-КОНТРОЛЬ МАйжЕ СЕРйОЗНО

М
икола Азаров ще замолоду скушту-
вав журналістського хліба, тож має 
повне право давати поради колегам. 
На останньому брифінгу, присвяче-

ному покращенню економіки в першому пів-
річчі 2013-го, голова уряду по-батьківськи ска-
зав, що треба активніше висвітлювати успіхи на-
ших спортсменів на Універсіаді в Казані, й до-
дав: «Я сам особисто проконтролюю це. Мені 
цікаво, які канали розкажуть, а які замовчать і 
показуватимуть смітники». Та хіба Універсіада – 
єдиний здобуток українського трудового на-
роду? Хіба тільки нею відзначаються наші славні 
будні? Товаришу прем’єре, ваш наказ зрозуміли 
і негайно виконуємо.

Головне не перемога, а участь. П’яте 
почесне місце посідають юні українські 
спортсмени, що беруть участь в Універсіаді, 
яку цього року гостинно приймає Казань – 
столиця Татарстану, великий індустріаль-
ний, культурний і спортивний центр. Гордо 
сходять на п’єдестал українські борці, 
гребці й самбісти за своїми нагородами. 
Пишаємося золотом гімнаста Миколи Кук-
сенкова, колишнього киянина, і нехай він 
нині захищає кольори російського прапора, 
хіба стане це на заваді великого спортив-
ного свята на євразійському просторі? Адже 
недарма казав великий український 
прем’єр Микола Азаров: «Переможці Уні-

версіади – резерв України на майбутню 
Олімпіаду».  

Вісті з полів. Втомлено хилиться до землі 
дозріле колосся. Йдуть жнива. Невпинно зрос-
тає виробництво сільгосппродукції в Україні. 
15% понадпланових відсотків дали українські 
аграрії, що добре пам’ятають заклики Миколи 
Яновича брати лопати в руки й не скиглити. 
Буде цієї зими і гречка, і капуста – годі 
прем’єрові сумніватися, годі «папєрєднікам» 
зловтішатися. 

За великі улови. Велике свято прийшло на 
українські береги – День рибалки. Працівники, 
ветерани рибного господарства, члени їхніх 
родин чекають привітання від прем’єра. І воно 
не забарилося. Пам’ятає прем’єр про якісно 
нове «культивування аквакультури, розши-
рення ставкового та річкового рибальства». 
Про нього й нагадав у своєму вітальному слові, 
яке почули у віддалених рибальських селищах 
і на кораблях, що навіть у святковий день, як 
сказав Микола Янович, «сприяють наси-
ченню споживчого ринку високоякісною 
рибною продукцією, підвищенню 
ефективності використання водних 
біологічних ресурсів».

З машинами – допомо-
жуть. Деякі панікери кри-
чать, мовляв, про-
блеми на нашому 

На 49,5%
зріс первинний ринок ненових автомобілів в 
Україні за перше півріччя 2013-го. Дані Украв-
топрому

91,2 злочину на 10 тис. 
населення
Таким є найвищий криміногенний показник по-
між областей – на Донеччині. Середній по Україні 
– 90,8 злочину на 10 тис. населення. Дані ГПУ

Завдання прем’єра  
виконаємо і перевиконаємо!

Інновац� на межі «фантастики»
В Україні падає рівень розвитку інновацій. За рік вона втратила вісім позицій у 
рейтингу Global Innovation Index 2013 від Університету Корнелла (США), 
бізнес-школи INSEAD та Всесвітньої організації інтелектуальної власності WIPO. 
Глобальний інноваційний індекс складають уже шостий рік, оцінюючи ним рівень 
розвитку інновацій у 142 країнах: відповідний потенціал держав, їхні витрати на 
впровадження новинок і результат докладених зусиль. У ньому враховано 84 по-
казники: умови для відкриття й розвитку нового бізнесу, податкову політику в країні, 
якість вищої освіти, доступність макрофінансування та венчурного капіталу тощо. 
Цікаво, що в цьому рейтингу Україну значно випереджає Молдова (45-та позиція). За 
даними Європейської Бізнес Асоціації, у цій пострадянській республіці працює 
вдесятеро більше транснаціональних корпорацій, ніж у нашій країні. 

За даними Global Innovation
Index 2013

Місце в рейтингу                  

Бали (максимальна кількість 100)

Монголія

Ємен  

Білорусь

Велика 
Британія

ШвеціяШвейцарія

Естонія 

Росія 

Молдова

Україна
Туреччина

1 66,6
2 61,4

3 61,2

25 50,6

45 40,9

62 37,2
68 36,0

72 35,6
77 34,6

142 19,2

71 35,8

А саме великий 
міжнародний капітал, 
як засвідчив досвід азійських 
«тигрів» і Центрально-Східної Європи, 
здатний стимулювати розвиток інновацій. Натомість 
олігархічна модель економіки, як учить вітчизняний досвід, 
передбачає експлуатацію вже наявних активів із мінімальними 
витратами на нові технології та модернізацію.

ДОСЛІДжЕННЯ
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МАйжЕ СЕРйОЗНО

$500
платили американським блоге-
рам за кожну позитивну публіка-
цію про Януковича і ПР під час ви-
борів-2012. Розслідування агенції 
BuzzFeed зі США

52% росіян 
вважають, що правляча партія 
«Единая Россия» є виразником 
інтересів олігархів. Опитування 
«Левада-Центру»

Інновац� на межі «фантастики»
В Україні падає рівень розвитку інновацій. За рік вона втратила вісім позицій у 
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бізнес-школи INSEAD та Всесвітньої організації інтелектуальної власності WIPO. 
Глобальний інноваційний індекс складають уже шостий рік, оцінюючи ним рівень 
розвитку інновацій у 142 країнах: відповідний потенціал держав, їхні витрати на 
впровадження новинок і результат докладених зусиль. У ньому враховано 84 по-
казники: умови для відкриття й розвитку нового бізнесу, податкову політику в країні, 
якість вищої освіти, доступність макрофінансування та венчурного капіталу тощо. 
Цікаво, що в цьому рейтингу Україну значно випереджає Молдова (45-та позиція). За 
даними Європейської Бізнес Асоціації, у цій пострадянській республіці працює 
вдесятеро більше транснаціональних корпорацій, ніж у нашій країні. 

За даними Global Innovation
Index 2013
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Молдова
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2 61,4

3 61,2

25 50,6

45 40,9

62 37,2
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72 35,6
77 34,6

142 19,2

71 35,8

А саме великий 
міжнародний капітал, 
як засвідчив досвід азійських 
«тигрів» і Центрально-Східної Європи, 
здатний стимулювати розвиток інновацій. Натомість 
олігархічна модель економіки, як учить вітчизняний досвід, 
передбачає експлуатацію вже наявних активів із мінімальними 
витратами на нові технології та модернізацію.

ХОРОшІ НОВиНи

авторинку такі, що він ось-ось 
стане. Дарма стараються. Уряд 
твердо знає, як задовольнити по-
пит українського населення. Так, 
він не заохочуватиме купівлю ста-
рих потриманих чи новеньких, 
щойно з конвеєра, мерседесів. Та 
хіба в іномарках щастя? Авто має 
бути передусім доступним. Тим, 
кому раптом забракне гро-
шей на український ав-
томобіль, уряд допо-
може. Віце-прем’єр 
Юрій Бойко заспо-
коїв: «Зараз відпра-

цьовується законопроект, згідно з 
яким людина, яка захоче купити 
вітчизняне авто, матиме дер-
жавну грошову підтримку. Най-
ближчим часом цей документ 
буде направлено до уряду, а по-
тім до парламенту». Що ж, зу-
стрінемося в автосалоні – годі 
сумніватися, що матеріальну до-

помогу на купівлю авто 
влада втілюватиме в 

життя так само 
сумлінно, як і 
всі свої попере-

дні обіцянки.  
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Розлучення не в моді
За останніх 10 років випадки розлучень в Україні порід-
шали більш ніж у 3,5 раза. За даними Державної реє-
страційної служби, у 2003-му було зафіксовано 177 022 
випадки розірвання шлюбу, тоді як у 2012-му лише 49 
807. Найбільша частка розлучень відносно кількості но-
востворених подружжів припадає на 2004 рік (62,2%), 
найменша – на 2011-й (17,4%). Найбільше шлюбів торік 
було зареєстровано в Донецькій, Дніпропетровській, 
Львівській областях та місті Києві. Показово, що 10 років 
тому на Донеччині кількість зареєстрованих пар лише 
вдвічі перевищувала показник розлучень, сьогодні це 
співвідношення 5:1 на користь шлюбів.

Повернення оригіналу
Кіномитці Маріупольського фільмофонду віднайшли 
оригінальну фонограму легендарної стрічки «За 
двома зайцями» Віктора Іванова, що була знята на 
київській Кіностудії імені Олександра Дов женка 1961 
року. Мільйони шанувальників цього фільму звикли 
до реплік і діалогів ге-
роїв Олєґа Борісова, 
Маргарити Криніциної, 
Нонни Копержинської 
російською мовою, і 
тільки небагатьом був 
відомий той факт, що 
спочатку режисер Ві-
ктор Іванов знімав свій 
твір українською, однак 
він дістав за часів СРСР 
«другу категорію» і 
його планували до по-
казу лише на території 
Української РСР. Зго-
дом, коли стрічка стала надпопулярною, вона була 
частково переозвучена тими самими акторами росій-
ською і представлена в усесоюзний прокат. Відтоді 
«За двома зайцями» демонстрували на ТБ виключно 
в останній, російськомовній версії. Офіційна презен-
тація україномовного фільму відбудеться восени на 
київському міжнародному фестивалі «Молодість». 
Щоправда, фільм уже продемонстрували на одному з 
телеканалів і копію виклали в мережі. У планах Цен-
тру Довженка – відшукати українську звукову до-
ріжку відомого кінотвору Івана Кавалерідзе «Повія», 
в якому головна героїня (в цій ролі Людмила Гур-
ченко) також говорить українською.

М’янма в очікуванні тотальної амністії
Під час офіційного візиту до Лондона президент 
М’янми Тейн Сейн заявив, що планує до кінця року ви-
пустити на волю всіх політв’язнів країни. Від часу його 
приходу до влади у березні 2010 року там уже звільнено 
сотні політв’язнів, хоча раніше країна навіть не визна-
вала їхнього існування. Після переговорів із британ-
ським прем’єр-міністром Девідом Кемероном Тейн 
Сейн заявив про створення спеціального комітету з пе-
регляду справ осіб, кинутих за ґрати попередньою вла-
дою. Звільнення в’язнів сумління не єдиний крок у де-
мократизації країни. Торік у серпні тамтешнє керівни-
цтво офіційно оголосило про відмову від цензури у 
ЗМІ, яка була запроваджена ще 1964-го. Відтак прези-
дент США Барак Обама спеціальним указом скасував 
частину санкцій щодо М’янми.
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«Віктор Янукович – це симптом стану україн-
ського соціуму, продукт свого часу й оточення».

На думку експерта Фонду Карнеґі Ольги 
Шумило-Тапіоли, наближення України до Євро-
пейського Союзу може відбутися через зміни спо-
собу мислення суспільства, але не завдяки при-
ходу інших лідерів.

«Менш як через десятиліття після Помаранче-
вої революції Україна ввійшла в сіру зону між ЄС 
та Росією. Вона може залишитися тут на певний 
час», – пише Шумило-Тапіола.

Вона пояснює: під сірою зоною треба розу-
міти не геополітичний вибір країни, а відсутність 
контролю за всіма гілками влади, порушення під 
час виборів, переслідування медіа та громад-
ських організацій, а також самозбагачення прези-
дента й членів «Сім’ї».

«Усе-таки Янукович не є основною причиною 
регресу української демократії, – вважає експерт. 
– Він симптом стану українського соціуму, про-
дукт свого часу й оточення, один із багатьох. На-
віть нові політичні сили України мало що можуть 
запропонувати для того, аби витягнути державу із 
сірої зони. У той час як сподівання всіх головних 
політичних гравців звернені до президентських 
виборів 2015 року, є лише невелика надія на від-
родження української демократії через зміну лі-
дерів».

На думку експерта, потрапляння в сіру зону не 
є незворотним процесом, однак зміни в Україну 
прийдуть не скоро і їх джерелом буде не еліта. 
«Мало й надії на ще одну революцію: українці 
вдалися до неї одного разу і не були задоволені 
результатом. Вони доволі скептично ставляться 
до протестів у Росії, Єгипті та Туреччині», – зазна-
чає вона.

На ї ї думку, правильним шляхом для Укра-
їни є еволюційний, який передбачає щоденну, 
а не періодичну виборчу демократію. Саме в 
цій сфері допомога Євросоюзу доцільна: «Тоді 
як західна демократична модель може зазна-
вати невдачі деінде у світі, ї ї привабливість у 
державах програми Східного партнерства ЄС є 
правильною ставкою». Для демократизації 
України Союз, на думку Ольги Шумило-Тапіоли, 
повинен налагодити контакт із усіма прошар-
ками українського суспільства, а не лише з 
учасниками неурядових організацій країни. 
Крім того, для успіху цього процесу ЄС повинен 
використовувати «власну зброю», а не запози-
чувати ї ї в Росії.

«Відповідно зміна мислення українського на-
селення через обмін досвідом із країнами, які 
пройшли крізь складні демократичні перетво-
рення (Іспанія, Португалія та Фінляндія), буде 
ключовою стратегією. Її можна реалізувати, від-
кривши кордони для звичайних громадян і рі-
шуче збільшивши кількість програм обміну та сти-
пендій для українських студентів», – підсумовує 
експерт.

«Ми повинні не керуватися лише емоціями, а звернутися до гео-
політичних інтересів Польщі, серед яких вступ України до ЄС».

На думку Катажини Пісарської, виконавчого директора Європей-
ської академії дипломатії, працівника Ради ЄС, прийняття польським 
парламентом резолюції щодо Волинської трагедії жодним чином не 
має зашкодити діалогові між Варшавою та Києвом і суттєво не вплине 
на двосторонні відносини.

«Західна Україна розуміє, що Польща – найбільший союзник Укра-
їни й прибічник її вступу до Європейського Союзу. Ухвала спровокує 
певну відповідь, однак потрібно пам’ятати, що ця частина країни най-
більш проєвропейська», – пише вона.

Загалом, на переконання Пісарської, історична дискусія про Волин-
ську трагедію не стосується реалій українсько-польських чи українсько-
європейських відносин. «Будьмо чесні, – закликала вона. – Справжніми 
перешкодами для вступу України до ЄС можуть бути відсутність ре-
форм, дуже серйозний соціальний розкол між Східною та Західною 
Україною, корупція і безліч інших речей. Гадаю, слід зосередитися на 
тому, що Польща підтримує Україну на шляху до демократії, бо саме до 
неї цій країні ще далеко. В історичних питаннях ми маємо бути відпові-
дальнішим і політично більш зрілим партнером. Упродовж 20 років у 
нас був шанс досягнути більшого. Тому ми повинні не керуватися лише 
емоціями, а звернутися до геополітичних інтересів Польщі, серед яких 
вступ України до ЄС».

«Потрібно вшанувати пам’ять жертв Волинської трагедії і водночас 
пам’ятати, що ми маємо величезний геополітичний інтерес у Західній 
Україні, яка є рівним чином проєвропейською і пропольською», – підсу-
мувала Пісарська.

«Мінімальний споживчий кошик, 
передбачений українським урядом, 
не лише не забезпечує населення не-
обхідним харчуванням, а й нехтує 
його культурними потребами».

«Усі країни Східного партнерства 
мають проблеми з цінами на продо-

вольство та мінімальним доходом (заробітною платою, пенсіями), – зазначає 
Eastbook. – Соціальний мінімум – це просто знущання з народу. Ідеться не 
про переїдання м’яса. Ідея полягає в тому, що такий набір товарів не забез-
печує належної кількості вітамінів, що може легко призвести до розладів 
здоров’я».

«Мінімальний споживчий кошик зазвичай містить харчові продукти й 
основні товари та послуги. Американці включають до списку тютюнові ви-
роби й алкогольні напої, а також витрати на послуги мобільного зв’язку, ін-
тернет. У Великій Британії до основних пунктів кошика додано електронну 
книжку для читання. В Україні все бачиться куди скромнішим», – пише 
Eastbook.

На підтвердження тези наводиться факти: «Мінімальна вартість спожив-
чого кошика в Україні для людей, здатних працювати, сьогодні становить 
1218 грн (близько €120). Українські реалії показують, що жінка може купити 
собі сукню раз на п’ять років, а чоловік – носити одну й ту саму куртку впро-
довж чотирьох. На середньостатистичну родину припадає три з половиною 
шматки мила та півпляшки шампуню (125 мл), дві упаковки прального по-
рошку, 1,4 тюбика зубної пасти і три рулони туалетного паперу на місяць. Хо-
лодильник можна замінювати кожні 15 років, телевізор – 10».

«В Україні прожитковий мінімум нібито дає змогу для одного походу до 
театру чи музею, – пише авторка. – Та чи це щось означає? Про який театр 
мова, коли в громадян ледве вистачає грошей на їжу та комунальні послуги? 
Така ситуація небезпечна тим, що людина повинна розвиватися комплек-
сно, а не постійно боротися за шматок хліба».
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МІЛІЦІЯ З РЕжиМОМ

З
а різними підрахунками 
міжнародних організацій, 
Україна посідає чи то 
друге, чи то четверте місце 

у світі за кількістю міліціонерів 
на душу населення. У найопти-
містичнішому (для нас) варіанті 
ми пропускаємо поперед себе 
Росію, Білорусь і султанат Бру-
ней? Звідси два запитання: 1) 
Хіба ми настільки багаті? 2) Хіба 
ми настільки захищені?

Передумови загальнонаціо-
нальної правоохоронної кризи – 
а як іще назвати низку майже 
синхронних бунтів у Врадіївці, 
Ніжині, Фастові, Бучі, столич-
ному Святошині – закладено не 
сьогодні. Органи хворіли давно, 
Янукович із командою тільки 
швидко довів ситуацію до пато-
логічної. Радянську міліцію, 
«народжену революцією», було 

створено заради охорони ре-
жиму, а не громадян! У міліцей-
ських відділках катували і трид-
цять, і сорок років тому, мож-
ливо, не ґвалтували, але лупцю-
вали від душі, вибиваючи зізна-
ння (якщо хтось вірить, що цього 
не було, можу лише поспівчу-
вати). Але в радянську систему 
було закладено низку за-
побіжників: паралельна струк -
тура влади у вигляді партійної 
вертикалі давала шанс достука-
тися кудись нагору, поскаржи-
тися на хабарі й зловживання, 
сподіватися, що начальство від-
реагує, тому менти намагалися 
все ж таки не зариватися. Боя-
лися.

Тепер боятися нічого: нагорі 
свої, класово близькі. Тільки 
надто вже зажерливі. Вірних слуг 
тримають на голодному пайку: 3 

тис. грн платні й казенна форма 
раз на три роки, черга на квар-
тиру, якщо не рипатимешся, 80 л 
пального на одну патрульну ма-
шину раз на квартал. І залізна 
дисципліна в сенсі виконання 
будь-яких протизаконних вказі-
вок від начальства, яке відне-
давна майже у всіх обласних 
управліннях і райвідділках має 
донецьке походження. І, як пра-
вило (кажуть, не скрізь, але саме 
як правило, а не як виняток), 
план зі здачі хабарів, конвертова-
них у готівку, туди ж, нагору. 
Інакше кажучи, за відсутності за-
кону відтворюється архаїчна сис-
тема відносин за зразком Вели-
кого князівства Московського, 
коли воєводу відправляли в про-
вінцію «на кормлєніє».

Нічого дивного: вся адміні-
стративна машина Української 
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держави нині побудована на 
відтворенні радянської бюро-
кратичної піраміди – мінус за-
побіжники. Чому міліція має 
бути винятком? Диво, що в ній 
подекуди залишилися окремі 
сумлінні професіонали, яких 
панівний порядок речей дедалі 
вичавлює в безпечніші й ком-
фортніші сфери діяльності. Не-
впинно відбувається негативна 
селекція, коли на заміну 
фахівцям-ідеалістам приходять 
хлопці без освіти, без необхід-
них психологічних якостей, без 
моралі й переконань, а система 
виховує в них користолюбство 
та соціопатію, жагу самоствер-
дження за рахунок ближнього. 
Усе це об’єктивно, незалежно 
від чиєїсь волі перетворює ор-
гани на осередок зловживань, 
хабарів і садизму. Інакше ка-
жучи, організоване злочинне 
угруповання. Надто катего-
рично? Почекаю, що ви ска-
жете, коли самі потрапите в ці 
лещата. Я спілкувався в різний 
час із кількома людьми, яким 
«пощастило» мати екстремаль-
ний досвід перебування у рай-
відділках. Навіть слухати їхні 
розповіді – з документами, ме-
дичними довідками, свідчен-
нями – мало не здасться.

На перший погляд, варіантів 
виходу з кризи небагато: роз-
формувати повністю прогнилу 
структуру й набрати заново за 
прибалтійським чи грузинським 
зразком, саме на тих принци-
пах, які тепер декларує колиш-
ній міністр внутрішніх справ і 
які він не спромігся впровадити, 
коли був при владі. Але скида-
ється на те (якщо зважити на ре-
акцію високопосадовців і мілі-
цейського начальства на останні 
події: заяви, поведінку тощо), 
що влада має власний план дій 
стосовно силових структур, 
якщо припустити, що вона вза-
галі здатна на системні стратегії. 
Схоже, головне для неї, щоб мі-
ліція залишалася «сторожовим 
псом режиму», звідси й нама-
гання видати бунти за сплано-
вані провокації опозиції (чи 
Держдепу США, як це було у ви-
падку з мітингом опозиції 18 
травня?), а правоохоронні ор-
гани, мовляв, насправді ста-
ранно виконують свої функціо-
нальні обов’язки. І начхати на 
соціологію, згідно з якою лише 
1% українських громадян ціл-
ком довіряють вітчизняній мілі-

ції. Гасло 2004 року «Міліція з 
народом» швидко не забува-
ється. Теоретично для феодалів 
із Банкової воно мало б стати 
постійною лякачкою, страшним 
сном. Для них важливо, щоб 
усередині органів не визріло не-
вдоволення нинішнім поряд-
ком. А таке цілком можливо – у 
будь-якій спільноті, навіть 
штучно відформатованій, шах-
раї та збоченці не можуть стано-
вити більшість. Рік тому, випад-
ково потрапивши до однієї з 
частин внутрішніх військ, автор 
чув досить відверті зізнання, ну 
хіба що не на диктофон, мовляв, 
у разі чого не будемо ми їх захи-
щати. Ми теж люди, маємо ді-
тей, родини, друзів, хочемо, 
щоби нас поважали! Тому за-
вданням нинішнього керівни-
цтва, вочевидь, стане не ре-
форма, а, навпаки, експлуатація 
поточних тенденцій. Тради-
ційна, інстинктивна ненависть 
до представників влади з боку 
«простих» українців, помно-
жена на ексцеси, робить із пра-
воохоронців (які, як представ-
ники режиму, завжди під боком, 
тож народ і виплескує весь свій 
накопичений гнів саме на них) 
окрему замкнену касту з шале-
ними комплексами. Звідси й де-
кларації в соціальних мережах 
справжніх ментів, як треба реа-
гувати на протестувальників: 
«Беспорядки нужно пресекать 
со всей строгостью закона и не 
смотреть, старики или жен-
щины, или они нас, или мы их», 
«если сейчас не пресечь, будем 
потом фонари украшать»... 

Ті, хто нині служить ре-
жиму, який планомірно зни-
щує країну (міліціонери, подат-
ківці, прокурори, судді тощо), 
мають розуміти – вони з ним на 
одному боці й відповідно заслу-
говують на закономірне і заслу-
жене виплескування на них на-
родного гніву. Навіть якщо ти 
чемний та відповідальний, ні-
кого не б’єш і не катуєш, а про-
сто береш хабарі. Не хочеш, 
щоб переважна частина людей 
сприймала тебе як ворога, – не 
працюй на систему (зрештою, 
багато саме так нині й чинить). 
Інакше будь готовий до майбут-
ніх наслідків, більш чи менш 
цивілізованих.  

Продовження теми 
на стор. 12–17
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ч
ервень 2010-го: активісти 
кампанії «Ні поліцей-
ській державі» протесту-
ють проти міліцейського 

свавілля, через яке загинув 
20-річний студент Ігор Індило. 
Вересень 2011-го: жителі Семи-
полок стають на захист Віталія 
Запорожця, який убив майора 
міліції, що тероризував усе 
село. Липень 2013-го: у смт Вра-
діївка спалахує народний бунт, 
спричинений спробою місце-
вих правоохоронців приховати 
зґвалтування й побиття міліці-
онерами жительки селища; у 
Святошинському районі міста 
Києва працівники ринку 
«Шлях» штурмують райвідді-
лок міліції (на фото), висту-
пивши на захист дівчини, яку 
вдарив правоохоронець; у Фас-
тівський райвідділок на Київ-
щині прориваються активісти, 
вимагаючи, щоб міліціонери 
дали змогу перевірити інфор-
мацію місцевих жителів про іс-
нування спеціальних кімнат 
для катування затриманих...

За останні три роки виступи 
проти незаконних дій працівни-
ків МВС значно почастішали, 
вони вже вибудовуються у ви-
разну тенденцію: в Україні заго-
стрюється протистояння народу 
й міліції. У громадській думці 
відтепер вона, яка має охоро-
няти закон, поза законом. Там 
убивають, катують, там коруп-
ція, купівля-продаж криміналь-
них справ. Поки що радикаліза-
ція настроїв виливається в ло-
кальні сутички, утім, на думку 
експертів, вони можуть набути 
більших масштабів. Звичайно, 
що «міліція не з народом» стало 
відомо не сьогодні. Але саме за 
pежиму Януковича це увираз-
нилося найдужче. У травні Ін-
ститут соціології НАН України 
оприлюднив шокуючі дані соц -
опи тування: повністю довіряє 
міліції лише 1% українців; іще 

8% швидше довіряють, аніж ні; 
водночас тих, хто зовсім не дові-
ряє, 31%; тих, хто скоріше не до-
віряє, аніж довіряє, 36%. Разю-
чий контраст із сусідньою Поль-
щею, де до поліції почувають 
цілковиту довіру понад 50%, чи 
Грузією, де цей показник пере-
вищує 85%. «За теорією Еміля 
Дюркгейма, одного із класиків 
соціології, злочинність у сус-
пільстві потрібна для того, щоб 
відволікати гнів населення від 
влади. Люди зосереджують свої 
негативні емоції на криміналі. 
Так от, в Україні не злочинність 
викликає гнів, а ті, хто з нею по-
винні боротися. Спростувати 
Дюркгейма дуже непросто. 
Мало кому це вдавалося. Нашій 
владі вдалося», – коментує за-
ступник директора Інституту со-
ціології НАНУ, один із провід-
них вітчизняних суспільство-
знавців Євген Головаха.

СТОРОжОВий ПЕС 
РЕжиМУ
У цивілізованій країні низький 
рівень довіри до правоохорон-
них органів став би сигналом 
до їх негайного реформування. 
В українському випадку за-
мість реформ міліція була втяг-
нута в низку публічних сканда-
лів, які ще гірше скомпромету-
вали її погони. Правоохоронці 
демонстрували або повну безді-
яльність (як-от у момент рей-
дерського захоплення будинку 
київської вчительки Ніни Мос-
каленко), або відверте й грубе 
виконання політичних замов-
лень (під час акцій опозиції, 
мовних протестів, у перебігу 
виборчого процесу 2012 року). 
А 18 травня 2013-го міліція 
провела «майстер-клас» само-
компрометації: автомобіль 
Державтоінспекції супрово-
джував БРДМ із клоунами на 
борту, які мали «тролити» й 
провокувати опозицію на агре-

сію; міліціонери з обличчями 
флегматичних статистів спо-
кійно спостерігали, як найняті 
Партією регіонів «тітушки» 
(що згодом підтвердили жур-
налістам самі спортсмени-
«антифашисти») товкли жур-
налістів. Завдяки солідарності 
останніх кадри з побиттям 
представників ЗМІ стали нови-
ною номер один упродовж кіль-
кох днів. У громадськості скла-
лася чітка картинка: під час по-
биття журналістів міліція була 
заодно з гопниками. Тобто за-
кон був на боці нападників. 
Врадіївське повстання стало 
кульмінацією недовіри до мілі-
ції. Варто нагадати: бунт у рай-
центрі на Миколаївщині був 
спричинений тим, що ґвалтів-
ник місцевої жительки капітан 
Євген Дрижак наступного дня 
після злочину спокійно купу-
вав малину на місцевому ринку. 
Це виявився бунт проти повної 
безкарності, «злочину в за-
коні».

Та, вочевидь, шукати пояс-
нення суспільній недовірі до 
міліції треба не лише в її кри-
тичній деградації як правоохо-
ронної системи, котру люди 
вже давно не сприймають як 
свого захисника. Реакція мілі-
ції на протести проти влади 
чітко засвідчила, що вона є 
«сторожовим псом» режиму 
Януковича, який українська 
більшість уже давно вважає 
своїм ворогом. Тож міліцію со-

Постврадіївський 
синдром
Режим Януковича не усвідомлює всіх ризиків 
делегітимізації в очах народу

Автор: 
Андрій Дуда
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СиСТЕМА ПРОТи НАРОДУ

Реакція деяких правоохоронців на форумі «Сотрудни-
ков МВД Украини» на протести проти міліції

«Вот блин дожили, скоро только за то, что ты в форме, 
будут морду бить»

«Какие могу быть договоры? Где состав преступления?
Мало ли что завтра они придут потребуют выдать им 
оружейку. Только пресекающие действия жесткие пре-
кратят этот врадиевский синдром»

«Эти беспорядки нужно пресекать со всей строгостью 
закона и не смотреть, старики или женщины, или они 
нас, или мы их!»

«Мне все равно, я себя уважать должен, если дикие 
приматы с меня начнут погоны срывать или газом тра-
вить, я включу кофеварку и всем раздам по зернышку. 
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!»

«Когда еще было что-то подобное, вспомните? Если сей-
час не пресечь, будем потом фонари украшать. Поэтому 
уверен, что в этот непростой для общества момент 
нужно действовать принципиально и со всей строгос-
тью, не оглядываясь на всякую либеральную болтовню»

«О-о-о... А я про это уже говорил... В теме по Врадиевке. 
Пока милиция не заставит себя уважать (бояться) и не 
откроет огонь на поражение при попытках штурма, де-
лов не будет»

«Я, пардон, за свою семью и детей. Если этим кликушам 
слабину дать... все дальше будет как снежный ком. По-
следствия понимаете?»

«Спокойно, ментозавры, не надо поддаваться на прово-
кации. Начальство решения резкого не примет и ответ-
ственность на себя не возьмет, да и нас подставит при 
случае. Поэтому спокойно продолжаем работать, но на 
всякий случай пересмотрим планы обороны админзда-
ний, уточним сектора обстрела, боевой расчет, отрабо-
таем сбор по тревоге, пункты сосредоточения л/с при 
осаде РОВД, схемы связи, использование личного охот-
ничьего оружия сотрудников при блокировании ору-
жейки, варианты плановой эвакуации при разрушении 
или поджоге здания и т. д. И будем надеяться на лучшее»

«Знаете, мне такая мысль пришла интересная, может, 
при появлении журналюг во время нападения запус-
кать их в РО и чтобы они почувствовали, что такое быть 
в осажденном здании, когда тебя поджигают, бросают 
камни в окна, газом травят, может, это будет прививкой, 
чтобы более не писали гадости? Так как их жизнь тоже 
будет на кону? Для них это будет самый честный и «го-
рячий» репортаж»

Стилістика збережена  

ціум трактує вже не як окрему 
касту, а як частину нинішньої 
владної системи. Народ штур-
мує райвідділки не лише тому, 
що виступає проти міліцей-
ського свавілля, а ще й тому 
(можливо, насамперед), що мі-
ліція як представник режиму 
найближча до людей. Не фігу-
рально, а інституційно. Ска-
жімо, дільничні інспектори ма-
ють найширше територіальне 
«покриття». Тож, схоже, вона (а 
в ширшому значенні правоохо-
ронна система) стала першою 
жертвою суспільної делегітимі-
зації всієї нинішньої влади.

ЗАКРУчУВАННЯ ГАйОК 
ЗАМІСТЬ РЕФОРМ
У влади було два варіанти реа-
гування на народне повстання 
проти міліції.

«Адекватний» сценарій на-
самперед передбачав би звіль-
нення міністра Віталія Захар-
ченка (навіть попри те, що він 
людина Януковича, за певних 
умов такий перебіг подій міг би 
реалізуватися, оскільки під 
нього вже давно «копає» так 
звана газова група у владі), 
призначення нового міністра, 
який декларує реформу сис-
теми внутрішніх справ. Той 
змінює на позір керівництво 
кількох обласних управлінь 
МВС і розпочинає показові кри-
мінальні провадження щодо 
двох-трьох офіцерів. Крім того, 
порушують справи згідно з по-

даними скаргами громадян за 
фактом застосування тортур до 
підозрюваних, їх побиття тощо. 
У низці обласних управлінь 
проводять переатестацію пра-
цівників правоохоронних орга-
нів. Влада амністує осіб, які під 
час штурмів райвідділків тією 
чи тією мірою порушили закон. 
Тобто робиться все, щоб тради-
ційно, як для нинішнього ре-
жиму, подати красиву картинку 
бурхливої діяльності. Навіть 
такі косметичні заходи могли 
повернути Януковичу кілька 
відсотків голосів у його прези-
дентському рейтингу, який 
стрімко падає.

«Агресивний» варіант не 
передбачає жодних гучних 
звільнень та кримінальних 
проваджень щодо міліцей-
ського начальства і фокусує 
увагу на притягненні до відпо-
відальності опозиціонерів, гро-
мадських активістів, які брали 
участь у акціях протесту проти 
сваволі силовиків.

Попри те що МВС не опера-
тивно відреагувало на події у 
Врадіївці (народний бунт 
можна було «погасити» швид-
кими й професійними діями: 
звільненням керівників облас-
ного управління МВС і район-
ного відділку, затриманням 
Дрижака тощо), після тамтеш-
нього штурму здавалося, ніби 
влада реалізуватиме «адекват-
ний» сценарій. Принаймні, про 
це свідчили перші звільнення 

правоохоронців на районному 
рівні. Але після подій біля Свя-
тошинського РВВС у Києві ри-
торика високопосадовців на-
була іншої тональності. Заступ-
ник голови комітету ВРУ з пи-
тань боротьби з організованою 
злочинністю і корупцією регіо-
нал Микола Джига заявив, що 
«готується пакет документів 
про посилення відповідаль-
ності за посягання на праців-
ників міліції». Різного рівня ке-
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рівники МВС погрожували, що 
за штурм Святошинського 
РВВС винних притягатимуть до 
відповідальності, у провладних 
ЗМІ активно звучить тема «по-
терпілих» під час штурму мілі-
ціонерів. В інтернеті, зокрема в 
соцмережах, «правоохоронці» 
активно розкручують тезу про 
необхідність силового приду-
шення протестів (див. «Сис-
тема проти народу»). Тобто 
схоже, що влада обрала найа-
гресивніший варіант реагу-
вання на протести проти мілі-
ції, тим самим укотре давши 
тій зрозуміти, що нинішні від-
носини в системі її повністю 
влаштовують, міняти нічого не 
варто, головне, щоб люди в по-
гонах і надалі відповідали вза-
ємністю: прислужували ре-
жиму, захищали його.

Щоправда, Банкова вибрала 
«агресивний» сценарій не лише 
перед страхом масштабних 
протестів уже безпосередньо 
проти неї чи втрати влади 
після президентських виборів 
2015 року. Цього разу зіграв і 
фактор взаємопоборювання 
«регіональних» груп. За інфор-
мацією Тижня, Віктора Яну-

ковича переконали в тому, що з 
подій біля Святошинського 
РВВС у Києві скористалися опо-
ненти Захарченка в Партії регі-
онів. Мовляв, штурм столич-
ного райвідділку «розкручу-
вали» представники групи 
глави Адміністрації прези-
дента Сергія Льовочкіна, які 
прагнуть посадити в Захарчен-
кове крісло свою людину. Воче-
видь, саме тому, діставши чер-
гове благословення від прези-
дента, міністр внутрішніх 
справ зі спокійною душею та 
відчуттям виконаного обов’язку 
вирішив піти у відпустку: атаки 
на міліцейські райвідділки – 
питання другорядне, якщо ви-
рішено першочергове: тобі ще 
на кілька років гарантували 
крісло головного міліціонера. 
Якого «не любе» народ, зате до-
віряє глава держави. А Януко-
вичу напередодні важких пре-
зидентських виборів, власне, 
такий міністр внутрішніх справ 
і потрібен – відданий силовик, 
який, пам’ятаючи про довіру, 
висловлену йому в минулому, 
виконає будь-який наказ.

Утім, якщо влада справді 
робить ставку на «агресивний 

сценарій», вона глибоко поми-
ляється, гадаючи, ніби в годину 
«Ч» всі без винятку міліціонери 
виконають «будь-який наказ», 
навіть попри критичну дегра-
дацію правоохоронної системи. 
Вже перші протести проти мі-
ліції дуже налякали працівни-
ків органів, і аж ніяк не всі з 
них готові пристати на пропо-
зиції тих своїх колег на форумі 
«Сотрудников МВД Украины» 
(до яких, вочевидь, затесалося 
чимало професійних провока-
торів), хто закликає «открывать 
огонь на поражение при 
попытках штурма», «действо-
вать принципиально и со всей 
строгостью, не оглядываясь на 
всякую либеральную бол-
товню». «Я бы не был так уве-
рен что силовые действия пре-
кратят вр. синдром... это Киев, 
и реакция народа непредсказу-
ема... 4,5 миллиона, мягко го-
воря, недовольных властью – 
это пороховая бочка… лично я 
бы не рискнул...» – пише на фо-
румі черкаський міліціонер 
Angelys007. І подібних вислов-
лювань правоохоронців у інтер-
неті зараз чимало.

В історії завжди так було: 
більшість тисне на колаборан-
тів, доки в режиму залиша-
ється менше й менше на кого 
спиратися, і це веде його до не-
минучого колапсу. 

РЕФОРМА ПРАВООХОРОННиХ ОРГАНІВ: ЯК МАЛО Б БУТи
Міністром внутрішніх справ призначають цивільного, 
але компетентного, здатного провести реформу сис-
теми внутрішніх справ. Основна мета перетворень – лю-
страція, масові звільнення керівного складу МВС, облас-
них управлінь і набір нових працівників, насамперед у 
найбільш корупціогенні підрозділи; переатестація ре-
шти працівників МВС (для цього необхідно повністю 
змінити інститут атестації, оскільки, згідно з чинним за-
конодавством, вона є своєрідною «характеристикою», 
яку складає безпосередній керівник міліціонера) з як-
найширшим залученням до переатестації правозахис-
ників та громадських активістів. Відбувається суттєве 
скорочення особового складу міліції з одночасним (у 
рази) підняттям окладів. Щоб уникнути кадрового го-
лоду в період люстрації, на службу в органи запрошують 
колишніх працівників міліції, які раніше звільнилися за 
вислугою і не були запідозрені в корупційних діях (се-
ред них чимало справжніх професіоналів, яким не ви-
повнилося й 40). При МВС створюють абсолютно новий 
Департамент внутрішньої безпеки, насамперед із лю-
дей, які раніше не працювали в міліції. Паралельно з ка-
дровими, організаційними змінами в системі правоохо-
ронних органів реалізується комплекс заходів, спрямо-
ваних на ліквідацію кругової поруки на місцях. Насам-
перед це стосується достатньо стійких «спайок» на рівні 
районів (голова райдержадміністрації – прокурор ра-
йону – керівник РВВС – керівник податкової інспекції), 
як це було, наприклад, у тій-таки Врадіївці, де влада на-
лежала кільком сім’ям, тісно між собою пов’язаним.

ВІДДАНИЙ 
СИЛОВИК. 
Віталій 
Захарченко 
у розпал 
скандалів 
навколо міліції 
зі спокійною 
душею пішов 
у відпустку. 
Схоже, 
Янукович 
гарантував 
йому крісло 
головного 
міліціонера  
на кілька років 
наперед      ф
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П
равозахисники з Amnesty 
International впевнені: 
українська влада має від-
реагувати на обурення 

людей міліцейським свавіллям, 
яке є свідченням суспільної 
стурбованості тим, що міліція 
перетворилася на злочинне під-
приємство. Власне, це визнають 
і самі правоохоронці, зокрема 
ті, з ким вдалося поспілкува-
тися Тижню і хто зі зрозумі-
лих причин не захотів називати 
своє прізвище.    

БЛиСК І ЗЛиДНІ ДАІ
«Ми, як розбійники, змушені 
щодня виходити на дороги й 
грабувати», – з такими словами 
група працівників УДАІ УМВС у 
Кіровоградській області в 
травні звернулася до керівника 
МВС України Віталія Захар-
ченка. У відкритому листі до мі-
ністра вони заявили, що керів-
ник місцевого ДАІ фактично пе-
ретворив відомство на кримі-
нальне угруповання. Зокрема, 
кожен екіпаж Державтоінспек-
ції має здавати керівництву із 
зібраних хабарів 400 грн щодня. 
«Якщо відмовишся, ти просто 
залишишся без роботи», – обу-
рювалися даівці. Як вони ствер-
джують, очільник кіровоград-
ської Державтоінспекції «всім 
каже, що гроші збирає не для 
себе, а для свого «даху» в Києві. 
[...] А напідпитку любить гово-
рити про те, що весь Департа-
мент внутрішньої безпеки та 
прокуратуру «годує з руки» і ті 
нічого йому не зроблять». За їх-
німи словами, він добудовує 
шикарний особняк в елітному 
районі Кіровограда, має вісім 
особистих автомобілів, частину 
з яких оформив на своїх рідних і 
близьких, а нещодавно придбав 
Lexus ES вартістю $72 тис.

нув на роботу звільненого вна-
слідок скандалу інспектора, 
який тепер працює у МРЕВ і 
«бере хабарі за складання іспи-
тів із правил дорожнього руху»; 
керівник відділу організації 
реєстраційно-екзаменаційної 
роботи торгує «всім: дозволами 
на переобладнання автомобілів, 
бланками водійських посвід-
чень, номерами (навіть вжива-
ними)»; керівник місцевої роти 
ДПС продає співробітникам ще 
й вихідні дні (250 грн) та від-
пустки (3 тис. грн на місяць).

Тиждень спробував з’ясу-
вати, чи була якась реакція мі-
ліцейського начальства на лист 
кіровоградських даівців. У від-
повідь на наш запит заступник 
очільника УМВС України в Кі-
ровоградській області Дмитро 
Селезньов пояснив, що згідно зі 
ст. 8 Закону України «Про звер-
нення громадян» ніким не під-
писане письмове звернення без 
зазначення місця проживання, 
а також таке, з якого неможливо 
встановити авторство, визна-
ється анонімним і розгляду не 
підлягає. Утім, як запевнив Се-
лезньов, незважаючи на це, 
«факти, викладені в зазначе-
ному анонімному листі до міні-
стра внутрішніх справ України 
Віталія Захарченка, розглянули 
та перевірили працівники ін-
спекції з особового складу ВКЗ 
УМВС в області, ВВБ у Кірово-

«Пане міністре, ви знаєте, що 
українські громадяни все більше 
ненавидять нашу міліцію? Тому 
що такі, як Березневич, перетво-
рили її на свою феодальну дру-
жину і змушують займатися гра-
бунком простих громадян... Ви-
ходимо на роботу о 7-й годині 
ранку, додому потрапляємо після 
1-ї ночі. Тому що Березневич ви-
магає, щоб ми не тільки давали 
«показник», а й несли гроші в 
його особисту «касу», – пишуть 
працівники ДАІ. Знайти підтвер-
дження згаданим у листі фактам 
дуже просто, зазначають автори 

анонімного звернення: «Наді-
шліть перевірку, нехай співробіт-
ники ДВБ постоять на дорогах, 
запитають водіїв і керівників ав-
топідприємств, нехай поцікав-
ляться, за які гроші Березневич 
придбав своє майно, нехай поці-
кавляться моральним кліматом у 
підлеглому йому колективі».

У зверненні наводилися й 
інші факти корупції. Зокрема, 
як переконують його автори, 
очільник кіровоградського ДАІ, 
який уже був під слідством за 
корупційну діяльність, повер-

Потрапили у власні 
кайданки 
Міліціонери визнають, що українська правоохоронна система 
прогнила настільки, що вони самі стали її заручниками 
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градській області ДВБ МВС 
України та ДДАІ МВС України 
провели службове розсліду-
вання. За його результатами 
встановлено, що описані у звер-
ненні факти не знайшли свого 
підтвердження». 

Натомість колишні й ни-
нішні правоохоронці з різних 
регіонів, із якими вдалося по-
спілкуватися Тижню, зізна-
ються, що все викладене в листі 
кіровоградських даівців дуже 
схоже на правду, оскільки «по-
дібні схеми і «тарифи» вибуду-
вані практично в усіх облас-
тях».

КОРУПЦІЯ В ПОГОНАХ
У вересні 2012 року схожу заяву 
наважилася зробити половина 
особового складу сумського 
«Беркута», поскаржившись на 
здирництво, через яке бійці були 
змушені брати участь у неле-
гальних оборудках, щоб заро-
бити гроші на «десятину». Тоді 
працівників правоохоронних ор-
ганів здивувала хіба що сміли-
вість хлопців, оскільки, як вони 
зізналися Тижню, «в «Беркуті», 
як і в інших структурах МВС, по-
бори були, є і будуть». Водночас 
висловлювали думку, що ініціа-
торів «пошуків правди» змусять 
залишити спецпідрозділ.

Тиждень з’ясував, що резо-
нансна справа про корупційні 
схеми в «Беркуті» таки дійшла 
до суду. Втім, як показав час, її 
реальним наслідком (рішення 
суду у справі досі немає) наразі 
стали лише передбачені коле-
гами сумських беркутівців ка-
дрові чистки. У роті міліції осо-
бливого призначення влашту-
вали атестацію працівників, ба-
гатьох «розкидали» по області, 
перевели на інші посади тощо. 

Декому з них вдалося поверну-
тися на роботу через суд. «А вони 
сказали, що нас не хвилює, ви 
будете переведені до інших під-
розділів, хочете ви того чи ні. 
Мене, наприклад, перевели до 
Тростянецького райвідділу по-
мічником дільничного інспек-
тора міліції. Це містечко за 60 км 
від мого постійного місця про-
живання – міста Сум», – розпо-
вів один із бунтівних беркутівців 
В’ячеслав Голуб.  

Мало хто з миколаївських 
правоохоронців, із якими спілку-
вався Тиждень, вірить, що не-
давно «злите» у ЗМІ звернення-
покаяння, авторами якого нібито 
були затримані врадіївські 
міліціонери-ґвалтівники Дмитро 
Поліщук та Євген Дрижак, є 
справжнім. Водночас оприлюд-
нені в ньому факти корупції, за 
словами силовиків, можуть ціл-
ком відповідати дійсності: необ-
хідність щомісяця возити данину 
до Миколаївського УМВС; «деся-
тина», яку міліціонери збирають 
із продавців наркотиків і само-

гону; система отримання грошей 
за здобуття нової посади в МВС; 
«вішання» справ на безвинних 
людей за сприяння прокуратури. 
«Хоч як це прикро, я вірю у 
справжність наведених у звер-
ненні Дрижака та Поліщука фак-
тів, – стверджує колега затрима-
них міліціонерів. – А у факт са-
мого їхнього звернення не вірю 
лише тому, що це аж надто теа-
трально».

Розповідали про такі схеми й 
жителі Врадіївки. Так, один із 
них у розмові з Тижнем визнав, 
що й сам мав відношення до зви-
нувачення у злочинах безви-
нних людей. За словами чоло-
віка, правоохоронці робили це, 
щоб отримати хабар за закриття 
справи або принаймні покра-
щити показники. «Суддя про це 
знає. Прокурор знає. Я особисто 
кілька разів був свідком у таких 
справах, – пояснив один із жите-
лів селища, підкресливши, що 
відсидів кілька років, тому від-
мовити міліціонерам не міг. – 
Спробуй щось сказати».

Cудова
система

Правоохоронні
органи

Державна
служба

Охорона
здоров’я

Парламент Політичні
парт� 

Освітня
система

Бізнес Військова
сфера

ЗМІ Релігійні
інституц�

Громадські
організац�
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45% 43%
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Найкорумпованіші сфери в Україні
(відсоток респондентів, у яких була можливість обрати кілька варіантів відповіді)
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Історії з кіровоградськими 
інспекторами ДАІ й сумськими 
беркутівцями чітко показують, 
що нинішня влада не збира-
ється реагувати на факти ко-
рупції в правоохоронних орга-
нах, бо тоді довелось би ламати 
вибудувану міліцейську сис-
тему, яка в нинішньому вигляді 
повністю служить режиму. 
Звичайні міліціонери говорять, 
що зазвичай керівництво у Ки-
єві починає займатися не ре-
альними фігурантами публіч-
них звинувачень, а «бунтівни-
ками», які наважилися від-
верто заявити про корупцію та 
інші злочини всередині органів 
МВС, «щоб відбити в інших ба-
жання йти проти системи».

Не дивно, що рядові правоо-
хоронці з іронією сприймають 
обіцянку Януковича «показово 
покарати» винних у врадіїв-
ському злочині. Співрозмов-
ники Тижня впевнені: якщо й 
перепаде, то тим, кого «не 
шкода». Хоча є і така думка, що 
заради «високої мети» може по-
летіти багато голів: «Що більше 
покараних, то краще. В країні 
масові заворушення, електорат 
незадоволений, рейтинг прав-
лячої партії нижче плінтуса. За-
раза здатна розповзтися по регі-
онах, ось-ось до президента до-
береться. Тому зараз він може 
розпалити вогнище інквізиції, 
принести в жертву кількох пол-
ковників на догоду натовпу».

Звісно, гучні резонансні 
справи на кшталт Врадіївки годі 
залишити поза увагою, однак 
навіть у цьому випадку можна 
влаштувати не справедливе, а 
показове розслідування. У са-
мому селищі вже побоюються, 
що за тамтешній злочин відпо-
відатимуть не справжні вико-
навці. За словами місцевих жи-
телів, правоохоронці начебто 
шукають людину, зовні схожу 
на одного із заарештованих мі-
ліціонерів – Євгена Дрижака, 
щоб переконати громадськість, 
мовляв, Ірина Крашкова поми-
лилася під час упізнання того, 
хто її ґвалтував.

Стурбованість людей можна 
зрозуміти, адже в Україні зло-
чинці в погонах рідко коли за-
знають покарання, яке відпові-
дає тяжкості вчинених правопо-
рушень. Довести справу проти 
міліціонера до суду – вже неймо-
вірний успіх. Про це свідчить 
статистика: зі 114 474 скарг на дії 

працівників МВС, що надійшли 
до органів прокуратури у 2012 
році, розслідування відбувалися 
лише за 1750, із них тільки 320 
(чи 0,2%) закінчились порушен-
ням кримінальних справ. Умовні 
терміни та звільнення на під-
ставі амністії – буденні речі у 
кримінальних справах проти мі-
ліціонерів. Покривання – тради-
ційне явище для системи.

КАСТОВий ПОДІЛ
Опитані Тижнем міліціонери 
не заперечують, що в україн-
ських правоохоронних органах 
зараз дуже поширена така 
практика, як вибивання свід-
чень із затриманих. Не остання 
серед її причин – деградація 
системи карного розшуку й 
судово-медичної експертизи. 
Емвеесники зі стажем, які 
звільнилися з органів, розпові-
дають, що їхні колеги фак-
тично втрачають свою основну 
функцію – ловити злочинців. 
За їхніми словами, лави право-
охоронців дедалі частіше попо-
внюють молодими й безприн-
ципними людьми, що готові 
відпрацьовувати свою зарплату 
на придушеннях акцій про-
тесту й отримувати основний 
заробіток із корупційних схем.

Поодинокі кримінальні 
справи, порушені проти право-
охоронців, які застосовують фі-
зичну силу під час слідства, не 
вирішують проблеми. «Потрібно, 
щоб усі кутки в райвідділках були 
обладнані камерами. Заяви на 
кшталт «я цього не робив, мене 
підставили» чути майже від усіх, 
навіть від тих, чия провина під-
тверджена безліччю фактів. Тому 

відеофіксація чи, скажімо, чергу-
вання в кожному райвідділку 
якогось громадського діяча, жур-
наліста, опозиційного депутата – 
найкращий варіант. Але, зрозу-
міло, що влада ніколи не піде на 
це», – розмірковує один зі сто-
личних міліціонерів.

Чимало правоохоронців, із 
якими поспілкувався Тиж-
день, не вважають себе пред-
ставниками касти, якій можна 
робити що завгодно. Хоча й не 
заперечують, що поруч із ними 
працюють «мажори» на зразок 
Дрижака, який виявився по-
хресником керівника Миколаїв-
ського обласного управління 
МВС Валентина Парсенюка. 
«Коли немає ані грошей, ані 
зв’язків, коли влаштовуєшся на 
роботу на загальних підставах, 
тебе дере як шавку твоє ж таки 
керівництво. Постійно ходиш у 
наряди за «мажорів». Приїж-
джаєш за адресами викликів, а 
тобі люди розповідають про ха-
барі, корупцію, «бєспрєдєл» у 
міліції. Виходить, що набира-
ють неадекватів, вони накоять 
всякого, їх потім відмажуть. А 
нормальним як працювати?» – 
скаржиться лейтенант одного зі 
столичних райвідділків.

Іноді подати заяву до міліції 
чи прокуратури (у мешканців 
Врадіївки їх нерідко просто не 
приймали) не можуть навіть 
самі правоохоронці. «Стосовно 
мого батька вчинили розбій, 
йому було за 60. Коли я зверну-
лася до колег, щоб зареєстру-
вали злочин, мене назвали зрад-

ницею, яка чужому райвідділку 
«головняк» додала», – розпові-
дає Тижню працівниця право-
охоронного органу.

Чимало міліціонерів упев-
нені: їхніх керівників потрібно 
карати насамперед за те, що 
вони не запобігають «проник-
ненню виродків у лави силови-
ків», що покривають їхні зло-
чини: «Якби врадіївських ґвал-
тівників одразу заарештували, 
не було б погрому. І так загалом 
по країні: якщо злочинців із 
наших лав не каратимуть, на-
слідки для системи можуть 
бути найгіршими». 

Опитування на сайті Тиждень.ua
Як зупинити міліцейське свавілля?

Опитування, в якому наразі взяло участь 850 осіб, триває від 4 липня

Масовими акціями 
протесту – 54,4%

Масштабною 
переатестацією 

працівників 
МВС – 24,27%

Зробити 
діяльність МВС 

більш публіч-
ною – 14,53%

Підняти заробітну плату міліціонерам – 3,87%

Системною роботою правозахисників – 2,93%

В УКРАїНІ ЗЛОчиНЦІ В 
ПОГОНАХ МАйжЕ ЗАВжДи 
УНиКАЮТЬ ПОКАРАННЯ
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Починаючи з 2010-го, коли вперше на територ� України бу-
ли затримані рекордні парт� кокаїну, з кожним роком таких 
випадків ставало дедалі менше. При цьому європейські 
правоохоронні органи реєструють у ті самі терміни різке 
збільшення партій цього наркотику, що надходить із терито-
р� Східної Європи, зокрема України. Це зайве підтверджен-
ня неефективності вітчизняних правоохоронних органів 
                                                             у боротьбі зі світовою нарко-
                                                            мафією та високого ступеня 
              їхньої корупц�.  

КОКАЇНОВА ХРОНІКА 2008 рiк

B Одесі були 
«накриті» 40 кг 
кокаїну з Коста-Рики, 
що були сховані 
в банках консер-
вованих ананасів.

29 червня 
2010 року

3 липня 
2010 року

Липень 
2010 року

6 лютого
2012 року

На чилійському 
судні San Fernando 
виявлено 152 кг 
кокаїну вартістю 
$60 млн, які були 
заховані в металевих 
трубах. Усередині 
кожної розміщувалося 
по дві інші труби, а 
простір між ними був 
заповнений наркотиком.

Рекордну партію 
кокаїну було затри-
мано в Одеському 
морському тор-
говому порту, 
коли Служба без-
пеки України ви-
лучила 582 кг
вартістю $61 млн 
на тому ж таки 
San Fernando.

В Одесі у двох 
контейнерах, 
які прибули 
з Венесуели 
було виявлено 
1192,95 кг кокаїну 
під виглядом 
брухту, 
на загальну суму
$180 млн. 

3 вересня 
2012 року

Українські митники 
і прикордонники 
затримали в аеро-
порту «Бориспіль» 
20-річну росіянку, 
яка намагалася 
ввезти в Україну 
понад 2 кг кокаїну 
вартістю більш 
ніж 3 млн грн. 

19 жовтня 
2012 року

У Тернополі затри-
мано шістьох учасників 
міжнародного нарко-
трафіку, серед яких 
були громадяни 
України, Польщі 
та Еквадору. 
Вилучено 30 кг кокаїну 
на загальну суму 
$6 млн.

24 жовтня 
2012 року

Bже на територ� Польщі 
в результаті спільної операц� 
місцевих спецслужб з еква-
дорськими та американськи-
ми офіцерами затримано 
учасників організованої зло-
чинної групи у складі чотирьох 
осіб, зокрема й українця, 
причетних до контрабанди нар-
котиків із Південної Америки. 
Вилучено 20 кг кокаїну.

Одеське управління СБУ та Південна митниця затримали 38 кг кокаї-
ну вартістю $7,5 млн в Іллічівському порту, які були сховані в серцеви-
ні свіжих ананасів. За офіційною версією, увагу митників привернув 
той факт, що контейнер із ними стояв кілька днів знеструмленим 
і фрукти почали псуватися, але втрата вантажу мало турбувала його 
власників. Однак згодом ЗМІ виявили, що прозорливість представни-
ків наших спецслужб пояснювалася досить легко: судно з наркотич-
ним вантажем ще з Коста-Рики «вели» працівники DEA, Агенц� з бо-
ротьби із наркотиками США, за чиєю наводкою й було викрито 
оборудку. 

Автор: 
 Богдан 

Буткевич, 
Київ – Одеса  
– Іллічівськ –  

Скадовськ

НАРКОТРАФІК.Ua
За потурання у вищих ешелонах влади Україна перетворюється  
на один із найбільших перевантажних пунктів наркотиків  
на шляху до країн ЄС

П
равоохоронні органи єв-
ропейських країн б’ють 
на сполох – контрабанда 
наркотиків з України, а 

особливо класичних важких, 
насамперед кокаїну, зросла 
протягом останніх років удвічі, 
а за деякими оцінками – 
втричі. Офіційні дані, які нада-
ють українські правоохоронці, 
фактично підтверджують тен-
денцію, адже в 2012-му 70% 
усього потоку контрабанди з 
нашої країни припало на нар-
котичні речовини.

Останнім часом здійсню-
ється дедалі більше спроб нар-
котранзиту через територію 
України. Так, у 2012-му порів-
няно з 2011-м на 6,1% зросла 
кількість кримінальних справ, 
предметами яких були нарко-
тичні засоби. Зокрема, у 2012-
му митні органи виявили 2172 
факти незаконного перемі-
щення через кордон України 
психотропних речовин та пре-
курсорів, за якими відкрито 121 
провадження. Вилучено майже 
7 кг героїну, близько 104 кг ко-
каїну, майже 0,5 кг опію, понад 
30 кг канабісу, 8795 пігулок, 
1568 капсул і 0,3 л наркотичних 
засобів, обіг яких обмежено. 
Утім, офіційна статистика не 
відображає реальних масшта-
бів наркотрафіку, адже пере-
важна частина заборонених ре-
човин проходить українські те-
рени без будь-яких перешкод.

ЗМІНА ПРАВиЛ 
Тиждень уже писав (див. 
№ 30/2010, № 17/2008) про 
те, що спроби використання те-
риторії України як нового 
шляху для доставки кокаїну в 
країни ЄС реєструються понад 
10 років. Ще 2001-го Цен-
тральне розвіду вальне управ-
ління та військова розвідка 
США перекрили потужний ка-
нал постачання наркотиків із 
Колумбії в Європу через країни 
СНД, який пов’язують з іменем 
сумнозвісного «збройного ба-
рона» Вік тора Бута. З Колумбії 
повітрям надходив кокаїн, у 
зворотному напрямку – зброя. 
Літаки піднімались, зокрема, і 
з військового аеродрому біля 
села Красногвардійське в 
Криму. З кінця 1990-х до 
середи ни 2000-х правоохо-
ронні органи перекрили ще 
кілька схожих схем переправ-
лення південноамериканського 
наркотику через Україну в ЄС. 

Однак із кінця 2000-х ситу-
ація швидко й докорінно змі-
нилася. «Раніше спроби тран-
зиту кокаїну через нашу країну 
були поодинокими, – розповів 
Тижню на умовах анонімності 
один із колишніх оперативних 
працівників Управління бо-
ротьби з незаконним обігом 
наркотиків МВС України 
(УБНОН). – Однак після того, 
як європейська поліція всерйоз 
стала боротися з албанською 

мафією, що раніше через Бал-
кани завозила левову частку 
наркотиків у Європу, колумбій-
ські наркокартелі та афганські 
опійні королі почали шукати 
нові шляхи поставок дурману. І 
вони пролягли через басейн 
Чорного моря, зокрема через 
три порти: болгарську Варну, 
румунську Констанцу та укра-
їнські Одесу з Іллічівськом. 
Традиційний героїновий шлях 
через Туреччину та Кавказький 
регіон тепер також пролягає 
через чорноморські порти, бо 
албанську та нігерійську мафії, 
які цим займалися, зараз 
сильно затисли не тільки полі-
цейські, а й конкуренти з ци-
ганської та російської мафій.  
Україна перетворюється на 
наркотичні ворота в Європу, і 
ця обставина значно утруднює 
її євроінтеграцію. Я знаю, 
скільки доповідних писали єв-
ропейські правоохоронці, у 
яких благали не запроваджу-
вати безвізового режиму з 
нами, адже тоді Україна «за-
ллє» всіх наркотиками. Також у 
перспективі на нашу країну че-
кає ще одна серйозна небез-
пека, пов’язана з можливим 
входженням до Митного союзу. 
Нині завдяки інтеграційним 
процесам у його межах в Росії 
розпочався черговий героїно-
вий бум через легкість, з якою 
наркотики з Афганістану тран-
зитом через Середню Азію по-
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Починаючи з 2010-го, коли вперше на територ� України бу-
ли затримані рекордні парт� кокаїну, з кожним роком таких 
випадків ставало дедалі менше. При цьому європейські 
правоохоронні органи реєструють у ті самі терміни різке 
збільшення партій цього наркотику, що надходить із терито-
р� Східної Європи, зокрема України. Це зайве підтверджен-
ня неефективності вітчизняних правоохоронних органів 
                                                             у боротьбі зі світовою нарко-
                                                            мафією та високого ступеня 
              їхньої корупц�.  

КОКАЇНОВА ХРОНІКА 2008 рiк

B Одесі були 
«накриті» 40 кг 
кокаїну з Коста-Рики, 
що були сховані 
в банках консер-
вованих ананасів.

29 червня 
2010 року

3 липня 
2010 року

Липень 
2010 року

6 лютого
2012 року

На чилійському 
судні San Fernando 
виявлено 152 кг 
кокаїну вартістю 
$60 млн, які були 
заховані в металевих 
трубах. Усередині 
кожної розміщувалося 
по дві інші труби, а 
простір між ними був 
заповнений наркотиком.

Рекордну партію 
кокаїну було затри-
мано в Одеському 
морському тор-
говому порту, 
коли Служба без-
пеки України ви-
лучила 582 кг
вартістю $61 млн 
на тому ж таки 
San Fernando.

В Одесі у двох 
контейнерах, 
які прибули 
з Венесуели 
було виявлено 
1192,95 кг кокаїну 
під виглядом 
брухту, 
на загальну суму
$180 млн. 

3 вересня 
2012 року

Українські митники 
і прикордонники 
затримали в аеро-
порту «Бориспіль» 
20-річну росіянку, 
яка намагалася 
ввезти в Україну 
понад 2 кг кокаїну 
вартістю більш 
ніж 3 млн грн. 

19 жовтня 
2012 року

У Тернополі затри-
мано шістьох учасників 
міжнародного нарко-
трафіку, серед яких 
були громадяни 
України, Польщі 
та Еквадору. 
Вилучено 30 кг кокаїну 
на загальну суму 
$6 млн.

24 жовтня 
2012 року

Bже на територ� Польщі 
в результаті спільної операц� 
місцевих спецслужб з еква-
дорськими та американськи-
ми офіцерами затримано 
учасників організованої зло-
чинної групи у складі чотирьох 
осіб, зокрема й українця, 
причетних до контрабанди нар-
котиків із Південної Америки. 
Вилучено 20 кг кокаїну.

Одеське управління СБУ та Південна митниця затримали 38 кг кокаї-
ну вартістю $7,5 млн в Іллічівському порту, які були сховані в серцеви-
ні свіжих ананасів. За офіційною версією, увагу митників привернув 
той факт, що контейнер із ними стояв кілька днів знеструмленим 
і фрукти почали псуватися, але втрата вантажу мало турбувала його 
власників. Однак згодом ЗМІ виявили, що прозорливість представни-
ків наших спецслужб пояснювалася досить легко: судно з наркотич-
ним вантажем ще з Коста-Рики «вели» працівники DEA, Агенц� з бо-
ротьби із наркотиками США, за чиєю наводкою й було викрито 
оборудку. 

трапляють на російський ри-
нок. Якщо Україна почне тіс-
нішу інтеграцію з МС, цей ге-
роїн та гашиш підуть і до нас». 

ОСНОВНІ НАРКОВОРОТА 
За словами голови Державної 
служби контролю за наркоти-
ками Володимира Гошовського, 
у 2010–2013-му в Україні активі-
зували діяльність міжнародні 
наркосиндикати та зросли 
масштаби імпорту й спожи-
вання наркотиків синтетичного 
походження з Китаю та Індії. 
Ще одним важливим «ноу-хау» 
останніх років стало відкриття 
під час курортного сезону по-
ромних переправ із Грузією та 
Росією, якими наркоторгівці по-
слуговуються для перевезення 
героїну, що надходить аж з Аф-
ганістану через Кавказький ре-

гіон до ЄС. Використовують 
вони й східні кордони з Росією, 
через які традиційно намага-
ються переправляти афганські 
героїн і гашиш, хоча цей напря-
мок часом простоює через пере-
криття поставок прекурсорів 
для виготовлення героїну в Аф-
ганістан. Однак нині саме порти 
на чорноморському узбережжі, 
надто ж Одеса та її супутники 
Іллічівськ, Скадовськ, є най-
більшими перевантажними 
пунктами в міжнародному нар-
котрафіку. 

«Чорне море стає новою 
точкою ввезення кокаїну в Єв-
ропу, – стверджується в допо-
віді Європолу про ситуацію на 
наркоринку ЄС за 2012-й. – 
Більшість партій наркотику з 
Південної Америки, як і ра-
ніше, спрямовані до Західної 

Європи, але великі вилучення 
кокаїну відбулися в останні 
роки у болгарських, румун-
ських та українських портах». 
За оцінками міжнародних екс-
пертів, якщо донедавна через 
Україну проходило 5–6% за-
гальноєвропейського нарко-
тичного трафіку, що в грошо-
вому еквіваленті перевищувало 
$2 млрд на рік, то на сьогодні ці 
цифри зросли майже вдвічі й 
дорівнюють відповідно 10% і 
$4–5 млрд. Мова передусім про 
кокаїн, але значну частку ста-
новлять також синтетичні нар-
котики з Індії та Китаю, афган-
ський героїн. Додамо до цього, 
що нашою територією також 
постійно намагаються прово-
зити чималі партії марихуани з 
країн Магрибу та Африки тран-
зитом через Молдову до Росії.

АТЛАНТИЧНИЙ 
ОКЕАН

АТЛАНТИЧНИЙ 
ОКЕАН

Колумбія

Карибський 
басейн

Венесуела

Еквадор

Перу

Болівія

УКРАЇНА

Болгарія
Румунія Європа

Шляхи, якими наркомафія 
доправляє свій товар 
через територію України

Афганістан

Таджикистан

Росія

Туреччина

Молдова
УКРАЇНА

Болгарія

Румунія
Грузія

Польща

Естонія
Латвія
ЛитваКокаїн Героїн Амфетамін/екстазі

Марихуана
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Тижню вдалося поспілку-
ватися з далекобійником із 
Херсона, який мав досвід тран-
спортування наркотиків з 
України до ЄС. «Постійно пра-
цюю в Скадовському порту, пе-
ревожу вантажі, – розповідає 
Олексій. – Якось підходять до 
мене одразу після прибуття по-
рома з Туреччини й пропону-
ють за $800 ($300 одразу та ще 
$500 по факту доставки товару) 
покласти між мішками з міне-
ральними добривами чима-
ленький пакунок. Бачу, що в 
ньому якийсь білий порошок. 
Цікавлюся, що це. На що мені 
відповіли, мовляв, не став зай-
вих запитань, погоджуйся або 
ні, а ми гарантуємо, що тебе 
ніхто не чіпатиме, просто доїдь 
до Бургаса (місто в Болгарії. – 
Ред.) і товар збережи. Я пого-
дився, бо треба було терміново 
робити матері операцію. Й 
справді, ніяких проблем на 
жодному з чотирьох кордонів 
не виникло». За словами Олек-
сія, більше він справи з нарко-
тиками не має – боїться. Але 
знає кількох людей, які в ку-
рортний сезон, коли до Скадов-
ська починають прибувати по-
роми з Туреччини, Грузії та Ро-
сії, постійно працюють на та-
ких замовленнях – довозять ко-
каїн і героїн до Болгарії чи Ру-
мунії, здаючи їх місцевим, за-
звичай циганам. 

ВиСОКий ДАХ
Нині роздрібні ціни на кокаїн в 
Україні є найвищими з-поміж 
усього наркотичного асорти-
менту – від 2 тис. грн за грам. 
Для порівняння: вартість геро-
їну стартує від 800 грн за грам, 
ширка (опій кустарного вироб-
ництва. – Ред.) коштує близько 
15 грн за один «куб» (стан-
дартна доза – два-три «куби»), 
улюблені клубною молоддю 
амфетамін чи екстазі – 300–
400 грн, а аптечні медика-
менти на кшталт кодтерпіну чи 
морфію в пігулках, вживання 
яких особливо поширене на 
Донбасі, – до 100 грн за об-
латку. Через високі ціни кокаїн 
не користується великою попу-
лярністю серед українських 
наркозалежних, тож майже всі 
величезні вантажі південно-
американського наркотику 
призначені не для внутріш-
нього споживача. Однак чималі 
партії наркотиків потребують 

не меншого прикриття, й 
країна-транзитер із часом нео-
дмінно перетворюється на 
країну-споживача. Майже за-
вжди учасники наркотрафіку 
забирають собі частину тран-
зитного товару як плату за по-
слуги чи частину доходу. Відпо-
відно певна кількість наркоти-
ків, навіть якщо вони просто 
йдуть транзитом через країну, з 
часом лишається на її терито-
рії, з одного боку, породжуючи 
попит на цю продукцію та зби-
ваючи ціни на неї, а з іншого – 
підшуковуючи собі надійне 
прикриття у владних кабінетах. 
«Якщо раніше кокаїновий 
транзит через Україну був по-
вним, тобто навіть те, що по-
трапляло сюди, одразу нероз-
пакованим надходило далі до 
пункту призначення, то тепер 
щось починає осідати й тут, – 
стверджує колишній працівник 
УБНОН. – А найнеприємніше, 
що майже промисловий масш-
таб, який нині має транзит ко-
каїну, тепер дістав прикриття в 
найвищих кабінетах». 

Тиждень вийшов на топ-
менеджера однієї з провідних 
брокерських фірм в Одесі, які 
займаються розмитненням 
вантажів, що надходять у там-
тешній порт. За його словами, 
зараз майже в усіх портах діє 
така схема. У кожному з них є 
дві-три свої контори, які, ма-
ючи підтримку у владних кори-
дорах, беруться за розмит-
нення без усілякого контролю 
митників, СБУ чи прикордон-
ників. Зрозуміло, що «такса» за 
такі послуги вдвічі, а іноді за-

лежно від вантажу навіть 
утричі вища за офіційну проце-
дуру – від $5 до $20 тис. Що-
правда, взамін власник такої 
фірми отримує майже повну га-
рантію невтручання відповід-
них органів або щонайбільше 
перевірку паперів без відкриття 
вантажу. 

Наше джерело стверджує, 
що за брокерськими фірмами 
стоять люди, які обіймають ви-
сокі посади навіть не на облас-
ному рівні, а в Києві: «За моєю 
інформацією, «свої» контори, як 
і взагалі це питання, куриру-
ються з РНБО. Я не знаю, звісно, 
чи входить цей державний 
«дах» у прямий контакт із нар-
которгівцями, однак упевнений, 
що ці високопосадовці пре-
красно розуміють, хто користу-
ється корупційною схемою роз-
митнення, яка нині діє у всіх 
українських портах. Наркокар-
телі завжди шукають якомога 
надійніших покровителів у 
владі, щоб безперервно пере-
правляти свій товар, – їм про-
стіше мати справу одразу з висо-
копосадовцем, аніж підкупову-
вати якогось клерка, ризикуючи 
вантажем. Зважаючи на за-
гальну ницість і нечистоплот-
ність українських можновлад-
ців, можна бути впевненим: 
вони в курсі того, що діється».

«За останні три роки фак-
тично знищена система управ-
лінь боротьби з незаконним 
обігом наркотиків по країні, – 
стверджує екс-працівник 
УБНОН. – До 90% моїх колег 
або звільнені, або самі пішли з 
органів. У обласних управлін-
нях залишилося до десятка лю-
дей, які просто перекладають 
папери, бо на оперативну ро-
боту немає ні кадрів, ні вміння. 
Адже на місце звільнених по-
приходили молоді й недосвід-
чені, та ще й за донецьким зна-
йомством, яким аби тільки гро-
шей збити. От вони й почали в 
багатьох місцях продавати «на-
ліво» вилучені наркотики, що 
зберігалися в МВС. До того ж 
зараз, коли функції УБНОН ма-
ють перейти до Державної 
служби України з контролю за 
наркотиками, це питання під-
висло між трьома відомствами, 
адже наркотранзит тепер нале-
жить до компетенції СБУ, яка 
має дуже низький професійний 
рівень. Отже, боротися з ним 
фактично нікому». 

«НАКОЛОТІ» 
АНАНАСИ. 
Одна з 
рекордних 
партій кокаїну, 
вилучена торік 
в Іллічівському 
порту за 
наводкою 
Агенції з 
боротьби із 
наркотиками 
США 
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Н
аркоманія – дуже стара й принципово не-
вирішувана проблема, щонайбільше 
можна зменшувати її масштаб. Зрозуміло 
одне: заборонами і репресіями її не пере-

могти. Найбільшою проблемою України є те, що 
в нас ніколи не було й немає політичної волі ке-
рівництва для розв’язання таких питань. У владі 
та контролюючих органах усі добре обізнані з 
цією темою. Пам’ятаю, якось спілкувався з екс-
головою київського УБНОН.  
І на моє просте запитання: «Де в Києві найшир-
ший асортимент і найлегший доступ до нарко-
тиків?» – відповідь була така сама вражаюче 
проста: «В Інституті міжнародних відносин Ки-
ївського національного університету». Тобто 
там, де навчаються діти еліти. Чи ще один випа-
док. Якось виходжу з кабінету одного з колиш-
ніх прем’єр-міністрів, мене зустрічає в коридорі 
його найближча 
помічниця-референт і 
просить на кілька слів 
до свого кабінету. Ви-
являється, що вона по-
требує допомоги, бо 
має сина-наркомана. 
Спересердя запитую: 
«Як так може бути, 
адже від усього цього 
гинуть вже й ваші діти, 
а не тільки селян та робітників, чому ж ви 
мовчите тут, у владі?». На що вона каже: 
«Розумієте, ну якось не можемо ми про це 
вголос говорити». От і мовчать, покривають.  
За даними СБУ, нині в Україні приблизно  
1,2 млн наркозалежних. МОЗ і міліція, звісно, 
дають абсолютно іншу статистику, бо або нічого 
не знають, або, що ймовірніше, не хочуть знати. 
Але дивує інше. Ось до того мільйона з гаком 
варто ж додати вдвічі-втричі більшу цифру – 
родина, друзі, знайомі тощо. Так звані співза-
лежні. І всі вони чекають бодай якихось дій дер-
жави в цьому напрямі. 
Одним із найтривожніших трендів останнього 
часу є катастрофічно швидкий розвиток меди-
каментозної наркоманії. Так, нині співвідно-
шення звичайних «вуличних» наркотиків та 
аптечних уже становить близько 50 на 50. І це 
при тому, що вживання перших поступово 
зменшується, других – зростає. Дійшло до того, 
що онкохворі з величезними труднощами діста-
ють собі ліки, щоб хоч якось витримати жахли-
вий біль, тоді як молоді наркомани отримують в 
аптеках будь-що і дуже швидко, без жодних 
проблем. 
Звинувачувати якийсь один конкретний держав-
ний орган у ситуації, що склалася, наприклад те 

саме Міністерство охорони здоров’я, не зовсім до-
речно. Адже аптеки належать передусім приват-
ним власникам, які мають величезні мережі по 
всій країні та чималі гроші на лобіювання своїх 
інтересів. А в МОЗ міністри змінюються кожні 
два-три роки, і навіть якби хтось із них усерйоз 
взявся за вирішення проблеми, це нічого не дало 
б. Бо за схемою стоять не тільки правоохоронці, 
які «кришують» аптечний бізнес. У владі – і в 
парламенті, і в уряді, і в інших органах – є люди, 
які постійно лобіюють зазначене питання. Їх не-
багато, три-чотири особи, але найвищого рівня. 
Фактично сама держава, точніше могутнє лобі 
організованого фармацевтично-правоохоронно-
медичного угруповання, яке займається медика-
ментозною темою, прикриває аптечну наркома-
нію. Згадаймо ситуацію з трамадолом, якого 
фармзаводи свого часу виробляли вшестеро 

більше, ніж було по-
трібно для лікування, 
до того ж із відома дер-
жавних органів. Ця 
сама мафія покриває 
нібито легальні посіви 
наркотичних рослин 
для медичних цілей. 
Час від часу спалаху-
ють гучні скандали, у 
пресі з’являються ша-

лені цифри «лівих» посівів, два-три «стрі-
лочники» сідають – і знову тиша.
Надія зажевріла знову, коли було прийнято 

рішення створити Державну службу з контр-
олю за наркотиками – окремий орган, який мав 
взяти на себе функції контролю за цією га-
луззю, як, власне, зробили у всіх нормальних 
країнах. І свою діяльність нове відомство 
справді розпочало досить жваво. А тепер його 
працівники чомусь замовкли – зрозуміло, тре-
новані, не привчені казати вголос правду. Але я 
ж бачу, що їм зараз реально вставляють палиці 
в колеса, до того ж на найвищому рівні, де ко-
гось дуже налякали намагання цього органу 
справді комплексно підійти до вирішення про-
блеми. 
Чомусь усі кроки, які робляться нині в Україні 
в цивілізаційному напрямку, зрештою призво-
дять до зворотних наслідків. Наприклад, ситу-
ація з морфіном у пігулках, який виявився «хі-
том» серед наркоманів. Адже проблема не в лі-
ках, які справді дуже потрібні. Те саме сталося 
з метадоновою терапією, що на практиці спри-
чинила появу ще одного фактично легального 
наркотику, натомість реабілітації як державної 
програми не було і немає, не кажучи вже про 
нормальний контроль за цією сферою. 

ОРГАНІЗОВАНЕ 
ФАРМАЦЕВТичНО-
ПРАВООХОРОННО- 

МЕДичНЕ УГРУПОВАННЯ 
ПОСТІйНО ПРиКРиВАЄ 
АПТЕчНУ НАРКОМАНІЮ
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Спілкувалася  
Оксана 

Хмельовська П
авло Скала є постійним 
учасником національних 
і міжнародних заходів, 
присвячених реформу-

ванню та гуманізації наркополі-
тики, координатором глобальної 
кампанії «Support. Don’t punish». 
Серед іншого він більш як 12 ро-
ків працював в органах внутріш-
ніх справ, зокрема в Департа-
менті боротьби з незаконним 
обігом наркотиків МВС, україн-
ському бюро Інтерполу та між-
народній поліції ООН. Колиш-
ній правоохоронець розповів 
Тижню, чому держава не заці-
кавлена в модернізації та лібера-
лізації наркополітики в Україні. 

У. Т.: Скільки наркозалежних 
налічується в Україні? І чи прав-
дива офіційна статистика, зва-
жаючи на чималу кількість не-
зареєстрованих людей, що ма-
ють проблеми з наркотиками?

– За офіційною статисти-
кою МОЗ України, 2012 року на 

обліку перебували 79 тис. нар-
козалежних осіб, із яких 70 
тис. вживали наркотичні речо-
вини або психотропні засоби 
ін’єкційним способом (тобто 
йдеться про хронічну залеж-
ність). Більшість із них – опіо-
їди (опій ацетильований або 
екстракційний, рідше героїн). 
60% тих, хто перебуває на офі-
ційному обліку, – молодь до 35 
років.

Водночас згідно з узгодже-
ними оцінними підрахунками 
міжнародних та вітчизняних 
організацій в Україні налічу-
ється в середньому 310 тис. спо-
живачів лише ін’єкційних нар-
котиків. Тобто до цієї цифри не 
включені особи, які вживають 
наркотики іншим способом 
(курять, нюхають тощо).

У. Т.: Які наркотики найбільш 
поширені серед українців?

– З-поміж тих, хто вживає 
ін’єкційно, – здебільшого ві-

тчизняні саморобні (опій аце-
тильований, первітин тощо). 
Протягом останніх років спо-
стерігається стійка тенденція 
переходу з опіоїдів на небез-
печніші для здоров’я нарко-
тики. Зокрема, в Україні стали 
поширенішими кустарні нарко-
тики, виготовлені з фармацев-
тичних засобів, що містять ко-
деїн. Дуже небезпечний дезо-
морфін, який дістав влучну на-
зву «крокодил», бо містить 
низку шкідливих речовин, зо-
крема побутову хімію. Зазви-
чай кілька років вживання та-
ких препаратів закінчуються 
смертю чи інвалідністю.

Якщо порівнювати Україну з 
країнами Західної Європи, то тут 
різниця вельми суттєва. У Єв-
ропі в нелегальному обігу пере-
важно поширені недешеві ге-
роїн, амфетаміни, метамфета-
міни досить високої якості (якщо 
про наркотики взагалі можна 
так казати). А в нас вживають са-
мопальні та дуже небезпечні ре-
човини. Наркозалежні в нашій 
державі – це «універсали», які за 
потреби можуть самі виготовити 
«зілля» в домашніх умовах. 
Якщо ж є гроші (що буває не-
часто), купують їх у так званих 
бариг, нерідко навіть у працівни-
ків міліції, які торгують вилуче-
ними наркотиками через своїх 
інформаторів або навіть безпосе-
редньо.

У. Т.: Наскільки високим є рівень 
наркокорупції в правоохорон-
них органах? 

– Це просто повальне 
явище. Наркокорупція, покри-
вання цього бізнесу тими, хто 
має з ним боротися, – такі реа-
лії сьогодення в Україні. Мілі-
ція, зокрема територіальні 
служби боротьби з незаконним 
обігом наркотиків, у багатьох 
містах України перетворилася 
на основного наркодилера. Усі 
«конкуренти», які відмовилися 
грати за її правилами, нині пе-
ребувають у місцях позбав-
лення волі або виїхали до ін-
ших, ще не освоєних правоохо-
ронними органами районів.

У. Т.: Після викриття злочинних 
дій правоохоронців карають чи 
їм здебільшого вдається уник-
нути покарання?

– Правоохоронна система 
цілковито корумпована. Кожна 
служба має дохід із того, з чим 

Репресивна 
наркополітика

Правозахисник Павло Скала про тортури  
у в'язницях, корупцію і «кришування»  
наркоринку працівниками міліції 
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ПРОВОДиТи РАДиКАЛЬНУ 
РЕФОРМУ ПРАВООХОРОННиХ 
ОРГАНІВ, ЯК ЦЕ БУЛО 
НЕщОДАВНО В ГРУЗІї,  
В УКРАїНІ НІХТО  
НЕ ЗБиРАЄТЬСЯ

повинна боротися. Перевертні 
в погонах отримують надпри-
бутки, контролюючи або навіть 
очолюючи незаконний обіг 
наркотиків на конкретній тери-
торії. Але коли наркоугрупо-
вання в погонах починає при-
ховувати свої доходи, відмовля-
тися віддавати їх нагору, відбу-
вається зразково-показове за-
тримання на території райвід-
ділу з вилученням неврахова-
них наркотиків і грошей. Є та-
кож своєрідна конкуренція між 
силовиками, тоді спецпідроз-
ділу СБУ дають команду «фас» 
на працівників МВС.

Десятки судових вироків на 
рік щодо наркоугруповань, до 
складу яких входили праців-
ники міліції, – це лише те, що 
лежить на поверхні. Здебіль-
шого такі історії не потрапля-
ють у звіти правоохоронців та 
вироки судів – домовляються 
за суми з багатьма нулями. 
Втрати потім «відбивають» за 
кілька тижнів.

У. Т.: чому державну наркополі-
тику в Україні називають репре-
сивною? 

– У корумпованій державі 
завжди простіше боротися з 
наслідками (наркозалежними), 
аніж із причинами. Певні ре-
пресивні підходи дісталися нам 
ще з радянських часів, але це не 
виправдовує останнього підви-
щення рівня криміналізації 
наркозалежних людей в Укра-
їні у жовтні 2010-го через зни-
ження наказом МОЗ у 20 разів (!) 
порогових розмірів найпошире-
ніших наркотиків (див. «Ле-
щата для наркозалежних»). 

Ціна питання, тобто обсяг 
наркоринку, в нашій країні 
лише з урахуванням 310 тис. 
споживачів ін’єкційних нарко-
тиків становить $2,3 млрд на 
рік – це без марихуани, клуб-
них наркотиків та інших стиму-
ляторів. За доступ до таких гро-
шей у нас не тільки саджають 
десятки тисяч осіб до в’язниці 
щороку, а й вбивають багатьох 
людей.

У. Т.: Скільки людей опинилися 
в тюрмах за зберігання невели-
ких розмірів наркотиків?

– Згідно з офіційною ста-
тистикою Державної судової 
адміністрації 2012 року за ч. 1 
ст. 309 (зберігання наркотиків 
без мети збуту) за мізерні дози 

(2–3 «куби» ширки) вироки діс-
тали 13,5 тис. громадян Укра-
їни. Це майже кожен десятий 
засуджений з усіх, кого притяг-
нуто до відповідальності за 
кримінальні злочини. 2011-го 
також було 13 тис. засуджених.

За такі дози в більшості ци-
вілізованих країн може бути 
накладено хіба що адміністра-
тивний штраф. 

У. Т.: чи отримують наркоза-
лежні медичну допомогу за ґра-
тами? 

– У місцях позбавлення волі 
навіть із харчуванням пробле-
матично. Про лікування вза-
галі не йдеться. Сценарій після 
затримання або арешту фак-
тично однаковий. Наркозалеж-
ний уже через 3–5 год потерпає 
від неминучого абстинентного 
синдрому, загальновідомого як 
ломка. Цей надзвичайно враз-
ливий стан людини праців-
ники міліції традиційно вико-
ристовують для поліпшення 
статистики розкриття злочи-
нів, зокрема отримання необ-
хідних свідчень. Затримані го-
тові брати на себе відповідаль-
ність за будь-що. Європейський 
суд з прав людини однозначно 
прирівнює такі дії до тортур.

У. Т.: Яким чином можна поліп-
шити ситуацію з наркополіти-
кою в Україні?

– Пріоритетом держави та 
силовиків повинна стати бо-
ротьба з організованим нарко-
бізнесом, а не з наркозалеж-
ними. Ставлення до останніх 
має бути передусім як до хво-
рих, а не як до злочинців, місце 
котрих обов’язково у в’язниці. 
Проте для початку потрібно 
підвищити порогові розміри 
наркотиків, за незаконне збері-
гання яких настає кримінальна  
відповідальність хоча б до чин-
них у РФ, а ще краще довести їх 
до тих, що прийняті в більшості 
розвинених країн Європи. Та-
ким чином держава та правоо-
хоронна система принаймні не 
пакуватимуть тюрми та судові 
«клітки» хронічно хворими 
людьми, сотні мільйонів гри-
вень платників податків буде 
спрямовано на протидію орга-
нізованому наркобізнесу та 
розкриттю тяжких криміналь-
них злочинів, а міліція не 
«пастиметься» з останніх гро-
шей, які українці віддають на 

хабарі, щоб відкупитися від 
в’язниці.

Необхідно нарешті ухва-
лити багатостраждальну Кон-
цепцію державної стратегії 
щодо наркотиків, яку ще два 
роки тому розробила Державна 
служба України з контролю за 
наркотиками спільно з міжна-
родними та неурядовими орга-
нізаціями, що враховує всі ін-
новаційні та ліберальні під-
ходи до реформування нарко-
політики. Цей документ уже 
по третьому колу ходить між 
Кабміном і зацікавленими мі-
ністерствами й досі не затвер-
джений.

Зрозуміло, що наркокоруп-
ція – то лише частина загаль-
ного явища корупції в державі. 
На жаль, у нинішніх умовах і за 
відсутності політичної волі я не 
бачу реального виходу в най-

ближчому майбутньому. Ро-
бити радикальні кроки, як це 
було нещодавно в Грузії, ніхто 
не збирається, і для цього зна-
ходять десятки причин. Як ко-
лишній правоохоронець, який 
12 років прослужив в органах, 
зокрема половину з них – у Де-
партаменті боротьби з незакон-
ним обігом наркотиків МВС 
України, знаю, що система про-
гнила зверху донизу і «косме-
тичні» зміни, які називають ре-
формами, кардинально не змі-
нять ситуації. 

ЛЕЩАТА ДЛЯ НАРКОЗАЛЕЖНИХ.
Порівняння розмірів наркотиків, за незаконне  
зберігання яких настає кримінальна відповідальність 
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Державне кріпацтво
Новий «антикорупційний» закон перетворює 470 тис. службовців 
органів влади на слухняних виконавців волі режиму Януковича

Т
ема хабарництва є серед 
українських політиків на-
стільки часто експлуатова-
ною, а протикорупційна ри-

торика такою звичною, що будь-
яка ініціатива під гаслом бо-
ротьби з цим злом стала своєрід-
ною сакральною категорією, яка 
не підлягає критиці. Чи то боя-
чись, що опоненти їх звинуватять 
у потуранні корупції, чи щиро ві-
рячи, що вони виконують перед-
виборні обіцянки, у травні на-
родні депутати від опозиційних 
фракцій майже одностайно під-
тримали Закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо реалізації дер-
жавної антикорупційної полі-
тики» № 224-VII. Загалом за 
нього проголосували 373 нардепи 
– небачена єдність влади, опози-
ції та президента, який дуже 
швидко цей документ завізував. 
Можливо, свою помилку опози-
ція належно оцінить лише напе-
редодні виборів глави держави. 
Бо під благородною метою бо-
ротьби з корупцією в цьому за-
коні «зашиті» норми, які перетво-

рюють держслужбовців та служ-
бовців місцевого самоврядування 
на слухняних виконавців будь-
яких забаганок режиму.

Відомо, що однією з основ них 
мотивацій перебування на дер-
жавній службі та посадах в орга-
нах місцевого самоврядування є 
пенсія службовців (звісно, це сто-
сується чесних чи відносно чес-
них осіб, адже ні для кого не се-
крет, що для багатьох основною 
мотивацією потрапляння на 
держслужбу є можливість 
швид ко збагатитися на хабарах: 
за результатами дослідження 
Transparensy Inter na tional, 88% 
українців вважають держсектор 
корумпованим). Зарплата на цій 
службі невелика, відомчого 
житла будують небагато, але пен-
сійне забезпечення вигідно ви-
різняє її колишні кадри. Згідно із 
законом про держслужбу та 
службу в органах місцевого само-
врядування, людина з 10-річним 
стажем державної (муніципаль-
ної) служби, закінчивши свій тру-
довий шлях в органі влади, може 
розраховувати на пенсію обсягом 

80% заробітної плати. За даними 
Пенсійного фонду, середній роз-
мір пенсії колишніх військовос-
лужбовців і співробітників орга-
нів внутрішніх справ становить 
2156 грн, співробітників митниці, 
згідно з положенням Митного 
кодексу, – 4441 грн, прокурорів, 
відповідно до Закону «Про про-
куратуру», – 6588 грн. Пенсії дер-
жавних службовців, приміром, у 
районних органах влади значно 
менші, але також дотягують до 
2000 грн, що не так і погано по-
рівняно з 1478 грн – саме стільки 
нині становить середній розмір 
пенсії в Україні.

Однак із прийняттям закону 
від 14 травня така мотивація буде 
досить умовною. Будь-яка нело-
яльність до керівництва тепер 
може обернутися службовцеві 
утратою омріяної пенсії. Якщо ра-
ніше він (і державний, і муніци-
пальний) міг бути її позбавлений 
лише «у зв’язку з засудженням за 
умисне кримінальне правопору-
шення, вчинене з використанням 
свого посадового становища», то 
з набуттям чинності законом 
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«АНТиКОРУПЦІйНий»  
ЗАКОН ЗМІНЮЄ СВОЮ 
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ:  
НиМ МОжНА ЛЕГКО 
шАНТАжУВАТи 
ДЕРжСЛУжБОВЦІВ

№ 224-VII підставою залишити 
людину без пенсії є «притягнення 
до відповідальності за вчинення 
адміністративного корупційного 
правопорушення, пов’язаного з 
порушенням обмежень, передба-
чених Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії коруп-
ції». Цей документ називає такі 
антикорупційні обмеження: щодо 
використання службового стано-
вища, щодо сумісництва та сумі-
щення з іншими видами діяль-
ності, щодо одержання дарунків 
(пожертв), щодо посадового під-
порядкування між «близькими 
особами». Невідповідність сту-
пеня тяжкості порушення й від-
повідальності вражає. Скажімо, 
працівник із 20-річним стажем 
роботи на держслужбі, який пра-
цює у райдержадміністрації, ри-
зикує втратити пенсію служ-
бовця, прочитавши кілька лекцій 
студентам у робочий час. Навіть 
фахівці з Науково-експертного 
управління Верховної Ради напи-
сали у своєму висновку, що «ці 
положення законопроекту є не-
виправданими».

Проблема в тому, що на сьо-
годні немає належного право-
вого регулювання окремих ви-
падків, для яких установлені лі-
міти. Наприклад, до обмежень 
сумісництва та суміщення з ін-
шими видами діяльності закон 
відносить заняття «іншою опла-
чуваною (крім викладацької, на-
укової і творчої діяльності, ме-
дичної практики, інструктор-
ської та суддівської практики із 
спорту) або підприємницькою 
діяльністю, якщо інше не перед-
бачено Конституцією або зако-
нами України». Але ця норма не 
дає відповідей на дуже багато за-
питань. Обмеження стосується 
сумісництва лише за трудовим 
чи й за цивільним договором 
(тобто, сумісництва на постійній 
основі чи і виконання разової 
роботи)? Чи дозволено іншу ро-
боту у вільний від виконання 
службових обов’язків час? Який 
порядок реалізації права на до-
зволену для сумісництва працю, 
скажімо, викладацьку? Чи вклю-
чає «викладацька» робота й чи-
тання уроків учням у школі? 
Фактично єдиний підзаконний 
акт, який сьогодні частково уре-
гульовує ці питання (Постанова 
Кабміну «Про роботу за сумісни-
цтвом працівників державних 
підприємств, установ і організа-
цій»), 20-річної давності і, м’яко 

кажучи, на сьогодні морально 
застарів. Це означає, що підконт-
рольні владі суди так як треба 
можуть визначати, порушив 
службовець обмеження чи ні.

Великі ризики для службов-
ців пов’язані й з отриманням пре-
зентів. Скажімо, встановлене за-
коном обмеження щодо одер-
жання дарунків (пожертв) поши-
рюється лише на товари чи й на 
послуги? Чи є одержанням да-
рунка оплата за рахунок організа-
тора проживання й харчування за 
кордоном державного служ-
бовця, який перебуває у відря-
дженні на міжнародній конфе-
ренції? І таких запитань, за якими 
ховається ризик утрати жаданої 
пенсії, безліч.

Хоча насправді є і значно 
легші способи «підставити» 
службовця під позбавлення пен-
сії. Скажімо, достатньо, щоб під-
леглий вручив керівникові на 
день народження подарунок вар-
тістю 600 грн. Цього досить, щоб 
уже завтра той був позбавлений 
вигідної пенсії.

В Україні станом на 2012-й на-
лічувалося 155,48 тис. державних 
службовців, стаж яких перевищу-
вав 10 років, тобто які вже мали 
право отримувати підвищену 
пенсію. В органах місцевого само-
врядування кількість громадян, 
котрі заробили «службову» пен-
сію, становить 42,16 тис. осіб. За-
кон від 14 травня 2013 року фак-
тично перетворює цих майже 200 
тис. службовців на справжніх крі-
паків режиму. Адже найменший 
їхній вияв нелояльності до влади 
може призвести до позбавлення 
такої пенсії. До цієї цифри не 
включено тих службовців у влад-
них органах, які мають стаж дер-
жавної чи муніципальної служби 
вісім-дев’ять років і не менше мо-
тивовані на отримання відповід-
ної пенсії. Загалом, станом на 
2012-й в Україні, за даними Наці-
онального агентства з питань дер-
жавної служби, перших налічува-
лось 372,85 тис., а останніх 98 тис.  

Але закон від 14 травня 2013-
го поставив у непевне становище 
не лише тих, хто боїться втра-
тити «службову» пенсію, а й тих, 
кому до неї ще далеко, але хто ці-
нує свою роботу. Законом № 
224-VII внесено зміни до законів 
«Про службу в органах місцевого 
самоврядування», «Про мілі-
цію», «Про Службу безпеки 
України», «Про прокуратуру», 
згідно з якими порушення згада-

них обмежень (щодо сумісни-
цтва, одержання подарунків та 
підпорядкованості родичів), які 
передбачено Законом «Про за-
сади запобігання і протидії ко-
рупції», є також підставою для 
припинення служби відповідно 
в органах місцевого самовряду-
вання, МВС, СБУ, прокуратури. 
Крім того, цю норму як мотив 

для розірвання трудового дого-
вору внесено й до Кодексу зако-
нів про працю. Багато хто саме з 
цим нововведенням пов’язує 
тенденцію останніх двох-трьох 
місяців: масові звільнення з мі-
ліції, з органів влади.

Понад 90% службовців у орга-
нах влади мають свої робочі місця 
в регіонах – в обласних, районних 
центрах, селах, селищах, де ро-
бота в державній адміністрації чи 
виконкомі ради не лише дуже 
престижна як для провінції, а 
часто і єдина для людини з ви-
щою освітою. Тож із набранням 
чинності законом від 14 травня 
2013 року виникає додатковий 
фактор залежності службовця від 
волі керівника.

Звичайно, позбавляти ро-
боти й пенсій службовців-коруп-
ціо не рів можна і треба (Тиж-
день свого часу теж пропонував 
застосовувати такі покарання –
див. № 10/2011). Проте анти-
корупційні заходи можливі 
лише за кількох умов: коли під-
ставою для звільнення, втрати 
«службової» пенсії є тільки вчи-
нення корупційних дій, які пе-
редбачали вигоду для служ-
бовця; коли рішення про накла-
дення санкцій приймає незалеж-
ний орган, а не керівник чи ор-
ган прямо або опосередковано 
пов’язаний із президентом дер-
жави. В іншому разі «антикоруп-
ційний» закон змінює свою 
функціональність: ним можна 
легко шантажувати всіх служ-
бовців органів влади, які не захо-
чуть брати на себе «додаткове 
навантаження», наприклад за-
безпечити «позитивний резуль-
тат» на виборах 2015 року. 

ЄС відкликає €70 
млн, виділені на 

підтримку 
реформи 

держуправління 
України. Рішення 
про виділення цієї 

суми Брюссель 
прийняв ще на 
етапі розробки 

нового закону про 
держслужбу, але 

після його 
публікації виникли 

проблеми. 
«Підсумкова версія 

документа 
(прийнята в 

листопаді 2011 
року), на думку ЄС, 
не дає достатньої 

бази для створення 
незалежної, 
професійної, 

деполітизованої 
держслужби. 

Євросоюз багато 
разів закликав 

українську владу 
змінити закон, 

пояснюючи, що це 
дало б змогу 

розпочати 
фінансування, але 
його так і не було 
змінено до кінця 

2012-го – 
крайнього терміну 

відповідно до 
процедур ЄС. 
Таким чином, 
фінансувати 

програму 
неможливо», – 

заявили виданню 
«Комерсант-

Україна» в 
Представництві 
Європейського 
Союзу в Україні 
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ТРи ТРиЛЕМи
Золотий стандарт: тривожні уроки для євровалюти

Є
вропейські лідери від ми-
нулого літа насолоджу-
ються коротким перепо-
чинком після фінансових 

негараздів. Але євро залиша-
ється уразливим. Дохідність 
португальських суверенних об-
лігацій на початку липня різко 
зросла після розколу коаліцій-
ного уряду. Економіка Ірландії 
падає вже три квартали поспіль. 
До справжнього банківського 
союзу ще дуже далеко... Про не-
стійкість євро свідчить і нове 
дослідження, проведене Май-
клом Бордо та Гарольдом 
Джеймсом із університетів Рат-
ґерса та Принстона. Ці два фа-
хівці з історії економіки розгля-
нули недоліки валютної сис-
теми, яку прийнято вважати не-
вразливою, – золотого стан-
дарту – і побачили, що для по-
боювань стосовно єдиної грошо-
вої одиниці підстави справді є.

Паралелі між євро й золо-
тим стандартом не абсолютні. 
Єдина валюта – це монетарний 

союз із Європейським централь-
ним банком (ЄЦБ) на чолі; золо-
тий стандарт не мав такої інсти-
туції. Євро має плаваючий курс 
стосовно інших валют, як-от до-
лар, і ЄЦБ зобов’язаний підтри-
мувати стабільність цін, а не 
конвертованість у золото. Але 
для 17 країн, які послугову-
ються нині спільною грошовою 
одиницею, це означає новий зо-
лотий стандарт у тому сенсі, що 
між собою вони мають сталі об-
мінні курси.

Це спостереження не нове, 
але проведений авторами ана-
ліз проблем, які, зрештою, піді-
рвали золотий стандарт, іще 
свіжий. Ці проблеми, твердять 
автори, виникли із трьох «три-
лем». Кожна трилема – це набір 
із трьох варіантів, із яких одно-
часно можна вибрати два, але 
аж ніяк не три. Одна із трьох 
трилем, добре відома економіс-
там, – це так звана несумісна 
трійця», яка говорить, що не-
можливо в одній країні в пев-

ний період часу мати одразу три 
елементи: фіксований курс, 
вільний рух капіталу й неза-
лежну монетарну політику. Це 
означає, що, коли курс фіксова-
ний, а капітал може рухатися 
вільно, країни відмовляються 
від перспективи провадити 
власну грошово-кредитну полі-
тику. Але панове Бордо і Джеймс 
вважають, що держави у валют-
них системах на кшталт євро й 
золотого стандарту відмовля-
ються не лише від впливу на 
відсоткові ставки як інстру-
мента грошово-кредитної полі-
тики, а й від фінансової стабіль-
ності та повноцінної демократії.

Почнімо з незалежності мо-
нетарної політики. Утративши 
здатність варіювати обмінні 
курси, країни повинні мати 
змогу змінювати співвідно-
шення внутрішніх цін та зарп-
лат, коли ті стають розбалансо-
ваними. У часи свого розквіту, до 
Першої світової війни, золотий 
стандарт працював дуже добре. 
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Він створював систему противаг 
як для тих країн, що мали пози-
тивний торговельний баланс, так і 
для тих, де був дефіцит зовніш-
ньої торгівлі, коли вони відпо-
відно набували чи втрачали кон-
курентоспроможність. Перші з 
них отримували золото, внаслі-
док чого зростали грошова маса та 
ціни, роблячи відповідні країни 
менш конкурентоспроможними. 
Другі – його втрачали, що призво-
дило до зменшення грошової 
маси, зниження цін, а відтак да-
вало кращі позиції в боротьбі з 
конкурентами.

На жаль, євро більше нагадує 
невдалий міжвоєнний період іс-
нування золотого стандарту, 
аніж класичну довоєнну модель. 
Після відновлення золотого 
стандарту в 1920-х роках, цен-
тральні банки в країнах із пози-
тивним торговельним балансом 
(наприклад, у Франції, яка повер-
нулася до цього режиму із зани-
женим обмінним курсом) стери-
лізували надлишок грошової 
маси, отриманий через приплив 
золота, щоб ціни не зростали. 
Тому весь удар по конкуренто-
спроможності взяли на себе дер-
жави на кшталт Британії, яка по-
вторно прийняла золотий стан-
дарт у 1925 році із завищеним 
курсом. Схожий жорсткий деф-
ляційний процес відбувається 
нині в периферійних країнах ва-
лютного союзу, як-от у Греції. Її 
пристосування було б куди менш 
руйнівним, якби головні держави 
погодилися на значно вищу ін-
фляцію, ніж у середньому по єв-
розоні. Проте Німеччина катего-
рично проти.

Друга серед названих цими 
авторами трилем – несумісність 
фіксованих обмінних курсів і мо-
більності капіталу з фінансовою 
стабільністю. Коли країни пере-
ходили на золотий стандарт, це 
стимулювало помітний приплив 
коштів із-за кордону. Відтак по-
жвавлювалося кредитування та 
зростали місцеві банки, що не-
рідко закінчувалося пробле-
мами. Із золотим стандартом 
сильна держава підтримувала 
проблемні банки й інвесторів; до 
прикладу, в довоєнній Росії цен-
тральний банк називали «Черво-
ним Хрестом фондової біржі». 
Але слабка могла легко втратити 
довіру інвесторів, як це трапи-
лося під час аргентинської фінан-
сової кризи 1890-го. Цей самий 
сюжет повторюється в недовгій 

історії євро. Гроші пливли на пе-
риферію Європи, що спричинило 
зростання банків та виникнення 
«бульбашок» на ринку нерухо-
мості. Коли настала кри за, за-
вдання рекапіталізації банків 
ударило по уряду як в Ірландії, 
так і в Іспанії.

Третя трилема найтривож-
ніша: потенційна несумісність 
сталих обмінних курсів та віль-
ного руху капіталу з демократією. 
Німеччина змогла повернутися 
до золотого стандарту після Пер-
шої світової війни завдяки пла-
нові Давеса, прийнятому 1924 
року з метою оздоровлення її еко-
номіки та забезпечення сплати 
нею репарацій. Але недолуга фіс-
кальна політика, прописана під 
час депресії з метою збереження 
золотого стандарту, сприяла під-
йому нацизму. Британія відмови-
лася від золота в 1931 році. Це 
провістило закінчення ери золо-
того стандарту, оскільки сувора 
економія, якої він вимагав, стала 
зовсім нестерпною.

ДЕМОС І ДЕМОНСТРАЦІї
Немає сумнівів у потенціалі такої 
негативної реакції на економічні й 
фіскальні потреби європейського 
валютного союзу. Хоча Південна 
Європа все ще хоче зберегти євро 
(не в останню чергу тому, що ціна 
виходу з єврозони ще вища, ніж 
була ціна відмови від золотого 
стандарту), розчарування все 
одно наростає. Італійські виборці 
сказали «баста» режиму суворої 
економії в лютому; в уряді Порту-
галії тертя викликане протестом 
громадськості проти підвищення 
податків і зменшення бюджетних 
видатків на соціальні потреби. 
Невдоволені й північні європейці. 
Загальне обурення перспективою 
оплачувати фінансову допомогу 
єврозоні не дає змоги канцлеру 
Німеччини Анґелі Меркель де-
тально пояснити виборцям, на які 
саме жертви повинні вони йти за-
ради підтримки євро.

Це аж ніяк не означає неми-
нучості вибуху. Політичний ка-
зан може кипіти дуже довго, поки 
не переллється через край. Реце-
сія в єврозоні десь та й повинна 
скінчитися. Успіхи інституційної 
реформи можуть пришвидши-
тися після вересневих виборів у 
Німеччині. Але якщо вдасться за-
безпечити довготривалу життєз-
датність єдиної валюти, це озна-
чатиме, що європейці змогли ки-
нути виклик історії. 



чи зазнала 
фіаско  
Арабська  
весна?
Незважаючи на хаос, кров та відхід 
від демократії, це довгий процес 

М
инуло вже приблизно 
два з половиною роки 
після революцій в 
Арабському світі, але 

поки ще жодна країна не стала 
чітко на курс стабільної мирної 
демократії. Ті, в яких сподівань 
було більше (Туніс, Лівія та 
Ємен), і досі переживають не-
прості часи. Хаотичний експери-
мент із демократією в Єгипті – 
державі з найбільшим населен-
ням – привів законно обраного 
президента за ґрати. Сирія охо-

плена громадянською війною і 
тоне в потоках крові.

Не дивно, що дехто почав 
вважати Арабську весну прире-
ченою на провал. Близький Схід, 
мовляв, не готовий до змін. Одна 
з причин – там немає демокра-
тичних інституцій, тож влада 
народу виродиться в анархію або 
спровокує відновлення дикта-
тури. Друга – що серед цементу-
ючих сил у регіоні – іслам, а він 
нібито несумісний із демокра-
тією. Тож було б краще, якби 

Близький Схід узагалі ніякої 
Арабської весни не знав.

Такий погляд у найкращому 
випадку передчасний, у найгір-
шому – хибний. Перехід до де-
мократії часто буває затяжним і 
супроводжується насильст вом. 
Найгірші наслідки Арабської 
весни (спочатку в Лівії, а нині в 
Сирії) жахливі. Однак більшість 
арабів не хочуть повертати 
стрілки годинника назад.

ЯКщО ВОЗА СТАВиТи ПЕРЕД 
ВЕРБЛЮДОМ
Ті, хто говорить про фіаско Араб-
ської весни, забувають про довгу 
зиму перед нею та про її вплив 
на життя людей. 1960 року в 
Єгипті й Південній Кореї були 
майже однакові середня трива-
лість життя та ВВП на особу. Сьо-
годні ці країни належать до різ-
них світів. Хоча багато єгиптян 
живуть нині у великих містах і 
три чверті населення письменні, 
ВВП на особу становить лише 
п’яту частину південнокорей-
ського. Злидні й спричинені не-
доїданням хвороби – поширене 
явище. Недовге й некомпетентне 
урядування «Братів-мусульман» 
нічого не дало для боротьби з 
цим лихом, водночас глибинні 
проблеми Єгипту від силового 
керівництва лише загострилися. 
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У багатьох інших арабських краї-
нах справи йдуть не краще.

Це важливо, бо (врахову-
ючи перемінні успіхи Арабської 
весни) багато хто бачить вихід у 
авторитарній модернізації: 
мовляв, потрібен іще один Ав-
ґусто Піночет, Лі Куан Ю або 
Ден Сяопін для того, щоб три-
мати порядок і забезпечити 
зростання економіки. Та, на 
відміну від жителів Південно-
Східної Азії, араби не можуть 
похвалитися правителем-фі ло-
софом, який добровільно пле-
кав би демократію при процві-
танні економіки. Натомість 
брати диктатора й кузени пер-
шої леді отримують усі найла-
сіші шматочки. А деспоти (які 
завжди бояться розтривожити 
маси) взяли собі звичку уни-
кати проблемних реформ. На-
приклад, не бажають посту-
пово відмовлятися від субсидій 
на електроенергію, які лише в 
Єгипті з’їдають 8% ВВП. Навіть 
зараз нафтові монархії намага-
ються купити собі мир, одначе 
тільки-но освічена, але без-
правна молодь почує запах сво-
боди, жити «по-старому» стає 
неможливо. Хіба що, як у Сирії, 
правитель готовий пролити 
ріки крові, щоб залишитися 
при владі. Деякі з прогресивні-

ших арабських монархій (на-
приклад, Марокко, Йорданія і 
Кувейт) намагаються знайти 
таку конституційну систему, 
яка забезпечила б їхнім підда-
ним ширше право голосу.

«Чудово, – скажуть у відпо-
відь, – але ж арабська демокра-
тія – це просто шлях до пану-
вання ісламістів, так само не-
спроможних провести реформи, 
як і силовики». А через нетерпи-
мість політичного ісламу, вони 
ще й дуже далекі від демократії. 
Могаммед Мурсі – брат-
мусульманин, якого скинули на 
початку липня армійські гене-
рали за очевидним наказом 
мільйонів єгипетських протесту-
вальників, – теж був обраний у 
демократичний спосіб. Але впро-
довж свого недовгого президент-
ства порушував норми демокра-
тії, як тільки йому хотілося. Ба-
гато світських арабів та їхніх дру-
зів на Заході заявляють, що, 
оскільки ісламісти вважають 
свою владу даром Божим, вони 
ніколи не погодяться на справді 
демократичну систему стриму-
вань і противаг, зокрема на неза-
лежні суди, вільну пресу, делегу-
вання влади представникам та 
плюралістичну конституцію, 
яка захищатиме меншини.

Це також хибна думка. За 
межами Арабського світу ісла-

місти (скажімо, в Малайзії чи Ін-
донезії) показали, що можуть за-
своїти демократичні звички. Та 
й турецькі протести проти авто-
кратичного, однак законно обра-
ного прем’єр-міністра Реджепа 
Таїпа Ердогана мають більше 
спільного із Бразилією, ніж з 
Арабською весною. З усіма сво-
їми недоліками нині Туреччина 
демократичніша, ніж тоді, коли 
за лаштунками постійно хова-
лися військові.

Отже, проблема в араб-
ських ісламістах. Це навряд 
чи когось здивує. Їх виховали 
десятиліття репресій, коли 
їхні рухи виживали тільки за-

вдяки конспірації та організо-
ваності. Ядро їхніх прибічни-
ків – численна меншина в 
більшості арабських країн. Їх 
не можна ігнорувати, нато-
мість вони мають бути погли-
нуті більшістю.

Ось у чому трагедія перево-
роту в Єгипті. Якби «Брати-
мусульмани» залишилися біля 
керма, вони могли б навчитися 
терпимості й прагматизму, не-
обхідного для управління кра-
їною. Натомість справдилися 
їхні пі до зри стосовно демокра-
тичної політики. Тепер надій-
шла черга Тунісу – першої з 
арабських країн, яка скинула 
ярмо автократії, – показати, 
що помірковані ісламісти мо-
жуть нормально керувати дер-
жавою. Можливо, йому це 
вдасться: він іде до конститу-
ції, яка може стати основою не-
поганої широкої демократії. 
Якщо решта Арабського світу 
рушить у тому самому на-
прямку, на це знадобиться ба-
гато років.

Нічого дивного, адже полі-
тичні зміни – дуже довга гра. 
Озираючись назад, зазвичай не 
бачиш темних плям історії. Пе-
рехід від комунізму, наприклад, 
у ретроспективі видається лег-
ким. Проте через три роки після 
падіння Берлінського муру Єв-
ропу заполонили кримінально-
мафіозні клани; на Балканах 
ось-ось мала вибухнути війна, а 
в Грузії вже точилися бої. Навіть 
зараз більшість країн колиш-
нього радянського блоку живе 
під владою репресивних режи-
мів. Проте мало хто хоче повер-
нути минуле.

СВОБОДУ НЕ СПиНиТи
Арабську весну найкраще на-
звати пробудженням: справжня 
революція відбувається не 
стільки на вулицях, скільки в го-
ловах. Інтернет, соціальні ме-
режі, супутникове телебачення і 
прагнення до освіти, яке в араб-
ських жінок не менше, ніж у чо-
ловіків, не можуть співіснувати з 
напівживими диктатурами ми-
нулого. Єгиптяни разом з ін-
шими починають розуміти, що 
демократія – це не просто пи-
тання виборів чи спроможність 
вивести на вулиці мільйони де-
монстрантів. Вона дається за-
вжди важко, навіть із кров’ю. На 
шлях до неї можуть знадобитися 
десятки років. 

НАйГІРшІ НАСЛІДКи 
АРАБСЬКОї ВЕСНи (СПОчАТКУ 
В ЛІВІї, А НиНІ В СиРІї) 
жАХЛиВІ, ОДНАК БІЛЬшІСТЬ 
АРАБІВ НЕ ХОчУТЬ 
ПОВЕРТАТи СТРІЛКи 
ГОДиННиКА НАЗАД
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ЗАМКи НА ПІСКУ

З
а сім місяців до початку 
зимової Олімпіади-2014 
Сочі нагадує гігантський 
будівельний майданчик. 

Вантажівки сновигають кур-
ними дорогами, екскаватори ви-
вертають цілі гори, а 70 тис. ро-
бітників з усіх куточків колиш-
нього Радянського Союзу ри-
ють, піднімають, тягнуть і пере-
мішують від ранку до ночі. 
Важко уявити собі готову кар-
тину. «Тут мають бути ставки із 
птахами», – каже місцева акти-
вістка Світлана, показуючи на 
купу землі.

Усе це нагадує якесь будів-
ництво комуністичних часів. 
Затрати, ефективність, природа 
й людські життя ніколи не ста-
вали на заваді радянському ке-
рівництву, яке розвертало си-
бірські річки, зводило міста на 
вічній мерзлоті й засівало ці-
лину, часто з катастрофічними 
наслідками. За своїми масшта-
бами Сочі-2014 нагадує про ми-
нуле, хоча обсяг бюджетних 

кош тів, укинутих у цей проект, 
затьмарює всі колишні «будови 
століття» в СРСР.

Із багатьох причин Сочі 
можна назвати дивним вибором 
місця для зимової Олімпіади. 
Це місто із субтропічним кліма-
том – одне з тих небагатьох у Ро-
сії місць, де снігу не так уже й 
багато. Церемонії відкриття й 
закриття відбуватимуться непо-
далік Чорного моря, на болотис-
тих ґрунтах, де колись літали 
хмари малярійних комарів. 
Температура там рідко опуска-
ється нижче нуля. На нижніх 
схилах Кавказьких гір сніг ле-
жить не завжди, тож організа-
тори запаслися торішнім.

А ще Сочі в небезпечній 
близькості до Північного Кав-
казу – російського регіону, насе-
леного переважно мусульма-
нами, де вже два десятиліття 
лютує кривава громадянська ві-
йна (див. Тиждень, № 
24/2013). Торік Росія втратила 
там 296 військових і цивільних, 

за даними моніторингової орга-
нізації «Кавказский узел». Це 
майже стільки солдатів, скільки 
Америка не дорахувалася в Аф-
ганістані. «Уявіть собі Олімпі-
аду в Кабулі», – сказав один 
американський чиновник.

Однак президент Владімір 
Путін вважає Сочі-2014 влас-
ним проектом-фаворитом, 
символом як влади над наро-
дом і природою, так і міжна-
родної легітимності. Той факт, 
що він проводить у Сочі багато 
часу, має ще й особисте забарв-
лення. Проте, як твердить ко-
лишній віце-прем’єр і лідер 
опозиції Боріс Нємцов (який 
написав уже кілька звітів із 
цього питання), Сочі аж ніяк 
не зразок «чесної гри», а мо-
дель кумівського капіталізму, 
беззаконня, неефективності й 
неповаги до природи та лю-
дей. «Сочинська Олімпіада – 
безпрецедентний дерибан, де 
представники путінського 
уряду перемішалися з набли-

Компанії друга 
Путіна Аркадія 

Ротенбєрґа виграли 
контрактів на 

$7,4 
млрд

 – більше, ніж увесь 
бюджет 

Олімпіади-2010  
у Ванкувері

Найдорожчі в історії 
Олімпійські ігри: 

широкі можливості 
для вузького кола 

друзів Владіміра 
Путіна
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ВЛАДІМІР ПУТІН ВВАжАЄ 
СОчІ-2014 ВЛАСНиМ 
ПРОЕКТОМ-ФАВОРиТОМ, 
СиМВОЛОМ ЯК ВЛАДи НАД 
НАРОДОМ ТА ПРиРОДОЮ, 
ТАК І МІжНАРОДНОї 
ЛЕГІТиМНОСТІ

женими до влади олігархами», 
– пише Нємцов.

ОЛІМПІйСЬКЕ ЗОЛОТО
Сочі вже поставило один ре-
корд. Це будуть найдорожчі 
Ігри в історії: затрати оціню-
ють у $50 млрд. Коли Росія 
2007 року подала заявку на їх 
проведення, вона пропонувала 
викласти $12 млрд – більше, 
ніж будь-яка інша країна. За рік 
бюджет змінили семирічним 
планом розвитку Сочі як гір-
ського курорту. Більшість ко-
штів надходить із державної 
скарбниці або від державних 
банків.

Елісон Стюарт, докто-
рантка Бізнес-школи Саїда 
при Оксфордському універси-
теті, каже, що перевитрати бю-
джетів Олімпійських ігор у се-
редньому становлять близько 
180%. Але Росія дала чітко зро-
зуміти, що гроші не проблема. 
Дослідниця зазначає також, що 
зв’язки між владою і будівель-
ними компаніями тісніші, ніж 
це було під час підготовки до ін-
ших Олімпіад. Корупція як по-
бічний ефект нерідко зустріча-
ється у великих будівельних 
проектах. Але в Росії цей наслі-
док не побічний. Це такий же 
важливий продукт, як і самі 
Ігри.

Якість роботи теж неодно-
рідна. Трамплін для стрибків 
неодноразово переробляли, і за-
трати зросли всемеро. Нові ка-
налізаційні труби прорвало, ві-
тер розносить сморід над ігро-
вим майданчиком дитячого 
садка. Берегові укріплення від-
разу після встановлення дали 
тріщини. Про довкілля, ведучи 
роботи, майже не згадували. 
Річка, яка впадає в Чорне море, 
забруднена будівельними відхо-
дами, заповідні ліси вирубують. 
Активістів-екологів пересліду-
ють і виживають із Росії.

Не краще ставлення й до ро-
бітників. Низькокваліфіковані 
гастарбайтери отримують $500 
за місяць і працюють по 12 го-
дин на добу без контрактів, ін-
структажу з техніки безпеки, 
медичного страхування. Крім 
того, навіть такі заробітки часто 
затримують, виплачують не 
пов ністю, а то й узагалі не вида-
ють, за інформацією правоза-
хисної організації Human Rights 
Watch. Деякі працедавці забира-
ють паспорти робітників, щоб ті 

не залишили місця, де тру-
дяться. Торік від нещасних ви-
падків загинуло принаймні  
25 осіб і ще більше зазнало 
травм. «Можливо, Олімпіада 
викликала б у мене більше енту-
зіазму, якби до мене тут краще 
ставилися», – зауважив один 
працівник.

Більшість об’єктів контро-
лює «Олимпстрой» – одна з ро-
сійських державних корпора-
цій. Алєксандр Соколов, який 
присвятив дисертацію цим не-
прозорим структурам, твер-
дить, що вони працюють під 
неформальним керівництвом 
групи осіб, головна мета яких – 
доїти державний бюджет. Ба-
гато співробітників «Олимп-
строя», схоже, потрапили туди 
по блату й мають завищені 
оклади. За останні шість років 
корпорація змінила чотирьох 
керівників. Перестановки на-
горі супроводжувалися кримі-
нальним розслідуванням, але 
до суду в жодному з випадків не 
дійшло. Спроби депутатів-
комуністів улаштувати парла-
ментську перевірку «Олимп-
строя» були заблоковані влад-
ною партією «Единая Россия». 
Державний контрольний орган 
Аудиторська палата Росії заяв-
ляє, що керівництво компанії 
створило умови для невиправ-
даного завищення затрат. Але 
звіти останньої позначені гри-
фом «таємно».

Одна з найбільших зацікав-
лених сторін у Сочі – Аркадій 
Ротенбєрґ, друг дитинства й ко-
лишній партнер Путіна по 
дзюдо, який розбагатів на про-
дажах труб Газпромові. За да-
ними агентства Bloomberg, ком-
панії цього олігарха виграли 
контрактів на $7,4 млрд – 
більше, ніж увесь бюджет Олім-
піади-2010 у Ванкувері. Пред-
ставник Путіна Дмітрій Пєсков 
наголошує, що «ніяка дружба 
не допоможе дістати доступ до 
олімпійських проектів».

Контракт на найдорожчий 
шматок Олімпіади – дорогу від 
об’єктів на узбережжі до 
об’єктів у горах (вартістю 
майже $9 млрд) – дістався 
«Российским железным доро-
гам» (РЖД), державній заліз-
ничній монополії на чолі із Вла-
діміром Якуніним, колишнім 
генералом КГБ і приятелем Пу-
тіна. РЖД видали субпідряд на 
будівництво магістралі приват-

ній компанії SK Most, яка теж 
тісно пов’язана з Якуніним. Їй, 
окрім цього, належить контр-
ольний пакет акцій у «Милле-
ниум Банк», де дружина того ж 
таки Якуніна певний час була 
членом ради директорів (до речі, 
фінустанова підтримує церковне 
меценатство екс-генерала КГБ). 
З інформації на сайті банку ви-
дно, що «Миллениум» зараз пе-
ребуває в спільній власності Ро-
сійської залізниці та її субпідряд-
чиків, а керує ним заступник 
Якуніна. Торік 25% SK Most при-
дбав Ґєннадій Тімчєнко – ще 
один давній знайомий Путіна.

В РЖД кажуть, що перевит-
рати коштів були викликані 
складністю будівництва, й на-
полягають на прозорості тен-
дерів для кожного контракту. 
Але Нємцов стверджує: перші 
основ ні з них були розподілені 
без тендерів. Нещодавно РЖД 
заявила, що він не може оціню-

вати інфраструктурні проекти, і 
назвала його звіт політично 
вмотивованим.

Сочинські підрядчики взяли 
собі за приклад БАМ – сибірську 
залізницю завдовжки 4300 км, 
будівництво якої обійшлося Ра-
дянському Союзові в $14 млрд і 
розтягнулося на 36 років. БАМ 
був одним із тих проектів, які пі-
дірвали радянську економіку. 
Про це виконувач обов’язків го-
лови уряду РФ (1992), архітектор 
російських реформ 1990-х Єґор 
Ґайдар написав у статті, опублі-
кованій іще 1988 року. Він довів, 
що СРСР тринькав гроші на будо-
вах, основною метою яких було 
«освоєння» державних фондів. 
Це бачилося можливим лише за 
такої політичної культури, де 
люди зовсім не мали права го-
лосу, а вузькокланові інтереси за-
мінили державні. У 1988-му Ґай-
дар навіть не уявляв, що така 
культура може стати частиною 
політики нинішніх будівничих 
державного капіталізму в Росії. 

Затрати на 
підготовку до 

зимової 
Олімпіади-2014 в 
Сочі оцінюють у 

$50 
млрд

За оцінками 
експертів, 

перевитрати 
бюджетів 

Олімпійських ігор у 
середньому 

становлять близько 

180%
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Автор:  
Ольга 

Токарюк, 
Італія

Невмирущий 
образ Італії
Попри численні судові рішення у справах про 
шахрайство, підкуп та секс-скандали, 
говорити про кінець ери Сільвіо Берлусконі 
на Апеннінах іще зарано

Н
а Сільвіо Берлусконі чекає 
новий момент істини. Вер-
ховний касаційний суд 
Італії вирішив пришвид-

шити розгляд справи про фінан-
сові махінації його медійної ім-
перії Mediaset: засідання, котре 
мало бути восени, перенесли на 
30 липня. Такий поспіх неофі-
ційно пояснюють тим, що в зло-
чинів, у яких звинувачують екс-
прем’єра, закінчується термін 
давності. Незвична для Італії 
оперативність роботи суддів обу-
рила однопартійців політика, ко-
трі на день заблокували роботу 
парламенту. Винесене судом рі-
шення буде остаточним: він або 
підтвердить, або скасує вирок 
двох попередніх інстанцій – чо-
тири роки ув’язнення та п’ять ро-
ків заборони обіймати державні 
посади. Хай там як, а «небо в клі-
тинку» Берлусконі навряд чи за-
грожує: за італійським законом, 
злочинцям старшого віку замі-
нюють ув’язнення на хатній 
арешт. Що турбує дона Сільвіо 
більше – це заборона обіймати 
державні посади. Адже це озна-
чатиме «геть із політики».

Лише три тижні тому Берлус-
коні було засуджено в іншій 
справі. 24 червня троє жінок-
суддів трибуналу Мілана після 
шести годин наради ви нес ли екс-
прем’єрові вирок у так званому 
процесі Рубі. Рішення було навіть 
суворішим, ніж вимагали проку-
рори: сім років позбавлення волі 
й довічна заборона обій мати дер-
жавні посади. Сільвіо визнали 
винним у зловживанні службо-
вим становищем та використанні 
послуг неповнолітньої повії (про-
ституція в Італії легальна, однак 
є злочином, коли до неї причетні 
ті, кому менше ніж 18 років).

Секс-скандал, який став при-
водом для процесу, розгорівся ще 
у 2010-му: все почалося зі дзвінка 
Берлусконі до поліцейського від-
ділку в Мілані з вимогою відпус-
тити затриману за крадіжку 
17-річну дівчину, котру прем’єр 
назвав «племінницею Муба-
рака», тодішнього президента 
Єгипту. Згодом з’ясувалося, що 
Рубі (справжнє ім’я – Каріма ель-
Маруґ) є марокканкою, не має 
жодних зв’язків із Мубараком, а 
натомість була частою гостею 
приватних вечірок на віллі Бер-
лусконі, за участь у яких отриму-
вала кругленькі суми. Слідство 
установило, що існувала налаго-
джена система постачання дів чат 
для розваг Берлусконі. З ними 
екс-прем’єр щедро розрахову-
вався – винаймав  апартаменти у 
фешенебельному районі Мілана, 
віддавав зарплати в конверті й 
сприяв у кар’єрному просуванні: 
стоматолог Берлусконі й учас-
ниця «бунга-бунга-вечірок» Ні-
коль Мінетті здобула посаду в об-
ласній раді регіону Ломбардія, а 
Рубі дон Сільвіо дав гроші на від-
криття салону краси. Скандал, 
який розгортався на тлі погли-
блення економічної кризи в Іта-
лії, кош тував Берлусконі крісла 
очільника уряду наприкінці 2011 
ро ку. А після судового рішення 
заговорили, що, коли не його сво-
боді, то принаймні політичній 
кар’єрі вже точно настав кінець.

СУДи «БЕРЛУСКАПОНЕ»
Утім, вирок винесла лише перша 
інстанція. Італійська судова сис-
тема дає право на оскарження 
його ще у двох, тож процеси тяг-
нуться роками, а тим часом зви-
нувачений залишається на волі. 
Багатий досвід знайомства Бер-

лусконі з італійськими судами 
поки що був доволі позитивним – 
жодна з порушених проти нього 
двох десятків справ за шахрай-
ство, підкуп, ухиляння від сплати 
податків не закінчилася ув’яз нен-
ням. Навіть у випадках, коли екс-
прем’єра визнавали винним, 
йому вдавалось уникнути пока-
рання завдяки закінченню тер-
міну давності, парламентській не-
доторканності чи амністії. 

Зараз проти Берлусконі 
триває шість судових процесів, 
однак саме «справа Рубі» най-
болючіше вдарила по іміджу 
Берлусконі. Після секс-скан-
далу Італією прокотилися не-
бачені доти демонстрації проти 
екс-прем’єра. Італійці були го-
тові пробачити йому ухиляння 
від сплати податків, але не зу-
стрічі з неповнолітньою повією, 
які він намагався приховати, 
використовуючи своє стано-
вище при владі. Співвітчизни-
кам, котрі раніше тільки посмі-
ювалися з Берлусконі, на-
бридло асоціюватися в уяв-
ленні світу з його нетактов-
ними витівками. На парла-
ментських виборах цього року 
його правоцентристська партія 
втратила понад 8 млн голосів, 
здобувши 29%, порівняно із 
46% у 2008-му. Хоча їй таки 
вдалося увійти до нового уряду 
завдяки широкій коаліції з лі-
воцентристами.
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«ПЛЕМІННИЦЯ 
МУБАРАКА». 
Марокканка 
Рубі (Каріма 
ель-Маруґ) 
опинилася 
в епіцентрі 
секс-скандалу, 
пов’язаного 
із Сільвіо 
Берлусконі

ІТАЛІЯ РОЗДІЛЕНА НАДВОЄ, 
І СТАВЛЕННЯ ДО ЕКС-
ПРЕМ’ЄРА ЯКНАйКРАщЕ  
ЦЕ ПІДТВЕРДжУЄ

«Ми ВСІ ПОВІї»
Говорити про завершення епохи 
Берлусконі в Італії зарано, вва-
жає політолог з Університету 
Флоренції Алессандро К’яра-
мон те. На його думку, екс-
прем’єр не залишить політичної 
арени без бою. Він і далі має під-
тримку значної частини насе-
лення і судові рішення аж ніяк не 
впливають на ставлення цих лю-
дей до політика. «Громадська 
думка щодо Берлусконі карди-
нально поділена, – пояснює 
К’ярамонте. – Його прибічники 
впевнені, що вирок у «справі 
Рубі» політично вмотивований і 
винесений упередженими суд-
дями, котрі хочуть його здиха-
тися. Берлусконі завдяки своїм 
медіа пропагує таку інтерпрета-
цію подій».

Контроль над ЗМІ, особливо 
телебаченням, – одна з причин 
того, чому Сільвіо Берлусконі так 
довго вдається залишатися в 
сідлі й переконувати італійців за 
нього голосувати. Політик воло-
діє трьома популярними телека-
налами та кількома газетами. 
Незалежний журналіст Джу-
зеппе Пасторе наводить приклад 
медійних маніпуляцій: редактор 
однієї з газет Берлусконі після рі-
шення у «справі Рубі» влаштував 
мітинг на його захист під назвою 
«Ми всі повії». «Там він заявив: 
Берлусконі засудили за те, що він 
ходив до проституток, за те, що 

йому подобається розважатись і 
насолоджуватися життям, – 
каже Пасторе. – Але це неправда, 
його судили, бо він, бувши 
прем’єром, користався службо-
вим становищем, тиснув на полі-
цейських. У тому, що він щось 
там уночі робив, його ніхто не 
звинувачував,  однак людей пе-
реконують, що це так». Журна-
ліст упевнений: якщо в Берлус-
коні відібрати медіа-імперію, це 
зруйнує його як політика. 

Попри скандали, чимало іта-
лійців захоплюються екс-
прем’єром, адже він чудово розу-
міє їхні настрої та потреби. «Бер-
лусконі впродовж двох десятиліть 
тримав вухо на животі італійців, 
– сипле метафорами у своїй 
книжці про феномен дона Сільвіо 
письменник-сатирик Бе ппе Се-
верніні. – Він уміє вловлювати 
найменші звуки, які видає цей 
живіт, і відповідно реагувати». На 
думку літератора, в кожному іта-
лійцеві є щось від Берлусконі: у 
національному менталітеті закла-
дена певна зневага до суворих 
правил і моралізаторства, яку по-
літик утілює і пробачає своїм 
співвітчизникам. Гасло Берлус-
коні: «Я схожий на італійців, а 
вони хочуть бути такими, як я».

Італія розділена надвоє, і 
ставлення до екс-прем’єра якнай-
краще це підтверджує, підсумовує 
Пасторе: «Є люди, для яких важ-
ливий добрий смак, дотримання 

правил, які просять чек за кожну 
каву, випиту біля стійки в барі. А є 
ті, котрі не переймаються, котрі 
кажуть: «Зрештою, Берлусконі 
нікому не зробив нічого поганого, 
ну, кілька разів сходив до повій, 
кому яке діло». Це два різні світи, 
два різні погляди на реальність».

чи Є жиТТЯ ПІСЛЯ 
БЕРЛУСКОНІ?
«Попри судові процеси й скан-
дали, Берлусконі піде з політики 
лише тоді, коли сам захоче», – пе-
реконаний політолог К’яра монте. 
І не раніше, ніж обере собі наступ-
ника. За чутками, новим лідером 
правоцентристів може стати його 
донька, Маріна. Проте епоха 
«берлусконізму» в Італії не закін-
читься навіть із відходом того, хто 
дав їй ім’я, вважає експерт.

29-річна італійка Селена Мелі 
згодна з тим, що «невмирущий 
політик» змінив країну, її цін-
ності й ставлення до жінок. На її 
думку, «справа Рубі» – свідчення 
цього. «Мене вразила відповідь 
однієї матері під час з’їзду партії 
Берлусконі на запитання, чи вона 
відправила б свою доньку до 
нього на віллу: «Можливо». Такі 
речі мають змусити нас замисли-
тися, наскільки «феномен Бер-
лусконі» вплинув на наше сус-
пільство, у якому молоді дівчата 

мріють танцювати напівоголе-
ними на ТБ, брати участь у 
реаліті-шоу чи бути запроше-
ними на вечірки багатих політи-
ків», – каже вона.

Хоч би коли і як пішов ко-
лишній очільник кабінету, є ті, 
кому його бракуватиме. «Де-
сятки італійських гумористів 
ледве зводили кінці з кінцями, 
доки не з’явився Берлусконі, 
адже він просто невичерпне 
джерело для глузувань. Не так 
просто брати на кпини інших по-
літиків, до прикладу, Монті – він 
сірий і нудний. Сільвіо став про-
сто «золотою жилою» для бага-
тьох в Італії. І коли він піде, їм 
доведеться шукати новий об’єкт 
для жартів», – з типово італій-
ською легкістю переходить від 
серйозних роздумів до гумору 
журналіст Пасторе. 
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Спілкувалася 
Ганна Трегуб

У нових кордонах
Польський соціолог Даріуш Вояковський про сучасні ментальні 
кордони та пережитки доби залізної завіси в Європі

У 
1985 році в люксембурзь-
кому Шенгені було по-
кладено початок тому, 
що нині зветься «Євро-

пою без кордонів». Формування 
континентальної спільноти не-
абияк змінило сприймання їх 
як таких. Утім, вони й досі 
окреслюють межі державних 
утворень і визначають мен-
тальні розмежування в Ста-
рому світі. Про сутність цих лі-
ній поділу Тиждень спілку-
вався із провідним польським 
соціологом, автором книжки 

«Ментальні кордони в Європі 
без кордонів» Даріушем Воя-
ковським.

У. Т.: Яким чином зміна конфігу-
рації кордонів у ЄС упродовж 
останніх 20 років вплинула на 
європейську самототожність?

– Проблема в тому, що цю 
ідентичність по-різному тракто-
вано, що вона й досі не чітко 
окреслена. Соціологічні опиту-
вання різних років фіксують, що 
таку самототожність визнавали 
лише від 2% до 8% респондентів 
у країнах ЄС, за винятком Люк-
сембурга, де показники сягали 
20% опитаних. Якщо подиви-
тися на ці дані, то «чистих» євро-
пейців не так уже й багато. Зау-

важу: Євростат на це запи-
тання дістав ствердну відпо-
відь у 30% осіб, що із соціо-
логічного погляду є супер-
показником. Приблизно 
третина чи трохи більше 
декларували, що вони на-
певне не є європейцями, 
й обирали конкретну на-
ціонально забарвлену 
ідентичність. Якщо звер-
немося до результатів ін-

ших досліджень, то 

відчуття європейської ідентич-
ності в країнах ЄС ніколи не пе-
ревищувало показника 15%. Ста-
тус «чистого» європейця, як ба-
чимо, не особливо популярний. 
Утім, спільна свідомість, оче-
видно, є, хоча й варто запитати 
себе, як її ототожнюють із євро-
пейськими цінностями.

У. Т.: У монографії «Ментальні 
кордони в Європі без кордонів» 
ви зазначаєте, що сьогодні відбу-
вається заміна реальних рубежів 
уявними. Які ментальні розме-
жування присутні в європейській 
свідомості? Про які їхні форми 
йдеться?

– Ментальний кордон, коли 
розуміти його конкретно як спо-
сіб поділу в свідомості на «своїх» 
і «чужих», має універсальний 
характер. Як довели у 1960-х, він 
необхідний у суспільному житті. 
Перед Другою світовою війною 
ментальні межі ґрунтувалися на 
етнічності. І всі в тогочасній Єв-
ропі сприймали таку побудову 
ментальної мапи чи підпадали 
під її правила. Нині ситуація 
складніша. Мені здається, хоч 
багато хто певен, що найголовні-
шим критерієм розмежування 

має виступати народ, зна-
йдеться чимало й при-

хильників тієї думки, що 
якоїсь найголовнішої 
межі не існує або ж нею 
повинна бути сама Єв-
ропа. Власне, так мір-
кує третина насе-
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БІОГРАФІчНА 
НОТА: 
Даріуш Воя-
ковський – 
доктор соціо-
логічних наук, 
професор 
Академії імені 
Станіслава 
Сташиця у 
Кракові. Автор 
монографій 
«Поляки і 
українці. 
Справа про 
плюралізм й 
ідентичність 
на прикор-
донні», «Своє і 
чуже в 
Польщі, що 
змінюється». 
Працює із про-
блематикою 
польсько-
українських 
відносин, со-
ціології пору-
біжжя, сучас-
ного поняття 
локальності та 
європеїзації.

РОЗМОВи ПРО РОЗПАД 
ЄС Є НЕ КОНСТАТУВАННЯМ 
РЕАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ,  
А ЛишЕ ЕЛЕМЕНТОМ 
СПЕКУЛЯЦІй ТА ПОПУЛІЗМУ 
ПОЛІТиКІВ

лення ЄС. Сьогодні кордони мен-
тальні й національні не перети-
наються. Всередині етнічних 
груп також є певні межі.

У. Т.: чи й досі, на ваш погляд, 
зберігається спадок холодної 
вій ни – поділ на Східну й Західну 
Європу?

– Є люди, які визнають існу-
вання групових чи ментальних 
кордонів, але вони для них ефе-
мерні. Останні не очевидні, їх 
легко перетнути тощо. Коли 
мова про жорсткі структури, 
як-от залізна завіса, що проісну-
вала близько півстоліття, то 
марно сподіватися, ніби за 20 ро-
ків усі прояви старого розмежу-
вання зникнуть відразу. Нато-
мість мені видається, що воно 
стає, як я вже зазначив, ефемер-
ним.

Коли почати мандрівку від 
Рейну й рухатися на схід, за 
Ельбу, Одру та Буг, то видно що-
раз більше елементів комуніс-
тичного минулого Східної Єв-
ропи. Можна почути, що це 
якийсь інший світ, але він почи-
нається на Одрі, на німецько-
польському кордоні, хоча за-
лізна завіса була межею на 
Ельбі. Колись до рубежу НДР та 
ПНР їхали автострадою, яка 
уривалася на польському боці. 
Нині така автострада йде до Ві-
сли й закінчується далі. Отже, 
щось таки змінюється. Як на 
мене, схожі процеси відбува-

ються і з ментальністю. Якщо 
подивитися на Україну зараз і 
20 років тому, то бачимо відмін-
ний стиль життя і спосіб мис-
лення. Я понад 15 років стежу за 
польським та українським сус-
пільствами і помічаю, що зміни 
рухаються в одному й тому са-
мому напрямку. Зокрема, по-
ляки запозичили від німців 
певні риси, яких раніше не 
мали, і так само українці від по-
ляків. Хоча ті зміни, які стосу-
ються щоденного життя, відбу-
ваються дуже повільно, але 
можна говорити про тенденцію: 
його стиль стає все більш і 
більш прозахідним.

У. Т.: чи подібні між собою поль-
ське й українське бачення кон-
цепції Центрально-Східної Єв-
ропи?

– Ця концепція мала велику 
популярність у Польщі 10 років 
тому, коли вона претендувала на 
вступ до ЄС. Тоді Варшава дуже 
хотіла показати, що вона має 
конкретні регіональні праг-
нення і що це мало б зацікавити 
об’єднану Європу. Сьогодні ця 
тема не зникла, просто дедалі 
рідше з’являється в суспільно-
політичному дискурсі, який до-
мінує в Польщі.

В Україні мені вистачило 
побути півдня на сесії наукової 
конференції, аби зрозуміти, 
що, говорячи про Центрально-
Східну Європу, вона теж має 
певні регіональні прагнення. 
Мова, якою послуговується час-
тина української еліти, ідентична 
тій, що була у представників 
польської 10 років тому. Загалом 
концепція Центрально-Східної 
Європи (прошу тут відрізняти її 
від концепції Східної) була ство-
рена, щоб зміцнити позиції пев-
ної країни в перемовах із Брюссе-
лем. Підсумую: ідеться про ін-
струмент політичного дискурсу.

У. Т.: Як ви ставитеся до євро-
скептиків у середовищі західних 
політичних сил, зокрема ради-
калів, які пропонують повернути 
назад візові процедури й торго-
вельні кордони всередині ЄС? До 
чого може призвести така полі-
тика?

– Нині в країнах ЄС біля 
керма немає радикальних ані 
правих, ані лівих. Їхня ради-
кальність вичерпується тоді, 
коли вони дістаються до влади. 
Чи можна, наприклад, назвати 

французького президента 
Франсуа Олланда радикалом? 
Навряд, адже він не комуніст. 
Звичайно, радикальні полі-
тичні сили існують у більшості 
європейських країн, і вони 
дуже голосно про себе заявля-
ють, галасують, аби здобути 
прихильність виборців. Це по-
літичний механізм, який вико-
ристовує елементи популізму. 
Якщо в Польщі, наприклад, 
владу здобудуть крайні праві, 
то вони можуть кричати до-
сить гучно, однак угоду на ко-
ристь держави у межах полі-
тики ЄС таки підпишуть і в 
економіці правил гри не змі-
нюватимуть.

Щодо Європи як такої, то 
пригадаймо: із приходом лівих 
поважні зміни почалися хіба що 
в Іспанії за часів Хосе Луїса Ро-
дріґеса Сапатеро (прем’єр-
міністра королівства у 2004–
2011 роках. – Ред.). Ті зміни, як 
на мене, відповідали тодіш-
ньому станові свідомості жителів 
і не були спрямовані на вихід зі 
складу ЄС – радше на адаптацію 
до правил гри в ньому.

У соціології багато говорять 
про ці проблеми. Чи не першим, 
хто з цього приводу висловився, 
був Джон Юрай, який сказав, що 
після моменту розвалу Євросо-
юзу дуже швидко дійде до війни 
між країнами на континенті. Чи 
спостерігаємо ми зараз розпад 
ЄС? Факти свідчать, що жодна із 
28 його країн-членів не прагне 
покинути клуб. Знову ж таки, 
вихід Греції з цього об’єднання 
не буде його руйнацією. Вона 
станеться тільки тоді, коли ми 
побачимо чіткий рух 28 країн та 
їхнє подальше об’єднання в 
менші групи.

Як на мене, розмови про роз-
пад ЄС є не констатуванням ре-
ального процесу, а лише еле-
ментом спекуляцій та попу-
лізму політиків, і все це має спо-
нукати їхніх виборців запитати 
себе, чого ті діячі насправді хо-
чуть. 

Відчуття 
європейської 

ідентичності у 
країнах ЄС ніколи 
не перевищувало 

показника

 15%
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Автор:  
Сергій 

Грабовський

Історія чужими очима
70

-ті роковини Волинської трагедії 
ознаменувалися не тільки однобіч-
ними та необ’єктивними з погляду іс-
торії постановами польських Сенату 

та Сейму, не тільки зверненням «групи 148» (148 
народних депутатів від ПР та КПУ, які 1 липня на-
писали офіційного листа до Сейму Польщі з про-
ханням визнати Волинську трагедію геноцидом 
польського народу. – Ред.), готової витерти ноги об 
усе українське, не тільки дивовижним симбіозом 
КПУ й агресивних прихильників «Русского міра» 

в Україні, з одного боку, та праворадикальних 
сил у Польщі – з іншого, а й украй невиразною 
позицією значної частини нашої інтелігенції. 

Йдеться не про засудження нею скоєних україн-
цями на Волині у 1943 році злочинів – вони неза-
перечні й підлягають однозначно негативній 
оцінці, тож виправдовувати їх тим чи іншим спо-
собом аморально, а про беззастережне прийняття 
панівної на сьогодні польської парадигми Волин-
ської різанини.
Ця парадигма ґрунту-
ється на кількох підвали-
нах. По-перше, на вио-
кремленні згаданих по-
дій у самостійну, фак-
тично не пов’язану з 
інши ми епізодами ук-
раїн  сько-польських від-
носин часово-просто-
ро ву цілісність: літо 1943 
року, Волинь. По-друге, 
Волинь тут виступає як 
«територія спільного 
проживання» поляків та українців. По-третє, 
«виносяться за дужки» дії та стратегічні наміри 
еміграційного уряду генерала Сікорського. І, наре-
шті, як істина в останній інстанції виступають наве-
дені в офіційних польських документах та дослі-
дженнях провідних істориків числові виміри Волин-
ської різанини: дати, кількість жертв і нападників 
тощо. У підсумку провина за неспровокований масо-
вий напад на польські села й так само масове зни-
щення цивільного населення лягає на українських 
націоналістів.
А відтак гуляють сторінками серйозних наших ви-
дань твердження про «одночасний напад на 100 
польських сіл у липні 1943-го» та про «загибель де-
сятків тисяч поляків у ніч з 11 на 12 липня». Однак 
не треба мати історичної освіти, щоби зрозуміти: 
для вчинення такої масакри потрібно мати щонай-
менше десять тисяч вишколених вояків і під-
тримку кількох десятків селян із сокирами, щоб 
оточити села, містечка та колонії осадників, ней-
тралізувати озброєну самооборону і провести саму 
операцію зі знищення. Хіба про акцію, до якої готу-
валися заздалегідь десятки тисяч озброєних лю-
дей, не стало б за кілька днів відомо супротивній 
стороні та німецькій окупаційній владі? 
При цьому вітчизняні «світочі розуму» надзви-
чайно політкоректно уникають необхідності на-

зивати речі своїми іменами. Вони навіть не зга-
дують про активну колонізаторську політику 
Речі Посполитої на західноукраїнських та захід-
нобілоруських землях, про намагання емігрант-
ського уряду часів Другої світової війни за будь-
яку ціну утримати території, де етнічні українці 
становили від 70% до 95% у складі Речі Посполи-
тої, про використання Армії Крайової та інших 
збройних формувань цього уряду – в умовах на-
цистської окупації! – для реалізації колоніальної 
політики. Дуже мало хто згадує, що 1942 року 
формування АК, виконуючи накази команду-
вання, «наводили порядок» на сусідніх із Во-
линню Холмщині та Берестейщині, жертвами 
чого стали, за одними даними, сотні, а за іншими 
– тисячі українців. Це «виноситься за дужки», 
коли початковою точкою конфлікту вслід за офі-
ційною Польщею береться 11 липня 1943 року, 
так само як у СРСР «виносили за дужки» пакт 
Молотова – Ріббентропа 23 серпня 1939-го, гово-
рячи про 22 червня 1941-го…

Так, польський колоні-
алізм був у більшості 
випадків істотно 
м’якшим за російсько-
радянський, але від 
того він не перестав по 
суті бути таким. Що й 
спричинило в кінце-
вому підсумку Волин-
ську різанину, адже ко-
лоніальні та антиколо-
ніальні війни завжди і 
всюди виходять за будь-

які межі. І хіба не на користь самій Польщі 
піде його об’єктивна оцінка?

Сказане не виправдовує винуватців Волинської 
трагедії – воно пояснює її генезу та масовість. По-
над те, «виносити за дужки» численні українські 
жертви тодішнього (як і дещо більш раннього, і 
більш пізнього) кривавого протистояння означає 
зрадити їхню пам’ять. Отож десять років тому ав-
тор цих рядків підписав листа українських інте-
лектуалів стосовно Волинських подій, який ґрун-
тувався на формулі «пробачаємо і просимо проба-
чення». 
Утім, тоді здавалося, що кривава сторінка історії 
перегорнута, що належно засвоєні уроки мину-
лого. Але, як бачимо, домінуюча частина поль-
ської еліти реанімувала давні великодержавні 
комплекси, загорнуті в «гуманістичну» обгортку. 
Тож тепер заново доведеться говорити про болючі 
для обох народів події і заново розставляти 
крапки над «і». І каяття сьогодні має бути чесним 
й обопільним: із польського боку – за тривале на-
сильницьке колонізаторство, з українського – за 
криваві антиколоніальні акції. Та чи можливе 
таке за умов, коли діє проросійсько-комуністична 
«група 148» й водночас наявна ялова, чи, сказати 
б, капітулянтська, позиція частини української ін-
телігенції?.. 

КАЯТТЯ СЬОГОДНІ МАЄ БУТи 
чЕСНиМ й ОБОПІЛЬНиМ:  
ІЗ ПОЛЬСЬКОГО БОКУ – ЗА 
ТРиВАЛЕ НАСиЛЬНиЦЬКЕ 

КОЛОНІЗАТОРСТВО, З 
УКРАїНСЬКОГО – ЗА КРиВАВІ 

АНТиКОЛОНІАЛЬНІ АКЦІї

12 липня депутати 
польського Сейму 

прийняли 
резолюцію, в якій 

польсько-
український 

конфлікт 1940-х 
років 

кваліфіковано як 
«етнічну чистку з 

ознаками 
геноциду», а 

винуватцями подій 
на Волині у 1943-му 

названо 
Організацію 
українських 

націоналістів та 
Українську 

повстанську армію. 
20 червня 
відповідну 

резолюцію ухвалив 
Сенат Польщі  
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Залізняк

Парадокси трипології
Чому міф про трипільців як перших українців і творців найдавнішої 
земної цивілізації не тільки не возвеличує Україну, а й грає на руку 
прихильникам «єдіной і нєдєлімой» 

З
а два десятки років неза-
лежності українська наука 
ще не утвердила в суспіль-
ній свідомості українців за-

гальновизнану концепцію похо-
дження нашого народу. Серед 
версій україногенезу, що змага-
ються між собою за прихильність 
громадян, особливо популярна 
трипільська, яка розквітла в се-
редовищі патріотично налашто-
ваних аматорів. Незважаючи на 
повне неприй няття фахівцями 
цього квазінаукового покруча та 
його неод норазову критику різ-
ними дослідниками, зокрема й 
автором цих рядків, той відверто 
фантастичний міф має вельми 
широке коло прихильників серед 
свідомих українців. 

АВТОХТОНи ПРОТи 
МІГРАЦІОНІСТІВ    
Кількість літературних фантазій 
на цю тему не піддається обліку, 
утворюючи окремий квазінауко-
вий жанр україністики, що діс-
тав назву «трипологія». Сучасні 
трипологи – непохитні автохто-
ністи, що категорично заперечу-
ють давно очевидне для фахів-
ців балкано-дунайське коріння 
трипільської культури (див. 
Тиждень, № 20/2013). Цій 
непатріотичній, на їхню думку, 
позиції «запроданців»-міграціо-
ністів вони протиставляють 
школу патріотичних автохтоніс-
тів, які не тільки не визнають за-
гальновідомих балкано-дуна й-
сь ких генетичних зв’язків Три-

пілля, а й вважають Україну 
батьківщиною землеробства та 
скотарства, а Трипілля – давньо-
українською державою, матір’ю 
всіх цивілізацій. 

Не оперуючи належною мі-
рою науковими джерелами, три-
пологи для зміцнення своїх пози-
цій зараховують до автохтоністів 
таких авторитетів минулого, як 
Михайло Грушевський, Микола 
Біляшівський, Вадим Щербаків-
ський, Валентин Даниленко, 
Олег Кандиба-Ольжич, Віктор 
Петров та ін. Однак згадані по-
важні дослідники не тільки не 
вважали трипільців українцями, 
а Трипілля автохтонним в Укра-
їні, вони ще й бачили його дже-
рела в Подунав’ї, на Балканах та в 

«ЦЕНТР МІФО-
ЗНАВСТВА».
Приват-
ний музей 
«Прадавня-
Аратта – Украї-
на» у Трипіллі, 
одним із спів-
засновників 
якого  
є «народний 
академік» 
Юрій Шилов
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Малій Азії, отже, були прибічни-
ками міграційної теорії. 

Що ж до проголошення Укра-
їни батьківщиною землеробства, 
то й тут трипологи знову таки по-
миляються. Адже найдавніші 
його сліди у вигляді відбитків зе-
рен на черепках неолітичного по-
суду на наших землях датуються 
близько 7,5 тис. років тому, у 
Східній Греції – більше ніж 9 тис., 
а на Близькому Сході – понад 11 
тис. років тому. Крім того, дикі 
пращури найдавніших культиво-
ваних рослин (пшениця, ячмінь, 
бобові), які вирощувала неолі-
тична людність Європи (три-
пільці в тому числі), та перших 
доместикованих тварин (вівці, 
кози) відомі лише на Близькому 
Сході й абсолютно відсутні на те-
риторії України. Вони потрапили 
до нас уже в одомашненій формі 
з пам’яток неоліту Подунав’я не 
раніше ніж у VI тис. до н. е.

Як відомо, культура Кукутені-
Трипілля сформувалася понад 
VII тис. років тому на території 
Румунії, звідки її носії просуну-
лися на Правобережну Україну. 
Отже, прибічникам трипільської 
версії походження українців до-
ведеться визнати, що ми родом із 
Румунії і не є корінним етносом в 
Україні. До того ж постає пи-
тання, чому трипільці, власне, 
були українцями, а не стародав-
німи румунами, як це стверджу-
ють румунські ультрапатріоти? 

Неможливість виведення 
українського народу безпосеред-
ньо з Трипілля пояснюється й не-
одноразовою зміною населення 
на теренах Правобережної Укра-
їни у післятрипільський час. 
Уперше культурно-історичний 
процес на території поширення 
трипільської культури пере-
рвався в добу бронзи в ІІІ–ІІ тис. 
до н. е. У цей час Правобережжя з 
півночі заполонили войовничі 
племена культур шнурової кера-
міки, а з півдня – скотарі ямної 
культури. Залишки трипіль-
ського населення, схоже, були по-
глинуті в ході експансії згаданих 
індоєвропейських народів.

Якщо трипільці були україн-
цями, то ми найдавніші серед на-
родів світу й народилися  
7,5 тис. років тому. А це супере-
чить науковим даним. Після три-
валого перебування в статусі «мо-
лодшого брата» нам кортить бути 
найстаршим із-поміж усіх наро-
дів, якому всі інші завдячують 
світлом цивілізації. Відомий ар-

хеолог і поет Борис Мозолев-
ський незадовго до смерті висло-
вився щодо трипільської версії 
походження українців: «Чого ми 
такі нерозумні, що хочемо бути 
старшими за всіх. Адже чим стар-
ший, тим ближчий до могили». 

Народи, як і люди, не живуть 
вічно. Це добре відомо археоло-
гам, що досліджують рештки 
культур десятків етносів, які меш-
кали на території нашої держави 
до появи тут українців: кіммерій-
ців, скіфів, сарматів, готів, гунів, 
аварів, хозарів, печенігів, полов-
ців. Вони пройшли свій життєвий 
цикл від народження через пасіо-
нарний розквіт (за Львом Ґумі-
льовим), постаріли й поступи-
лися місцем молодшим етносам. 
То чи варто всіма правдами і не-
правдами записувати українців 
до числа дряхліючих народів-
пенсіонерів?

Водночас було б неправильно 
заперечувати будь-яку роль три-
пільців в україногенезі. Як й інші 
згадані стародавні народи, що пе-
ребували на території сучасної 
України, трипільці не були й 
українцями, але певною мірою є 
нашими пращурами. Ймовірно, 
деякі елементи традиційної куль-
тури, що мають близько східне 
походження (релікти культів свя-
щенного бика, небесного змія, 
глинобитна хата-мазанка), по-
трапили в український етнокуль-
турний комплекс як спадщина 
трипільців. Ці самі джерела має 
архаїчна лексика близькосхід-
ного походження в індоєвропей-
ських мовах, зокрема в україн-
ській. 

Елементи культури не тільки 
трипільців, а й багатьох інших 
стародавніх народів, що мешкали 
на території України, стали орга-
нічними складовими неповтор-
ного українського етнокультур-
ного комплексу, який, на нашу 
думку, склався в ранньому серед-
ньовіччі. Саме в цей час формува-
лася етнокультура більшості ве-
ликих народів середньої смуги 
Європи: французів, англійців, 
німців, сербів, хорватів, чехів, 
словаків, поляків та ін. (див. 
Тиждень, № 50/2013).

Отже, ми не кращі, але й не 
гірші за інші народи Європи. 
Наш етногенез – це об’єктивний 
процес, зумовлений універсаль-
ними законами етнотворення 
континенту. Оцінювати ж кон-
цепції походження українців чи 
будь-якого іншого народу з по-

гляду патріотизму, романтичних 
сентиментів чи політичної до-
цільності безглуздо, непродук-
тивно, а часом і небезпечно. 
Яскраві приклади такого підходу 
бачимо в сучасних трипологів-
міфотворців.

СВЯщЕННА ТРиПІЛЬСЬКА 
АРАТТА
Останніми роками апологетом 
антинаукової фантастики на три-
пільську тему став «народний 
академік» Юрій Шилов, який ви-
клав її суть у своїх численних бро-
шурах («Победа» (2000), 
«Праслов’янська Аратта» (2003), 
«Чого ми варті» (2006)). Осо-
бливо не переймаючись аргумен-
тацією і не приховуючи власних 
месіанських амбіцій, «Спаситель 
людства» (як він себе називає) 
сміливо виводить усі відомі сві-
тові цивілізації Старого і Нового 
світів з трипільської культури. 

Після двох років плідної 
праці в «Российском общенарод-
ном движении», що бореться з 
«колониальной экспансией За-
пада… за объединение братьев-
славян в единое экономическое 
пространство и оборонный союз 
на территории бывшего СССР», 
Юрій Шилов повернувся з Мо-
скви до Києва й активно пропагує 
свою політизовану казку про най-
давнішу у світі трипільську дер-
жаву Аратту. «Включивши екс-
трасенсорику і ясновидіння», 
«історик-археолог» дійшов ви-
сновку, що Трипілля-Аратта була 
не тільки матір’ю всіх стародавніх 
цивілізацій (Шумер, Єгипет, Ки-
тай тощо), а ще й колискою трьох 
братніх народів: українців, росіян 
та білорусів. Після її розпаду 
(звичайно ж, зі злої волі сусідів – 
підступних євреїв, хитрих греків, 
латинян) частина трипільців 
пішла в болота Полісся й запо-
чаткувала білорусів. Домосіди 
лишилися в Україні й стали пра-
щурами українців. Росіяни ж, за 
Шиловим, є нащадками найак-
тивнішої частини трипільців, які 
нібито сіли на кораблі крито-
мікенського типу і подалися до 
Малої Азії, де заснували леген-
дарну Трою.

Після спалення Трої греками 
її захисники трипільці-росіяни 
втекли до Італії. Пропливаючи 
повз Грецію, вони побачили там 
чорнявих людей, яких назвали 
«граками». На думку Юрія Ши-
лова, саме так виник етнонім 
«греки», а легендарний герой 

Про автора: 
Леонід Заліз-
няк – україн-
ський учений, 
завідувач від-
ділу археології 
кам’яної доби 
Інституту ар-
хеології НАНУ, 
представник 
України в Комі-
сії з палеоліту 
Міжнародної 
спілки протоіс-
ториків. Автор 
праць «Нариси 
стародавньої 
історії Укра-
їни» (1994), 
«The Swidrian 
Reindeer-
Hunters 
of Eastern 
Europe» 
(1995), «Від 
склавинів до 
української на-
ції» (1997), 
«Найдавніше 
минуле Укра-
їни» (1997), 
«Передісто-
рія України 
Х–V тис. до н. 
е.» (1998), «Фі-
нальний па-
леоліт пів-
нічного захо-
ду Східної Єв-
ропи» (1999), 
«Первісна іс-
торія України» 
(1999), «Похо-
дження укра-
їнців: між нау-
кою та ідеоло-
гією» (2008) 
тощо.
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романтиків до деяких знаних по-
літиків і народних депутатів. 

Дивує не політична гнучкість 
«православного академіка оригі-
нальних ідей», а діалектична тер-
пимість деяких наших патріотів, 
зокрема й кількох нардепів, які 
морально та матеріально підтри-
мали цю одіозну фігуру, що укра-
їнським коштом не тільки дис-
кредитує українську науку, а й на-
полегливо бореться проти неза-
лежності України.

чи ВОЗВЕЛичиТЬ УКРАїНУ 
ТРиПІЛЬСЬКА МІФОЛОГІЯ? 
Можна почути, що трипільський 
міф піднесе престиж Української 

держави в очах сусідів і згуртує 
українців. Однак не варто очіку-
вати позитиву, коли брутальним 
насиллям над історичною реаль-
ністю намагаються звеличити 
свою країну за допомогою псев-
доісторичної міфології, яка не 
має стосунку до реальної історії 
цієї країни. Адольф Гітлер спро-
бував причепити до німецької іс-
торії яскравий арійський сюжет, 
який є частиною далекого мину-
лого Індії, але жодним чином не 
пов’язаний із Німеччиною. Що з 
цього вийшло, добре відомо. Дис-
кредитованими виявилися ні-
мецька наука, Німеччина і навіть 
ні в чому не винні давньоіндій-
ські арії, до проблеми яких вчені 

Одіссей, виявляється, звався так, 
бо був родом з Одеси! Отакої!

На Апеннінському півострові 
присутність росіян фіксує етно-
нім «етруски», що, за Шиловим, 
значить «это русские». Хитрі ла-
тиняни, будуючи Римську імпе-
рію, вигнали бідних етрусків, і ті 
попливли світ за очі до холодної 
Скандинавії, де прославилися 
під іменем норманів-вікінгів. 
Пізніше ці літописні вікінги-
варяги нареш ті повернулися на 
свою колишню трипільську бать-
ківщину в Подніпров’я, де запо-
чаткували державу Русь. Але й 
тут варяги-великороси довго не 
всиділи й після татарського по-
грому Києва 1240 року поман-
дрували на Верхню Волгу буду-
вати Російську імперію. Тож 
остання, за Шиловим, є «прямой 
наследницей древнейшего госу-
дарства Аратты, и следовательно 
хранительницей етнокультур-
ного корня индоевропейских на-
родов и земной цивилизации во-
обще. С крушением Российской 
империи начался смертоносный 
процесс», який загрожує всьому 
людству, і зупинити його можна 
лише об’єднанням Росії, Білорусі 
та України. «Братьев-славян» 
знову закликають гуртуватися 
навколо Москви як запоруки 
збереження індоєвропейської 
цивілізації, єдиної надії «на по-
строение коммунизма гряду-
щого» проти натиску ненави-
сних Заходу та Сіону.

Не коментуючи абсурдних та 
бездоказових марень «спасителя 
людства» Юрія Шилова, варто 
звернути увагу лише на їхній від-
вертий неоімперський характер. 
Виявляється, трипільська архео-
логічна культура – це та сама 
пріснопам’ятна «колиска» трьох 
братніх народів, що розпалася зі 
злої волі сусідів. Однак трипіль-
ській колисці східних слов’ян не 
1000 років, як давньоруській, а 
7000, що, звичайно, зобов’язує до 
чергового «единения», зрозу-
міло, з ким, під ким і проти кого.

Так квазіпатріотична три-
пільська версія походження укра-
їнців, яка нібито має піднести 
Україну в очах сусідів, трансфор-
мувалася в черговий банальний 
історичний міф, що знову тягне 
нас у старе імперське стійло «єді-
ной і нєдєлімой». Ця шовініс-
тична маячня зібрала під свої 
прапори значну частину свідо-
мого українства –  від мрійливих 

Найдавніші сліди 
землеробства на 

наших землях 
датуються близько 

7,5 тис. 
років

 тому, у Східній 
Греції – більше ніж 

9 тис., 
 а на Близькому 
Сході – понад 

 11 тис.
 років тому

ПІСЛЯ ТРиВАЛОГО 
ПЕРЕБУВАННЯ В СТАТУСІ 
«МОЛОДшОГО БРАТА» 
УКРАїНЦЯМ КОРТиТЬ БУТи 
НАйСТАРшиМ З УСІХ НАРОДІВ, 
ЯКОМУ ВСІ ІНшІ ЗАВДЯчУЮТЬ 
СВІТЛОМ ЦиВІЛІЗАЦІї

Морський 
рейд 
трипільських 
мореходів-
росіян на 
кораблях 
крито-
мікенського 
типу на Трою. 
За Юрієм 
Шиловим

й понині не наважуються набли-
зитися.

Інший приклад – ультрапа-
тріотичні румуни починають 
свою історію також від культури 
Кукутені-Трипілля або від засну-
вання Риму, стверджуючи, що не 
румунська мова походить від ла-
тини, а навпаки. Чи підвищила 
ця абсурдна фантазія румунську 
націю над сусідами? Питання ри-
торичне.

Усі спроби прикрасити істо-
рію свого народу, навіть із най-
кращих патріотичних міркувань, 
як показує світовий досвід, мають 
зворотний ефект. Рано чи пізно 
неправда стає очевидною, що бо-
ляче б’є по престижу країни. 
Тому трипільсько-український 
міф не піднесе Україну, як споді-
ваються його прихильники, а, на-
впаки, опустить її в очах сусідів, 
дискредитувавши нашу науку й 
зробивши країну посміховиськом 
в очах цивілізованої Європи.

Від наших науковців можна 
почути, що дискутувати з прибіч-
никами міфологічних фантазій 
на кшталт священної Аратти 
Юрія Шилова немає сенсу, бо 
вони не стосуються науки. Однак 
ігнорувати цю проблему теж не-
безпечно. Не діставши належної 
фахової оцінки, дикі фантазії 
аматорів на історичні теми мають 
небезпечну тенденцію поширю-
ватися в суспільстві, потрапля-
ючи на сторінки не лише «жов-
тої» преси, а й підручників, і ви-
кривляти історичну свідомість 
наступних поколінь.

Замішана на постколоніаль-
ному комплексі меншовартості, 
квазіпатріотизмі, аматорстві та 
зрозумілій недовірі до офіційної 
науки, трипільська версія украї-
ногенезу є типовим прикладом 
псевдонаукової міфотворчості. 
Користь від неї Україні сумнівна, 
а шкода очевидна. Вона не тільки 
не наближає нас до істини, а, на-
впаки, зводить на далекі від істо-
ричних реалій манівці. 
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Автор:  
Юрій 

Винничук

Забави саморобних 
істориків
С

енсації – це те, що нас тримає на поверхні, 
як поплавок. Ну, не всіх, а якусь частину, ко-
тра без фантазійних пірнань у минуле про-
сто не годна дихати. Нації, які є самодостат-

німи й сильними духом, не потребують історич-
них містифікацій. У них ніколи не виникає ба-
жання позмагатися, наприклад, із Давнім Єгип-
том.
Але є нації, які конче мусять звістити своє при-
шестя ледь не з біблійного часу. Яких тільки фан-
тазій не написано про трипільську цивілізацію, 
яка – це підкреслюють особливо – давніша за 
єгипетську. І дарма, що від Трипілля до нас ді-
йшли самі черепки, а від Єгипту – й піраміди, й 
цікава історія, і література, й міфи. Дарма тому, 
що на допомогу тоді приходить «Велесова книга». 
Однак, якщо поцікавитись у адептів цієї талано-
витої містифікації Юрія Миролюбова, чи читали 
вони його праці, у відповідь почуєте невиразне 
мекання.
Бо ж таки ні. А якби читали, то зрозуміли б, 
звідки роги ростуть.  
У працях цього автора, 
писаних іще до сенсацій-
ного об’явлення «ВК», 
дивним чином надибу-
ємо цілі шматки фоль-
клорних текстів, бу-
цімто записаних у його 
рідному селі на Кубані, 
але які крапка в крапку 
збігаються з текстом «ВК».
Коли про це говориш комусь із дослідників 
«пам’ятки», вони, не зморгнувши оком, відпові-
дають, що це й не дивно, бо, очевидно, в селі Ми-
ролюбова якраз і збереглися відголоси того дав-
нього твору. Біда тільки, що «фольклорні» за-
писи – теж містифікація.
Колись в одній львівській газеті вичитав чергову 
сенсацію: «Історію кохання Ромео і Джульєтти 
англійський драматург Вільям Шекспір запози-
чив з італійських новел, куди вона потрапила з 
розповіді... італійських купців». Зауважу, що це 
слова історика.
Тоді-таки я висміяв цю маячню, але дурість за-
вжди буває живучіша за істину. І ось маємо свіжу 
сенсацію: «На честь львівських Ромео і Джу-
льєтти 9 травня у Місті Лева відкрили фонтан 
Закоханих. Він уособлює історію вічної любові, 
що зародилася у Львові в XVI столітті. Саме тоді 
у місті жила пара закоханих, які згодом стали 
прообразами славнозвісних героїв шекспірів-
ської п’єси «Ромео та Джульєтта».
Справді, хроніки зафіксували, що італієць Міке-
ліні 1593 року закохався в українку Пелагею, і 
коли згодом у Львові спалахнула епідемія чуми й 
панна захворіла, він не покинув її, а ходив за нею, 

заразився сам і теж помер. Історія і справді зво-
рушлива, але вигадувати, буцім саме вона надих-
нула Шекспіра, – свідчення неуцтва.
Львівська подія трапилася у 1594-му. Трагедія 
Шекспіра, на думку одних дослідників, була на-
писана 1595-го, а на думку інших – іще раніше. 
Але драматург запозичив сюжет з італійських 
новел. Тобто за надзвичайно короткий час ця ме-
лодраматична історія не тільки потрапила до 
Італії, її там хтось описав і навіть устиг видати 
книжкою. А що італійською Шекспір не володів, 
то хтось іще мав її переповісти англійською. Далі 
він із дивовижною швидкістю ушкварив п’єсу. І 
все це за один рік?
Насправді все це суцільна бздура, бо трагічна іс-
торія закоханих знана була понад сто років перед 
появою твору Шекспіра. Ще у 1476 році її описав 
Мазуччо в книжці «Новелліно». Події там відбу-
вались у Сієні в ХIV столітті. А Луїджі да Порто у 
1524-му переніс їх до Верони і дав героям імена 
Ромео та Джульєтта.

Потім до цього сюжету 
звертався добрий деся-
ток італійських пись-
менників Відродження. 
Джироламо да Корта в 
«Історії Верони» пред-
ставив це вже як істо-
ричний факт. У 1567 
році англієць Пейнтер 
переклав новелу Бан-

делло, а інший співвітчизник Шекспіра, дра-
матург Артур Брук написав на її основі поему 

«Ромео і Джульєтта», яка й стала джерелом для 
визнаного світом класика.
Така правда. Але її ігнорують ті, що водять екс-
курсії до пам’ятника.
Та ось читаю про ще один свіжак: «Оприлюднено 
пророцтво княгині Ольги». Я так і сів. Ну це ж 
треба! Яка радість звалилася на голови киян: їм 
представили текст «Заповіту княгині Ольги», ви-
різаний на срібних пластинах «у 6454 році від 
створення світу або у 946 році за григоріанським 
календарем».
І в тому «пророцтві» розписано все, що має з 
нами статися. Дуже зручно. Читаєш і відповідно 
готуєшся. Але коли дізнаєшся, що на презентації 
виступив відомий Боян Трипілля «історик-
археолог Юрій Шилов», відчуваєш відразу, що 
тут усе шилом шите. Власником реліквії ви-
явився якийсь Сергій Соколов, який належить до 
роду хранителів (!) манускрипта. Тобто мова уже 
не про якусь там пластину, а про цілий ману-
скрипт! Знай наших!
Такі ото маленькі радощі великої, але бездержав-
ної нації. Понад 20 років бовтаємося у цій твані, а 
все ще як діти малі. 

НАЦІї, ЯКІ Є 
САМОДОСТАТНІМи  

й СиЛЬНиМи ДУХОМ,  
НЕ ПОТРЕБУЮТЬ ІСТОРичНиХ 

МІСТиФІКАЦІй
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Спілкувався  
Олег Коцарев

Промоутер України
Жан-Клод Маркаде про те, що заважає визнанню українського 
авангарду ХХ століття у світі

В
ідомий французький мис-
тецтвознавець і музейний 
куратор вважає, що склад-
ність процесу розуміння 

західними країнами існування 
окремого українського арту ХХ 
століття перешкоджає йому по-
сісти належне місце у світовому 
культурному просторі. На 
думку Жана-Клода Маркаде, ін-
формацію щодо української 
культури на міжнародному рів-
 ні нерідко сприймають крізь ро-
сійську призму, тож співрозмов-
ник Тижня є одним із тих, хто 
докладає зусиль, щоб змінити 
усталену ситуацію.

У. Т.: На чому базується ваше 
твердження, що Казимир Мале-
вич є українським художником?

– Узагалі я написав і видав у 
1990 році про нього першу мо-
нографію. Раніше були про-
блеми з датуванням окремих 
його робіт і життєвих фактів – 
мені довелося упорядковувати 
творчий шлях митця. Крім 
того, я перший заговорив про 
його українськість. І йдеться не 
обов’язково про походження 
(наприклад, мистецтвознавець 
Дмитро Горбачов вважає, що 
мати Малевича українка) – 
всесвітньо відомий художник 
був вихований на українській 
географії, українській культурі, 
українському краєвиді, україн-
ській гамі кольорів, а це, по-
вірте, значно важливіше за ет-
нічне походження чи релігію. 
Хоча не можна забувати про те, 
як реалізувався Малевич у Росії 
та на Заході, тобто він не на всі 
сто відсотків український ху-
дожник.

Наприкінці 1920-х років, 
пройшовши через супрематизм 
і повернувшись до Радянського 
Союзу, він пережив таку собі 
«реукраїнізацію». Приїздив до 
України, вписавсь у її тодішній 
мистецький контекст, допису-
вав у «Нову Генерацію», став зі 
своєю чистотою та енергією ко-
льорів ніби третьою стороною у 
взаєминах бойчукістів і 

спектра лістів. До речі, крити-
кував перших за їхні стиліза-
торські схильності, мовляв, 
одягають колгоспників у візан-
тійський одяг і відтворюють 
ікони. Хоча й сам робив свої – у 
вигляді ликів селян на основі 
структур іконних прообразів. 
Гадаю, великою мірою з ікон 
походять його барви.

У. Т.: Наскільки сприймають на 
Заході саме поняття україн-
ського авангарду?

– Уявлення про український 
історичний авангард першої 
чверті ХХ століття як про само-
стійне явище, а не частину ро-
сійського важко утверджується 
на Заході. До цього тільки почи-
нають звикати. Є люди, які бо-
рються за його визнання, при-

ємно, що я тут не один, але все 
відбувається поступово. Серед 
російських мистецтвознавців 
узагалі майже ніхто не пого-
джується з таким підходом.

У. Т.: чим вирізнялась «україн-
ська школа» авангарду?

– Авангард загалом – 
явище інтернаціональне. Але 

український мав деякі власні 
виразні риси. По-перше, осо-
бливі кольори. Чого тільки 
варта роль жовтого в тодішніх 
митців! Сонячного, насиче-
ного… По-друге, простір, його 
відчуття. Певно, в історії Укра-
їни особливу роль відіграв степ: 
такий «степовий», дуже широ-
кий простір вельми характер-
ний для українського худож-
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нього авангарду. Звідси й дух 
свободи. Ну, і, звичайно, осо-
блива веселість, гумор. Взяти, 
наприклад, картину «Хлопчик 
із ранцем» того-таки Мале-
вича (зберігається в МоМА) – 
два квадрати: один більший, 
один менший. Чи його «Рат-
ник»… При цьому Казимир 
Малевич умів бути й серйоз-
ним, трагічним. Його пізні ро-
боти, скажімо, «Селянин по-
між хрестом і мечем» чи зна-
менита селянка з чорним об-
личчям (котре можна зрозу-
міти як труну!), можуть бути 
трактовані як переосмислення 
трагедії 1930-х років. Надзви-
чайно універсальне й симво-
лічне переосмислення, рівне 

якому важко знайти в мисте-
цтві тих років. Водночас треба 
пам’ятати, що це не єдине ро-
зуміння таких творів.

У. Т.: Як гадаєте, чому авангар-
дисти ХХ століття так часто сим-
патизували тоталітаризму?

– Мені часто доводилося 
міркувати над цим. У колиш-
ній Російській імперії вони 

сподівалися, що настане нове 
життя, що старі виразки «бур-
жуазної культури» щезнуть і 
що революція – це потоп, який 
знесе все зло світу, що вона мо-
лодість планети, можливість 
вільно творити... Та невдовзі 
вони стали жертвами револю-
ції, яку вітали. Отож для них 
поняття «тоталітаризм» не 
було усвідомленим, як для нас 
сьогодні. Іншою була ситуація 
на Заході, де люди часто мали 
естетське, а не реальне став-
лення до політики. 

У будь-якому разі очевидно, 
що симпатії були не взаємними: 
тоталітаризми ХХ століття не 
дуже любили авангард, а при на-
годі його знищували.

У. Т.: Які взаємини історичного 
авангарду із сучасним мисте-
цтвом? Це якась тяглість чи про-
тистояння?

– Історичний авангард про-
тистояв, умовно кажучи, «пе-
редвижництву» тим, що праг-
нув повернутися до суті, 
основи, першообразів мисте-
цтва. Він ніби казав: мистецтво 
– це не література, не опис, не 
загальнозрозуміла історія 
соціально-політичного зву-
чання. За авангардною логі-
кою, революційним мисте-
цтвом є не зображення револю-
ціонерів, а перевернення свідо-
мості глядача, геть несподіва-
ний погляд на речі. А оскільки 
мистецтво розвивається ци-
клічно й весь час утрима-
тися в його абстрактній 
суті неможливо, то сьо-
годні ми перебуваємо у 
протилежній фазі: сучас-
ний арт знову наближа-
ється до літератури, 
прагне бути розповідним, 
а заодно і зрозумілим, со-
ціальним, іти до широкої 
публіки. Звідси й потяг до 
розлогих анотацій, тлума-
чень. Люди хочуть, щоб 
речі говорили, – і це вічна 
проблема. Отож нині ма-
ємо «нове передвижництво», 
хоч і зовсім в інших формах, 
але, гадаю, це минеться, буде 
якийсь новий етап. Варто 
пам’ятати й інше: аж ніяк не 
все з того, що сьогодні на вид-
ноті, посяде помітне місце в 
майбутньому. Ось я перечиту-
вав рецензії Ґійома Аполлінера 
– і треба сказати, більшість із 
них присвячені абсолютно ма-

ловідомим нині, другорядним 
іменам і творам.

У. Т.: На вашу думку, що по-
трібно для того, аби світ краще 
дізнався про досягнення україн-
ського авангарду ХХ століття?

– Україна – її суспільство, 
держава – має докладати зусиль 
до популяризації спадщини свого 
авангарду ХХ століття. Він дуже 
маловідомий. Окрім визнаних 
першорядних постатей (Казимир 
Малевич, Олександра Екстер, 
Олександр Архипенко, Олек-
сандр Богомазов, брати Бурлюки, 
Михайло Ларіонов та кілька ін-
ших), на Заході мало про кого 
чули. А до того ж не відрізняють 
їх від російського мистецтва 
(коли була в Тулузі кілька років 
тому ретроспективна виставка 
Богомазова, у пресі з’являлися 
визначення на зразок «росій-
ський кубофутурист»). Потрібні 
виставки, до яких необхідно 
дуже активно привертати увагу, 
адже, приміром, у Парижі вод-
ночас відбувається неймовірна 
кількість мистецьких подій. 
Щось робиться, але цього поки 
що відверто замало. Про рівень 
обізнаності з Україною та її мис-
тецтвом багато скаже такий 
факт: років 10 тому московський 
кореспондент однієї із фран-
цузьких газет (а київських спец-
корів як майже не було, так і не-
має, вся інформація йде через 
російську призму), пишучи про 

Україну, згадав такого собі 
«романіста Чевченка». Про-
моція України – це питання 
не лише до її друзів на Заході, 
а й до неї самої. Нещодавно я 
хотів зробити український 
спецвипуск одного поваж-
ного міжнародного науко-
вого слов’янознавчого жур-
налу, але дуже важко домо-
витися з українцями про 
статті до нього. Всі кажуть 
«так», але далі цього «так» 
справа йде рідко.

У. Т.: що подобається вам із су-
часного українського арту?

– У ньому я краще знаю 
творчість старшого покоління. 
Мені імпонує чисте мистецтво 
Тіберія Сільваші, «фігуративні 
абстракції» Анатолія Криво-
лапа. Або Олександр Дубовик, 
хоч його у вас, здається, недо-
статньо цінують. Цікаві також 
поєднання епох і культур у Во-
лодимира Костирка. 

БІОГРАФІчНА 
НОТА: 
жан-Клод Мар-
каде – один із 
найавторитетні-
ших у світі до-
слідників аван-
гардного мисте-
цтва, доктор лі-
тературознав-
ства, почесний 
керівник дослі-
джень у фран-
цузькому Націо-
нальному цен-
трі наукових до-
сліджень 
(CNRS), голова 
товариства 
«Друзі Антуана 
Певзнера». Ку-
ратор виставок 
у Парижі, Бер-
ліні, Мадриді, 
Барселоні, 
Бордо, Санкт-
Петербурзі та 
ін. Автор кни-
жок «Малевич» 
(1990); «Каль-
дер» (2006); 
«Ейзенштейн. 
Секретні ма-
люнки» (1998), 
«Анна Ста-
рицька» 
(2000); «Ніколя 
де Сталь. Ма-
лярство та ма-
люнки» (2009). 
Український пе-
реклад моно-
графії «Мале-
вич» вийшов 
2013 року
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Труднощі гігантоманії 

Н
ещодавно відбувся реліз саундтреку 
до фільму «Самотній Рейнджер» 
Ґора Вербінскі, композитором якого 
став Ганс Циммер (на фото). Цей ав-

тор для режисера – перевірений варіант: за 
останній десяток років вони працювали ра-
зом над шістьма проектами, зокрема й над 
«Піратами Карибського моря» та «Ранго», 
де також були пригоди, Джонні Депп і па-
фос вестерну. Все це можна почути у сві-
жому саундтреку, тільки в новій обгортці та 
з додаванням містики. 

Ганс Циммер нині є найвідомішим ком-
позитором Голлівуда. Він написав музику до 
понад 100 кінокартин, із-поміж яких «Гладіа-
тор», «Перл-Харбор», трилогія Крістофера 
Нолана про Бетмена. Починав наприкінці 
1970-х як клавішник британських гуртів 
Ultravox та The Buggles і ніколи, як зізнавався, 
не працював на немузичних проектах. Його 
звук дуже чуттєвий і світлий, із доторком зво-
рушливого хвилювання. Циммер любить ви-
вертати навиворіт роботу – так, для фільму 
«Початок» спершу прописав музику в елек-
тронному форматі, а потім запропонував ор-
кестру спробувати заграти щось подібне. До 
того ж він не замикається на Лос-Анджелесі 
та доступних засобах, а мислить глобально, 

знаходячи музикантів по всьому світу. Зазви-
чай для опису його музики використовують 
слова «епічна» і «драматична», а його са-
мого фани порівнюють із Бехтовеном і Мо-
цартом, журналісти – з Генрі Манчині та Джо-
ном Вільямсом. Утім, є й ті, хто нагадує, що 
Ганс усе ж не єдиний композитор на планеті 
Земля. І тут важко не погодитися.

Приміром, той-таки Джон Вільямс ні-
чим не поступається Циммеру. Саме він на-
писав особистий саундтрек Дарта Вейдера, 
імперський марш із фільму «Зоряні війни». 
Джон багато працював зі Спілберґом, є ав-
тором музики до таких кіносанта-барбар, 
як «Гаррі Поттер» та «Супермен». Йому вда-
ється передавати атмосферу похмурості, 
зла, що ховається, і того, яке виходить на 
світло, щоб завдати свого удару. Водночас у 
саунді Вільямса відчувається аристократич-
ний шик: він уміє створити відчуття урочис-
тості, використовуючи фундаментальний 
класичний звук. Перша стрічка з його музи-
кою вийшла ще в середині 1950-х, тож Ві-
льямса можна назвати більш традиційним 
композитором, якого люблять у дискусіях 
підносити на п’єдестал кіномани-
консерватори. Мовляв, доки інші автори си-
дять перед комп’ютерами, Вільямс може на 

свіжому повітрі виводити в нотному зошиті 
чисте, незаплямоване мистецтво.

У створенні невагомої тендітності осо-
бливу майстерність має й Алан Сільвестрі. 
Саме він працював над ніжною темою для 
фільму «Форрест Ґамп». Алан також є дири-
гентом і цікавий тим, що іноді додає до орке-
стрового звуку біт, як у саунді до «Месників». 
Натомість Денні Ельфмана можна назвати 
магом у музиці. Ще в середній школі він по-
чав грати в ска-гурті, після того як вилетів з 
неї, приєднався до брата в авангардному му-

Сірі кардинали Голлівуда

4
-й Одеський міжнародний кінофести-
валь демонструє просту максиму: роз-
мір має значення. Власне, за цим прин-
ципом дійство живе вже три роки, коли 

2010-го відкрилося практично на порожньому 
місці в розпал фінансової кризи, щоразу збіль-
шуючи то кількість фільмів, гостей і глядачів, то 
місця проведення і загальний бюджет. Зрозу-
міло, що частково ОМКФ фінансує держава з ді-
рявих кишень не надто багатих платників по-
датків. 2013-го президент фестивалю Вікторія 
Тігіпко на проведення кіноімпрези отримала з 
бюджету 1,5 млн грн. Утім, все ж таки левову 
частку організатори примудрилися зібрати з 
численних рекламодавців.

Нинішній фестиваль вирізнився поповнен-
ням водночас у трьох сферах: відчутно зросла 
частка українських фільмів у програмах, кількість 
глядачів у залах і волонтерів для організації різ-
номанітних заходів. Відбірники ОМКФ зібрали 
докупи все випущене за останній рік в Україні, а 
це загалом 20 стрічок (8 повно- і 12 короткоме-
тражних). До цього додалися ретроспектива Сер-
гія Параджанова та окрема програма «Одеські 
кінематографісти представляють». Звісно, не все 
було ідеально – значно збільшена порівняно з 
минулими роками маса відвідувачів фактично 
штурмувала кінозали, бо, здається, ніхто не спо-
дівався на таку глядацьку увагу. А преса не мала 
якогось особливого значення, як, приміром, на 
європейських кінофорумах такого штибу. До 
списку українських фільмів увійшли й, м’яко ка-
жучи, неоднозначні роботи. «Не хочу поми-
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Труднощі гігантоманії рати» Аліси Павловської – це чорнушна соціальна 
драма, де художнє поєднане з документальним, а 
реальне із сюрреалістичним. Ґрунтована на фактах 
історія музиканта-алкоголіка так по-аматорськи 
знята, а документальна частина настільки нагадує 
божевілля, що гра режисерки з формою і драйво-
вий фінал не рятують від негативного сприйняття. 
Утім, «Не хочу помирати» – маленька тінь цілкови-
того провалу стрічки «Синевир» братів Альошечкі-
них. Полум’яна передмова продюсера Володи-
мира Хорунжого з фактами про успіх фільму в Мо-
скві породила в аудиторії тимчасовий інтерес, та 
він згас за півгодини, протягом якої в містичному 
трилері анічогісінько не відбулося, крім бродіння 
туристів навколо озера Синевир і гукання «ау». 
Далі – гірше. Катастрофічно затягнута зав’язка з ку-
пою нелогічних моментів розв’язалася ще недо-
речнішим способом, який і описати важко. У фіналі 
(якого майже немає) було запропоновано нарізку з 
нібито найстрашніших моментів стрічки, хоча по-
зитивного ефекту, як можна здогадатися, це не до-
дало. Гомеричний регіт після перегляду кінокар-
тини (звичайних глядачів, а не лише критиків) по-
ставив крапку в цій сумній історії. Утім, незважа-
ючи на якість окремих фільмів (відбір здійсню-
вався за принципом: все українське як воно є та 
найтитулованіше і найкраще іноземне), на зняття 
з програми однієї стрічки (Франсуа Озона) та брак 
українського перекладу на показах (була російська 
та англійська), 4-й Одеський кінофестиваль не про-
валився. Великий слон, у якого він переростає, обе-
режно вчиться ходити відповідно до свого нового 
розміру.    

зичному театральному колективі. Певно, це й зробило його 
ідеальним композитором для казкових історій, як-от «Оз: 
великий та могутній», чи фільмів Тіма Бертона. А ось Марку 
Белтрамі особливо добре вдається створення стильної та 
надзвичайно сучасної гнітючої атмосфери. Саме тому його 
профіль – стрічки про надприродне: супергероїв, вампірів, 
перевертнів, зомбі, а також фільми жахів, часто з додаван-
ням техногенних елементів («Дракула 2000», «Інший світ: 
Еволюція», «Омен», «Хеллбой», «Війна світів Z»).  

За словами кінокомпозитора Александра Депла, просто 
написання музики та створення саундтреку – різні речі. Це 
зовсім інший світ, в якому композитор стає його співтворцем. 
Він безпосередньо впливає на те, як кінострічку сприймати-
муть глядачі, постійно синхронізуючи музику з відеорядом. 
Його завдання – забезпечити «шлюб музики і картинки», як 
це назвав Ганс Циммер. Адже саундтрек може виправити 
щось, за потреби пояснити, перекласти ідею режисера, якщо 
картинка не змогла цього зробити, мовою музики, зрозумі-
лою всім. Знайти саме стільки емоцій, скільки необхідно, не 
більше і не менше, особливо коли не треба щось «згладжу-
вати». Кінокомпозитор Фернандо Веласкес порівнює цей 
процес із випіканням: занадто багато борошна погіршить ви-
ріб, недостатньо – не дасть можливості йому зійти.

Композитор заглиблюється у стрічку на найбільш ран-
ніх етапах її підготовки і не полишає проект аж до стадії 
пост продакшну. Іноді доводиться тончити до безкінеч-
ності. Ганс Циммер розповідав, що для головної теми до 
«Короля Лева» він мав 48 варіацій. Усі вони були непо-
гані, але завжди доводиться копати глибше й знаходити 
ключ до людських почуттів. Адже головне завдання творця 
музики до фільму – дати глядачеві емоцію, залишаючись 
при цьому в тіні.
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Н
аціональний художній музей не раз пускав у свої стіни сучасне мис-
тецтво у форматі гостьових проектів, та цього разу тут влаштували 
«Перегони з часом»: роботами сучасних художників доповнили 
постійну експозицію. Тепер мистецтво минулого століття займає 

весь другий поверх. У трьох залах відвідувач побачить українські твори 
1960–2000-х, які раніше перебували в музейних запасниках. До речі, всі 
представлені на виставці роботи належать до колекції НХМУ, відобража-
ючи його унікальний погляд на сучасне мистецтво. «У такій якості ХХ сто-
ліття в нашому музеї ще ніхто не бачив», – стверджує Марина Скирда, за-
ступниця генерального директора НХМУ з науково-просвітницької роботи.

Перша «нова» зала представляє дисидентський андеграунд, який до 
цього не експонувався. Майже півстоліття радянське мистецтво було оку-
поване соціальним реалізмом, та в часи 
відлиги бажання бути сучасним перемо-
гло. Тоді відродився інтерес до аван-
гарду 1920-х років – і серед самодіяль-
ної сірості почалися експерименти. Їх 
можна назвати радше лабораторними, 
адже покоління, яке мало справу з аван-
гардним мистецтвом, винищили, а сте-
жити за процесом на Заході заважала 
залізна завіса. Та декому це вдавалося: 
приміром, Карло Звіринський, звідкись 
провідавши про Джексона Поллока, за-
хопився нехудожніми матеріалами – 
його робота є на виставці. Мистецтво 
доперебудовного періоду протистояло 
системі радше через культуру форми і 
звернення до традицій. У цій залі зі-
брано першорядних художників, а пер-
линою колекції вважають портрет Бог-
дана Ступки пензля Івана Марчука.  

Раніше експозиція НХМУ переривалася на найцікавішому, себто на по-
чатку 1980-х. Але ж саме після того відбувся справжній творчий вибух. У 
другій залі – території постмодернізму – центральне місце відведено твор-
чості так званого Живописного заповідника – об’єднання, яке заявило про 
себе на початку 1990-х. Тіберій Сільваші, Анатолій Криволап, Микола Кри-
венко, брати Животкови та Марко Гейко винесли андерграундний бунт на-
зовні. Тут же іронія над тоталітаризмом від харківського концептуаліста і 
радикала Вагріча Бахчаняна посмодерно вживається з необароковою ме-
дитацією Павла Макова й модерністською пластикою Олександра Сухо-
літа. Усі ці роботи увиразнюють прагнення українців приєднатися до світо-
вого мистецького контексту.

У третій залі – актуальне мистецтво, яке НХМУ почав збирати зовсім 
нещодавно. Олександр Гнилицький, Олег Голосій, Віктор Марущенко, 
Олександр Ройтбурд, Арсен Савадов, Андрій Сагайдаківський розробля-
ють теми пам’яті, ідентичності, соціальної та культурної відповідальності. 
Окрім живопису й фотографії тут представлено медіа-арт, пов’язаний із 
самим музеєм: відеозапис перформансу Тараса Полатайка «Спляча кра-
суня», що відбувався в музеї торік, і спеціальний арт-проект Івана Світлич-
ного, який у реальному часі показує відвідувачам життя музею ззовні.

Оксана Баршинова, завідувачка відділу мистецтва ХХ століття і кура-
торка виставки, назвала «Перегони з часом» «проектом поколіннєвого 
значення». Ідейним кістяком експозиції став показ взаємного доповнення 
раціонального та ірраціонального начал: одночасно з пошуками абсолют-
ної гармонії в українців вирують неприборкана енергія і стихійність. Укра-
їнське мистецтво завжди балансувало між цими полюсами, й тому твор-
чість сучасних авторів є логічним продовженням традиції. У такий спосіб 
організатори «Перегонів» наголошують, що музейна колекція – це кла-
сика, яка повсякчасно оновлюється.

Виставка триватиме до 8 вересня
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Експедиція по нектар 
безсмертя
Кумбха-Мела – найграндіозніше релігійне свято планети,  
яке відбувається раз на 12 років неподалік священного індійського 
міста Аллахабада

Цього року святкування 
відвідало понад 100 млн 
осіб. Тобто кожен 70-й 
житель планети. Фести-

валь став наймасштабнішим за-
документованим збором прочан 
в одному місці за всю історію 
людства.

Тут бачиш, що таке реальна 
віра, справжнє релігійне знання 
і які сили вони дають: безліч 
людей, іноді зовсім бідних і не-
мічних, тижнями йдуть сюди за 
сотні й тисячі кілометрів, щоб 
долучитися до сакрального. Ро-
зум, вихований у атеїстично-
агностичних і скептичних тра-
диціях, безсило замовкає і від 
шоку нишкне. Релігія перема-
гає, змітає всі перешкоди – ніщо 
інше на Землі не може зібрати 
стільки люду. Вражає толерант-

ність індусів: тут зібралися сотні 
дуже різних (часто протилеж-
них доктринально) конфесій, 
які досить непогано співіснують 
у жахливих, на наш погляд, умо-
вах і за весь час фестивалю ні-
яких конфліктів на ґрунті віри 
між їхніми послідовниками 
не було.

«чУДЕСА» РЕЛІГІй
Українська експедиція в межах 
практики мандрівного релігіє-
знавства проекту АХАМОТ го-
тувалася давно і тривала місяць. 
За цей час ми зіткнулися з тим, 
що можна назвати «чудесами» 
індійських релігій: деякі йоги 
давали закопувати себе в землю 
на кілька діб, щоб показати 
владу духу над тілом, були такі, 
хто їв розпечені вуглини, один 

йогін по шість годин щодня хи-
тався над вогнищем, сидячи на 
гойдалці, з якої стирчали цвяхи. 
Деякі садху тримають руку по-
стійно піднятою, щоб пам’ятати 
щосекунди про Бога, є садху-
париваджаки, які ніколи не го-
ворять і, йдучи, калатають у ма-
ленькі дзвіночки; зрідка трап-
ляються калешварі, монахи, які 
ніколи не сідають і не лягають 
(кажуть, така аскеза дає осо-
бливі духовні плоди і здіб ності). 
Статус садху, ченця, який живе 
при храмі й часто мандрує, в ін-
дійському суспільстві дуже ви-
сокий. Ушановувати гуру – 
обов’язок кожного – від остан-
нього шудри до парламентаріїв і 
прем’єр-міністра (всі публічні 
персони Індії – актори, полі-
тики, громадські діячі – 
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зобов’язані, хочуть вони того на-
справді чи ні, «засвітитися» на 
Кумбха-Мелі); виконанням волі 
гуру можна пояснити будь-який 
найдивніший вчинок. Ще один 
цікавий штрих до статусу садху: 
святі мають привілей безкош-
товного подорожування потя-
гами індійської залізниці. Пара-
докс, якому важко співіснувати 
з нашим уявленням про те, чим 
є і чим не є релігія, – більшість 
садху курять коноплі. Мотива-
ція суто релігійна. Це багатоти-
сячолітня традиція мандрівних 
монахів, яку ніхто й не думає 
скасовувати: жодному полісме-
нові країни навіть не спаде на 
думку підійти до баби, 
який розкурює свого чи-
лума (спеціальне присто-
сування у вигляді 
трубки) і спробувати 
поборотися з пору-
шенням закону. По-

над те, якщо садху запропонує 
полісменові долучитися, остан-
ній сприйме запрошення як ве-
лику честь і благословення.

Іноземців на Кумбха-Мелу 
приїхало десятки, у пікові мо-
менти – сотні, тисячі, але вони 
губляться серед мільйонів гінду. 
Дехто потрапляє сюди лише на 
день-два, не усвідомлюючи, 
куди навідався, що призводить 
до стресу: щоб розум зміг бодай 
мінімально втиснути Кумбха-
Мелу в свої рамки, потрібно го-
туватися місяцями і їхати сюди 
від самого початку, бажано на 
весь час дійства чи бодай на два-
три тижні. Утім, дуже мало хто 
витримує тут навіть один: ін-
дійські шум і аскетичність по-
буту до вподоби не всім. Харак-

терна відмінність цього фес-
тивалю від будь-якого захід-
ного – повна відсутність ал-
коголю, а відповідно й 

пов’язаних із його вживанням 
проблем.

Українців тут безліч: сотні 
співвітчизників відвідали табір 
Пайлот-баби, гуру з неодно-
значною репутацією, який ак-
тивно залучає послідовників у 
країнах СНД.

САНІТАРНА БЕЗПЕКА
Під час Кумбха-Мели дехто са-
мовіддано намагався чистити 
Гангу – священну для індусів 
річку, яка нині перебуває в ката-
строфічному стані, – міста й за-
води впродовж майже всієї течії 
бездумно скидають туди відходи. 
Але зусилля цих одиниць танули 
в масовому забрудненні й байду-
жому ставленні до дов кілля, які 
парадоксально поєднуються із 
силою віри індусів у сакраль-
ність: попри те що забруднення 
води у 50 разів перевищує індій-
ські бактеріологічні норми (годі й 
казати про європейські), місцеві 
жителі й далі купаються в ній і 
п’ють її, адже вода Ганги, осо-
бливо у час Мели, священна.

Інфраструктура 55-денного 
фестивалю заслуговує на 
окрему увагу. Скупчення міль-
йонів людей у таких кліматич-
них умовах – це завжди високий 
ризик поширення епідемій, 
особливо з огляду на специ-
фіку особистої гігієни інду-
сів і той факт, що в усіх та-
борах їжу беруть ру-

Міжнародні  
телефонні розмови  

 з Індії               
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0.99/хв, 
вхідний –

$0/хв
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ками, сидячи на землі. Організа-
тори намагаються дотриматися 
санбезпеки старими методами – 
хлор і ДДТ розсипають скрізь, 
просто під ноги пілігримам, у 
місцях харчування та продажу 
продуктів. Туалетні «зручності» 
– це обтягнені тканиною з боків 
латрини; трапляються й не об-
тягнені. Сміття, як заведено в Ін-
дії, не вивозять, а складають у 
величезні купи за парканами.

Інфраструктура фестивалю 
сяк-так тримається впродовж 
чотирьох-п’яти тижнів, але на 
час піку дійства остаточно не 
витримує, бо ж і не розрахована 
на міцність: якщо вже хтось їде 
на Мелу, має бути готовий до 
всього й повністю брати на себе 

відповідальність за своє тіло і 
здоров’я.

Аскетичність прочан шокує: 
багато хто приходить сюди з ді-
тьми, дехто з тваринами – ко-
зами чи коровами. Живуть у на-
метах; ті, хто навідується в 
останні дні, ані тентів, ані вогню 
не мають і ночують на узбіччях 
широчезних доріг гігантського 
табору. Але, хоч як це дивно, все 
відбувається мирно: пілігрими 
не нарікають на мінімалістичні 
умови і влягаються спати, сте-
лячи клейонки на мокрий від 
нічного туману пісок, адже чого 
вартий увесь цей минущий побу-
товий дискомфорт порівняно з 
духовними благами від участі в 
унікальній події.

СВЯщЕННЕ КУПАННЯ
Фіналом Кумбха-Мели стало 
«королівське омовіння» на но-
вий місяць Мауні-Амавасья – за 
день у водах Сангаму скупалося 
понад 30 млн осіб. Від самого 
ранку на широчезних вулицях 
наметового мегаполіса – неймо-
вірні натовпи (тільки цього дня 
ми зрозуміли, навіщо організа-
тори зробили такі вільні про-
ходи) – ледь вдається проштов-
хатись; у місцях, де скупчується 
найбільше людей, долання кіль-
кох метрів простору може за-
йняти з півгодини. Ще до сві-
танку почали формуватися про-
цесії – колони садху різних орде-
нів, які рухаються у відгородже-
них поліцією проходах серед 
океану прочан. Це день бáбів – 
вони благословляють прочан із 
дахів машин, тракторів, коліс-
ниць, кілька навіть зі слонів, по-
при офіційну заборону цих тва-
рин на фестивалі. З мечами, ша-
блями, списами й тризубами 
ідуть голі, обмазані священним 
попелом дредаті нага-баби – мо-
нахи бойових орденів (чимось 
віддалено схожі на хрестонос-
ців), які традиційно захищали 
індійські релігії від мусульман, 
каравани прочан – від грабіжни-
ків і подеколи рубалися між со-
бою. Наги досі мають грізний ви-
гляд, однак тиск глобалізації по-
мітний і в їхньому середовищі. 
Провокативна зовнішність і до-
сить девіантна поведінка нага-
бабів притягує в їхні табори чи-
мало іноземців, які несуть із со-
бою найрізноманітніші спокуси. 
«Бойові ордени» швидко комер-
ціалізуються і радо запрошу-
ють фотографувати їх за «бак-
шиш» – іноді здається, що їхні 
табори – це величезні машини 
для спустошення гаманців шо-
кованих фотографів-іноземців.

Але Мауні Амавасья – осо-
бливий день, коли все «земне» 
змітається осторонь неймовір-
ним духовним поривом, згорає в 
сяйві незримого, але добре від-
чутного світла. Бути тут, серед 
мільйонів людей, які душами 
неначе зливаються в єдиний ор-
ганізм у релігійному екстазі, по-
при штовханину та наступання 
на ноги, – неймовірна насолода: 
немов долучаєшся до хвиль не-
зрозумілого блаженства, яке 
ллється звідусіль і яке пережи-
вають усі довкола. Хоч як дивно, 
це відчуття, незважаючи на 
кількагодинний шлях серед 
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спеки до Сангаму, все наростає і 
наростає й сягає кульмінації в 
момент священного купання.

Індія є Індія: увечері вже зда-
валося, ніби цей найбільш на-
пружений для організаторів 
день закінчився мирно й бла-
гісно, але сталося інакше: наша 
подруга із Франції, яка, попри всі 
застереження, спробувала ви-
братися з вокзалу Аллахабада 
саме цієї доби, опівночі переля-
кано зателефонувала, прохаючи 
хоч якихось порад. На її очах по-
ліцай убив палицею жінку: 
стражі порядку не змогли стри-
мати натиску сотень тисяч і по-
чали товкти людей, що спрово-
кувало хаос, паніку, падіння пі-
шохідного моста й товчію, через 
що загинули кількадесят про-
чан, переважно жінок, і як міні-
мум одна дитина.

Індійські релігії одного-
лосно твердять, що померти під 
час Мели – велике благо. Не 
знаю, чи віра в це якось 
допомог ла людям, чиї родичі 
загинули на вокзалі, але в чер-
нечому середовищі ця максима 
спрацьовує: багато старих не-
мічних садху з останніх сил 
приходять сюди, щоб «зали-

ТРиВЕНІ-САНГАМ

Місце надзвичайного релігійного та філософ-
ського значення. Тут зустрічаються не лише 
річки Ганга, Ямуна та Сарасваті, а й однойменні 
богині, які радо благословляють усіх, хто при-
йде віддати їм шану. Сенс цього місця глибоко 
символічний: на «глибинному» рівні Ганга 
означає мудрість, Ямуна – йогу, а Сарасваті – 
знан ня. Є і цілком конкретний психопрактич-
ний рівень: три священні річки – наді – символі-
зують три основні «енергетичні канали» тіла.

МІФ ПРО МЕЛУ
Якось боги вирішили сколотити Передсутнісний 
океан, щоб видобути з нього еліксир безсмертя. 
Але вони ослабли й самі здійснити цей подвиг 
не могли. На допомогу покликали демонів-
Асурів. Тисячу років ті збовтували водну стихію, 
використовуючи короля зміїв Васукі як мотузку, 
обмотану довкола осі світу, велетенської гори 
Мандари. Першою з піни з’явилася страшна 
отрута, яка загрожувала знищити всі світи. Тоді 
бог Шива, щоб урятувати Всесвіт, випив тру-
тизну. Наступними з’явилися різні чудодійні 
скарби та істоти й, нареш ті, чаша (кумбх) не-
ктару безсмертя. За той напій між богами й де-
монами розпочалася страшна війна, і асури пе-
ремагали, але Вішну, набувши вигляду пре-
красної жінки, причарував демонів і забрав 
питво. Демони кинулись у гонитву, яка тривала 
12 років; у процесі краплі нектару розбризка-
лись у чотирьох місцях, і найбільше дісталося 
Тривені-Сангаму.

шити тіло» саме на берегах свя-
щенного Сангаму.

«Королівське омовіння» 
стало перевіркою для всіх: 
дивно, що стільки людей ціл-
ком мирно й організовано до-
лучилися до дивовижного та-
їнства. Водночас традиційна 
безтурботність і байдужість 
індійської бюрократії призвела 
до страшної трагедії на вокзалі 
Аллахабада. Так виявляється 
один із парадоксів індійських 
релігій, які неймовірним чи-
ном поєднують брудну полі-
тику і гроші, безкорисну допо-
могу й чисте служіння на 
благо людства та інших живих 
істот.

Для людини «не в темі» все 
це бачиться цілковитим боже-
віллям, із якого хочеться як-
найшвидше втекти. Мабуть, 
щоб по-справжньому зрозу-
міти, що таке Кумбха-Мела, по-
трібно народитись у наступ-
ному житті гінду, і тоді вона 
стане нектаром блаженства. 
Але навіть зовнішніх спостері-
гачів та гостей святкування 
участь у ньому захоплює, нади-
хає на творчість, рух уперед, до-
лання будь-яких меж. 
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Відгуки на колонку Юрія Макарова 
«Зрада» в № 28, у якій ішлося про 
звернення депутатів ПР і КПУ до польських 
колег із проханням визнати Волинську 
трагедію геноцидом над поляками
Одеса: Ганьба п’ятій колоні. Ганьба 
ненависникам України і українців. Коли ця 
нечисть розтвориться «як роса на сонці»? 
Напевно, цей процес треба прискорити. 
Тому знову виникає потреба в таких героях, 
як Бандера, Шухевич.

Миколай Ютовець: Повна деградація 
влади! Оці всі шавки-прихвосні чечетови, 
каааалєєєєсніченки-прихвосні. Вони вже 
давно забули, як живе простий народ, 
просто живуть у паралельному брехливому 
напівбандитському світі. Народ, створи та 
виховай деміурга, який тебе збереже! Поки 
що, на жаль, таких не видно... У цьому і є 
сучасна трагедія українського народу. 

V_Viter: Це трагедія у власному домі! Кожен 
третій нардеп країни Україна – яничар. Усі 
вони зрадники країни, нелюди зі сталінсько-
комуністичного жахливого минулого, 
агенти КДБ – ФСБ. Вони мріють про СРСР із 
концтаборами, психушками й порожніми 
полицями. Вони «азіопники», перевертні. 
Вони завжди перекручують історію на 

користь чужого дяді, називають чорне білим. 
Жодна країна в цивілізованому світі, окрім 
України, не має такої антидержавницької 
влади. Поляки називають Армію Крайову 
героїчною визволителькою Польщі. 
Поляки складають про них балади й пісні, 
вшановують їхню пам’ять, вчать дітей брати 
з них приклад. А наша влада наругується 
над воїнами ОУН – УПА, що боролися за 
Україну, визволяли етнічні українські землі 
від усіляких загарбників. Як і кожна війна, 
нищення людей і народів Волинь 1943–1945 
рр. є трагедією людства. Вона не повинна 
повторитись ніколи. Українці й поляки 
мають бути дружніми народами задля свого 
процвітання. 

Відгуки на статтю «Економіка à-la russe» 
в № 27, у якій Тиждень пише про те, як 
російсько-радянська модель економіки 
тримає Україну в бідності 
Іван: Наше геополітичне положення є 
нашим багатством і в той же час нашою 
бідою. Сусідство з Росією завжди буде 
втягувати нас у зону її «інтересу», і, як 
бачимо, це вже століттями відображається у 
всіх сферах соціально-економічного життя 
українців. Питання стоїть, як побудувати 
двосторонні відносини на рівних засадах. 
Але в той же час для цього при владі мають 

бути люди, зацікавлені не тільки власними 
економічними інтересами, а й станом 
держави і її громадян.

Невідомий: Це як ковток свіжого повітря в 
нинішніх умовах. Дякую. Але ж створення 
цієї нової політичної сили треба робити 
якнайскоріше, допоки ще жива Україна як 
держава, допоки нас не втягли до цього 
мутного союзу.

Відгук на інтерв’ю Станіслава ґрофа в № 
25-26/2013, у якому професор психології 
розповідає про своє бачення моделі психіки 
людини 
Ольга: Цікаво та пізнавально. На жаль, 
мало людей задумуються над тими 
речами, про які йдеться у статті. Дотепер 
у нас в суспільстві існує певне табу щодо 
психотерапії, хоча все більше людей до 
неї звертаються. Особливо ж це стосується 
таких технік, про які говорить Ґроф, – вони 
вважаються екстремними та дивакуватими. 
До критичної маси ще далеко, але кожний 
індивідуальний досвід є безцінним. 
Сподіваюся, що здоровий глузд має шанс 
перемогти й людство має шанс на розвиток і 
внутрішній, а не тільки зовнішній. Не одними 
машинами та рахунками, як то кажуть, 
багаті. 

Ганна Трегуб Євгенія шидловська

НАш ТИЖДЕНЬ| 
У СТАйНЯХ 

ЛишЕ 
ДІВчАТА

КУЛЬТУРНЕ 
ХАМСТВО

ГОПНиК 
СТАйЛ

Максим Соловйов

На великому вороному 
коні повз мене «пропливає» 
висока худорлява білявка. 
Поряд на манежі симпатичне 
дівчатко на рудій кобилі тре-
нується їздити чвалом. Чоло-
віки в сідлі зараз рідкість в 
Україні, бо чомусь так звана 
сильна половина людства 
цілковито забула про коней, 
обравши натомість машини, 
пиво та всі принади сидіння в 
інтернеті. Їзда верхи пере-
йшла до царини жіночих за-
хоплень та дитячої іпотера-
пії. Справді, сумно дивитися, 
коли в парі вона із захватом 
їздить, а він хіба що її сфото-
графує чи щонайбільше по-
сидить на лавочці поряд із 
манежем. Отак і в країні: хай 
там що станеться, а жінки 
міцно тримаються в сідлі. 
Певно, нині вони краще зна-
ють, як це робити. 

Одеський кінофестиваль 
започаткував принаймні одну 
добру традицію – безплатний 
показ старих фільмів на По-
тьомкінських сходах. За всі чо-
тири роки незалежно від того, 
показували комедію Чапліна 
чи драму Мурнау, музику орке-
стру супроводжували варіації 
на тему: «Мужчіна, отойдітє, 
закриваєтє екран!» або «Жен-
щіна, сядьте на своє место!». 
Зрозуміло, що своїх і чужих 
місць на сходах немає! Так 
само, як немає в цих супереч-
ках однозначно винних: може, 
зауваження роблять поцінову-
вачі класики, обурені тим, що 
пропустили сцену, – питання 
тільки, в якій формі. Ті, хто 
«заважає», теж мають свої по-
яснення. Спостерігаю і думаю, 
як чудово було, аби публіка ди-
вилася фільм мовчки, насліду-
ючи німих героїв на екрані. 

Коли користуюся громад-
ським транспортом, читаю, 
щоб менше помічати всі його 
«принади». Ще один позитив-
ний момент – за цією справою 
непомітно плине час, тому 
здається, що поїзд метро чи 
тролейбус швидше пересува-
ється. Читаю я переважно 
пресу: спочатку свій улюбле-
ний журнал, але його надовго 
не вистачає, тож доводиться 
переглядати інші видання. Од-
ним із таких є безплатна га-
зета, яку щоранку біля станції 
підземки роздає симпатична 
та привітна дівчина. Але не-
щодавно я здивувався, коли 
замість неї та її приємного 
«Доброго ранку, візьміть га-
зетку» біля метро побачив го-
пуватого на вигляд чоловіка, 
який зі словами «Опа, поє-
халі!» намагався втулити мені 
щоденку. 

ЗВОРОТНий ЗВ’ЯЗОК 

:)
 
Чомусь так 
звана силь-
на полови-
на людства 
цілковито за-
була про ко-
ней, обрав-
ши нато-
мість маши-
ни, пиво та 
всі принади 
сидіння в ін-
тернеті
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