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Чи справді для цього є підстави?
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підкуп Партією 
регіонів блогерів  
у США і значні ризики 
для інвестицій 

Хто нам Навальний?
Юрій Макаров про 
український контекст 
казусу російського 
опозиціонера
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Майже серйозно 
про найвідданіших 
режиму Януковича 
високопосадовців

Битва за Севастополь 
Ігор Лосєв 
розмірковує, яким 
має бути статус міста-
регіону в оновленій 
Конституції

«Тефлоновий» 
канцлер
У чому секрет 
політичного успіху 
Анґели Меркель

Червоні мрії
Коли будуть реалізовані 

найамбітніші проекти приватної 
космічної галузі: пілотовані польоти 

на Марс та його колонізація

Життя офлайн 
Чому українці 
відмовляються від 
соціальних мереж 

Як побудувати дорогу на тисячу років
Технологічні винаходи: римські 

інфраструктурні об’єкти пережили 
свій час не тільки матеріально, а й 

ідейно 

Країна мулів 
Тарас Прохасько про те, чому 
російськомовну літературу, 
писану українським 
автором, не можна вважати 
українською
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НАВіГАТОР

Куди зникли всі злодії?
За рахунок чого багатому світу 
вдалося суттєво зменшити 
злочинність, навіть за масштабного 
безробіття й застою в економіці

Під знаком Magna 
Carta
Чому в Британії 
заговорили про 
можливий вихід 
країни з Європейської 

15

В очікуванні вибуху
Чому протестний 

рух у Росії матиме 
розвиток

Тролінг Патріарха
Катерина Барабаш про те, 
чому черговими винуватцями 
грядущого Апокаліпсиса 
предстоятель РПЦ обрав геїв

ПОліТИКА

«Я хочу повернутись, і ви 
мене ще тут побачите»
Інтерв’ю з послом США 

Джоном Теффтом, який 
завершує каденцію в Україні

Останній із… лемків?
Як виселені після Другої 

світової війни із прадідівських 
земель лемки намагаються 

зберегти залишки власної 
тотожності в Україні та Польщі

36

СВіТ

СУСПілЬСТВО

Культурна капітуляція
Як міцнішає російсько-українська 

літературна дружба, тим самим 
продовжуючи вітчизняні традиції 

меншовартості

СПАДОК

Фактор нестабільності
Попри невисокий показник державного боргу України до ВВП порівняно з розвиненими державами та тими,
яким також загрожує дефолт, його обслуговування обходиться скарбниці надто дорого. На тлі падіння еконо-
міки, високих бюджетних дефіцитів та неадекватної макроекономічної політики уряду видатки на обслуговуван-
ня боргу невдовзі можуть стати фактором нестабільності, який помітно ускладнить здійснення нових запозичень 
та, не виключено, призведе до дефолту.

За даними ОЕСР, МВФ, Мінфіну, Держказначейства

*Дані за 2012 рік
**Показник обслуговування боргу для України розраховано за результатами I кварталу 2013 року, значення державного 
та гарантованого державою боргу – за результатами п’яти місяців 2013-го
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 25 липня 1943  26 липня 1943  27 липня 1953 

Підписано перемир’я в Ко-
рейській війні (1950–1953) 
між США, Північною Кореєю 
та КНР 

 17–24 липня 
У Лівії захопили судно з 19 україн-
ськими моряками. За попередніми 
даними, вони стали жертвами між-
народної оборудки з продажу авто-
мобілів

У Японії відбулися вибори 
до верхньої палати пар-
ламенту. Більшість голо-
сів здобула пропрем’єрська 
коаліція, яка успішно витя-
гує економіку із кризи

Російські прикордонники в Азовсько-
му морі потопили українське рибаль-
ське судно, начебто прийнявши його 
за браконьєрське. Четверо українців 
загинули, один у лікарні. Є інформа-
ція, що росіяни стріляли з автоматів

Після висадки англо-
американських військ в 
Італії повалено фашист-
ський режим, заарешто-
вано Беніто Муссоліні 

Народився Мік Джаґ-
ґер, англійський рок-
музикант, вокаліст гур-
ту The Rolling Stones, 
володар п’яти золотих 
дисків

Тиждень  
в історії

М
іжнародні рейтингові 
агенції знову загово-
рили про погіршення 
платоспроможності 

віт чизняного уряду, тож знову 
пожвавилися розмови про суве-
ренний дефолт України. У но-
вому звіті Fitch підтверджено її 
рейтинг на рівні «В» і знижено 
прогноз зі «стабільного» до «не-
гативного». А Standard & Poor’s, 

Привид дефолту
рік, скидається на те, що й ця 
менша сума йому не під силу 
(див. Урядове безгрошів’я). 
Вже у ІІ доходи не дотягували 
навіть до провального 2012-го: у 
квітні надходження до зведеного 
бюджету були на 1,3 млрд грн 
нижчими, ніж рік тому, а у 
травні – вже на 2,6 млрд грн. 
Зрозуміло, що коли економіка 
падає, а уряд свято вірить у її 
зростання на 3–4%, то жоден по-
датковий тиск не допоможе ви-
конати бюджет за доходами. Він 
може хіба що спровокувати заго-
стрення проблеми – дальше ско-
рочення підприємствами вироб-
ництва через недоцільність пра-
цювати у збиток і, як наслідок, 
іще більше падіння доходів 
скарбниці через звуження по-
даткової бази. Така урядова полі-
тика є одним із ключових факто-
рів високої імовірності дефолту.

Ситуація з видатками зведе-
ного бюджету прямо проти-
лежна. Уряд здійснює виплати із 
запасом (див. Бенкет під час 
чуми): за п’ять місяців цього 
року річний план видатків вико-
нано на 37,8% проти 32,7% за 
аналогічний період минулого і 
33,6% – 2011-го. Теорія каже, що 
м’яка фіскальна політика (сут-
тєве перевищення видатків бю-
джету над доходами) є дуже 
ефективною для стимулювання 
економічного зростання при фік-
сованому обмінному курсі (мож-
ливо, на цьому ґрунтуються дії 
влади). Але така урядова ще-
дрість на тлі стратегічних про-
блем із державним боргом є не-
розважливою і пог либ лює зне-
віру потенційних інвесторів у 
зобов’язання Кабміну.

З огляду на динаміку доходів 
скарбниці та п’ятимісячних ви-
датків, дефіцит за перше півріччя 
становитиме близько 2% річного 

Автор: 
Любомир 
Шавалюк
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За даними Мінфіну, Держказначейства

Бенкет під час чуми
Попри незначне зростання надходжень до зведеного бюджету, проблеми з фінансуванням і закладений ви-
сокий дефіцит, уряд провадить м’яку бюджетну політику, суттєво випереджаючи графік видатків у минулі роки

Місячні видатки зведеного бюджету від річного плану, %

2011                 2012                 2013
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Урядове безгрошів’я
Темп виконання дохідної частини зведеного бюджету протягом практично всього минулого року відставав 
від графіка 2011-го. З початку 2013-го завдяки податковим авансам  та посиленому фіскальному тискові уряд
став випереджати графіки останніх років, але результати квітня – травня свідчать про те, що ненадовго

Місячні  доходи зведеного бюджету від річного плану, %

2011                 2012                 2013

оновивши прогнози щодо ймо-
вірності дефолту впродовж на-
ступних п’яти років, поставили 
нашу державу на сьоме місце в 
переліку ризикових. Підстави 
для таких прогнозів є. 

Хоча в ухваленому нашвид-
куруч бюджеті-2013 уряд і за-
клав зниження доходів до зведе-
ного кошторису на 10 млрд грн 
порівняно із планом на минулий 
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Масоване бомбарду-
вання авіацією союзни-
ків Гамбурга спричини-
ло вогняний смерч. За-
гинули 42 тис. осіб  
і 37 тис. поранені  

На Лондонській мирній 
конференції визнано 
незалежність Князівства 
Албанія  

 28 липня 1943  29 липня 1913  31 липня 1919  30 липня 1863 

У Веймарі німецькі Уста-
новчі збори ухвалили 
першу в історії країни де-
мократичну Конституцію 

Вийшов Валуєвський 
циркуляр про за-
борону освітніх та 
релігійних видань 
українською мовою 

Кетрін, герцогиня 
Кембриджська, на-
родила спадкоємця 
британського пре-
столу

У Британії заарештовано українця 
Павла Лапшина, якого підозрюють у 
причетності до підриву мечетей. Його 
звинувачено в тероризмі. Британська 
преса пише про «українського теро-
риста» лише фактологічно

ВВП, тоді як у бюджеті закладено 
трохи більше ніж 3% на весь рік. 
Оскільки у другому півріччі дефі-
цит сезонно зростає, за результа-
тами року уряд може вийти на 
його фактичний показник 5% 
ВВП й більше. Навіть якщо його 
вдасться профінансувати, це сер-
йозний чинник нестабільності, 
який матиме негативний вплив 
на кредитні рейтинги та ймовір-
ність дефолту.

Але й фінансування дефіциту 
також під запитанням. Більшість 
аналітиків вважає, що рівень 
державного та гарантованого 
державою боргу відносно ВВП 
(31,4% та 7,5% відповідно) є дале-
ким від критичного; тож можли-
вість позичати уряд матиме. Од-
нак із таким низьким рівнем 
боргу Україна має витрати на 
його обслуговування на рівні 

держав, де цей показник критич-
ний або близький до такого 
(див. Фактор нестабіль-
ності). Якщо враховувати ще й 
рекордні обсяги виплат тіла 
боргу, то обсяг сум, необхідних 
для уникнення дефолту, справді 
вражає. До того ж країни, в яких 
рівень відсоткових виплат за 
держборгом недалекий від укра-
їнського, мають суттєву перевагу 
– гнучкість курсу своєї валюти 
(чи прихильність ЄЦБ у випадку 
членів єврозони), а це дає змогу 
постійно користуватися значною 
підтримкою на внутрішньому фі-
нансовому ринку. В українського 
уряду такого захисту немає.

Тож уряду Азарова/Арбу-
зова, може, і вдасться уник-
нути дефолту, але фінансова 
осінь в Україні обіцяє бути спе-
котною. 

У Болгарії протестувальни-
ки понад вісім годин трима-
ли в облозі парламент. Полі-
ція силою визволила депута-
тів і міністрів

Віктор Янукович під-
писав «антиофшор-
ну» угоду з Кіпром 
і закон про векселі 
(див. Тиждень, 
№ 28/2013)

Бий чужих, щоб свої боялися? 
Після гучного інциденту під 
час київської акції «Вставай, 
Україно!» 18 травня, коли 
за відвертого потурання мі-
ліції «спортс мени-анти фа-
шис ти» побили журналістку 
Ольгу Сніцарчук та фото-
графа Влада Соделя, на-
пади на представників ЗМІ 
почастішали. Зазвичай 
влада після таких випадків 
показово «закручує гайки» 
і захищає медійників. Нині 
ж, навпаки, складається враження, що керівництво дер-
жави, ставлячи перед собою тільки йому відомі цілі, сві-
домо демонструє, що йому глибоко начхати на тих журна-
лістів, які не виявляють до нього лояльності. Значно почасті-
шали напади на представників мас-медіа при невтручанні, 
а часом і сприянні місцевого чиновництва та правоохорон-
них органів. Останній такий приклад: у ніч на 19 липня під 
час масової акції на майдані Незалежності в Києві берку-
тівці, розганяючи мітинг учасників «Врадіївської ходи», по-
били журналістів «5 каналу». Зокрема, до лікарні потрапив 
Андрій Ковальов. Днями в Донецьку двоє невідомих чолові-
ків біля під’їзду власного будинку завдали тілесних ушко-
джень репортерові інтернет-видання «Дорожній контроль» 
Олегові Богданову. Лише за кілька годин після інциденту в 
Маріуполі постраждав іще один його активіст, тож творці 
сайта переконані, що побиття мають замовний характер, і 
вказують на міліцію. 
За останні два місяці таких випадків трапилося понад деся-
ток. Хвилю насильства проти працівників мас-медіа і почас-
тішання випадків перешкоджання законній професійній 
дія льності журналістів з боку представників влади вже помі-
тили міжнародні правозахисні та журналістські організації, 
інституції. «Репортери без кордонів», Amnesty International, 
Freedom House, Міжнародний комітет захисту журналістів, 
ОБСЄ, Єврокомісія, США та Велика Британія закликали офі-
ційний Київ провести об’єктивне розслідування й покарати 
винних у нападах. 
Українське керівництво не квапиться. Найпоказовіший при-
клад – справа Вадима Тітушка, що тягнеться вже понад два 
місяці, а в самого «бойовика» тим часом окрім законних 
адвокатів з’явилися захисники як поміж депутатів від ПР 
(серед них найбільше виділяється Олена Бондаренко, ві-
дома своєю нетерпимістю стосовно нелояльних до влади 
журналістів), так і поміж «професійних журналістів», відо-
мих своєю співпрацею із владою.

Фактор нестабільності
Попри невисокий показник державного боргу України до ВВП порівняно з розвиненими державами та тими,
яким також загрожує дефолт, його обслуговування обходиться скарбниці надто дорого. На тлі падіння еконо-
міки, високих бюджетних дефіцитів та неадекватної макроекономічної політики уряду видатки на обслуговуван-
ня боргу невдовзі можуть стати фактором нестабільності, який помітно ускладнить здійснення нових запозичень 
та, не виключено, призведе до дефолту.

За даними ОЕСР, МВФ, Мінфіну, Держказначейства

*Дані за 2012 рік
**Показник обслуговування боргу для України розраховано за результатами I кварталу 2013 року, значення державного 
та гарантованого державою боргу – за результатами п’яти місяців 2013-го
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ВАЛеРій ЛиТВиН
за вседозволеність
Керівник УМВС Херсонської облас-
ті вважає контроль громадських ак-
тивістів за дотриманням законо-
давства співробітниками ДАІ абсур-
дом і обіцяє, що цьо-
му скоро «настане кі-
нець». «Я заявляю, що 
ми більше не будемо 
терпіти приниження з 
боку ЗМІ», – попе-
редив він жур-
налістів 

еДВАРД СНоУДеН
залишається в РФ?
За даними російських ЗМІ, екс-
співробітникові ЦРУ на-
дали документи, які 
дозволяють пересу-
ватися її територією. 
Зая ви Кремля непря-
мо вказують на те, що 
до «справи Сноу-
дена» причетні 
спецслужби РФ

оЛеНА БоНДАРеНКо
за правильне телебачення
Регіоналка впевнена, що потреба у 
громадському телебаченні в Україні 
«дорівнює нулю», бо в 
нас «величезний ви-
бір ЗМІ». Це озна-
чає, що правляча 
партія може від-
мовитись навіть 
від обговорення 
відповідних зако-
нопроектів

ВАДиМ КоЛеСНічеНКо
імпортує  
антиамериканізм
Як і передбачав Тиждень, прокрем-
лівські політики в Україні повторюють 
російський досвід боротьби з «аме-
риканською загрозою». Зокрема, ре-
гіонал наразі планує це роби-
ти за допомогою слідчої ко-
місії у Верховній Раді, 
яка мала б з’ясувати 
рівень загрози для 
нацбезпеки України, 
що її несуть програ-
ми зі збору й пошу-
ку даних, застосову-
вані спецслужба-
ми США

На 132 387%
зріс український «експорт» до Белізу, до Сейшельських 
островів – на 1902%, Маршаллових – на 3177,8%, Панами 
– на 277,4%. Фантастичний «успіх» пояснити дуже просто: 
вітчизняний великий бізнес після закриття для нього кіпр-
ського офшору переорієнтовується на інші податкові гавані

ФейС-КоНТРоЛЬ МАйже СеРйоЗНо

З
а свою довгу суддівську кар’єру но-
вий голова Конституційного Суду, 
земляк президента В’ячеслав Овча-
ренко запам’ятався лише одним – саме 

за час його керівництва міським судом Єнакіє-
вого невідомо куди поділися оригінали двох 
вироків Януковичу, винесених у часи бурхли-
вої молодості нинішнього гаранта. У ході роз-
слідування справи про зникнення паперів 
2006 року Овчаренко пояснив, що в суді… 
відсутня надійна охорона приміщень. Тоді 
його слова всіх задовольнили. В’ячеслав Ан-
дрійович натомість дуже швидко пішов на 
підвищення, ставши суддею КСУ, де кілька ро-
ків працював, не привертаючи до себе зайвої 
уваги. Хіба що громадськість спантеличили 
годинник служителя Феміди із зарплатою 
кілька тисяч гривень за $30 тис. та величез-
ний автопарк на кільканадцять найменувань, 
зокрема кілька гоночних мотоциклів. 

На новій посаді в Овчаренка, вочевидь, 
будуть складніші завдання, ніж охорона доку-
ментів із судимостями. Віднедавна Конститу-
ційний Суд ревно боронить усе, що пов’язано 
з владою, тож можна сміливо припустити, що 
в найближчі два роки він активно працюва-
тиме на її збереження, як-от переобрання 
Януковича на другий президентський термін. 
Методів чимало: легітимізувати однотурові 
вибори глави держави чи його обрання в пар-
ламенті, сприяти проведенню референдуму 

чи впровадити нову Конституцію з вигідними 
для влади нормами. 

Загалом, як засвідчують кадрові призна-
чення останніх тижнів, із наближенням пере-
гонів Янукович дедалі менше довіряє своїм 
васалам з числа олігархів та старих партно-
менклатурників і намагається розставляти на 
ключові позиції персонажів, вірних йому осо-
бисто й добре перевірених у боях за владу. 
Так, за багаторічну послідовну працю на Пар-
тію регіонів і персонально Віктора Федоро-
вича свою винагороду отримав член Центр-

4,5 тис. заяв
про зниклих безвісти отримали в МВС 
цього року. За даними міліції, най-
більше таких випадків на Донбасі та 
в Криму

25-те місце
посідає Україна в рейтингу імпортерів 
СоТ. Як наголошено у звіті, її частка в за-
гальносвітовому обсязі ввозу товарів ста-
новить 0,6%. Водночас щорічний приріст 
імпорту до країни – не менше 2%

При дворі

Дозвольте звернутися
Багатьом українцям байдуже, якою мовою звертаються до 
них незнайомі люди. Однак тих, кому приємніше чути 
українську, аніж російську, удвічі більше, що засвідчили дані 
останнього опитування Центру Разумкова. У регіональному 
розрізі це має такий вигляд: звертання українською мовою 
викликають приємні відчуття у 59,4% жителів Заходу країни, 
48,5% мешканців центральних областей, 24% жителів Півдня 
і 20,6% Сходу, російською – відповідно 7,4%, 15,3%, 20,7% і 
17,8%. Лояльність до звернення російською в жодному регіоні 
не перевищує приязнь до державної мови. 
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ЩО ВИ ВІДЧУВАЄТЕ, КОЛИ ДО  ВАС ЗВЕРТАЄТЬСЯ НЕЗНАЙОМА ЛЮДИНА УКРАЇНСЬКОЮ/РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ?

МЕНІ ЦЕ ПРИЄМНО

Українською% респондентів Російською

НІЧОГО ОСОБЛИВОГО 
НЕ ВІДЧУВАЮ

МЕНІ ЦЕ НЕПРИЄМНО ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

37,8% 15,4% 59,4% 75,6% 1,2% 5,6% 1,7% 3,5%
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МАйже СеРйоЗНо

30 млн грн
виділили з київського бюджету на 
святкування 1025-ї річниці Хрещен-
ня Русі

Понад 30%
капіталізації втратив Газпром, зали-
шивши п’ятдесятку найбільших світо-
вих компаній у рейтингу, який скла-
дає Financial Time

Дозвольте звернутися
Багатьом українцям байдуже, якою мовою звертаються до 
них незнайомі люди. Однак тих, кому приємніше чути 
українську, аніж російську, удвічі більше, що засвідчили дані 
останнього опитування Центру Разумкова. У регіональному 
розрізі це має такий вигляд: звертання українською мовою 
викликають приємні відчуття у 59,4% жителів Заходу країни, 
48,5% мешканців центральних областей, 24% жителів Півдня 
і 20,6% Сходу, російською – відповідно 7,4%, 15,3%, 20,7% і 
17,8%. Лояльність до звернення російською в жодному регіоні 
не перевищує приязнь до державної мови. 
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Українською% респондентів Російською

НІЧОГО ОСОБЛИВОГО 
НЕ ВІДЧУВАЮ

МЕНІ ЦЕ НЕПРИЄМНО ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

37,8% 15,4% 59,4% 75,6% 1,2% 5,6% 1,7% 3,5%

виборчкому Михайло Охендовський 
– його обрано головою комісії замість 
Володимира Шаповала, який особли-
вої лояльності до синьо-білих не вияв-
ляв, а нещодавно ще й написав Юлії 
Тимошенко листа, у якому припустив 
можливість її балотування на прези-
дентських перегонах (ледь не дер-
жавна зрада!). Охендовський ще 
2004 року з усіх сил намагався від-
стояти перемогу кандидата Януко-
вича й відтоді не дав жодної підстави 

сумніватися у своїй відданості «регіо-
нальним» ідеалам. 

Не забув Янукович і про ще одну 
зірку часів Помаранчевої революції 
Олену Лукаш, яка затято, хоча й без-
результатно захищала його інтереси в 
судовому процесі щодо фальсифікації 
другого туру виборів, а трохи згодом 
представляла в судах «сєверодонець-
ких сепаратистів». Тепер Лукаш, яку 
вважають людиною персонально Яну-
ковича, очолила Міністерство юстиції 
і разом із Овчаренком та Охендов-
ським. Вочевидь, готуватиме ґрунт 
для другого терміну свого шефа.

На посаді Лукаш замінила Олек-
сандра Лавриновича, який пішов на 
пониження, очоливши Вищу раду юс-
тиції. Утім, схоже, лише формально. 
Згідно з проектом нової Конституції 
(який готує Конституційна асамблея), 
саме ВРЮ дістане монопольне право 
пропонувати гарантові всі призна-
чення, переведення чи звільнення 
людей у мантіях. До того ж відпо-
відно до президентського законопро-
екту про внесення змін до Основного 
Закону, який уже подано до Верхової 
Ради, суддів пропонується обирати 
безстроково. Тож керівник такого ор-
гану, м’яко кажучи, з голоду не по-
мре. Для Лавриновича, якого вважа-
ють архітектором чинної напівмонар-
хічної системи влади в Україні, це 
буде гідною винагородою. А втілення 
нової Конституції забезпечуватиме 
той самий вірний голова КСУ Овча-
ренко.  



«Програма Східного 
партнерства має зосе-
реджуватися на м’якій 
силі у країнах – учасни-
цях цієї програми»

Британський журналіст Ед-
вард Лукас вбачає ефективний 
спосіб зближення України з ЄС 
не в дипломатії, а в європеїзації 
українського суспільства: «Ве-
ликий урок полягає в тому, що я 
раніше описав як «фундамен-
тальний закон» країн Східного 
партнерства: у фокусуванні на 
співпраці з корисливими, авто-
ритарними та, по суті, воро-
жими елітами. Саме воно втягує 
ЄС у виснажливий дипломатич-
ний процес, що підриває його 
авторитет, а також у торги щодо 
питань, які є радше символіч-
ними, аніж реальними». 

Як приклад Лукас наводить 
дипломатичні відносини Укра-
їни та Євросоюзу: «Президент 
України Віктор Янукович може 
бути поганою людиною, яка 
намагається перетворити свою 
країну на сімейну справу. Це 
сумно, але немає сенсу прики-
датися, що це не так. Чому ЄС 
вимагає демонтажу системи, 
яка тримає його (Януковича. – 
Тиждень) при владі, відкриття 
економіки назустріч болісним 
змінам і звільнення його най-
затятішого ворога – опозицій-
ного лідера Юлії Тимошенко – 
з в’язниці? Висуваючи такі ви-
моги та дістаючи натомість по-
рожні обіцянки, ЄС лише роз-
виває цю систему».

Альтернативою такої полі-
тики, на думку Едварда Лукаса, 
має стати уникнення торгів із 
представниками авторитарних 
режимів на користь безпосе-
редньої співпраці з громадян-
ським суспільством: «Майбутнє 
країн Східного партнерства має 
бути менш бюрократичним та 
менш дипломатичним. Воно по-
винно більше зосереджуватися 
на м’якій силі у країнах – учас-
ницях цієї програми, підтриму-
ючи й акцентуючи увагу на істо-
ріях успіху європейської інте-
грації – економічної, культурної 
чи соціальної».

«історична реконструкція 
Волинської різанини  
є огидною справою»

Польське видання повідомляє, 
що здійснена минулого тижня у місті Радимно (Польща) історична реконструкція Во-
линської трагедії викликала шквал суспільної критики:

«Критика надходить від усіх верств населення. На інтернет-форумах порушують 
питання про те, чи була б аналогічна реконструкція, наприклад винищення євреїв у 
концентраційних таборах, розумною акцією [...]. Серед інших суспільних груп проти 
виступає Об’єднання українців у Польщі. У заяві, надісланій Польському радіо міста 
Ряшева (Жешува), зокрема, зазначено, що реконструкція є огидною справою».

При цьому організатори заходу іншої думки: «Ініціатор інсценізації – президент 
Асоціації живої історії Мирослав Майковський – спростовує звинувачення. На його 
думку, люди, які виступають проти реконструкції, автоматично перетворюються на 
прихильників головорізів. Він запевняє, що реконструкція ні проти кого не спрямо-
вана. Єдина мета організаторів – вшанувати пам’ять жертв».
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«Концентрація політичної влади в колі президента Януковича зму-
шує інвесторів розглядати Україну як несприятливу територію для 
побудови бізнесу»

Швейцарське видання вважає, що розвитку українського аграрного сектору пере-
шкоджають два чинники: несприятливий інвестиційний клімат і невирішене питання 
земельної власності:

«Після розпаду Радянського Союзу врожаї зернових культур були 20 млн т на рік, 
2012-го – 46 млн, а 2013-го прогнозують 54 млн т. Ці цифри свідчать про те, що Укра-
їна нарешті починає відігравати роль аграрного важкоатлета. Однак зупинятися на 
досягнутому зарано. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) 
вважає, що Україна може мати ще більші врожаї, і оцінює можливий річний потен-
ціал держави у 80 млн т, але щоб реалізувати його, потрібно усунути ще деякі пере-
шкоди [...].

Великі проблеми пов’язані із землеволодінням та доступом до фінансових дже-
рел, особливо для малих підприємців. Правова безпека недостатня, і поліпшення 
наразі непомітні, радше навпаки. Концентрація політичної влади в колі президента 
Януковича та пов’язаних із ним олігархів змушує інвесторів розглядати Україну як не-
сприятливу територію для побудови бізнесу. Серед проблем – атаки рейдерів, під 
час яких корумповане правосуддя примушує успішні фірми до невигідних угод». 



Розслідування американської 
агенції виявило, як Партія регі-
онів підкуповувала блогерів 
у США, щоб покращити свій 
імідж 

Агенція з виявлення «вірусного» 
інтернет-контенту BuzzFeed стверджує, 
що напередодні парламентських вибо-
рів 2012 року в Україні за допомогою 
американських блогерів була запу-
щена кампанія, спрямована на покра-
щення іміджу Віктора Януковича та 
Партії регіонів серед американських 
консерваторів: 

«Кампанію розпочали торік, напере-
додні виборів до українського парла-
менту. Вона була спрямована на пере-
конання скептично налаштованих аме-
риканських консерваторів у тому, що 
проросійська Партія регіонів, очолю-
вана президентом Віктором Янукови-
чем, заслуговувала на підтримку США. 

Протягом виборчого періоду статті, що 
відображали ключові позиції україн-
ського уряду, з’являлися на провідних 
онлайн-ресурсах консервативного спря-
мування включно з RedState, Breitbart та 
Pajamas Media».

Як стверджує BuzzFeed, кампанія пе-
редбачала грошову винагороду авторам, 
які викладали заздалегідь підготовлені 
тексти на відповідних ресурсах. «Один із 
таких дописувачів, котрий надав свід-
чення на умовах анонімності, а також, як 
він сказав, у зв’язку із сумнівами щодо 
власних дій, повідомив, що йому запро-
понували $500 в обмін на публікацію, 
яка вихваляла б провладну Партію регіо-
нів. Оплату здійснив спеціаліст у галузі 
медіа-стратегій Джордж Сковілл, чиє 
ім’я, за його словами, також було надру-
ковано на чеку». Крім того, згаданий сві-
док передав кореспондентам BuzzFeed 
копії електронних листів і документів, 
отриманих від Сковілла: «Електронний 
лист, датований 26 жовтня 2012 року, за-
свідчує, що Сковілл запросив дописувачів 
приєднатися до конференції за участю 

члена ЦВК Михайла Охендовського. За-
прошення надійшло від Європейського 
центру сучасної України – брюссельської 
групи, очолюваної Леонідом Кожарою».

«Один електронний лист, датований 
29 жовтня, днем після виборів, свідчить 
про те, що Сковілл розіслав документи з 
повними результатами екзит-полів і за-
здалегідь підготованими тезами спосте-
рігачів», – повідомляє агенція. «Сер-
йозно, – пише Сковілл, – якби ви витра-
тили сьогодні кілька хвилин на публіка-
цію результатів на Twitter, використову-
ючи #ukrainevotes та деякі з текстів, які 
ви написали, це дуже допомогло б нам». 

Його наступний електрон ний лист, 
надісланий кількома хвилинами піз-
ніше, вміщував список «найбільш дореч-
них для публікації в Twitter тез, деякі з 
яких потребують скорочення», як-от: 
«Україна продемонструвала відданість 
демократії та пройшла тест міжнарод-
ної спільноти на проведення чесних ви-
борів»; «Перемога для Партії регіонів – 
це перемога для народу, оскільки Укра-
їна є демократією».
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«Демократія не може процвітати 
там, де політики зливаються з ті-
ньовими силами мафії»

Автор аналітичної статті у виданні 
Foreign Policy Крістіан Керіл оцінює роз-
мах світової злочинності: 

«Сьогодні організована злочинність хо-
вається за багатьма історіями [...]. Поса-
довці ЄС, коли йдеться про дотримання за-
конів, попереджають, що мафіозі нажива-
ються на європейській фінансовій кризі, ма-
ючи зиск із чорних ринків товарів та послуг. Тим часом дедалі важливіша роль 
інтернету в глобальній економіці підігріває страх посилення влади кіберзло-
чинців. Гангстери з’являються скрізь. Кримінальні синдикати розгортають ді-

яльність в усіх цари-
нах – від браконьєр-
ства до підробки 
наркотиків і товарів 
ручного промислу».

«Демократія не 
може процвітати там, 
де політики злива-
ються з тіньовими си-
лами мафії. Саме такі 
міркування спричи-
нили останні хвилі про-
тестів у Болгарії (на 
фото), де маніфес-
танти вийшли на ву-
лиці після того, як мо-
лодого магната-
мафіозі було призна-
чено на одну з голо-
вних посад у галузі без-
пеки», – резюмує Кріс-
тіан Керіл.

«Прибічників путінського режиму 
контролюють за допомогою ко-
рупції»

Видання пояснює, яким чином Владімір 
Путін використовує формальні правові ін-
ституції для підтримки власного режиму:

«Останнім часом Путін почав надто 
розрекламовану кампанію «деофшориза-
ції», спрямовану на боротьбу з корупцією 
та відпливом грошей, який здебільшого 
відбувається незаконно... Ідея полягає в 
тому, що, примушуючи російську еліту 
тримати кошти всередині країни, прези-
дент може забезпечити собі ї ї вірність, по-
грожуючи ї ї ж таки банківським рахун-
кам». 

«Політика визначає все, і корупція мо-
білізується як зброя проти ворогів та по-
гроза друзям, – цитує видання професора 
Нью-Йоркського університету Марка Ґале-
отті. – Ваші порушення дістають розголос 
як наслідок утрати впливу в лавах пред-
ставників режиму Путіна».

«Але патронаж – лише один із аспек-
тів, які підтримують стабільність Кремля. 
Другий – це примус. Прибічників режиму 
контролюють, створюючи їм загрозу 
ув’язнення та замороження активів у ви-
падку, якщо їхня вірність опиняється під 
сумнівом», – зазначає The Atlantic.



Автор:  
ігор Лосєв

Битва за Севастополь
Яким має бути статус Севастополя в оновленій Конституції?

Дуже мало шансів на те, 
що розробки очолюваної 
Леонідом Кравчуком 
Конституційної асамб-

леї стосовно змін до Основного 
Закону міститимуть щось 
справді позитивне. Ще менше 
шансів, що цей гіпотетичний 
позитив буде втілено в життя.  
І все-таки варто звернути увагу 
тих, хто працює над цими змі-
нами, на деякі дуже важливі 
речі. І нехай потім ніхто з учас-
ників Асамблеї чи представни-
ків влади не каже, мовляв, «ми 
не знали», «ми не врахували», 
«нас не попередили».

За всіх обставин оновлений 
чи повністю новий Основний 
Закон має максимально чітко й 
недвозначно виписати засади 
територіальної єдності Укра-
їни, всіляко обмежуючи мож-
ливості сепаратистського тлу-
мачення його норм. Зокрема, в 
контексті відкритих чи прихова-
них територіальних претензій до 
держави особливої ваги набуває 
однозначне трактування в Кон-
ституції статусу Автономної Рес-
публіки Крим та міста-регіону 
Севастополь.

У деяких країнах права, 
обов’язки й відповідальність ав-
тономних утворень ретельно 
прописані саме в конституціях. 
Найяскравішим прикладом 
може бути Іспанія, де в Основ-
ному Законі докладно визначено 
обсяг прав і обов’язків Каталонії, 
Галісії, Країни Басків, Андалузії, 
Арагону та ін. Тож варто зрозу-
міліше викласти й у Конституції 
України особливості відносин 
між центральною владою та вла-
дою АРК, порядок функціону-
вання і сферу повноважень Вер-
ховної Ради Криму, порядок фор-
мування й розпуску його уряду, 
зазначити відсутність права се-
цесії (відокремлення) автономії. 
З огляду на останні реалії, не за-
вадило б спеціально уточнити, 
що місцеві референдуми можуть 
бути здійснені лише в межах від-
повідної компетенції, тобто село, 

селище, район, місто, область і 
АРК не можуть вирішувати пи-
тань, які перебувають у віданні 
Української держави, привлас-
нювати функції Верховної Ради 
України.

Особливий інтерес у цьому 
контексті становить місто-
регіон Севастополь. Автор цих 
рядків є севастопольцем у чет-
вертому поколінні, а тому непо-
гано обізнаний із тамтешніми 
реаліями. Уже багато років міс-
цеві (й не лише місцеві, й не 
лише українські) ентузіасти ак-
тивно лобіюють закон про ста-
тус цієї територіальної одиниці. 
На жаль, практично всі проекти 
такого документа для України є 
неприйнятними, бо не врахову-
ють реалій країни та міста. Зок-
рема, ініціатори закону обумов-
люють потребу в ньому тим, що 
Севастополь, на відміну від Бер-
дянська, Скадовська чи інших 
міст, не має свого мера, а керівні 
поточні функції в ньому здій-
снює голова державної адміні-
страції, якого призначає прези-
дент. Ці ентузіасти демонстру-
ють лукавство, удаючи, ніби Се-
вастополь як місто не відрізня-
ється від Скадовська чи Бердян-
ська. Адже мова про  
ці лий регіон, який охоплює  
доволі велику територію з 
Білокам’янськом (Інкерманом) 
та Балаклавою, кількома сели-
щами й селами. Себто це така 
собі міні-область, морські кор-
дони якої є водночас держав-
ними для України. На її терито-
рії дислокуються війська Росій-
ської Федерації і розташована 
головна база вітчизняних 
Військово-Морських сил. База 
РФ у севастопольському регіоні 
не є компактною, її залоги роз-
кидано по всьому місту, і ніякої 
межі між базою і «не-базою» не 
існує.

Щонайменше 15% населення 
в місті становлять громадяни 
Російської Федерації, а осіб із 
двома паспортами значно 
більше. Скільки, точно невідомо, 
але ймовірно, що загалом пер-
ших і других – близько поло-
вини дорослої людності. У Севас-

тополі діють органи Федеральної 
служби безпеки РФ, Служби зов-
нішньої розвідки, Головного роз-
відувального управління, Генш-
табу Збройних сил РФ і навіть 
військова прокуратура її Північно-
Кавказького армійського округу, 
друкуються щонайменше два де-
сятки газет антиукраїнського 
спрямування. Із чотирьох місце-
вих телеканалів лише один ло-
яльний до нашої держави.

Отже, Севастополь не Жито-
мир і не Полтава, це місто, де 
стоять іноземні війська, де насе-
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СТАТУС МіСТА-РеГіоНУ 
СеВАСТоПоЛЯ МАє БУТи 
ВиПиСАНий ТАК,  
щоБ Не ЗАЛиШАТи жоДНих 
МожЛиВоСТей ДЛЯ 
СеПАРАТиСТСЬКих 
СПеКУЛЯЦій

лення постійно зазнає інформа-
ційного, політичного, культур-
ного і психологічного тиску з-за 
кордону. За таких умов там має 
функціонувати аж до закін-
чення терміну перебування 
Чорноморського флоту Росій-
ської Федерації на українській 
території пряме президентське 
правління у формі державної 
адміністрації, але доцільність 
існування міської ради викли-
кає неабиякі сумніви. Упродовж 
усіх років незалежності України 
саме Севастопольська міськрада 
виступала головним генерато-
ром сепаратистської активності 
в місті, страшенно далеко вихо-
дячи за межі своїх повноважень 
і перебираючи на себе функції 
суто політичного органу.

Отож, з огляду на особливі 
обставини Севастополя, такий 

орган, як міська рада, корисно 
було б скасувати. Після виводу 
російського флоту та наземних 
військ до цієї проблематики 
можна повернутися, ідентифі-
кувавши систему тамтешнього 
міського самоврядування з реш-
тою міст України.

А замість закону про статус 
Севастополя треба чітко пропи-
сати відповідні норми в Консти-
туції. Всі проекти такого закону 
більше чи менше виводили місто 
за межі правового поля України, 
юридично обґрунтовуючи пре-
тензії на його становище як дер-
жави у державі. Чого варті лише 
вимоги щодо участі цієї 
адміністративно-територіальної 
одиниці у визначенні зовнішньої 
та військової політики Україн-
ської держави, на роль майже 
рівноправного учасника перего-

ворів щодо перебування інозем-
них військ на українській тери-
торії тощо. До речі, всі особли-
вості адміністрування в Севас-
тополі пов’язані лише з фактом 
присутності там іноземних 

військ. Після закриття військо-
вої бази РФ зникне й потреба в 
особливому статусі. Тоді треба 
буде лише чітко розділити в 
межах прав Севастополя ті, що 
належать місту й регіону, аби не 
відбувалося бюрократичних ігор, 
спровокованих подвійним стано-
вищем.

А поки що статус міста-
регіону Севастополя має бути 
виписаний у Конституції так, 
щоб не залишати жодних мож-
ливостей для сепаратистських 
спекуляцій як в Україні, так і за її 
межами й не заохочувати місце-
вих структур, якими маніпулю-
ють із-за кордону, до деструктив-
них дій. Інша річ, що ідея окре-
мого міста-регіону за роки неза-
лежності України міцно вкорі-
нилась у свідомості севастополь-
ців, і через це навіть деякі діячі 
АРК звинувачують їх у локаль-
ному сепаратизмі. Однак усі за-
клики до відмови від ниніш-
нього статусу й повернення до 
складу Криму (як це було за часів 
РРФСР і УРСР) не мають під-
тримки серед місцевих жителів. 
Тобто наразі Севастополь усе-
таки має залишитися 27-м регіо-
ном України, але з чітко пропи-
саними функціями, правами й 
відповідальністю в правовому 
полі держави.

Теоретично оновлена чи 
нова Конституція дає унікальну 
можливість зміцнити єдність 
України, нормалізувати відно-
сини між Києвом та регіонами, 
посилити доцентрові й посла-
бити відцентрові тенденції. 
Утім, практично, на жаль, шан-
сів на це вкрай мало. Але було б 
великою і непрощенною помил-
кою навіть не поставити цього 
питання.
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Спілкувалася 
Ганна Трегуб 

Фото: 
олександр 
чекменьов

Посол 
США Джон 
Теффт: 
«Я хочу повернутись,  
і ви мене ще тут побачите»

У 
кабінеті посла США в 
Україні ніщо не натякає 
на те, що скоро сюди за-
вітає новий господар. На 

стінах і біля робочого столу по-
розвішувано унікальну колек-
цію капелюхів з усього світу: її 
Джон Теффт, термін диплома-
тичної каденції якого в Україні 
цього місяця добігає кінця, 
збирав добру половину свого 
життя. Один із найдосвідчені-
ших американських диплома-
тів, експерт із європейських та 
євразійських питань, знавець 
проблематики пострадянсь-
кого простору від Балтії до Гру-
зії, посол Теффт не справляє 
враження знеособленого й 
підкреслено відстороненого 
представника своєї держави 
за кордоном. Радше навпаки – 
це дуже привітний, життєра-
дісний посланець, який сильно 
перейнявся проблемами розви-
тку країни перебування.

Про місце України в ниніш-
ній зовнішній політиці США, ре-
форму українського енергетич-
ного сектору та способи вирі-
шення проблем інтелектуального 
піратства в нашій державі Тиж-
день спілкувався з послом Джо-
ном Теффтом напередодні завер-
шення його місії в Києві.

У. Т.: Яку оцінку ви дали б полі-
тичній ситуації в Україні, з 
огляду на чотирирічну каден-
цію посла? Наскільки серйозно 
американські політики тракту-
ють наміри Києва наблизитися 
до єС?

– Загалом досвід роботи в 
мене 22 роки, бо ж я працював у 
Бюро Радянського Союзу в 
1983–1986-му, а потім у 1989–
1992-му. Чесно скажу, що дуже 

серйозно розробляю тему 
українсько-американських від-
носин іще від початку своєї 
кар’єри.

На мою думку, Україна 
може досягнути успіхів у побу-
дові прозорого демократичного 
врядування. Ви маєте дина-
мічне громадянське суспіль-
ство, і це одна з найкращих ха-
рактеристик країни: вона від-
крита, люди мислять кри-
тично, протестують проти дій 
влади. Критика останньої – це 
складова демократії. Держава 
будує ринкову економіку й досі 
працює над її прозорістю, залу-
ченням закордонних інвесто-
рів, які з помітною осторогою 
сприймають тутешні реалії. 
Вам потрібно ще багато зро-
бити на шляху встановлення 
верховенства права, яке захи-
щатиме кожного громадянина, 
гарантуватиме рівність усіх пе-
ред законом. Україна має ще 
потрудитися, щоб реформувати 
цю царину. Ми допомогли за-
безпечити нинішню реформу 
судочинства у правильному на-
прямку, працюємо з офіційним 
Києвом над зміною закону про 
прокуратуру. Наріжний камінь 

для держави – це створення су-
часних документів, відповідних 
стандартам і нормам ЄС.

На мою і керівництва США 
думку, Україна – це частина 
Європи, важлива держава на 
сході континенту. Якщо звер-
нутися до історії, то тут відбиті 
кожне століття й кожна епоха 
європейської минувшини. І це 
те, що ЄС визнає. Ми працю-
ємо на підтримку й виконання 
критеріїв, які висунув Брюс-
сель. У ширшому розумінні 
йдеться про сприяння проце-
сові, який дасть Україні змогу 
стати асоційованим членом 
ЄС. Сподіваємося, що це таки 
буде в листопаді.

У. Т.: Новий порядок денний 
міжнародної політики США від-
водить одну з найважливіших 
ролей Азійсько-
Тихоокеанському регіонові. 
Яким чином пересунення век-
тора може змінити місце Укра-
їни в архітектурі зовнішньої по-
літики Білого дому?

– Фокусування на регіоні Азії 
і Тихого океану слід розуміти в 
контексті. Про такий наголос 
найвиразніше говорив колиш-
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БіоГРАФічНА 
НоТА
Джон Теффт – 
Надзвичайний і 
Повноважний 
Посол США в 
Україні від 
2009-го й до-
нині. До при-
значення на цю 
посаду був по-
слом у Грузії 
(від 2005-го), 
перед тим – ке-
рівником від-
ділу Держав-
ного департа-
менту Сполуче-
них Штатів, від-
повідального за 
відносини з Ро-
сією, Україною, 
Білоруссю та 
Молдовою. По-
сол у Литві 
(2000–2003) й 
заступник керів-
ника диплома-
тичної місії США 
в Москві (1996–
1999), тимчасо-
вий повірений у 
справах Сполу-
чених Штатів 
Америки в Росії 
(1996–1997). Се-
ред інших ди-
пломатичних 
призначень 
Джона Теффта 
– робота в Єру-
салимі, Будапе-
шті й Римі. Пра-
цював у Бюро 
Радянського Со-
юзу (1983–1986, 
1989–1992).

ній міністр оборони США Леон 
Панетта. Однак паралельно з 
цим він і тодішня держсекре-
тарка Гілларі Клінтон дуже 
чітко висловилися стосовно того, 
що ми не залишаємо своїх пози-
цій у Європі. Погляньте лишень 
на маршрут офіційних візитів 
нинішнього держсекретаря 
Джона Керрі в перші шість міся-
ців на цій посаді: Європа. Але не 
просто Європа заради неї самої, а 
тому що європейці – наші най-
кращі союзники, з якими можна 
врегульовувати проблеми світо-
вого масштабу, як-от ситуацію в 
Сирії та інших гарячих точках 
світу. Саме спільно з ними ми 
опрацьовуємо ці питання, на-
самперед постійно консультує-
мося. Я особисто є атлантистом і 
впевнений у цьому зв’язку. Може, 
тут я не настільки безсторонній, 
наскільки маю бути, проте, га-
даю, одна з фундаментальних 
причин панування миру в Єв-
ропі – це існування Північноат-
лантичного Альянсу та нашого 
зв’язку з європейськими коле-
гами. Так, без дебатів і суперечок 
не обходиться, одначе ми засад-
ничо використовуємо це, і кожен 
із членів НАТО, так само як 
США, розуміє, що наш світ більш 
мирний і стабільний завдяки цій 
організації.

У. Т.: Новопризначений посол 
США в Україні Джеффрі Пайятт 
відомий як фахівець із питань 
Центральної Азії та індії. чим 
аргументоване його призна-
чення на посаду в Києві?

– Як на мене, то це питання 
не потребує додаткової диску-
сії. Джефф Пайятт – один із 
найкращих американських ди-
пломатів, професіонал своєї 
справи. Справді, кілька остан-
ніх років він працював у Пів-
денній та Центральній Азії, 
зок рема в Афганістані, Пакис-
тані та Індії. До того виконував 
дипломатичну роботу в цен-
тральноазійських країнах, які 
раніше входили до складу 
СРСР. У нього є досвід праці в 
питаннях ядерної безпеки та 
енергетики. Остання – це те 
фундаментальне, над чим він 
трудитиметься в Україні. Як на 
мене, найбільшими змінами за 
часів моєї каденції на посаді 
посла є рішення української 
влади спробувати залучити 
іноземні енергетичні компанії 
до видобутку сланцевого газу 

та покладів на чорноморському 
шельфі. Крім того, Пайятт має 
досвід і знання в питаннях, 
пов’язаних з іншими країнами 
світу, зокрема з Європою. Вже 
після того, як його було номіно-
вано на посаду посла до Києва, 
він проводив низку консульта-
цій із широкого спектру питань 
у Відні, Стокгольмі та інших 
місцях. Як на мене, йому треба 
дати шанс показати себе. Пе-
вен, що він може забезпечити 
все, на що ви сподіваєтесь від 
посла США.

У. Т.: Нині Україну називають пі-
ратською країною номер один у 
світі через порушення прав інте-
лектуальної власності. Які ре-
зультати розслідування США 
стосовно цієї ситуації і які санк-
ції можуть бути застосовані? чи 
йде наша влада на співпрацю 
з вами задля врегулювання цієї 
ситуації?

– Є ціла низка держав, які 
мають серйозні проблеми із за-
хистом прав інтелектуальної 
власності. Нещодавно Україну 
було визначено як країну, де їх 
порушують найбільше: вона 
дістала такий статус у списку, 
котрий складають за законом, 
відомим як Спеціальний статут 
№ 301. Останнього разу, коли 
таке траплялось, у 2001-му, 
ваша країна втратила на кілька 
років привілей мати знижений 
митний тариф на експорт до 
США, що надається за амери-
канською Загальною системою 
преференцій (General Prefe-
rences System). Ми підтримуємо 
тісний контакт з українським 
урядом у цьому питанні. Нещо-
давно мав телефонну розмову з 
віце-прем’єр-міністром Костян-
тином Грищенком, якому нале-
жить провідна роль у його вирі-
шуванні. Ми оголосили, що 
проводитимемо розслідування 
стосовно цього спільно з офі-
ційним Києвом. Українська 
сторона представить власне ба-
чення й аргументи. Було запла-
новано, що це відбудеться у ве-
ресні, одначе графік трохи по-
сунувся. Поки що ми не ухва-
лили жодних остаточних рі-
шень. На початку липня Укра-
їну відвідала заступник Торго-
вельного представника США, 
яка спілкувалася з тутешніми 
високопосадовцями й деталь-
ніше ознайомилася зі специфі-
кою ситуації в сфері дотри-

мання прав інтелектуальної 
власності. Українські чинов-
ники використовують на своїх 
комп’ютерах піратське про-
грамне забезпечення. Крім 
того, йдеться про піратські му-
зику, DVD, неліцензійне ПЗ, по-
ширене в суспільстві загалом, 
зокрема через онлайн-сервіси. 
Суперечливим питанням є та-
кож плата колекторським аген-
ціям, яку вони знімають на ко-
ристь людей, що володіють ав-
торськими правами. Найкращі 
тутешні співаки втрачають че-
рез це великі суми грошей, на 
відміну від своїх колег у розви-
нутих країнах світу. Ми збирає-
мося дуже ретельно прокон-
сультуватися з українським 
урядом стосовно цих питань за-
для просування нашого розслі-
дування.

У. Т.: Яким є ставлення офіцій-
ного Вашингтона до можливості 
запровадження санкцій проти 
українських політиків і чиновни-
ків за кричущі випадки пору-
шення прав людини, наприклад 
у справах щодо опозиціонерів?

– Наша офіційна позиція 
полягає в тому, що ми надаємо 
перевагу безпосередній взаємо-
дії із владою. Ми дуже чітко 
сформулювали погляди США у 
справах вибіркового право-
суддя, зокрема щодо Луценка й 
Тимошенко. Наше ставлення до 
цього вельми конкретне, ми по-
яснюємо його знову і знову: 
Юлію Тимошенко має бути 
звільнено для того, щоб вона 
дістала медичне лікування в Ні-
меччині. Українська влада знає 
нашу позицію, нашу тісну коор-
динацію з місією Кокса – Квас-

невського, які керують зусил-
лями Європарламенту, спря-
мованими на вирішення цього 
питання. Поки що з цього при-
воду ми не маємо міркувань 
щодо санкцій чи відмови у візах. 
Сподіваємося, Україна прийме 
правильне рішення й повер-
неться на шлях демократичних 

МеНі Не БАйДУже, що 
ВіДБУВАТиМеТЬСЯ У ВАШій 
ДеРжАВі, і Я РоБиТиМУ ВСе, 
що МожУ, Зі СВоГо БоКУ, 
АБи ДоПоМоГТи УКРАїНі ТА 
ПоСПРиЯТи ЗМіНАМ У Ній
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принципів та прав людини, які, 
на нашу й, переконаний, на 
українську думку, є важливими.

У. Т.: Прокоментуйте, будь 
ласка, ситуацію зі скасуванням 
багаторазової американської 
візи першого заступника ген-
прокурора України Рената Кузь-
міна. що зумовило таке рі-
шення?

– Щодо цього випадку я не 
можу розголошувати подро-
биці, бо, відповідно до нашого 
права, яке захищає приватну ін-
формацію, говорити про деталі 
його справи мають право лише 
він сам і працівник консульства, 
який її веде. Інформація візових 
справ є конфіденційною. Ренат 
Кузьмін зробив цю справу пу-
блічною. Ми підтвердили, що 
його візу було скасовано. Він 
може знову звернутися по від-
криття нової будь-коли, якщо 
захоче поїхати до США. Проте 
ми врахуємо ситуацію, яка скла-
лася раніше. Звісно, на сторін-
ках багатьох газет точилося 
жвава дискусія на цю тему, 
проте як офіційна особа я не 
можу порушувати встановле-
ного закону і вдаватися до по-
дальшого обговорення того ви-
падку.

У. Т.: останнім часом Росія вжи-
ває дедалі новіших репресивних 
заходів проти опозиції. чи може 
Акт Маґнітского стати за таких 
умов універсальним інструмен-
том захисту прав людини, чи 
варто розробити інші засоби 
впливу?

– Думаю, ви бачили, що ми 
знову і знову висловлюємо за-
непокоєння (особливо остан-
нього місяця) діями влади РФ, 
спрямованими на обмеження 
простору громадянського сус-
пільства, зокрема свободи ви-
словлювань і зборів. Акт Маґ-
нітского був прийнятий аме-
риканським Сенатом стосовно 
Росії, а не як універсальне пра-
вило. Може, в Білому домі та 
Конгресі і є думки із приводу 
того, що цей документ має бути 
більш універсальним і стосу-
ватися не лише російських по-
садовців, однак ідеться про 
знач но вищий рівень ухва-
лення рішень, ніж той, до якого 
я причетний. Підозрюю, що це 
явище залишатиметься пред-
метом дискусій усередині 
США, з огляду на наше занепо-

коєння дотриманням прав лю-
дини в світі.

У. Т.: На самісінькому початку 
своєї каденції в Україні ви пу-
блічно заявляли, що її еконо-
мічне процвітання залежить від 
реформ енергетичного сектору. 
Які кроки вже реалізовано в цій 
царині і що, на ваш погляд, по-
трібно невідкладно зробити ще, 
аби вдосконалити вітчизняну 
енергетику?

– Під час моєї каденції ми 
дуже наполегливо працювали з 
Кабінетом Міністрів та Верхов-
ною Радою, щоб прийняти відпо-
відне законодавство й забезпе-
чити правові гарантії та інші ви-
моги до того, як великі енерге-
тичні компанії почнуть інвесту-
вати в розвідку та видобування 
паливних вуглеводнів. Парла-
мент ухвалив такі закони, уряд 
оголосив тендер для цих компа-
ній, і ми раді, що Chevron виграв 
його на розвідку та видобуток 
сланцевого газу на заході Укра-
їни, Shell – на сході, а консорціум 
на чолі з Exxon Mobile – на роз-
робку покладів на чорномор-
ському шельфі. Контракт із Shell 
уже працює, із Chevron складе-
ний і перебуває у процесі узго-
дження з обласними радами, зо-
крема у Львові та Івано-
Франківську. Контракт з Exxon 
Mobile теж практично готовий, 
залишається узгодити буквально 
кілька пунктів. Це дасть змогу 
щороку збільшувати місцеве ви-
добування. Дуже важливо, що ве-
ликі енергетичні компанії, які за-
йшли на український енергори-
нок, застосовуватимуть сучасні 
найменш шкідливі для довкілля 
технології. Як на мене, це може 
змінити майбутнє України. Мрію 
повернутись у вашу країну через 
п’ять-сім років і побачити її енер-
гетично незалежною. Ці зміни 
торкнуться не лише енергетич-
ного сектору, вони спричиняться 
до якісних зрушень в інших галу-
зях економіки. Процесові необ-
хідна постійна підтримка. Осо-
бливо щодо сланцевого газу: тут 
потрібно буде принаймні п’ять 
років, щоб побачити, чи справді 
йдеться про вагомі поклади. Такі 
розвідки дуже дорого кош тують. 
Правильне укладання та імпле-
ментація таких контрактів – ось 
що має бути голов ним.

У. Т.: Поділіться, будь ласка, сво-
їми планами. чи вирішили ви, 

що робитимете після завер-
шення каденції в Україні?

– Якщо говорити про роботу, 
то я ще не прийняв жодного рі-
шення. Хочу повернутися до-
дому, трохи подумати, подиви-
тися, які є можливості. Будьте 
певні, що я залишаюся зацікав-
леним в Україні. Провів тут 
більшу частину свого жит тя, у 
мене є емоційний інтерес до ва-
шої країни та її людей, багато ту-
тешніх друзів. Кажу їм: «Так, я 
можу піти на пенсію з диплома-
тичної служби, але не можу піти 
на пенсію з життя». Хочу повер-
нутися, і ви мене ще тут поба-
чите. Не знаю, через який час це 
станеться, однак станеться на-
певне. Мені не байдуже, що від-
буватиметься у вашій державі, і 
я робитиму все, що можу, зі свого 
боку, аби допомогти Україні й 
посприяти змінам у ній. 

АКТиВНА ДиПЛоМАТіЯ 
За чотири роки на посаді посла 
США в Україні Джон Теффт не 
лише був стороннім спостеріга-
чем, а й не раз публічно критику-
вав внутрішню ситуацію в дер-
жаві

«Якщо презумпція невинності має 
якесь реальне значення, для уря-
довців неприйнятно має бути ви-
словлювати думку і аргументи 

про винуватість особи, підозрюваної у скоєнні злочину. 
Такі заяви завдають непоправної шкоди репутації підо-
зрюваного і автоматично стають загрозою незалежності 
будь-якого майбутнього рішення суду». 

«Ми і приватно, і публічно даємо українському уряду 
знати, що ми закликаємо негайно надати пані Тимо-
шенко доступ до медичної допомоги. І ще один момент 
у нашому меседжі – це повтор нашого заклику звіль-
нити пані Тимошенко та інших членів її колишнього 
уряду, а також повною мірою відновити їх політичні і 
громадянські права. До речі, хочу підкреслити важли-
вий момент, що це була заява не речника державного 
департаменту, а самого державного секретаря».

«Я хотів би, щоб мої слова були зрозумілими: я не го-
ворю, що Україна зазнала поразки як країна чи що вона 
знаходиться в процесі падіння. Навпаки, це країна з ве-
личезним потенціалом, як природним, так і людським. 
Але для реалізації всього потенціалу Україні необхідно 
відмовитись від використання положень екстрактивних 
економічної і політичної систем та провести повноцінні 
реформи. Україна повинна вжити дій проти рейдер-
ських атак, тотальної корупції, недостатності захисту фі-
зичної власності й інтелектуальної власності, зокрема 
несправедливих рішень, що виносяться судами, вели-
чезної прірви між доходами багатих і бідних, яка й досі 
збільшується. Я міг би продовжувати. Кажучи коротко, 
реформа має змінити правила гри в Україні, якщо та 
збирається стати дійсно конкурентоспроможною на 
міжнародному світовому ринку».

«Треба змінювати всю систему, тому що зараз вона є 
серйозною перешкодою для залучення інвестицій». 
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М
ожна цілком слушно запитати: «А чому 
всі так збудились? Який стосунок уза-
галі має казус Алєксєя Навального до 
нашого життя тут, в Україні?» Ну опо-

зиціонер, ну посадили, ну випустили тимчасово, 
ну посадять, швидше за все, знову – що нового? 
Шкода, звісно, живу людину, але це чужі про-
блеми, хіба нам своїх політв’язнів бракує? Можна 
посперечатися.
Перше, що нас здатне зачепити, – це особиста хо-
робрість людини, яка кидає виклик системі – 
майже незалежно від того, які її особисті мотиви. 
Хоробрість є хоробрість. Чи є серед наших дію-
чих опозиційних лідерів такі принципові, як На-
вальний?
Друге – паралелі. Вважається, що стратеги з Бан-
кової послідовно мавпують колег із Кремля, а там, 
своєю чергою, уважно моніторять усе, що діється 
на колишніх підконтрольних територіях. Ще одна 
посадка опозиціонера має кумулятивну силу пре-
цеденту на всьому пост радянському терені. Дик-
татори ніби дистанційно радяться між собою: «Це 
можна?» — «Можна». – «А це?» «Теж можна». – «І 
це?» – «Все можна».
Третє – схожий контекст. Сусідня держава не 
менше потерпає від монопольного розкрадання 
правлячим кланом, ніж Україна. І раптом вияв-
ляється, що в Росії, де, здавалося б, немає грома-
дянського суспільства; 
де, здавалося б, ані 
парламентської, ані 
жодної взагалі систем-
ної опозиції; де, здава-
лося б, протестна енер-
гія «креативного 
класу» зійшла на пси, 
щойно себе показавши; 
де, здавалося б, ниніш-
ній лідер і без будь-
яких накруток стабільно набирає своїх 55% 
голосів і набиратиме далі, доки тримаються 
світові ціни на нафту… в такій Росії можлива 
громадська ініціатива – зрозуміла, доросла й 
притомна. Ця ініціатива має добровільну під-
тримку, як організаційну, так і матеріальну, ве-
ликої кількості людей. Вона без іншої прихованої 
мети, є хіба що політичні амбіції лідера, до речі, 
небезпідставні (дехто висуває екзотичну версію, 
мовляв, Навального готують у спадкоємці Пу-
тіну – припущення божевільне, але сам факт 
його появи про щось говорить). Інакше кажучи, в 
країні з не те що малим, а просто-таки від’ємним 
соціальним капіталом раптом на одній локаль-
ній ділянці з’явилося відчуття довіри. Саме те, 
чого так критично бракує нам, – як ініціативи, 
так і довіри.
Безумовно, Навальний ніякий не демократ. Із 
класичної право-ліберальної партії «Яблоко» 
його свого часу вигнали зі скандалом за, м’яко 
кажучи, неполіткоректні висловлювання. На-
вальний – націоналіст. Він не любить «чорноду-

пих» і ледь навчився це приховувати, коли став 
по-справжньому публічною особою, політиком 
федерального рівня й учасником престижного 
рейтингу від журналу Foreign Policy «Топ 100 гло-
бальних мислителів». Але ж справжня проблема 
Росії в тому, що будь-який суто ліберальний про-
ект у ній наразі неможливий і, швидше за все, не 
буде таким в осяжному майбутньому. Росія про-
скочила фазу націоналізму, ганяючись за при-
марною роллю «оплоту християнства», «аван-
гарду комунізму», тепер уже «Русского міра». І 
ось тепер там деякі респектабельні політики про-
бують на зуб слово «націоналізм», вкладаючи в 
нього досить різний зміст, але демонструючи 
безперечну домінанту: держава має обслугову-
вати й захищати своїх громадян замість праг-
нути підкорити Україну, Монголію, Індію, Кон-
стантинополь, що там іще? В цьому сенсі націо-
налізм є чимось принципово протилежним ім-
перському шовінізмові, хоча окремі реперні 
точки в ідеології збігаються до дрібниць.
Із націоналістом розмовляти можна. Дозволю 
собі довгу цитату з мого улюбленого російського 
публіциста Дмітрія Бикова: «Але в цієї людини 
(ідеться про одного непримиренного ідейного 
противника, саме націоналіста. – Авт.) була 
можливість еволюції, і я мав про що з ним спере-
чатися. А хлопчики, які трапляються періодично 

на моєму шляху, […] 
відверто визнають, що 
жодних ідеалів у них 
немає, а є лише ба-
жання вбудуватись у 
вертикаль, […] вони ви-
ключають будь-яку 
можливість для діа-
логу, бо це істоти з ін-
шого світу, їх я по-
справжньому боюся… 

Це люди, для яких ідейна складова життя не 
існує в принципі. Це живі трупи, андроїди, 
інопланетяни – назвіть як хочете, але між 

огидною мені людиною та незрозумілим мені 
інопланетянином є принципова різниця. Лю-
дина має поняття про добро і зло, верх і низ… Це 
мені гидко, але я можу це зрозуміти».
Краще своя правда, ніж зовсім ніякої, лише без-
надійний, вакуумний цинізм. До речі, нинішні 
провідники російського імперіалізму, включно з 
національним лідером, схоже, якраз ні в що таке 
не вірять, для них доктрина – лише інструмент 
привласнення, з одного боку, а із другого – спосіб 
спілкування з найконсервативнішою електо-
ральною масою. Знаємо, бачили, чули.
Цим, власне, вичерпується актуальність для нас 
колізії з Навальним. Я плекаю надію, що шансів 
на ліберальний проект Україна не втратила. Для 
нього теж потрібні як особистості, котрих нам 
відверто бракує, так і довіра. Але приклади все ж 
таки краще шукати там, де такі проекти вже від-
булися. 

хто нам Навальний?

Автор: 
Юрій 

Макаров

чеРГоВА ПоСАДКА оДНоГо 
оПоЗиЦіоНеРА МАє 
КУМУЛЯТиВНУ СиЛУ 

ПРеЦеДеНТУ НА ВСЬоМУ 
ПоСТРАДЯНСЬКоМУ  

ТеРеНі

Продовження 
теми 

на стор. 16
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Автор:  
Віктор Шатров

В очікуванні вибуху
Захоплюючись боротьбою з опозицією, російська влада ризикує 
проґавити вирішення нагальних соціально-економічних проблем.  
А це тільки посилить протестний рух  

З
асудження 8 липня росій-
ського опозиціонера Алєк-
сєя Навального до п’яти ро-
ків позбавлення волі за на-

чебто розкрадання 10 тис. кубоме-
трів лісу під час його перебування 
на посаді радника губернатора Кі-
ровської області у 2009-му стало 
свідченням того, що Кремль обрав 
жорсткий сценарій придушення 
будь-яких виявів опозиційності в 
країні. Знищуючи мирну опози-
цію, путінський режим відкриває 
шлях до радикалізації російського 
політичного життя в найближчій 
перспективі.  

еФеКТ БоЛоТНої ПЛощі 
Посилення репресій проти опо-
зиційних політиків і громад-

ських активістів після третього 
повернення Владіміра Путіна у 
президентське крісло викли-
кало лише зворотну реакцію 
громадськості. Тож не дивно, 
що перший рік його третьої ка-
денції в травні закінчився так 
само, як і починався, – великим 
контингентом ОМОНу навколо 
Кремля. Рік тому Болотна 
площа стала символом мир-
ного пробудження російського 
суспільства. Коли 6 травня, на-
передодні інавгурації прези-
дента, учасники «Маршу міль-
йонів» рушили на санкціоно-
ваний протест проти повер-
нення Путіна, поліцейські са-
мовільно перекрили їм шлях 
до скверу Рєпіна (частина Бо-
лотної площі), що призвело до 
тисняви і бійки. Було затри-
мано 656 осіб, проти 28 із яких 

порушено кримінальні справи 
за організацію масових безла-
дів і застосування насилля до 
представників влади. Серед 
них кілька студентів, журна-
ліст, правозахисник, інвалід та 
пенсіонерка.

25 червня на виїзному засі-
данні Замоскворєцького суду 
обвинувальний вирок винесено 
12 учасникам болотної справи, 
яку влада, схоже, намагається 
перетворити на тривалу пока-
зову розправу над опозицією. 
Підсудним закидали завдання 
тілесних травм поліцейським, 
пошкодження їхнього облад-
нання та скандування анти-
урядових гасел (у чому тут по-
лягав злочин, не пояснили). 
Підбір обвинувачених у цій 
справі, своєю чергою, свідчить 
про те, що в зоні ризику перебу-
вають практично всі, хто брав 
участь у торішній акції. 

Однак, попри арешти та су-
дові вироки, виходячи цього 
року на площу, мітингувальники 
(до 30 тис.) хотіли не тільки ви-
словити своє неприйняття ни-
нішньої влади, а й продемон-
струвати, що не бояться і далі 
відкрито висловлювати свою 
думку. Тож репресивні заходи 
Кремля поки що не дали очіку-
ваного ефекту. Наразі ж, нав-
паки, кількість прихильників 
опозиційного руху зростає. За 
даними «Левада-Центру», у 
травні 49% росіян тією чи іншою 
мірою підтримували вимоги 
опозиції, в той час як у січні – 
41%. Не поділяють поглядів опо-
нентів влади лише 30% респон-
дентів (у січні їх було 37%).

Утім, незважаючи на зрос-
тання протестних настроїв у 
Росії, тамтешня опозиція ли-
шається слабкою. Великою її 
проблемою є брак яскравих, ха-
ризматичних лідерів, що під-
тверджується й незалежними 
соціологічними опитуваннями. 
Так, за даними «Левада-
Центру», станом на травень 

ЖЕРТВА 
ВИБІРКОВОГО 
ПРАВОСУДДЯ. 
Тимчасово 
звільнивши 
Алєксєя 
Навального, 
російська 
влада, 
на думку 
спостерігачів, 
хоче дати 
блогеру 
можливість 
балотуватися в 
мери Москвиі 
таким чином 
надати 
виборам 
додаткової 
легітимності
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ПРоГНоЗоВАНе ПАДіННЯ 
РоСійСЬКої еКоНоМіКи 
Може АКТиВіЗУВАТи МАСоВі 
ПРоТеСТи ПРоТи 
ПУТіНСЬКоГо РежиМУ 

майже дві третини громадян 
(65%) не довіряли нікому з 
очільників непарламентської 
опозиції (20% не змогли ска-
зати, до кого відчувають до-
віру). Показово, що поміж тих, 
на кого покладаються най-
більше, опинився навіть екс-
депутат Держдуми Геннадій 
Ґудков.  

Низькі рейтинги популяр-
ності опонентів влади зумов-
лені багатьма чинниками. На-
самперед відсутністю в них 
доступу до ЗМІ та дискредита-
цією через підконтрольні 
владі медіа. Зокрема, найчас-
тіше їх подають як агентів За-
ходу, що прагнуть розвалити 
Росію. Водночас далася взнаки 
слабка робота в регіонах, осо-
бливо протягом останніх двох 
років. Так, 6 травня мітинги 
окрім Москви були організо-
вані лише в 12 російських містах 
включно з Петербургом, Єкате-
ринбургом, Омськом, Барнау-
лом, Красноярськом, Челябін-
ськом, Ростовом-на-Дону. Для 
порівняння: 10 грудня 2011 року 
демонстрації російської нефор-
мальної опозиції проводились у 
99 містах РФ і в 42 за кордо-
ном. Спад протестної актив-
ності регіонів зумовлений не в 
останню чергу й тим, що соці-
альною базою неформальної 
опозиції є вихідці із серед-
нього класу, яких найбільше 
проживає в Москві, Санкт-
Петербурзі та інших великих 
містах Росії. Натомість у пере-
важній частині російських ре-
гіонів серед населення домі-
нують «державозалежні 
люди»: бюджетники і чинов-
ники. Свою роль, звісно, віді-
грали також репресії, які 
стали відповіддю влади на ма-
сові акції громадянської непо-
кори. 

оСТАННЯ ЛіНіЯ оБоРоНи
Після початку протестного 
руху правлячий режим зазнав 
значних електоральних втрат. 
За даними «Левада-Центру», 
тільки протягом травня – 
червня рейтинг Путіна зни-
зився з 32% до 29%, а правля-
чої партії «Единая Россия» – з 
35% до 25%. Отже, спроба за-
лякати опонентів за допомо-
гою показових судових проце-
сів на практиці призводить 
лише до падіння суспільної 
підтримки всього режиму. 

Хоча активних опозиціоне-
рів у Росії не так вже й багато, 
проте і в Путіна немає вже на-
віть такої активної меншості. 
Це демонструє торішнє соціо-
логічне дослідження Міхаіла 
Дмітрієва, директора урядо-
вого Центру стратегічних до-
сліджень. Він працював із 
тими, хто підтримав на виборах 
ВВП, і виявив, що навіть ця час-
тина електорату дуже кри-
тично ставиться до нього. Коли, 
ошелешений результатом, Дмі-
трієв запитував: «Чому ж ви за 
Путіна голосували?», відпо-
віддю здебільшого було: «А ми 
не знаємо, що буде, якщо він 
піде. Росія може зануритися в 
хаос, як у 1917-му чи 1991-му». 

Страх перед невизначе-
ністю – остання пропагандист-
ська лінія оборони влади, яка 
панує в головах дуже багатьох 
людей. Але на ній довго не про-
триматися, тож опоненти 
влади, якщо прагнуть пере-
могти, мають протиставити 
цьому дуже чітку концепцію 
змін після падіння путінського 
режиму. Однак, як і в Україні, 
більшість нових опозиціонерів 
не мають чіткої програми пере-
творень країни. Їхні тези мають 
здебільшого декларативний ха-
рактер, а конкретніші заходи 
вони пропонують відкласти до 
моменту приходу до влади. А 
риторика деяких, як-от На-
вального, почасти мало чим 
відрізняється від, наприклад, 
путінського імперіалізму.

Та нещодавній 20-тисячний 
«Марш проти катів», який від-
бувся в Москві 12 червня, все ж 
засвідчив збереження стійкого 
ядра опозиціонерів, які не бо-
яться переслідувань із боку ке-
рівництва держави. А це за 
умови відчуження значної час-
тини суспільства від влади 
рано чи пізно може спричи-
нити новий вибух. 

Тривожним сигналом для 
путінського режиму є консолі-
дація і координація дій різно-
рідних опозиційних сил. Вод-
ночас є певні свідчення початку 
розбіжностей у провладному 
таборі: російський опозиціонер 
Алєксєй Навальний зібрав на 
свою підтримку як кандидата в 
мери столиці підписи депутатів 
Московської міської думи від 
«Единой России» (?!).

Захоплюючись боротьбою з 
опозицією, влада ризикує про-

ґавити вирішення нагальних 
соціально-економічних про-
блем. На цьому особливо наго-
лошує російський економіст 
Константін Сонін. За його сло-
вами, Кремль витратив на це 
цілий рік, і про економічні ре-
форми більше ніхто не гово-
рить. Під час прямої лінії на-
прикінці квітня Путін замість 
терміна «модернізація», що був 
украй популярний за часів Дмі-
трія Мєдвєдєва, зробив ставку 
на такі поняття, як «мораль, 
звичаї і духовність». 

Якщо економіка РФ почне 
падати, масові протести мо-
жуть значно посилитися. Вже 
зараз згідно з прогнозами там-
тешнього Міністерства еконо-
міки в 2013-му ВВП Росії зросте 
лише на 2,4%, а за оцінками 
ЄБРР – на 1,8% (і це все ще за 
стабільно високих цін на 
наф ту). У I кварталі було зафік-
совано зростання лише на рівні 

1%, у той час як за аналогічний 
період минулого року цей по-
казник становив 5%.  

Проблеми в економіці, а від-
так і в соціальній сфері можуть 
зіграти на руку російській опози-
ції, хоч би якою різношерстою 
вона була. А застосування сили 
до її представників свідчить 
тільки про слабкість влади. 
Окрім того, така політика при-
зводить до поширення в суспіль-
стві настроїв співчуття до опози-
ціонерів. Це підтверджують і 
проведені на початку липня со-
ціологічні опитування. За да-
ними «Левада-Центру», частка 
тих, хто вважає реальною метою 
болотної справи покарати вин-
них, лише з квітня по червень 
зменшилася з 41% до 35%, тоді 
як частка росіян, які кваліфіку-
ють цю справу як спробу заля-
кати опозиціонерів, за цей самий 
період зросла до 58%. 

Цілком імовірно, що 
продов ження репресій проти 
опозиції спровокує черговий 
внутрішньополітичний вибух 
аж до радикалізації протест-
ного руху. 

У травні 

49%
 росіян тією чи 
іншою мірою 
підтримували 

вимоги опозиції, в 
той час як у січні – 

41% 

Протягом травня – 
червня рейтинг 
Путіна впав із 

32%
 до 

29%,
 а правлячої партії 
«Единая Россия» – 

з 

35% 
до

 25%
За даними 

«Левада-Центру»
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ТиПоВий ПоЛіТичНий 
ТРоЛіНГ: ЯКщо ПоДії 

ПіШЛи В НеПоТРіБНоМУ 
Річищі, СЛіД ЗАКиНУТи 

СУМНіВНУ ДУМКУ, щоБ УСі 
МиТТЮ ПеРеКЛЮчиЛиСЯ 

НА НоВі чВАРи

Автор: 
Катерина 
Барабаш, 

Росія

Тролінг Патріарха
Д оки вся Росія переживає емоційний шок 

через події навколо Алєксєя Наваль-
ного, духовні лідери вкотре оголошують 
«пастві» про кінець світу. Цього разу він 

підкрався підступно ззаду в особі лукавого гомо-
сексуала, що змусив цивілізований світ легалізу-
вати одностатеві шлюби.
Відкашлявшись нарешті від нанопилюки й зі-
тхнувши з полегшею після нейтралізації такого 
смертельного ворога, як дівчатка з гурту Pussy Riot, 
Патріарх Кірілл знову започувався незатишно, 
вловивши явний запах сірки. Відомо, що нюхові як 
його, так і будь-якого іншого чиновника навколо-
путінських структур притаманно фіксувати небез-
печні запахи в місцях, 
дивним чином віддале-
них від справжнього 
епіцентру зла. Тому зро-
зуміло, що грядущий 
Апокаліпсис буде ви-
кликано, на думку пред-
стоятеля РПЦ, величез-
ною небезпечною бан-
дою шкідників людства, 
які називаються геями. 
Вони ж бо й ведуть світ 
до загибелі. «Це дуже 
небезпечний апокаліптичний симптом», – ви-
словився Патріарх про легалізацію одностате-
вих шлюбів у деяких гнилих європейських країнах, 
що геть розгубили духовність.
Імовірно, предстоятель переконаний, що Бог ка-
рає людство кінцем світу за територіальною і 
націо нальною ознакою. «Ми повинні робити все 
для того, щоб на просторах Святої Русі гріх ніколи 
не утверджувавсь як закон держави, бо це означає, 
що народ ступає на шлях самознищення».
Патріарх абсолютно точно знає, де гріх, а де ні. 
Поєднуватися законним шлюбом чоловікові з чо-
ловіком або жінці з жінкою – це гріх. Позиватися 
до сусідів, вимагаючи з них мільйони за те, що по-
псували круту патріаршу квартиру, не гріх. Всту-
пати в «симфонію із владою» (термін, придума-
ний Кіріллом) – це тим більше не гріх. Зайве й ка-
зати про те, що схвалювати так званий закон Діми 
Яковлєва, згідно з яким тисячі хворих російських 
дітей утрачають навіть надії на нову сім’ю, ліку-
вання й виживання, – це не гріх.
Ну так, адже малята помиратимуть на території 
Росії, тобто під омофором православ’я. Нині вже 
всі призабули, але не так давно Кірілл виступав 
проти того, щоб російських алкоголіків лікували 
американці: адже краще здохнути під російським 
парканом, ніж видужати на заокеанському ліжку. 
Краще доживати недовгий свій тяжкий вік право-
славним, ніж нахабно коптити небо здоровим 
протестантом…
Проповідь на Красній площі, де Патріарх висло-
вився з приводу могутнього гейського лобі в Ро-
сії, – це не що інше, як банальний тролінг. Новий 

жанр проповіді. Нова іпостась РПЦ. Не про 
корупцію-бо висловився, не про обжерливість, не 
про розпусту, а чи гординю, зрештою. Та й справді, 
хіба то гріхи? Що таке дрібна купка грошолюбів, 
котра тихцем краде жалюгідні мільярди доларів на 
теремах святої Русі, порівняно зі страшною бандою 
геїв, які є джерелом загрози для всього цілком 
православ’я? Що таке оті милі, зворушливі непра-
ведні суди порівняно з монструозною ордою гомо-
сексуалів, які піддали сумніву можливість обме-
ження свободи власного статевого вибору?
Яка несподіванка, що саме зараз вирішив Патрі-
арх пройтися по геях! Не вчора, не завтра – чомусь 
саме в ці дні, коли історія із судом над Навальним 

набула в очах влади 
масштабів стихійного 
лиха. Бувають-бо збіги. 
Типовий політичний 
тролінг: якщо події 
пішли в непотрібному 
річищі, слід закинути 
сумнівну думку, щоб 
усі учасники подій 
миттю переключилися 
на нові чвари. Те, що це 
технологія, стало абсо-
лютно зрозуміло на-

ступного дня, коли вслід за Патріархом стуса-
нів геям та їхнім прибічникам надавав улю-

бленець православної публіки, штатний блазень 
патріархії Всєволод Чаплін. Він охоче включився у 
веселу гонку тролів, давши інтерв’ю одній із ро-
сійських телекомпаній на ту саму тему. «Якщо 
можна називати шлюбом статеве збочення, зна-
чить скоро можна буде брехати, можна буде вла-
штовувати тотальне стеження за людиною і вико-
ристовувати її приватне життя задля політичної 
мети, як це відбувається нині на Заході. Дуже 
скоро можна буде вбивати людей похилого віку, як 
зараз можна вбивати ненароджених малюків», – 
розвинув думку керівника речник.
Цікаво, чому він сказав тільки про ненароджених 
малюків? Мабуть, тому що закон Діми Яковлєва 
поширено саме на народжених?
Того ж таки дня інший «пастирь зємлі русской», 
Нікіта Міхалков, оголосив геїв ворогами кінемато-
графа. Мовляв, у світі, де узаконені одностатеві 
шлюби, годі чекати на справжнє духовне кіно. Сло-
вом, наступ на ворогів православ’я в особі пред-
ставників сексменшин пішов по всіх фронтах.
Усе-таки чудова країна Росія – розвинута, 
сильна, благополучна. Добре живеться в ній пен-
сіонерам і сиротам, бюджетникам і мігрантам, 
лікарям і фермерам, хороші російські авто літа-
ють прекрасними дорогами, що їх побудували 
мудрі губернатори-безсрібники. Усі проблеми 
давно вирішено, залишилось хіба викоренити со-
домію, від якої Патріарха з чапліними та міхал-
ковими так нудить, що й зайвий лендровер не ті-
шить. 
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«Тефлоновий» 
канцлер
Прогнозована перемога партії Анґели Меркель 
на вересневих парламентських перегонах у 
Німеччині стане доказом її особистого успіху, 
однак ускладнить партнерські відносини в 
єврозоні

У 
той час як Німеччина 
виходить на фінішну 
пряму майбутніх парла-
ментських перегонів, 

Анґела Меркель демонструє 
чудову політичну форму. Соці-
ологічні опитування обіцяють 
їй високий результат. Прав-
лячу партію ХДС – ХСС готові 
підтримати 42% виборців, тоді 
як Соціал-демократична пар-
тія (СДП), провідна опози-
ційна сила, має набрати не 
більше ніж 26% голосів. Ліде-
рові соцдемів Пееру Штай-
нбрюку буде дуже важко зла-
мати тенденцію, зважаючи на 
те що перегони по закінченні 
відпусток виявляться зовсім 
короткими.

Соціал-демократам нелегко 
відновити довіру електорату 
через спадщину, що її зали-
шило правління Ґергарда Шре-
дера. Останній канцлер-соціал-
демократ керував країною з 
1998 по 2005 рік. Він здійснив 
успішні в економічному сенсі 
реформи, але ціною успіху 
було різке скорочення соціаль-
них програм. Це дестабілізу-
вало традиційний електорат 
СДП. Неоднозначне ставлення 
в лівому політичному таборі 
викликає й сама постать екс-
канцлера: його підкреслена 
любов до грошей і згода пра-
цювати на російський Газп-
ром... Усе це не зовсім поєдну-
ється з традиційними ціннос-
тями німецьких лівих рефор-
маторів. Отже, контекст не дав 
змоги Пееру Штайнбрюку, мі-
ністру фінансів у 2005–2009 
роках, змобілізувати соціал-
демократичний електорат. На-
томість Анґелі Меркель пощас-
тило скористатися зі сприят-
ливої економічної ситуації. Їй 
також вдалося збити супро-
тивників із пантелику. Тра-
диційно дотримуючись жор-
сткої бюджетної ортодоксії, 
вона, на диво всім, запропо-
нувала в червні соціально зо-
рієнтовану програму, перед-
бачивши збільшення допо-
моги сім’ям, встановлення мі-
німальної плати в кількох га-
лузях індустрії та максималь-
ної на оренду житла. Усі ці за-
ходи безпосередньо запози-
чені з програми її супротив-
ників. 
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ВиКЛиК, НА ЯКий МУСиТЬ 
ВіДПоВіСТи НіМеЦЬКий 
ЛіДеР ПіД чАС СВоєї ТРеТЬої  
КАДеНЦії НА чоЛі УРЯДУ, – 
ВіДНоВиТи БАЛАНС СиЛ  
У єВРоЗоНі

Отже, німецький лідер має 
всі шанси, щоб залишитися на 
чолі уряду після 22 вересня. 
Між тим важко передбачити, у 
союзі з ким саме Меркель керу-
ватиме країною. Християнські 
демократи навряд чи здобудуть 
абсолютну більшість. Як часто 
трапляється в німецькій полі-
тиці, після перегонів форму-
ється коаліція. Можливі різні 
варіанти. Ліберальна партія – 
природний союзник та ниніш-
ній партнер ХДС – ХСС – здатна 
набрати максимум 5% голосів 
виборців. Це мінімум, щоб 
мати представництво в парла-
менті. Навіть якщо межу буде 
подолано, не факт, що цього ви-
стачить для абсолютної біль-
шості. Отже, християнські де-
мократи можуть спробувати 
домовитися із зеленими, яким 
прогнози обіцяють 13%. Але 
традиційно зелені є партне-
рами соцдемів... Інший можли-
вий сценарій – ХДС – ХСС міг 
би спробувати створити «ве-
лику коаліцію» із СДП, як це 
вже було у 2005–2009 роках. 
Жоден із партнерів не зберіг до-
брих спогадів. Але культура 
компромісу, дуже сильна в ні-
мецькій політиці, не виклю-
чено, підштовхне до такого рі-
шення, якщо воно видавати-
меться реалістичним.

До парламенту можуть по-
трапити й посткомуністи з Die 
Lincke («Лівиці»). За них готові 
проголосувати до 7%. Однак на 
сьогодні жодна з великих пар-
тій не виявила зацікавленості 
в партнерстві з цією радикаль-
ною політсилою.

Отже, політична лінія май-
бутнього уряду визначати-
меться складом правлячої коа-
ліції. Але не це головне.   Ви-
бори ці запам’ятаються, якщо 
опитування справдяться, трі-
умфом Анґели Меркель. У су-
часній німецькій політиці не 
так багато лідерів, яким вда-
лося б вибороти три мандати 
поспіль. Конрад Аденауер за-
лишався при владі 14 років. 
Гельмут Коль – 16. Його рекорд 
перевищив тільки Отто Біс-
марк, який очолював уряд 23 
роки в ХІХ столітті. Меркель, 
схоже, лишатиметься на чолі 
держави щонайменше 12, що 
аж ніяк не мало.

Ніхто не сподівався на таке 
довголіття, коли ця позбав-
лена харизми 51-річна пані із 

суворим обличчям перемогла 
2005-го в Ґергарда Шредера. 
Тоді вона уособлювала певне 
оновлення політичного життя: 
жінка родом зі Сходу... Але без 
великого досвіду.

За вісім років при владі 
вона зуміла привчити всіх до 
свого стилю: жінки з невибаг-
ливими смаками, стриманої, 
принципової, як і належить 
доньці лютеранського пастора, 
логічної та прагматичної. Ан-
ґела Меркель відкрита до пере-
говорів. Політика з нею – це не 
здійснення її персональних 

проектів, а компроміс, якого 
досягнуто в результаті кон-
сультацій із партнерами по ко-
аліції. Німці прозвали її «теф-
лоновою» канцлеркою, до якої 
не чіпляється жодна політична 
криза.

Наслідки виборів у ФРН ма-
тимуть не лише національний, 
а й європейський вимір. У євро-
зоні не вщухає дискусія, в якій 
Німеччина відіграє провідну 
роль. Починаючи з 2008 року, а 
особливо від початку грецької 
кризи Меркель очолила табір 
прихильників жорсткої еконо-
мії. На кожному засіданні Єв-
ропейської ради канцлер наго-

лошує, що південні країни му-
сять розраховуватися з бор-
гами. Її обличчя навіть стало 
для греків символом обурення.

Сьогодні, після двох років 
зусиль на користь економії, Іс-
панія, Італія, Франція, Порту-
галія та Греція сподіваються 
трохи відпустити пасок, який 
вони згодилися щільно затис-
нути. Вони виступають за план 
заохочення виробництва. 
Франція відверто сподівалася 
перемоги соціал-демократів на 
німецьких перегонах, щоб 
знову не наражатися на Nein 
від Меркель. Утім, упродовж 
кількох тижнів французький 
президент Франсуа Олланд, 
схоже, усвідомив, що з Анґе-
лою доведеться далі працю-
вати й знаходити спільну мову 
не один рік.

Між тим імовірність за-
пуску плану стимулювання 
економіки вже восени таки є. 
Бо Анґела Меркель після вибо-
рів, можливо, й піде на по-
ступки. У південних державах 
Європи набувають популяр-
ності популістські та відверто 
антиєвропейські партії. У Фран-
ції це «Національний фронт», у 
Греції – «Сіріза», в Італії – 
«П’ять зірок». Їх постійно під-
живлює обурення політикою 
економії, якої вимагає Берлін 
від марнотратних країн. 

Є очевидний ризик масо-
вого приходу до Європейського 
парламенту цих популістських 
політсил під час наступних пе-
регонів у 2014 році. Щоб уник-
нути такої перспективи, Німеч-
чина могла б погодитися вже 
після виборів на план еконо-
мічного стимулювання. Його 
потужність буде прямо пропо-
рційною успіхам ХДС під час 
парламентської кампанії. 

Парадоксально, але нині 
проблемою ЄС є економічні 
успіхи Німеччини. Перевибори 
Анґели Меркель, вочевидь, 
підсилять дисбаланс, який уже 
встановився між потужною і 
заможною ФРН та іншими кра-
їнами єврозони, суттєво посла-
бленими кризою. Виклик, на 
який мусить відповісти ні-
мецький лідер під час своєї 
третьої каденції на чолі уряду, 
– відновити баланс сил у євро-
зоні. Інакше канцлер буде від-
повідальна за її розпад і, не ви-
ключено, зникнення валюти 
євро. 

За даними соцопитувань, 
проведених 12 липня 
Forschungsgruppe Wahlen

Німецька 
політична 
палітра 

42%
ХДС-ХСС (Анґела 
Меркель)

26%
СДП (Пеер 
Штайнбрюк)

13%
Союз 90/Зелені 
(Клаудія Рот і Чем 
Оздемір)

5%
Вільна 
демократична 
партія (Філіпп 
Реслер) 7%

Die Lincke 
(Катя Кіппінґ 

і Бернд Ріксінґер)

7%
Інші політичні

парт�
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Велика 
Британія

Під знаком 
Magna Carta 
Британці не задоволені рішеннями Європейського 
суду з прав людини, які шкодять інтересам 
держави, зокрема якщо йдеться про її безпеку. 
Однак Велика Британія навряд чи наважиться 
вийти із Європейської конвенції з прав людини   

У 
Британії, США та інших 
англомовних країнах роз-
почалася підготовка до 
вшанування першого і 

найважливішого документа про 
захист прав людини – хартії, яка 
заклала фундамент на 800 років 
парламентської демократії.

Magna Carta (Велика хартія 
вольностей), підписана 1215-го 
англійським правителем Іоанном 
Безземельним і баронами, вима-
гала, щоб король дотримував за-
конів країни, і була наріжним ка-
менем права звичайних грома-
дян не одне століття, не дозволя-
ючи державі його порушувати. 

Сьогодні ж у Сполученому 
Королівстві поняття прав лю-
дини стає дедалі суперечливі-
шим. Європейський суд з прав 
людини, створений за британ-
ським зразком початку Другої 
світової війни, перетворюється 
на тягар для наступних урядів 
Туманного Альбіону, оскільки у 
Страсбурзі приймають рішення, 
які більшість британців вважа-
ють такими, що шкодять інтере-
сам держави, зокрема коли 
йдеться про її безпеку. Останні 
вимоги суду так розлютили Лон-
дон, що той заявив про розгляд 
можливості виходу з Європей-
ської конвенції про захист прав 
людини 1950-го. 

Спровокувала такий гнів 
справа Абу Катади – йордан-
ського терориста, якого вважа-
ють правою рукою Усами бен Ла-
дена в Європі. 10 років тому, пе-
ребуваючи в розшуку за плану-
вання терактів у рідній країні, 
він утік до Сполученого Королів-
ства, скориставшись підробле-
ним паспортом, і забрав із собою 
дружину й п’ятьох дітей. На під-

ставі прохання притулку через 
переслідування на релігійному 
ґрунті у 1994-му йому дозволили 
залишитися. Але вже незабаром 
Британія пошкодувала про це рі-
шення: після подій 11 вересня у 
США розвідка з’ясувала, що Абу 
Катада мав тісні зв’язки з «Аль-
Каїдою» та ісламськими екстре-
містами в Афганістані, Алжирі 
та Європі, а також відігравав 
ключову роль у плануванні те-
рактів проти Заходу. Відтак по-
чалася затяжна боротьба за те, 
щоб депортувати його назад до 
Йорданії.

Однак Абу Катада виявився 
міцним горішком. Він найняв 
адвокатів, котрі знали, як ско-
ристатися юридичними лазів-
ками, щоб затягнути або скасу-
вати подальші спроби британ-
ської влади вигнати його з кра-
їни. Він подав позов про їх при-
пинення до Європейського суду, 
стверджуючи, що в Йорданії на 
нього чекають тортури. Остан-
ній постановив, що британці не 
можуть і далі утримувати його в 
неволі без висунення звинува-
чень у злочині, чому, власне, 
дуже опирався уряд Британії, 
адже це означало б розкриття 
методів та об’єктів спостере-
ження, здійснюваного її розвід-
кою. Під тиском Європи Абу Ка-
таду випустили. Потім на спо-
стереження за ним було витра-
чено величезні суми. І, попри га-
рантію Йорданії не вибивати 
свідчення тортурами, Верховний 
суд Британії блокував його екс-
традицію, знову ж таки посила-
ючись на рішення Страсбурга.

Врешті-решт у липні його від-
правили на батьківщину, але 
лише після того, як Лондон і Ам-

ман підписали нову угоду кон-
кретно в цій справі. Британським 
платникам податків процес обій-
шовся у £3 млн без урахування 
соціальних виплат на утримання 
дружини й дітей Абу Катади, а це 
ще £500 тис. Майже ніхто в Спо-
лученому Королівстві не вірить, 
що уряд не міг депортувати його. 
Багато хто стверджує, що інші 
учасники Конвенції про захист 
прав людини, наприклад Фран-
ція чи Італія, за першої нагоди 
просто посадили б на літак, не-
зважаючи на рішення Страс-
бурга. Британський прем’єр Де-
від Кемерон сказав, що в нього 
від злості через справу Абу Ка-
тади «кипіла кров», а міністр 
внутрішніх справ Тереза Мей зая-
вила парламенту, що розмірко-
вує над змінами до законодав-
ства, які унеможливили б експлу-
атацію законів про захист прав 
людини для блокування рішень 
про екстрадицію.

Проте не лише через цю 
справу в британських політиків 
«закипала кров». Страсбурзький 
суд заявив Британії, що та пору-
шує законодавство про захист 
прав людини, оскільки не дозво-
ляє засудженим голосувати під 
час відбування вироку. А нещо-
давно Європейський суд поста-
новив, що Туманний Альбіон по-
рушив права кількох масових 
убивць, яких довічно ув’язнено 
через масштаб і жорстокість ско-
єних ними злочинів.   

Для багатьох британських 
політиків то була остання 
крап ля. Ідею надання в’язням 
права голосувати на виборах у 
Британії підтримує длише не-
значна частина електрорату. 
Ніхто не вважає правильним ви-
пускати з тюрми людей на 
кшталт Айана Брейді, що заму-
чив і вбив п’ятьох дітей, запису-
ючи, як вони кричать. Лондон 
скасував смертну кару 1965 року 
тільки після того, як політики 
домовилися саджати найкрива-
віших убивць за ґрати на все 
життя. 

Загальна реакція в Британії 
на рішення страсбурзького суду 
– лють: як сміють судді, біль-
шість із яких ніколи не жила в 
Сполученому Королівстві, вказу-
вати країні з давньою традицією 
захисту прав людини, як їй пово-
дитися з в’язнями чи терорис-
тами, що шукають там політич-
ного притулку? Що стосується 
політичної та правової реакції, 

Британія навряд чи 
вийде з 

Європейської 
конвенції, адже це 
лише заохотило б 

новіших членів 
останньої, 
приміром 

Туреччину і Росію, 
наслідувати ї ї 

приклад, а відтак 
послабило б 
міжнародні 

зусилля щодо 
поліпшення 

ситуації з 
дотриманням прав 
людини на цілому 

континенті
ф

о
т

о
: r

e
u

t
e

r
s

22|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 30 (298) 26.07–1.08.2013

СВіТ|Велика БРитанія 



ДЕПОРТУВАТИ 
В ЙОРДАНІЮ! 
Акція протесту 
в Британії на 
підтримку 
екстрадиції 
йорданського 
терориста 
Абу Катади на 
батьківщину, 
яку довгий 
час блокував 
Європейський 
суд з прав 
людини 

У БАГАТЬох КРАїНАх ПРАВА 
ЛЮДиНи ПеРеТВоРиЛиСЯ  
НА ПоЛіТичНе ГАСЛо  
і ПеРеСТАЛи СУТТєВо 
ВПЛиВАТи НА ПеРеСічНі 
СВоБоДи ПРоСТих ЛЮДей

то тут більше запитань. Туман-
ний Альбіон пишається тим, що 
дотримує всіх положень будь-
якої підписаної ним угоди, хоч 
би якими непопулярними вони 
були. Тож почати депортації без 
виконання всіх юридичних ви-
мог політично неможливо. Пар-
ламент інтегрував Європейську 
конвенцію про захист прав лю-
дини в британське законодав-
ство, а це означає, що технічно 
страсбурзький суд і його рі-
шення є вищими за сам Верхо-
вний суд Британії. Відтак єди-
ний спосіб ігнорувати Страсбург 
– скасувати одну чи кілька ста-
тей Конвенції або вийти з неї. 
Проблема в тому, що будь-які 
статті після п’ятої, яка не дозво-
ляє утримувати людину під вар-
тою без пред’явлення їй звинува-
чень, скасуванню не підлягають. 
Тож єдиний варіант – вихід. 

Такий курс, поза сумнівом, 
дістав би народне схвалення. 
Британія була одним із основних 
спонсорів Європейського суду, 
заснованого 1959 року як відгалу-
ження Ради Європи, створеної 
1949-го для кодифікації демокра-
тичних цінностей європейських 
націй після Другої світової війни. 
Але відтоді в Сполученому Коро-
лівстві змістилося саме поняття 
прав людини – здебільшого вна-
слідок правової активності Страс-
бурга, який часто намагається 
розширити свій вплив. Крім того, 
виникла плутанина між Радою 
Європи та Європейським Сою-
зом. Сьогодні в правах людини 

часто вбачають спосіб уникнути 
покарання для злочинців із ро-
зумними адвокатами. 

Крім того, глибоко обурює 
лицемірство країн, які намага-
ються за рахунок «прав лю-
дини» нападати на Захід або 
маскувати власну недемокра-
тичність і брак свобод. Особливо 
яскраво це відчувається у складі 
колишнього Комітету ООН із 
прав людини. Цей орган було 
розформовано 2006 року, йому 
на зміну прийшла Рада ООН із 
прав людини. Він часто викли-
кав невдоволення на Заході, бо 
до його керівних органів вхо-
дили країни з украй низькими 
показниками дотримання прав 
людини, зокрема Судан, Зім-
бабве, Саудівська Аравія та Куба. 

Своїм мандатом вони користува-
лися для того, щоб регулярно 
критикувати західні держави за 
«імперіалізм» та «колоніалізм». 
У багатьох країнах права лю-
дини перетворилися на полі-
тичне гасло і, здавалося, пере-
стали суттєво впливати на пере-
січні свободи простих людей.

Британія навряд чи вийде з 
Європейської конвенції. Це лише 
заохотило б новіших членів 
останньої, приміром Туреччину 
та Росію, теж розлючених дея-
кими рішеннями страсбурзького 
суду, наслідувати її приклад, а 
відтак послабило б міжнародні 
зусилля щодо поліпшення ситу-
ації з дотриманням прав лю-
дини на цілому континенті. Але 
Британія вже попросила партне-
рів розглянути поправки, осо-
бливо щодо таких спірних пи-
тань, як надання притулку. 60 
років тому біженців, які шукали 
безпеки в Європі, було порівняно 
небагато. Завдяки бюджетним 
авіалініям та глобальним кому-
нікаціям на Захід тепер хочуть 
переїхати мільйони. Вони ка-
жуть про загрозу дотриманню 
їхніх прав, але здебільшого про-
сто шукають кращого життя і 
вищих зарплат. Тож Британія за-
являє, що час Конвенції визнати 
– обставини змінилися.

Британське право досі дуже 
серйозно ставиться до своєї «не-
писаної» конституції – Великої 
хартії вольностей. 1215 рік – це 
одна з небагатьох дат, яку вивча-
ють у всіх британських школах. 
Кемерон назвав її, коли його за-
питали про це на американ-
ському ток-шоу, але на свій со-
ром не зміг сказати, як перекла-
дається назва документа. Попри 
це, він знає, що Британія вже 
довго бореться за права людини 
і не дозволить нікому зовні дик-
тувати їй їхнє значення. 

№ 30 (298) 26.07–1.08.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|23

Велика БРитанія|СВіТ



С
таре місто в естонській 
столиці Таллінні не схоже 
на бандитське лігво. Літ-
нього дня пополудні цілі 

отари престарілих туристів з 
Америки, Японії та Британії 
блукають між сувенірними 
крамничками або сьорбають 
пиво на терасах літніх кафе в за-
тінку готичної ратуші. У парку 
теревенять підлітки й палять на 
сонечку цигарки.

Місцевий поліцейський 
Вальдо Педер пам’ятає часи, 
коли все було зовсім не так. У се-
редині 1990-х вистави у театрах 
міста закінчувались о шостій, 
щоб глядачі ще до заходу сонця 
потрапляли додому. Скрізь 
ошивалися молодики, які при-
торговували контрабандною го-
рілкою. Не було жодного цілого 
вуличного ліхтаря. Педер пока-
зує мені один елегантний бар: 
щоб провести там рейд, йому 
була потрібна бригада принай-
мні з десятка поліцейських. 
«Мусили, – розповідає, – вкла-
дати всіх рядочком на підлогу, 
інакше нас могли постріляти».

Злочинність в Естонії різко 
зменшилася. Від 1995 року кіль-
кість убивств там упала на 70%, 
майже настільки само – грабун-
ків та крадіжок автомобілів. На-
віть коли країна ввійшла 2009-
го в глибоку рецесію і безробіття 

підскочило аж до 19%, рівень 
злочинності й далі опускався. 
Пострадянська Естонія і справді 
виділяється на загальному тлі за 
розмахом цієї тенденції, хоча аж 
ніяк не за напрямком. У всьому 
розвинутому світі хвиля злочин-
ності, яка збурилась у 1950-х, іде 
на спад (див. Зниження – це 
надовго).

І поліцейські зведення (вони 
недооцінюють деякі види зло-
чинів), і опитування жертв свід-
чать: зловмисні діяння проти 
особи і проти майна за останні 
10 років у більшості багатих 
країн скоюють рідше. В Америці 
такий спад почався орієнтовно в 
1991-му; у Британії – приблизно 
в 1995-му, хоча у статистиці 
вбивств його фіксують лише в 

середині 2000-х. У Франції кіль-
кість злочинів проти майна 
зростала до 2001 року, але від-
тоді їх поменшало на третину. 
Деякі злочини взагалі зника-
ють. У 1997-му поліції Англії та 
Уельсу надійшло близько 400 
тис. повідомлень про крадіжки 
автомобілів. У 2012-му – лише 
86 тис.

ЯКоСЬ В АМеРиЦі
Найбільший прогрес помітно в 
мегаполісах. Від 1990 року в 
Америці загалом показник зло-
чинів із застосуванням насиль-
ства знизився на 32%, а в най-
більших містах – на 64%. У Нью-
Йорку район Таймс-сквер і 42-ї 
стрит, який раніше кишів про-
давцями порнографії та банди-
тами, перетворився на місце для 
відпочинку сімейних туристів. 
У багатоквартирних будинках 
Лондона діти нині граються в 
бетонних коридорах, де колись 
«вмазувалися» героїном нарко-
мани. У Таллінні можна спокій-
нісінько гуляти містом хоч цілу 
ніч.

Що ж стоїть за цим небува-
лим загальним покращенням? 
Очевидний фактор – демогра-
фічні тенденції. Бебі-бум пово-
єнних десятиліть створив 
«бульбашку» у віковій групі 
16–24-річних через пару десят-
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У багатому світі  
злочинність неухильно 
зменшується –  
навіть за масштабного 
безробіття й застою  
в економіці
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ків років, а більшість злочинів 
скоюють саме її представники. 
На сьогодні «бульбашка» давно 
луснула. У більшості країн За-
ходу населення старішає, до 
того ж досить швидко.

Але демографія – це ще не 
все. Заступник помічника комі-
сара столичної поліції (Лондон) 
Марк Сіммонс наголошує, що в 
місті за останні роки зростає 
прошарок чоловіків віком від 18 
до 24 років, проте злочинність і 
надалі спадає. Масштаб покра-
щення ситуації в таких містах, 
як Нью-Йорк і Лос-Анджелес, де 
частка декотрих злочинів змен-
шилась аж на 90%, не поясниш 
самим лише дефіцитом молоді.

Може, розгадка в тому, що 
більше зловмисників опини-
лося за ґратами? За останні 20 
років кількість ув’язнених у ба-
гатьох країнах значно зросла. У 
Британії в’язничний контин-
гент від 1993-го до 2012-го року 
подвоївся; в Австралії та Аме-
риці він теж зріс майже вдвічі. 
Але деякі держави, зокрема Ка-
нада, Нідерланди та Естонія, 
зменшили наповнення тюрем 
без стрибка рівня злочинності. 
Те саме можна сказати про деякі 
американські штати, як-от Нью-
Йорк, де вона змешується най-
швидше. У в’язниці опиняються 
вже наявні кримінальні еле-

менти. Але, як видається, в бага-
тьох місцях різкий спад злочин-
ності пояснюється насамперед 
тим, що люди не йдуть проти 
закону. У Британії від 2007 до 
2012 року чисельність засудже-
них уперше впала на 44%.

Краща робота правоохорон-
них органів – це переконливіше 
пояснення, ніж більші тюрми: 
поза сумнівом, злочинців стри-
мує усвідомлення, що їх можуть 
упіймати. Білла Бреттона, ко-
лишнього шефа поліції двох 
міст, Нью-Йорка та Лос-
Анджелеса (де злочинність 
зменшується радикальніше і 
швидше, ніж деінде), часто хва-
лять за таку вражаючу зміну. 
Почасти вона стала результа-
том вищих стандартів. Ни-
нішнє управління поліції Лос-
Анджелеса – це зовсім не та ра-
систська, корумпована і скан-
дальна організація, яка діяла в 
1990-х. Але змінилася й так-
тика.

КРУТі ФАРАоНи
Поєднання співпраці поліцей-
ських із мешканцями районів, 
які вони патрулюють, й інтен-
сивної боротьби з розсадни-

ками злочинності повністю змі-
нило охорону правопорядку на 
вулицях. У 1990-х Бреттон за-
провадив комп’ютерну систему 
CompStat і спрямував у найне-

безпечніші квартали величезні 
сили поліції. Ефект був швид-
кий і надзвичайно чітко локалі-
зований: наприклад, у районі 
Канал-стрит на Нижньому 
Манхеттені вбивств поменшало 
від 29 на 100 тис. мешканців у 
1990 році до приблизно 1,5 у 
2009-му.

Кримінолог Ловренс Шер-
ман (Кембриджський універси-
тет) стверджує, що ця тактика 
виявилася успішною в найріз-
номанітніших країнах – від 
Швеції до Тринідаду і Тобаго. У 
Чикаго, де злочинність іде на 
спад повільніше, ніж в інших 
містах, місцеві політики зазна-
чили, що метод гарячих точок 
допоміг знизити статистику 
вбивств до півстолітнього міні-
муму. Крім того, ефективність 
роботи детективів посилили 
технології. Поява аналізу ДНК, 
встановлення місця перебу-
вання за допомогою мобільного 
телефона й камери спостере-
ження (які швидко зажили по-
пулярності, особливо в Брита-
нії) – усе це збільшило ризик 
упійматися.

Може, посприяли й деякі 
широкі суспільні зміни. У біль-
шості країн молоді люди ве-
дуть дедалі тверезіший і до-
бропорядніший спосіб життя. 
Частіше мешкають разом із 
батьками, дістають вищу 
освіту: по всьому Європей-
ському Союзу 28% дорослих ві-
ком 25–34 роки куди рідше 
пробують наркотики або зло-
вживають алкоголем, ніж 
старше за них на 10 років поко-
ління в тому самому віці. Це 
стосується більшості європей-
ських країн. Здіймати руку на 
дружину зазвичай стало вва-
жатися ганьбою для чоловіка, 
відтак це трапляється рідше: із 
1994-го заяв від потерпілих 
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Хвиля злочинності спадає
Статистика за рік, окремі злочини

США Англія та Уельс Крадіжки зі зламом, 
на 1 тис. жителів

Крадіжки зі зламом, 
на 1 тис. жителів

Убивства, 
на 1 тис. жителів

Убивства, 
на 1 тис. жителів

Пограбування, 
на 1 тис. жителів

Пограбування, 
на 1 тис. жителів

КРАщА РоБоТА 
ПРАВоохоРоННих оРГАНіВ 
– Це ПеРеКоНЛиВіШе 
ПоЯСНеННЯ, Ніж БіЛЬШі 
ТЮРМи: ЗЛочиНЦіВ 
СТРиМУє УСВіДоМЛеННЯ, 
що їх МожУТЬ УПійМАТи
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про насильство у сім’ї помен-
шало на три чверті в Британії і 
на дві третини в Америці.

Водночас люди стежать за 
дотриманням порядку та без-
пеки на території своєї громади, 
розчищають пустища й тиснуть 
на політиків із вимогами приді-
ляти серйознішу увагу злочин-
ності. Не виключено, вони самі 
спричинилися до зниження 
рівня останньої і тепер сприяти-
муть її дальшому спаду.

Остання категорія пояснень 
інтригує, мабуть, найдужче: у 
злочинців просто менше можли-
востей. Кримінолог Ян ван Дейк 
з університету міста Тільбурга 
(Нідерланди) зауважує, що в 
1950–1960 роках мільйони лю-
дей на Заході купували автомо-
білі, телевізори, програвачі, юве-
лірні вироби тощо вперше; це 
була неабияка пожива для зло-
діїв. За десятки років, які ми-
нули відтоді, ті самі громадяни 
встановили охоронну сигналіза-
цію, протизламні замки на вікна 
та сейфи. Від 1995-го до 2011-го 
кількість помешкань із сигналі-
зацією в Британії зросла наполо-
вину, до 29%. А деякі речі, які ко-
лись бачилися пристойною здо-
биччю, втратили цінність. Який 
сенс проникати в будинок, щоб 
украсти DVD-програвач за $30?

НАША СЛУжБА НеБеЗПечНА 
і ВАжКА…
Магазини тратять чимало кош-
тів на безпеку, встановлюють на-
фаршировані електронікою 
две рі й електронні бирки на то-
вари, наймають дедалі більше 
охоронців. Фактично в багатьох 
регіонах набирають розмаху по-
слуги приватних сек’юриті. Лави 
охоронців, працевлаштованих у 
Європі, за останнє десятиліття 
зросли на 90% і вже перевищу-
ють своєю чисельністю штат по-
ліції. Броньовані фургони та ін-
касаторські машини стало важче 
грабувати, до того ж їх часто су-
проводжують автомобілі поліції. 
Менше підприємств працюють 
із великими сумами готівкою. Ті, 
які ще оперують готівкою, три-
мають її у себе не так багато.

Особливо скрутно через зву-
ження можливостей озброєним 
грабіжникам. У 1950-х роках у 
Лондоні професійні злочинці 
(часто колишні військовослуж-
бовці) використовували вибу-
хівку, щоб відчиняти сейфи бан-
ків і підприємств. З удоскона-

ленням конструкції та безпеки 
тих сховищ «ведмежатники» 
стали влаштовувати нальоти на 
фінустанови. А коли й останні 
обзавелися протизламними ро-
летами, сигналізаціями, кулене-
пробивними перегородками й 
камерами спостереження, вони 
почали грабувати доступніші мі-
шені – будівельні кооперативи. 
До 1990-х злочинці вже «займа-
лися» букмекерськими конто-
рами та магазинами алкоголь-
них напоїв. Нині збройних по-
грабувань узагалі небагато. Як 
каже Роджер Метьюз, професор 
кримінології Кентського універ-
ситету, «можна вкрасти тисячу 
фунтів і погоріти. І який тоді в 
цьому сенс?».

Можливо, збройних пограбу-
вань стало менше ще з однієї 
причини: зазвичай грабіжники 
для своїх «операцій» використо-
вували крадені автомобілі. Але 
завдяки центральним замкам, 
сигналізації та схемі електропро-

водки, яка не дає змоги завести 
двигун без ключа запалювання, 
викрасти машину стало куди 
важче, ніж колись. У Нью-Йорку 
щорічна кількість викрадених 
авто за останні 20 років змаліла 
на 93%. За словами професора 
кримінології Ґрема Фаррела (Уні-
верситет Саймона Фрейзера, Ка-
нада), зменшення чисельності 
крадіжок машин могло мати 
ширший ефект доміно, ніж про-
сто обмеження можливостей 
зникнути з місця злочину. Кра-
діжку автомобіля просто «щоб 
покататися» вважали раніше 
першим кроком на стежці зло-
чину, за яким підлітки повинні 
були скоювати й інші; зараз на-
ступним кроком вважають хіба 
що комп’ютерні ігри серії «Вели-
кий угон» («Grand Theft Auto»), 
які, за висновками одного дослі-
дження, самі можуть знижувати 
рівень криміналу тим, що відво-
лікають молодь із групи ризику.

Не всяка злочинність іде на 
спад. Сексуальні злочини, які 

часто залишаються в тіні, не ви-
ключено, стають більш звич-
ними. Банківське шахрайство, 
афери з грошовими переказами 
й незаконне використання осо-
бистої інформації цілком мо-
жуть мати значний потенціал 
для зростання. Організована 
злочинність у багатому світі, 
можливо, вже не така кривава, 
але в багатьох країнах усе ще за-
лишається великою проблемою. 
Навіть у тих, де рівень кримі-
налу загалом і далі швидко па-
дає (як-от у Британії), деякі види 
злочинів проти майна (напри-
клад, кишенькові чи магазинні 
крадіжки) почастішали зі зрос-
танням безробіття. Поза сумні-
вом, відіграла роль привабли-
вість мобільних телефонів, які 
красти поки що легше, ніж авто-
мобілі. Насильницькі злочини 
недавно дещо почастішали в 
Сполучених Штатах, зростає їх 
кількість іще в кількох країнах, 
скажімо, у Франції. А в багатьох 
інших скорочується арсенал 
правоохоронців. Це не віщує ні-
чого хорошого, якщо саме охо-
рона правопорядку значно допо-
могла в боротьбі зі злочинністю.

Але загалом масштаб зни-
ження рівня злочинності і стій-
кість цієї тенденції в умовах най-
глибшої за століття економічної 
рецесії свідчать про невелику 
ймовірність нової хвилі кримі-
налу. Методи охорони порядку 
вдосконалюються. Період нарос-
тання злочинності від 1950-х до 
1980-х дедалі більше скидається 
на історичну аномалію.

Зловмисники нікуди не поді-
лися, але їх дедалі менше, і вони 
старіють. Коли глобальна еконо-
міка одужає, їх буде ще менше. 
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*За 10 місяців; загальні зведені дані за рік досі відсутні. 
Зазвичай статистику  за минулий рік публікують навесні 
наступного. На думку експертів, у 2013-му з прилюдненням 
фінальних даних щодо 2012-го зволікають свідомо, щоб 
приховати невтішну статистику різкого збільшення кількості 
протиправних діянь.

А тим часом  в Україні 
повертаються 1990-ті 
Динаміка злочинів (2008–2012)
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© 2013 the 
economist 
Newspaper 
Limited. all 
rights reserved

МАСШТАБ ЗНижеННЯ РіВНЯ 
ЗЛочиННоСТі і СТійКіСТЬ Цієї 
ТеНДеНЦії В УМоВАх 
еКоНоМічНої РеЦеСії 
СВіДчАТЬ ПРо НеВеЛиКУ 
йМоВіРНіСТЬ НоВої хВиЛі 
КРиМіНАЛУ

26|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 30 (298) 26.07–1.08.2013

СВіТ|злочинність



Калле Муулі 
продовжує се-
рію публіка-
цій про досвід 
Естонії в по-
сткомуністич-
ній трансфор-
мації. Її при-
клад у перехо-
ді від соціаліз-
му до ринко-
вої моделі еко-
номіки та пра-
вової держави, 
дерадянізації 
всіх сфер жит-
тя є доволі по-
казовим для 
України.

Фінська затока – переправа 
успішності естонії
П

ісля розпаду Радянського Союзу Естонія 
живе куди краще за решту його колишніх 
республік. Економіка там швидко розви-
вається, а суспільство загалом дуже вільне 

й демократичне. Чому ж так? Цьому посприяли 
не лише своєчасні раціональні політичні рі-
шення, а й сильний вплив північної сусідки – 
Фінляндії.
Естонці та фіни тисячі років жили поруч, а їхні 
мови такі подібні, що для взаєморозуміння по-
трібні зовсім невеликі зусилля. Історія двох 
країн до 1939 року теж була схожа. Обидві вони 
підпорядковувались Росії і вперше здобули дер-
жавність 1918 року. Одначе, коли Сталін, підпи-
савши таємний пакт про поділ Європи на сфери 
впливу, почав висувати Таллінну й Гельсінкі уль-
тиматуми, перша з цих столиць капітулювала, 
тоді як друга вирішила протистояти. Почалася 
війна, внаслідок якої Фінляндія втратила п’яту 
частину своєї території, але стала однією з неба-
гатьох європейських країн, що зберегли незалеж-
ність і демократію під час Другої світової. Тим ча-
сом Естонію анексував Радянський Союз, і вона 
мусила півстоліття терпіти російську окупацію.
Колись країни мали однакове населення й еконо-
міку, але нині у Фінляндії вчетверо більше жите-
лів, аніж в Естонії, і це одна з найпередовіших 
країн світу (11-те місце в Індексі розвитку люд-
ського потенціалу ООН). Мудрий і багатий стар-
ший брат позитивно впливав на Естонію навіть 
за радянських часів, а тепер це стало ще поміт-
ніше в межах ЄС з огляду на відкриті кордони й 
спільну валюту.
За ініціативою фінського президента Урго Кекко-
нена, який очолював державу в 1956–1982 роках, 
Москва відкрила морське сполучення між Тал-
лінном і Гельсінкі через Фінську затоку. Із при-
буттям перших туристів із некомуністичної кра-
їни між естонцями й фінами почали зароджува-
тися бізнесові зв’язки, офіційно за радянських 
часів іще заборонені. Приблизно в той самий пе-
ріод жителі Північної Естонії дістали змогу ди-
витись фінське телебачення, попри глушники 
КГБ. Завдяки подіб ності мов телепередачі було 
легко розуміти. Щовечора у вітальнях десятків 
тисяч людей блимали кольорові картинки з 
життя багатої та вільної Фінляндії, і це ефек-
тивно нейтралізувало наслідки промивання міз-
ків радянською пропагандою, змінювало світо-
гляд жителів, породжувало в них інтереси та 
устремління.
В останні роки існування СРСР, коли їздити за 
кордон стало простіше завдяки Перебудові, від-
носини між двома народами суттєво пожвави-
лись. 
Епоха Горбачова дала фінам змогу займатись 
бізнесом по інший бік затоки ще до розпаду Со-
юзу. Спочатку дозволено було тільки спільні 

естонсько-фінські підприємства, причому ес-
тонська половина належала державі. Але на-
віть це обмежене економічне співробітництво 
забезпечило країну інвестиціями, західною 
трудовою етикою і конвертованою валютою. 
Остання мала особливо важливе значення на-
прикінці радянської доби, коли інфляція кар-
бованця сягнула 1000% річних. Фінська марка 
стала напівофіційною обіговою валютою, за 
яку купували дефіцитні речі. На початку 1990-х 
Фінляндії належала 40-відсоткова частка в зо-
внішній торгівлі Естонії, і досі вона залиша-
ється найважливішим торговельним партне-
ром сусідки.
Двосторонні відносини піднялися на новий рі-
вень 2004 року, коли Естонія стала членом Єв-
росоюзу. Фінляндія в ньому від 1995-го. Чотири 
свободи європейського спільного ринку (серед 
інших і свобода пересування робочої сили) те-
пер були застосовані й до Таллінна. З огляду на 
те, що зарплати в Західній Європі та північних 
країнах у багатьох галузях у три-чотири рази 
вищі за естонські, мали місце серйозні побою-
вання щодо великої хвилі еміграції після вступу 
нової держави до євроспільноти. Та, хоч як це 
дивно, на руку зіграла близькість Фінляндії. За 
останні п’ять років населення Естонії помен-
шало на 5%, однак це досить низький показник 
порівняно з рештою країн Балтії. У Латвії за той 
самий період воно втратило 13%, а в Литві 14%. 
Десятки тисяч естонців, здебільшого із сільської 
місцевості, працюють у сусідній країні, але не 
залишаються там на постійне місце прожи-
вання. Фінляндія досить близько, і це дає їм 
змогу, перетнувши затоку на початку тижня, по-
вертатися до родин на вихідні. Таким чином, 
вони заробляють більше, а мешкають в Естонії, 
де ціни нижчі. Лише 30 тис. естонців є постій-
ними резидентами Фінляндії, тоді як 10 тис. 
фінських пенсіонерів пере їхали до Естонії. Лат-
вія і Литва не мають заможної сусідньої країни, 
де було б так зручно працювати. Тамтешні жи-
телі, охочі знайти роботу і краще життя за кор-
доном, мусять пакувати валізи й б до Західної 
Європи разом із сім’ями – якщо не назавжди, то 
принаймні на тривалий період.
Сполучення між Естонією та Фінляндією спрос-
тилося 2007 року, коли Таллінн приєднався до 
Шенгенської зони – тепер у порту Гельсінкі не 
перевіряють паспортів. На сьогодні фінські біз-
несмени вклали понад €3 млрд прямих інвести-
цій в Естонію, а близько 7 млн людей щороку 
курсують маршрутом Гельсінкі – Таллінн (разом 
населення двох держав становить більше 6,5 млн 
осіб). Отож-бо єдиний ринок ЄС за дев’ять років 
став зручною реальністю для країн-сусідок, на-
багато вигіднішою, ніж для деяких старіших чле-
нів Євросоюзу, що твердо стоять на ногах. 

Автор:  
Калле Муулі, 
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«Вічнозелена» валюта 
відвойовує позиції
Долар нині на диво сильний, але як довго це триватиме?

Цього літа туристи в Аме-
риці відчують, що гроші 
в них розійдуться 
швид ше, ніж під час 

попе редніх поїздок. У 2013-му 
курс долара виріс відносно ці-
лої низки валют, тож закупи на 
відпочинку обійдуться трохи 
дорожче, ніж зазвичай. Зміц-
нення «зеленого» – рідкісне 
явище. Різкі підйоми на по-
чатку 1980-х і наприкінці 
1990-х стали винятками із за-
гальної тенденції до падіння. 
Звільнившись чотири десяти-
ліття тому від Бреттон-Вудської 
системи фіксованих обмінних 
курсів, грошова одиниця США 
переважно втрачала в ціні по-
рівняно з іншими валютами ба-
гатого світу. Але дедалі більше 
аналітиків вважають, що їй на-
став час бодай частково повер-
нути собі втрачені позиції.

Безпосередньою підставою 
для оптимізму щодо долара є 
нещодавній сигнал від Феде-
ральної резервної системи (ФРС) 
про те, що друк нових грошей 
для викупу з ринку облігацій 
може зменшуватися, почина-
ючи вже з вересня. Перспектива 
кінця «кількісного пом’як-
шення» вже підняла довгостро-
кові відсоткові став ки. Дохід-
ність десятирічних казначей-
ських облігацій сягнула 2,6% 
(для порівняння: у травні вона 
становила лише 1,6%). А ос кі-
ль ки дохідність зростає, то 
Америка приваблює капітал із 
ризикованіших регіонів світу. 
Своєю чергою, це піднімає курс 
долара.

Глибинна причина зміц-
нення «зеленого» – відносно 
здорова американська еконо-
міка. Банки позбулися безна-
дійних іпотечних боргів. Ринок 
житла починає відновлюва-
тися. Стабільно збільшується 
кількість робочих місць. У 
червні лави зайнятих за ме-

жа ми сільського господарства 
примножилися на 195 тис. осіб, 
що відповідає середньому зрос-
танню за цей рік.

Підняття ВВП поки що 
скромне, навіть якщо воно 
може дещо пришвидшитися. В 
останніх уточненнях до своїх 
прогнозів МВФ передбачає 
зростання американської еко-
номіки на 2,7% наступного 
року. Бумом цього не назвеш. 
Але інші великі держави (як-от 
Японія чи Британія) ні на що, 
схоже, й не сподіваються. А єв-
розона все ще не вийшла з ре-
цесії.

Ніби навмисно для підкрес-
лення цієї різниці фінансові ре-
гулятори держав Старого світу 
на початку місяця повідомили, 
що м’якіша валютна політика 
все ще може бути потрібною. 4 
червня президент Європей-
ського центробанку (ЄЦБ) Ма-
ріо Драґі заявив, що фінуста-
нова сподівається утримати 
основні відсоткові ставки «на 
нинішньому або нижчих рів-
нях протягом тривалого часу». 
Це вперше ЄЦБ повідомив про 

майбутню динаміку відсотко-
вих ставок. То було невдовзі 
після заяви Комітету грошової 
політики Англійського банку, 
який провів перше засідання 
під головуванням нового керів-
ника Марка Карні. У ній ішлося 
про те, що британська еконо-
міка все ще надто слабка, аби 
забезпечити збільшення вихід-
ної відсоткової ставки, якого 
вимагає нещодавнє збільшення 
дохідності довготермінових об-
лігацій.

Попередня інформація ФРС 
про ймовірне поступове згор-
тання купівлі облігацій під-
няла їхню дохідність у Європі. 
Коли стане очевидним масштаб 
різниці між гро шово-кредит-
ною політикою Америки та Єв-
ропи, трансатлантичний роз-
рив у відсоткових ставках на 
ринку, очевидно, збільшиться. 
Тож, долар підніматиметься 
далі.

МіЛКе ПЛАВАННЯ
Але наскільки високо? Нині 
зростання курсу (з перебоями 
і зупинками) в межах 5–7% 
порівняно з іншими осно-
вними валютами цілком може 
виявитися граничним. Амери-
канська економіка розвива-
ється достатньо успішно, щоб 
підтримати свою валюту, але 
вона ще не настільки сильна, 
аби стимулювати такий успіш-
ний період, який був у долара 
наприкінці 1990-х. Навіть 
якщо Федеральна резервна 
система незабаром і зменшить 
обсяги купівлі облігацій, 
може минути ще не один рік, 
поки вона підніме свої базові 
відсоткові ставки від ниніш-
ніх, близьких до нуля. У ФРС 
кажуть, що ставки не міняти-
муть, доки безробіття не впаде 
від нинішніх 7,6% до 6,5%. 10 
липня голова ФРС Бен Бер-
нанке сказав, що ставка може 

Весняні перепади
Курси валют відносно долара США
Зниження у %. 1.05–10.07.2013
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застрягнути на позначці, близь-
кій до нуля, ще на довгий час. І 
Федеральна резервна система 
сама реагуватиме на швидкий 
підйом долара: жодна багата 
держава не хоче мати сильну ва-
люту, коли економіка майже не 
прогресує. Ось чому зростання 
долара буде різким, але нетрива-
лим, вважає економіст фран-
цузького банку Société Générale 
Кіт Джакерс.

Можливо, є також межа па-
діння євро. Кризі суверенного 
боргу країн єврозони вже понад 
три роки. Але за весь цей період 
нечасто можна було назвати євро 
дешевою валютою. І навіть після 
монетарних ініціатив від ФРС та 
ЄЦБ євро все ще тримається 
трохи вище справедливої вартості 
$1,26, яка випливає з індексу «Біг-
Мака» – неофіційного приблиз-
ного еталона обмінних курсів різ-
них валют.

Однією із причин такої стій-
кості може бути те, що іноземцям 
важче накопичити євро, ніж до-
лари: єврозона має великий про-
фіцит поточного рахунку, тоді як 
Америка – помітний дефіцит. 
Друга – в тому, що, не виключено, 
Центральний банк Китаю вико-
ристовує кожну тимчасову слаб-
кість євро як нагоду диверсифіку-
вати свої величезні резерви та 
зменшити їх частку в доларах. Чи 
може євро опуститися нижче, 
скажімо, за $1,20? «Треба питати 

китайців», – каже менеджер од-
ного хеджевого фонду в США.

Схоже, долар найбільше до-
рожчатиме відносно валют країн, 
що розвиваються. Кілька держав, 
включно з Індією та Південною 
Африкою, фінансування зовніш-
ньоторговельного дефіциту яких 
залежить від іноземного капі-
талу, вже пережили падіння кур-
сів своїх валют приблизно на 10% 
від початку травня, переважно 
тому, що в майбутньому ФРС 
може прибрати ногу із грошовое-
місійної педалі. Поки дохідність 
облігацій у США залишалася 
низькою, інвестори з багатого 
світу радо купували цінні папери 
ринків, що розвиваються. Але за-
безпечувати такий притік капі-
талу з Америки стане набагато 
важче, коли закінчиться «кіль-
кісне пом’якшення».

Як уже повідомляли, декотрі з 
країн, що розвиваються (зокрема, 
й Україна. – Ред.), продали зна-
чний обсяг доларової маси зі своїх 
золотовалютних резервів, щоб 
сповільнити ослаблення націо-
нальної грошової одиниці. Коли 
центробанки цих держав почнуть 
поповнювати запаси «зелених» за 
рахунок продажу частини своїх 
євро, це може мати певні на-
слідки. Вже до наступного літа, 
приїхавши у США, ви можете по-
мітити, що долар ледь-ледь зміц-
нів, а ваш гаманець спорожнів 
відповідно трішки швидше. 

УКРАїНСЬКий КоНТеКСТ 
В очікуванні девальвації
Україна, як і більшість економік, що розвиваються, зазнає впливу від зростання 
вартості долара. Вона може навіть опинитися в авангарді певних негативних про-
цесів – для цього є всі передумови.
З одного боку, країна протягом тривалого часу має величезний дефіцит рахунку 
поточних операцій – один із найбільших у світі в пропорції до ВВП (8,4% у 2012-
му). Фіксований курс гривні щодо долара, залишаючись незмінним протягом 
кількох років, став основною причиною такої ситуації. Але в теперішніх умовах, 
коли вартість долара до валют країн, які розвиваються, зростає, прив’язка гривні 
до нього матиме ще один негативний наслідок. Український експорт стане за-
надто дорогим для таких держав і втратить конкурентоспроможність. Цей про-
гноз підкріплює статистика торгівлі України з Росією, яка завдяки девальвації ру-
бля зробила свій ринок важкодоступним для наших товарів, тому їх експорт до 
РФ за п’ять місяців 2013-го зменшився на 13,7%. Та це може бути лише початок.
Водночас дефіцит рахунку поточних операцій потребує значного фінансування. 
Воно досі було можливим завдяки припливу капіталу, від якого Україна дуже за-
лежить. Але якщо із завершенням програми «кількісного пом’якшення» (див. 
статтю The Economist) обсяги залучення зовнішнього фінансування значно змен-
шаться, то розрив у платіжному балансі, ймовірно, спричинить небувалий де-
вальваційний тиск на гривню. Цього року потоки капіталу в Україну можуть пере-
сохнути як ніколи швидко. Системна рецесія в економіці призводить до значного 
бюджетного дефіциту (див. Тиждень, № 25-26, 28/2013), а борги уряду, хоч і не-
великі порівняно з розвиненими країнами, потребують великих сум для їх обслу-
говування. Це робить ситуацію з державними фінансами неврівноваженою та 
зменшує довіру іноземних інвесторів до України.
Тож, схоже, від глибокої девальвації гривню може убезпечити лише сам долар – 
його посилення на глобальних ринках буде справді незначним і до того ж нетри-
валим.



Автор: Ростислав Семків

Культурна капітуляція 
Як міцнішає російсько-українська літературна дружба 

Двомовних книжкових 
проектів більшає. Не 
хочеться отак меха-
нічно пов’язувати цю 

тенденцію з торішнім ухвален-
ням скандального мовного за-
кону, але видається все при-
крим: дружити літературою по-
чинають не дрібні-непомітні, а й 
без перебільшення першорядні 
письменники. Спочатку Сергій 
Жадан вирішив «розширити 
читацькі аудиторії», видавши 
спільну книжку з Ладою Лузі-
ною, а тепер і Юрій Винничук 
заявляє, що напише роман з Ан-

дрієм Курковим. На тлі появи 
першого тому «Шидеврів світо-
вої літератури» від Михайла 
Бриниха, котрий уперто трима-
ється вже нав’язлого штучного 
суржику, та в контексті прису-
дження письменницької сти-
пендії відвертому українофо-
бові Платонові Беседіну чітко 
помітно, що зміна починає бути 
символічною: українська автура 
та окремі інституції стали ви-
правдовувати двомовність, а де-
факто толерувати русифікацію.

Головне питання – чому 
саме зараз оці двомовні про-
екти? Чому не два чи три роки 
тому? Чи тоді не було нагоди лі-

тературно «дружити»? Невже 
саме відверте згортання пер-
спектив української мови дає 
можливість творити в таких 
«союзних» форматах? І навряд 
чи вдасться виправдатися, за-
являючи, що подібні «спільно-
друки» є продовженням зви-
чайної людської дружби: тут і 
зараз це видається культурною 
капітуляцією.

ВиРВАТиСЯ З ГеТТо
Великий страх полонить серця 
українських письменників – не 
залишитись обабіч світового лі-
тературного процесу, не зачини-
тись у своєму куточку, вийти 
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СПРоБА ВВАжАТи 
УКРАїНСЬКиМи АВТоРАМи 
РоСійСЬКоМоВНих,  
що МАЮТЬ До УКРАїНи  
Не КУЛЬТУРНий, А ЛиШе 
ТеРиТоРіАЛЬНий СТоСУНоК, 
ҐРУНТУєТЬСЯ НА ЦіЛКоМ 
КоЛоНіАЛЬНоМУ УЯВЛеННі, 
що УКРАїНСЬКої ЛіТеРАТУРи 
ЯК САМоСТійНоГо ЯВищА  
Не іСНУє

поза межі вузьких національних 
рамок. Вони, видається, не ві-
рять в аудиторію, яка читає укра-
їнською, не вірять, що є вже до-
статньо російськомовних, котрі 
знають їх та читають саме як 
україномовних письменників. 
Звідки та думка, цей меншовар-
тісний комплекс? Невже не 
можна було подолати за стільки 
років? Чому 20 млн повністю 
україномовних і ще 15 млн гро-
мадян, які читають українською, 
вважаються закритим гетто? Ав-
тори та видавці не вірять у ри-
нок, що в кілька разів переважає, 
скажімо, норвезький чи дан-
ський. Замість того щоб розви-
вати власне, намагатися достука-
тися до дедалі більшої кількості 
співгромадян і заохотити їх чи-
тати українську книжку, ми спо-
діваємося, що нас порятують зо-
рієнтовані на іншу культуру 
люди, яким до наших «писате-
лів» загалом байдуже. Який слі-
пий романтизм!

Нам узагалі варто говорити 
не про російськомовну та украї-
номовну аудиторії в Україні, а 
про громадян, котрі тут пова-
жають національну культуру, і 
тих, хто її сахається. Вже згада-
ний вище Платон Беседін пише 
«… и если бы националисти-
чески настроенные «патриоты» 
чуть охладили свои горячие 
чубатые головы, то наверняка 
бы вспомнили, что, например, 
по-русски их любимый светоч 
Тарас Шевченко написал 
боль ше, чем на «ридной мове». 
І річ навіть не в суперечливості 
самого твердження: ми розумі-
ємо, що за оцим «их светоч» та 
«на ридной мове» ховається до-
волі глибока зневага до всього 
українського, а також непри-
йняття сучасної національної 
держави Україна. Цікаво, який 
шедевр витворить цей автор за 
надану йому стипендію? Чи 
там будуть подібні непатріо-
тичні ідеї? Хоча чому непатріо-
тичні? Ніхто ж не казав, що він 
є патріотом країни, у якій про-
живає. Якщо, перебравшись із 
Криму до Києва, Беседін 
продов жить рух до Москви, то 
все в цій історії стає закономір-
ним. А написане за стипендію 
цілком може бути черговим 
розвінчуванням утисків росій-
ської культури на наших тере-
нах або проповіддю про «грєх» 
захоп лення культурою захід-
ною.

З огляду на свою позицію 
українофоби не читатимуть 
Вин ничука та Жадана за визна-
ченням, а ті, хто ставиться до 
національної культури з пова-
гою, вже прочитали їх україн-
ською незалежно від власної 
дво- або одномовності на пу-
бліці та вдома. Тому двомовні 
проекти безглузді, якщо гово-
римо про придбання нових чи-
тачів. 

«Це все жарти, – скажуть 
мені, – від цього нікому не буде 
шкоди». Я тим часом думаю, 
що буде реально смішно, коли 
українські автори у прагненні 
ще більше привабити росій-
ського читача почнуть не лише 
брати участь у двомовних про-
ектах, а ще й писати двома мо-
вами. Такий собі, знаєте, до-
брий тон культурного післязав-
тра – російськомовна повістина 
в доробку. Дивно, що письмен-
ники, котрі у своїх творах так 
довго позбавляли літературу 
невинності, почуваються та-
кими ідеологічно невинними. 
Дивно і гірко теж.

Видається, що більші та 
менші інституції, найперше 
окремі видавництва, взялися 
переконувати нас, що україн-
ська література насправді дво-
мовна – онде й книжки є водно-
час українською та росій-
ською… як підтвердження тези. 
Натомість ні історичний кон-
текст, ні базові знання з есте-
тики підстав для таких висно-
вків не дають.

Двомовні літератури у світі 
– то велика умовність та рід-
кість. Так, у Канаді є англо- та 
франкомовні письменники. І 
багато критиків об’єдну вати-
муть і тих, і тих під вивіскою 
«сучасна канадська література». 
Утім, перших також, як пра-
вило, зараховують до британ-
ської літератури, а других – до 
французької. Мовний критерій і 
далі діє поряд із територіаль-
ним чи загальнокультурним. 
Звісно, Канаду суттєво рятує 
відсутність чогось на кшталт 
доктрини «французского мира» 
й пов’язаних із нею гуманітар-
них і не лише гуманітарних пре-
тензій. 

Водночас, наприклад, ко-
лумбійська, бразильська, ар-
гентинська літератури одно-
мовні. Вони користуються мо-
вами колишніх колонізаторів, 
як і здебільшого автори-ір ланд-

 ці. Тоді на перше місце висту-
пає фактор причетності до на-
ціональної культури: Маркес, 
Амаду, Борхес, а також чис-
ленні англомовні ірландські ав-
тори не втрачають зв’язку з на-
ціональною культурою, став-
ляться до неї з повагою та на-
віть пієтетом. Натомість якщо 
російськомовний письменник 
із Донецька Владімір Рафеєнко, 
отримавши «Русскую премию», 
в інтерв’ю «Российской газете» 
наголошує, що через мову 
зв’язаний із суто російською 

проблематикою, то про причет-
ність до української культури й 
відповідно літератури йтися не 
може. І так повсюди: навряд чи 
ми знайдемо зараз іспаномов-
ного автора в Каталонії, який 
усерйоз вважатиме, що нале-
жить до каталонського пись-
менства. Те само і з Кафкою: 
його вивчають на курсах ав-
стрійської літератури (німецька 
мова), вважають єврейським 

Опитування на сайті Тиждень.ua

Опитування триває від 19 липня
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автором (культурна належ-
ність), але аж ніяк не зарахову-
ють до чеської, бо до неї (попри 
життя в Празі) він не мав жод-
ного стосунку.

У розрізі сказаного можна 
рішуче не погодитися з літера-
турним оглядачем журналу 
«ШО» Юрієм Володарським, 
який у своєму фейсбучному 
профілі рекламує російсько-
мовні романи вже згаданого 
Владіміра Рафеєнка та Сєрґєя 
Соловйова як найкраще з цьо-
горічної української літера-
тури. Очевидно, що ні мовно, ні 
культурно ці автори та їхні тек-
сти до національної літератури 
не належать.

еСТеТичНий КРиТеРій
Взагалі про естетику завше зава-
жає говорити політика. Спроба 
вважати українськими авторами 
російськомовних письменників, 
що мають до України не культур-
ний, а лише територіальний сто-
сунок, ґрунтується на цілком ко-
лоніальному уявленні, що укра-
їнської літератури як самостій-
ного явища не існує. Це, мовляв, 
лише філія російського письмен-
ства, власне, література «укрА-
инская» – окраїнна. Тим більше 
навіть україномовні автори заяв-
ляють, що не проти, аби їх зара-
ховували в Москві до «своїх». (В 
інтерв’ю Сергія Жадана, яке він 
нещодавно дав «Московскому 
книжному журналу», на запи-
тання, чи не бентежить, що його 

в Біло ка м’я ній вважають 
«своїм», «российским автором», 
він спершу дивується, бо ж пише 
завжди українською, але потім 
відповідає, що це приємно.) Для 
колишнього імперського центру 
присвоювати собі імена та ти-
тули – звична річ. А ось наші 
письменники, котрі таке кажуть, 
схоже, добровільно погоджу-
ються на статус приїжджого мар-
гінала. Утім, так можна з Києва 
(Харкова, Львова) виїхати, а до 
Москви так і не добратися. Тим 
більше що естетика – річ рафіно-
вана, а тому безжальна.

Поза сумнівом, усі серйозні 
автори хочуть, щоб їхні твори 
вважали естетично сильними та 
досконалими. Лише так можна 
увійти в історію літератури й за-
лишатися там майстром, а не 
ремісником. Тим часом есте-

тика в останній – це мова. І літе-
ратурна майстерність – то най-
перше майстерність мовна. 
Звідси й висновок: літературу 
українською оцінюють згідно з 
найкращими зразками в Києві 
(або у Львові, де є відповідні 
експертні спільноти), а якість 
російськомовного тексту – в Мо-
скві та Петербурзі. Якщо, на-

приклад, Світлана Пиркало на-
пише завтра роман англій-
ською, її передусім цікавитиме 
не реакція на його появу в Укра-
їні, а оцінка якості критиками в 
Лондоні (або Нью-Йорку чи 
Єлі). І, вочевидь, вона таким ро-
маном входитиме в англо-
американську літературу, а не 
вважатиме його частиною укра-
їнської, навіть якщо на той час 
повернеться до Києва.

Між іншим, автори з імпер-
ських окраїн часто здобувають 
«визнання» у столицях колиш-
ніх метрополій не завдяки висо-
кому естетичному рівню їхніх 
текстів (їм, відірваним від ав-
тентичного мовного середо-
вища, його складно здобути) – 
їх радше помічають з огляду на 
певний екзотизм, тобто далі діє 
суто політичний критерій. 
Треба ж, так би мовити, підба-
дьорити хлопців із провінції, 
наголосити на єдності культур-
ного простору, в який вони про-
сяться. Проблема лиш у тому, 
що такий «авторбайтер» зазви-
чай добре знає, з огляду на які 
фактори його приймають. Сло-
вом, це пастка: бути маргіналь-
ним там і непоміченим тут (за-
гальним місцем в інтерв’ю біль-
шості російськомовних авторів є 
нарікання на їх невизнання в 
Україні). Співчуваємо. 

Мова робить літературу. На-
ціональна мова є основою 
націо нальної літератури, хай 
там що казатиме. Межові комп-
роміси (ранній Гоголь) трапля-
ються, проте набагато більшу 
вагу має власномовне письмен-
ство. Натомість ми опинилися 
зараз у вельми ризикованому 
для української культури мо-
менті, коли частина найсильні-
ших її творців (і не лише в 
межах літератури) починають 
вдавати, що мовне питання не-
суттєве, протистояння немає, а 
русифікаційний закон ухвалили 
надто давно, щоб про нього те-
пер згадувати. Самогубний 
шлях для українського автора – 
шукати визнання в чужомовних 
експертів. І закономірний – для 
російськомовного. Утім, споді-
ватимемося, що ро сійсь ко-
український роман таки не 
вдасться. Бо немає від того ко-
ристі, а лише гіркота. Хай краще 
нам вдадуться чесні й паритетні 
контракти, а з фальшивою лю-
бовною риторикою варто наре-
шті покінчити. 

МоВА РоБиТЬ ЛіТеРАТУРУ. 
НАЦіоНАЛЬНА МоВА є 
оСНоВоЮ НАЦіо НАЛЬНої 
ЛіТеРАТУРи

Ми опинилися 
зараз у вельми 

ризикованому для 
української 

культури моменті, 
коли частина 

найсильніших ї ї 
творців починають 
вдавати, що мовне 
питання несуттєве, 

протистояння 
немає, а 

русифікаційний 
закон ухвалили 

надто давно, щоб 
про нього тепер 

згадувати

ГЛАМУР 
І ДИСКУРС. 
Сергій Жадан 
започаткував 
«моду» на 
двомовні 
проекти 

32|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 30 (298) 26.07–1.08.2013

СУСПілЬСТВО|Постколоніалізм



№ 30 (298) 26.07–1.08.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|33

|ПОГляД

Автор:  
Тарас 

Прохасько У
країнці подібні до росіян приблизно як коні 
до ослів. Або (хай буде так) як осли до коней. 
Адже в цьому порівнянні немає нічого від 
усіх отих фольклорно-стереотипних значень, 

якими обмотані слова «коні» та «осли». Просто між 
двома названими видами спільного й відмінного 
справді стільки, як між українцями та росіянами. 
До того ж вони – що є рідкістю для різних видів фа-
уни – можуть спарюватися між собою і давати якесь 
потомство. «Бастарди» відповідно теж мають харак-
терні властивості й назви, інакші, ніж у батьків, за-
лежно від того, ким саме були тато з мамою.
Так і з цими двома людськими породами. Що-
правда, потрібно пам’ятати: у людей очевидні зов-
нішні ознаки й особливості виду здебільшого пере-
неслися з тіла на мозок. Мова, мовлення і словесне 
мислення – це єдине, що робить людину не твари-
ною. І саме тому, що ми є 
мовними, належність 
мозку до однієї з конкрет-
них мов – це така сама 
глибинна ознака-
властивість індивіда, як 
загальний фенотип чи 
екстер’єр у впізнаваних 
нами насамперед за цим 
фенотипом тварин. Тож 
передусім мова, а не куль-
тура, географія, історія та 
економіка бачиться базо-
вим фактором ідентифі-
кації людей.
Отже, українці – ті, для кого робочою мовою го-
лови є українська. Це коли бути точним у по-
няттях і визначеннях. А тому й Україна, якщо ми її 
так називаємо, мала би бути країною, де живе укра-
їнська мова. А українська державність – інструмен-
том упорядкування України.
Утім, ми володіємо мовою. Тож можемо з певністю 
говорити про точні визначення й означення.
І найперша неточність полягає в тому, що поняття 
«український», «українська», «українське» цілко-
вито втрачають свій зміст. Диявол, який бавиться 
нами, коли ми висловлюємося неточно, грає проти 
нас «на макса», як кажуть поляки.
Ця гра (а в диявола виграти практично неможливо) 
призводить до того, що під поняттям «український» 
нам втюхують речі, які українськими не є, бо вони 
не продукт мозку, робоча мова якого – українська. 
Всі ті, хто є росіянином, але чия батьківщина – Укра-
їна, попросту не можуть бути українцями, як коні не 
можуть бути ослами. 
Таким чином, як українець, котрий прагне говорити 
точно, мушу визнати: я не маю багато чого з того, 
що українським називається. А саме українського 

президента, українського уряду, української дер-
жавності, українських парламентських законів, 
українського телебачення, української армії, мілі-
ції і т. ін. Навіть більшість кінологів дресирують 
службових псів не українською.
Можу тільки прийняти те, що є, але не можу вва-
жати це своїм. Навіть місцевого міліціонера-
українця, який говорить до мене й сам із собою 
українською, мені доводиться сприймати лише як 
українця, що служить у неукраїнській міліції.
Підозрюю: людей, подібних у цьому ставленні, до-
сить багато. Тому не дивуюся, що їм не вдається 
брати участь у так званій розбудові так званої укра-
їнської держави. При цьому я зовсім не ідеалізую 
українців, знаю, що мозок, який працює на основі 
української мови, має змогу думати все, що допускає 
можливість мови, мислення й мозку. Але знаю, що 

все це таки якесь інакше. 
Але то вже інша тема, 
інша проблема.
Повернімось до аналогії 
(яка є найпростішою фі-
гурою мислення). Наша 
країна називається осля-
чою. Але в ній живе дуже 
багато коней, які не вва-
жають, що мешкають у 
країні ослів, і вони готові 
наполягати, що осляча 
країна – те саме, що й 
кінська.

Правду кажучи, заради психічного здоров’я во-
лів би, щоб країна й держава, де я живу, назива-
лася якось інакше, чесніше, точніше. Не Росія, 

звичайно, бо це ніяка не Росія, але й не Україна. По-
трібна якась штучна назва, щось таке, як, скажімо, 
Югославія. Не осляча, не кінська, навіть не мулів-
ська. В якій поруч живуть і осли, й коні, й безплідні 
мули. Відповідно робочою, державною мовою мав 
би бути якийсь волапюк, чи латина, чи ще якась ви-
брана чужа для всіх мова, що її однаково тяжко ви-
вчити всім причетним до життя в цій країні.
Наразі ж бачимо тільки одну царину українського, 
яке справді є українським. Це література. Україн-
ська література, поживою і продуктом якої є укра-
їнська мова. Це навіть не гетто, в якому можна було 
затишно почуватися давнім європейським євреям 
усіх часів у багатьох країнах. Це, здається, єдина 
українська справжність. Тож наступним кроком 
диявола в його безпрограшній грі буде те, що укра-
їнською літературою почнуть вважати все, напи-
сане різними мовами в цій країні. Пора скинути 
карти, вийти з гри й намагатися висловлюватись 
точно. Навіть знаючи, що від заточки такий хід не 
убезпечує. 

Країна мулів

НАСТУПНиМ КРоКоМ 
ДиЯВоЛА В йоГо 

БеЗПРоГРАШНій ГРі БУДе Те, 
що УКРАїНСЬКоЮ 

ЛіТеРАТУРоЮ ПочНУТЬ 
ВВАжАТи ВСе, НАПиСАНе 
РіЗНиМи МоВАМи В Цій 

КРАїНі
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життя 
офлайн 
Чому українці відмовляються 
від соціальних мереж 

У 
соціальних мережах за-
реєстровано близько 30 
млн українських акаун-
тів. Кількість постійних 

користувачів, звісно, менша. 
Але, як свідчать дослідження 
Інституту Горшеніна, принай-
мні серед наших співвітчизни-
ків налічується 62,4% тих, хто 
заходить у них щодня. Хоч як 
дивно, саме така «відданість» сус-
пільним інтернет-майданчикам, 
яка межує із залежністю, нерідко 
стає приводом узагалі відмови-
тися від улюбленої сторінки. 
Українські користувачі соцмереж 
зазначають, що поміж їхніх вірту-
альних друзів почастішали ви-
падки видалення власного ака-
унту. Мотивації щодо виходу в 
офлайн у таких людей різні – 
від психологічних до соціаль-
них, утім, їх об’єднує свідома 
відмова від комунікації в ін-
тернеті.    

БоРоТЬБА ЗА РеАЛЬНіСТЬ 
«Я годинами просиджую у 
Facebook, іноді навіть днями, 
як, приміром, учора, – скар-
житься сам на себе 22-річний 
Олексій. – Практично нічого не 
роблю, просто марную час! За-
питую себе: навіщо? Адже 
рідко тут із кимось перепису-
юся. Так, стежу за новинами від 
друзів. Однак міг би просто за-
телефонувати їм, дізнатись, як 
справи… Натомість лише че-
каю, чи не запостять вони щось 
цікаве». 

Хлопець, якого дратує та-
кий стан справ, раніше вже 
«втрачав» власний пароль – 
навмисно змінював його на ви-
падковий набір символів, щоб 
не мати змоги зайти на сто-
рінку й жити реальним жит-
тям. Однак згодом знову його 
відновлював. Віднедавна вирі-
шив діяти радикальніше – ви-
далити акаунт. «Залишусь у 

скайпі, на теле-
фоні, де завгодно, 
але не в соцме-
режі. Тепер друзів 
частіше бачитиму, 
читатиму книжки», 
– ділиться планами 
на вільний час. Він 
переконаний: на 
відміну від засобів 
зв’язку, за допомо-
гою яких люди 
звертаються одне 
до одного прямо, 
соцмережі «за-
смоктують», спо-
нукають проводити 
в них час, навіть коли 
ти ні з ким цілеспрямо-
вано не спілкуєшся.

Видалення сторінки є, звісно, 
крайнім заходом. Чимало лю-
дей, які витрачають на соцме-
режі забагато часу, намагаються 
просто змусити себе рідше захо-
дити туди. 

У «Вконтакте» є навіть те-
матична спільнота під назвою 
«День без «Вконтакте». «За-
мість того щоб поговорити з 
друзями наживо, спілкуємося 
на інтернет-майданчиках. Ми 
немов залежні наркомани. Час 
скинути кайдани соцмереж!» – 
закликають адміністратори 
членів спільноти. 

В інтернеті можна знайти 
чимало роздумів і рекоменда-
цій на тему, як прожити без со-
ціальних мереж. «У мене 
більше немає Facebook, і мені 
цілком комфортно, – зізнається 
один із «дослідників про-
блеми». – Як спілкуватися з 
друзями, коли ти вдома? Мо-
більний телефон – магічний 
винахід, за допомогою якого 
можна написати sms чи на-
брати людину в будь-який час! 
А всі милі фотографії, які ви 
пропустите? Якщо я хочу поба-
чити світлини з події, мої друзі, 

я к 
правило, залюбки надсилають 
їх мені на e-mail. Як «стежити» 
за людьми, які подобаються? 
Краще з ними познайомитись 
особисто».

Крім підтримки зв’язку з 
«френдами» соцмережі, певна 
річ, надають і можливість по-
шуку давніх друзів. Передусім 
на цьому спеціалізуються «Од-
ноклассники». Однак і тут є 
свої невдоволені, які відмовля-
ються від користування цим 
ресурсом. Давні товариші їх 
більше не цікавлять. «Вели-
ким розчаруванням було зна-
йти друзів зі школи, – пояс-
нює видалення своєї сторінки 
36-річна Олена. – Це вже зовсім 
інші, незнайомі мені люди. 
Зрештою, якщо їх не було поруч 
10 років, на те були свої при-
чини. Навіщо мені зараз спіл-
куватися з ними і витрачати 
свій час на перегляд одноманіт-
них картинок?». У соцмережі 
вона протрималася півроку.

очиМА ПоПУЛЯРНих
Бажання відвоювати вільний 
час і приділяти більше уваги 
реальним друзям – лише 
одна з мотивацій забути про 
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МоТиВАЦії щоДо ВихоДУ  
В оФЛАйН – 
ВіД ПСихоЛоГічНих  
До СоЦіАЛЬНих

онлайн-життя. Майже кожен, 
хто видалив свої сторінки чи 
не реєструвався взагалі, може 
навести й інші аргументи 
проти суспільних інтернет-
майданчиків.

Олег пробув активним ко-
ристувачем однієї із соцмереж 
тільки кілька місяців. Сьогодні 
лише час від часу заходить на 
сторінки близьких друзів. Соці-
альні мережі, переконує він, 
позбавляють людину власної 
думки. Відбувається це як че-
рез можливість побачити світ 
очима популярних користува-
чів, так і внаслідок зворотного 
ефекту. «Ти висловлюєш 
власну думку про подію, але не 
маєш впевненості у своїй пра-
воті, доки чдрузі не почнуть 
«лайкати» запис. Сидиш, сум-
ніваєшся. Це неправильно», – 
вважає 24-річний хлопець. До 
того ж, на його думку, чергова 
балаканина про «антинарод-
ний» законопроект чи розгін 
акції протесту «Беркутом» 
жодним чином не сприяє від-
новленню справедливості. 
«Можна сказати, що в соціаль-
них мережах інформація про 
такі події швидко поширю-
ється, і це добре, – погоджу-
ється він. – Але ЗМІ теж висвіт-
люють усе, що відбувається в 
країні. Тільки з телевізором чи 
газетою люди не сперечаються, 
як навіжені, годинами».

Щоправда, соцмережі сьо-
годні не тільки є джерелом 
новин, а й, поза сумнівом, ма-
ють мобілізаційний потенціал. 
Саме у Facebook чи «Вконтакте» 
сотні небайдужих громадян ба-
чать перші заклики прийти на 
акцію протесту ще до того, як 
інформацію про неї підхоплю-
ють ЗМІ. Однак, як показує до-
свід, це цікаво передусім полі-
тичним активістам. І водночас 
саме для них соціальні мережі 
можуть стати джерелом про-
блем.

У справі про сніжки, якими 
закидали народних депутаток 
від ПР під парламентом, київ-
ські правоохоронці допитали 
сотні людей: і присутніх на ак-
ції, і тих, кого взагалі не було в 
місті. Поспілкуватися з мілі-
цією довелося і співрозмовни-
кові Тижня. «Біля Верховної 
Ради того дня мене справді не 
було, – підкреслює М. – Однак 
від мене й не вимагали зізнава-
тися, що я учасник «нападу». 

Хотіли зовсім іншого – впіз-
нати одного з хлопців на відео. 
Мені повідомили його ім’я і 
спитали, чи ми знайомі. Я ска-
зав, що ні».

Після десяти хвилин запе-
речень, розповідає М., правоо-
хоронці принесли йому роз-
друківки розмов у «Вкон-
такте», зокрема його бесід із 
підозрюваним. Від користу-
вання соцмережею М. після 
цього не відмовився – для 
нього вона є важливим джере-
лом новин. Утім, намагається 
максимально обмежити осо-
бисте спілкування онлайн. 
Будь-яке листування відразу 
видаляє – сподівається, що мі-
ліціонери не встигнуть його за-
фіксувати.

Між іншим, через соціальну 
мережу силовики можуть не 
тільки зібрати додаткову ін-
формацію про людину, а й 
знайти її. Тиждень уже пи-
сав (див. №23/2013), як пра-
цівники СБУ майже без про-
блем вийшли на одного з адмі-
ністраторів спільноти «Ми – Па-
тріоти України» Сергія Шайда-
юка, вирахувавши хлопця за 
IP-адресою. А на початку літа 
завдяки викладеному в соцме-
режі фото знайшли зниклу на 
добу журналістку видання 
«Контракти» Олену Ковтун. 

ПоДВійНе ДНо 
Залишатися поза полем зору 
людей користувачі соцмереж 
нерідко воліють не тільки через 
правоохоронців. Адже Facebook, 
«Вконтакте» та «Однокласс-
ники» стають причиною про-
блем як в особистому житті, так 
і на роботі. 

Таких прикладів є чимало. 
Приміром, цього року «жерт-
вою» власної відвертості стала 
прес-секретарка сумського про-
курора Юлія Недокус, котра 
опублікувала у «Вконтакте» 
світлину в міні-спідниці, яку ро-
ботодавці розцінили як «непри-
стойну». Дівчина під тиском 
була змушена піти з посади.  

На думку багатьох «юзе-
рів», від подібних проблем у 
соцмережах може врятувати 
вигадане ім’я. Банкір Антон 
зареєструвався під прізвись-
ком мультиплікаційного пер-
сонажа. «Друзі мене і так 
впізнають. Просто не хочу, 
щоб мене додавали родичі та 
колеги, – зізнається чоловік. – 

Не варто плутати особисте 
життя з роботою».

Схожу думку має й зареє-
стрований під вигаданим ім’ям 
Сергій. «Перша й основна при-
чина такої конспірації – можли-
вість знаходити людей, а не щоб 
вони тебе знаходили». Друга, 
підкреслює він із позиції гро-
мадського спостерігача та акти-
віста, – потенційні проблеми із 
законом. «У майбутніх судових 
процесах прокурорам буде зна-
чно важче доводити, що написа-
ний кимось текст чи навіть твоє 
фото є справді твоїм».

Ще один активіст Дмитро 
вважає, що в соцмережі краще 
мати дві сторінки. На першій у 
нього – реальні дані. На дру-
гій – вигадані ім’я та прізвище. 
«Мій офіційний акаунт існує 
для спокою батьків і знайомих. 
Якщо його знайдуть політичні 
опоненти чи правоохоронці, 

вони не знатимуть моїх реаль-
них уподобань, контактів. До 
того ж «цивільна» сторінка 
збиває з пантелику, наштовхує 
на думку, що ти взагалі не ціка-
вишся політикою», – пояснює 
хлопець. На його думку, в кра-
їні, де переслідувати можуть 
виключно за громадянську ак-
тивність, такі перестороги є 
цілком виправданими. Але по-
вну відмову від соцмереж Дми-
тро вважає неприпустимою 
розкішшю: «Це означає відмо-
витися від вчасно отриманої ін-
формації». Хоча, визнає влас-
ник двох сторінок, «якщо нако-
лобродиш так, що СБУ ві-
зьметься, вся ця конспірація не 
матиме значення».

Між іншим, не захоплюва-
тися інтернет-майданчиками 
радять українцям і самі правоо-
хоронці. Видаляти свої сторінки 
вони, звісно, не закликають. 
Але просять бути обережні-
шими. Наводять приклад: ко-
ристувач пише в статусі, що пої-
хав у відпустку, а в той час його 
квартиру грабують. «Люди ви-
кладають надто багато інфор-
мації», – переконані в МВС. На-
віть поза контекстом із цим 
важко не погодитися. 

Близько 

30 млн
 українських 

акаунтів 
зареєстровано у 

соціальних 
мережах

Серед молодих 
українців 

налічується 

62,4%
 тих, хто заходить  
у соціальні мережі 

щодня 

Дослідження 
Інституту 

Горшеніна
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У межах так 
званого обміну 

населенням між 
комуністичною 

Польщею та УРСР у 
1944–1946 роках із 

Лемківщини 
добровільно-

примусово виїхало 
в радянську 

Україну близько 

65 тис.
 осіб

Автор:  
Роман 

Кабачій

останній із… лемків?
Виселені після Другої світової війни із прадідівських земель,  
лемки намагаються зберегти залишки власної тотожності  
в Україні та Польщі

В
иступаючи на одній із пер-
ших присвячених повоєн-
ним депортаціям українців 
із Польщі наукових конфе-

ренцій, львівський історик Сте-
пан Макарчук окреслив свою до-
повідь так: «Згуба Лемківщини 
як злочин проти українського на-
роду». Точність і глибину цієї 
думки можна оцінити лише після 
занурення в цікаву і трагічну істо-
рію лемків – української етногра-
фічної групи, яка жила на обох 
схилах Бескиду поміж річками 
Ославою на сході та Попрадом на 
заході. На півдні межі Лемків-
щини пробігали вздовж давнього 
кордону між Угорським королів-
ством та Польщею, який у ХХ 
столітті розмежовував Польщу та 
Чехословаччину (а від 1993-го – 
Словаччину). Етнічно Лемків-
щина продовжується в тій-таки 
Словаччині під назвою Пряшів-
щина й на Закарпатті (на північ-
ний захід від річки Уж), однак 
південні лемки (руснаки) за-
вдяки столітньому сусідству зі 
словаками та угорцями мали 

дещо іншу ментальну й історичну 
долю. Але мова не про них, тим 
більше що етнонім «лемки» вжи-
вають переважно стосовно пів-
нічної частини групи.

ЗАНеДБАНий, АЛе 
ПРеКРАСНий КРАй
Лемки були найзахіднішою і най-
віддаленішою українською етно-
графічною групою, предки якої 
прийшли зі сходу ще в ранньому 
середньовіччі. Етнонім виник у 
ХІХ столітті й походив від часто 
вживаного ними слова «лем», що 
означає «тільки», «лише». 
Оскільки Лемковина (так нази-
вали свою землю самі її жителі) 
була найбільш периферійним на 
Галичині краєм, українці вва-
жали її жителів недорозвину-
тими в національному відно-
шенні, з них насміхалися («лем-
чухо», «лемко дурний» тощо), 
нерідко через закритість до чу-
жого середовища їх називали 
«українськими жидами». Ті від-
повідали східним галичанам 
«взаємністю»: коли в міжвоєн-

ний період лемкам здалося, що 
греко-католицькі священики зі 
Львова надто активно намовля-
ють їх до свідомого українства, 
почався масовий відтік у 
православ’я. Врятувало ситуацію 
для уніатів лише створення Вати-
каном окремої Апостольської ад-
міністрації Лемківщини. Поло-
винчастий поділ на православ-
них та греко-католиків присутній 
у лемківській громаді й донині.

Друга світова війна принес ла 
на Лемківщину не лише біль та 
страждання, а й вилюднення та 
фактичне зникнення її як окре-
мого самобутнього, колоритного 
регіону. В межах так званого об-
міну населенням між комуніс-
тичною Польщею та УРСР у 
1944–1946 роках із Лемківщини, 
як і з інших земель Закерзоння 
(Надсяння, Холмщина, Південне 
Підляшшя), вивозили людей у 
радянську Україну. Туди пересе-
лилося більш-менш добровільно 
або внаслідок економічного й по-
літичного тиску близько 65 тис. 
лемків. Погоджувалися на добро-

Решту 

35 тис.
 лемків було 
депортовано 

навесні 1947 року 
під час операції 
«Вісла» на землі 

Силезії та в околиці 
Зеленої Гури
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ЛеМКи ПоСТУПоВо 
ЗАБУВАЮТЬ ГоВіРКУ, ЯКА їх 
ЦеМеНТУє, НА КоРиСТЬ 
ПАНіВНих МоВ і ДеДАЛі 
МеНШе НАДАЮТЬ УВАГи 
еТНоГРАФічНоМУ ФАКТоРУ 
У ВЛАСНоМУ ПохоДжеННі

вільний виїзд ті, чиї оселі по-
страждали під час штурму Черво-
ною армією Дуклянського пере-
валу у вересні – жовтні 1944 року, 
а також русофіли, котрих серед 
лемків було чимало. Однак при-
хід радянських військ дещо на-
сторожив населення: коли воно 
побачило на власні очі голодну й 
босу «армію-визволительку», ба-
гато хто змінив беззастережне за-
хоплення на більш стримані асо-
ціації. 

Решту 35 тис. лемків було де-
портовано навесні 1947 року в 
межах операції «Вісла» на землі 
Силезії та в околиці Зеленої Гури. 
Приводом до виселення стала 
підтримка українцями Закер-
зоння боротьби УПА. Однак на-
віть сучасні польські історики 
вважають, що потреби виселяти у 
Варшави не було: українські по-
встанські сили на території 
Польщі були на той момент осла-
блені. На Лемківщині вони діяли 
лише в її східній частині, а коли 
агітатори ОУН приходили 
ближче Горлиць чи Криниці, то 
нарікали на страх лемків перед 
владою, через який ті могли ви-
казати інформацію польській мі-
ліції. Але це не вберегло найсу-
мирніших із українців від виве-
зення (депортували навіть чо-
тири села в Новоторзькому по-
віті, вже під Татрами, куди не мо-
гли потрапити навіть листівки від 
УПА). Ті з лемків, які «не всти-
гли» стати українцями, ними так 
і не стали, бо як мінімум 10 років 
– від 1947 до 1956-го – українська 
меншина в Польщі перебувала 
фактично на становищі спецпо-
селенців і не мала жодних куль-
турних прав. Проте лемківська 
тотожність і закритість групи убе-

регла її певною мірою від розчи-
нення в польському морі.

РоЗПоРоШеНА СПіЛЬНоТА
Лемківщина опустіла. Одні ви-
хідці з неї опинилися поблизу ро-
сійського кордону на Луганщині 
та Донеччині (хоч найбільше 
«українських» лемків таки попе-
реселялося згодом на південь 
Львівщини й Тернопілля), а другі 
– поблизу німецького. 
«Чом нас бідных не 
навчыла-с, / Як маме ро-
бити, / Або вшыткы 
оставати, / Або вшыткы 
іты. / Розділила ты наш 
нарід, / Як ріку, на двоє. / 
Та каждий бы летіл пта-
хом / Зо світа на своє», – 
запитує віршем Іван Го-
рощак у лемківської долі.

За комуністів лемки 
не почувались «удома» 
ніде. У Західній Польщі 
вони були на вигнанні й у 
розпорошенні, боялися 
говорити по-своєму на ву-
лиці, аби їх не назвали 
«бандерівцями» й «різу-
нами». На рідні землі 
після 1956 року мали змогу по-
вернутися тільки близько 5–10 
тис. «польських» лемків. Робили 
це, долаючи бюрократичні та ма-
теріальні перешкоди: бували ви-
падки, коли мусили викупову-
вати свій-таки дім від нового 
польського власника. Художник-
примітивіст світової слави Ники-
фор мусив утікати з нового місця 
поселення тричі, аж поки йому 
дозволили залишитись у Кри-
ниці.

В Україні лемки виявилися 
начебто й серед свого народу, але 
не на своїй землі (радянська істо-

ріографія цинічно писала про 
їхнє «возз’єднання» з вітчиз-
ною). На Галичині, де місцеві 
українці були більш-менш обі-
знані з культурою цієї етногра-
фічної групи, приїзд її представ-
ників сприйняли негативно: 
«Лемків-зайд нам не треба!». На 
весіллях співали образливих пі-
сень: «Ой ти лемку, скурвий сину, 

/ Чо-с приїхав на Укра-
їну? / Хати не маєш, під-
перта хата, / Штани по-
дерті, / На сраці лата». 
За спогадом лемкині 
Марії Жили, найбільше, 
що їй запам’яталося з 
того часу, – це прини-
ження переселенців 
місцевим населенням: 
«Сміялися з нашої 
мови, звичаїв. А з оги-
дою вимовлене ким-
небудь слово «лемки» 
стискало серце до 
болю. У 1950-ті роки 
принизливим було на-
віть одруження з пере-
селенцями. Тільки зі-
бравшись разом, могли 

вільно говорити своєю мовою, 
співати пісні».

МоДА БУТи ЛеМКоМ
З падінням комунізму страх зі-

знатися у своєму лемківському 
походженні поволі розвіявся. У 
Польщі було засновано дві гро-
мадські організації: Об’єднання 
лемків (ОЛ), проукраїнської орі-
єнтації, та Стоваришіня лемків 
(СЛ), котре пропагує належність 
до так званого четвертого 
східнослов’янського народу – ру-
синів. Голова Стоваришіня, кра-
ківський літературознавець 
Оле на Дуць-Файфер відмовляє в 
належності до лемківства тим, хто 
почувається також українцем. У 
Польщі відбуваються два лемків-
ські фестивалі-ватри. Один – на-
прикінці липня в Бескидах у селі 
Ждиня, його організовує ОЛ. Дру-
гий, «Ватра на вигнанні», – у селі 

До рідних місць 
після 1956 року 

мало змогу 
повернутися тільки 

близько 

5–10 тис.
 «польських» 

лемків
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Михалів Вроцлавського воєвод-
ства: його скликає СЛ. За остан-
німи умовами польського пере-
пису населення, можна подавати 
подвійну тотожність. Під час пе-
репису 2011 року в Польщі лем-
ками себе назвали 11 тис. осіб; із 
них 6 тис. визнали цю ідентич-
ність як єдину, 7 тис. – як першу, 3 
тис. – як другу (після польської 
або української). 4 тис. із цих 11 
тис. заявили про польську тотож-
ність як першу або другу.

В Україні, як пояснював го-
лова київського товариства 
«Лемківщина», колишній в’язень 
радянських таборів Микола Гор-
баль, «ми є свідками відбудови 
почуття регіональної тотожності 
за схемою: дідо був лемком – син 
його соромився, мав проблеми із 
прийняттям [лемківського похо-
дження] – внуки натомість по-
збавлені таких почуттів, для них 
це певна романтика. […] Запра-
цював підхід третього покоління, 
котре шукає «легенду про втраче-
ний рай». Лемківське стало попу-
лярним.

В останньому сезоні музич-
ного щоу «Голос країни» змусила 

буквально ридати телеглядачів і 
Святослава Вакарчука співачка із 
Дрогобича Христина Соловій, ви-
конавши лемківську пісню «Горе 
долом ходжу». У Facebook пере-
гляд відео цього виступу рекомен-
дувало 1777 осіб. У Польщі анало-
гічний до «Х-фактора» конкурс 
Must Be the Music два роки тому 
виграв гурт LemOn, лідер якого 
Ігор Гербут є задекларованим 
лемком, а його мама – авторкою 
підручника лемківської мови.

Фестивалі-ватри в Україні, 
окрім найвідоміших «Дзвонів 
Лемківщини» в Монастириську 
на півдні Тернопільщини, відбу-
ваються на Луганщині, Івано-
Франківщині й віднедавна на 
Полтавщині. Ми стаємо свідками 
появи музеїв, нових цікавих му-
зичних колективів. У Львові є ву-
лиця Лемківська, й продається 
«Лемківський» хліб, а київська 
«Лемківщина» виступила свого 
часу з ініціативою назвати «Лем-
ківською» одну зі станцій метро. 
В Києві, Львові, Івано-Фран ків-
ську, Ужгороді діють або поста-
ють лемківські церкви (головним 
чином греко-католицькі, на від-

міну від Польщі, де прорусинськи 
настроєні вихідці з етнографічної 
групи є вірними православ’ю).

Головна проблема лемків в 
Україні – поступове зникання їх-
ньої говірки. Григорій Матичак – 
лемко, що проживає в селі Пере-
можне на Луганщині, з жалем 
розповідає, що перше покоління, 
яке брало шлюб іще на своїй пра-
дідівській землі, було лемків-
ським, друге – це вже змішані 

люди, а третє перемішане по-
вторно, отож-бо «вже по всьому». 
Один із найактивніших лемків у 
Перемишлянах на Львівщині Во-
лодимир Шуркало визнавав, що 
говіркою спілкувалися лише 
вдома, натомість на вулиці му-
сили переходити на українську. 
Шуркало є одним із успішних 
підприємців у містечку, тож може 
дозволити собі ідеї на кшталт на-

УКРАїНЦі ПоВиННі 
СПРийМАТи СПАДщиНУ 
ЛеМКіВ ЯК щоСЬ СВоє, 
РіДНе і НеПоВТоРНе

З
адовго до народження співачки Юлії До-
шни на Лемківщині відбулися дві хвилі де-
портації. Вони знищили довоєн не об-
личчя краю. У Білянці, рідному селі Юлії, 

було чимало мішаних родин, тож їх не висе-
ляли. За словами Дошни, свого часу навіть по-
ляки говорили по-лем ків ськи, але в 1970-х ситу-
ація почала змінюватися і на лемків стали диви-
тися скоса. Часткове відродження прийшло з 
падінням комунізму. Нині в Білянці та інших се-
лах Горличчини двомовні таблички при в’їзді. 

У. Т.: Лемківські пісні, можливо, на пер-
ший погляд, або дуже сумні, або такі ве-
селі та ритмічні, що ноги ходять самі со-
бою. З чого це випливає?

– Думаю, що передусім це було пов’язано з 
їхнім нелегким життям. Тяжка робота в полі, не-
родюча земля (там не росла пшениця – жито та 
овес, відповідно були інші страви, особливо на 
різдвяному столі), а пізніше туга за рідним, най-
перше за рідною землею, бо хоч не була плодо-
вита, але все ж своя. Лемки дуже цінили і землю, 
і Бога. Цей зв’язок був міцний. Не проклинали 
Бога, як втратили землю, але ця туга була в них і 
виходила через озвучування. Думам, же до 
гнеска так є (тут і далі лемківська говірка з відпо-
відним правописом – Ред.). Навіть у тих людях, 
які залишилися на західних землях (Любуське та 
Нижньосилезьке воєводства Польщі з центрами в 

Зеленій Гурі та Вроцлаві. – Ред.), і в тих, кого ви-
селили на Схід в Україну, то є. Пам’ятають, як 
було дома.

А ще ця меланхолія, ці сумні пісні пов’язані 
також із тугою за мандрівничим життям (вважа-
ється, що лемки як пастуші племена прийшли в 
Бескиди у середньовіччі; наприкінці хіх – у 
першій половині хх століття чимало їх їздило 
на заробітки до Канади та США). Бо мандрівні 
люди мають іншу ментальність. Думаю, що ця 
свобода, котра не прив’язує людину до місця, та-
кож приносить інше самосприйняття. Кожна ві-
руюча людина то в собі має: потребу відчувати 
Бога, відчувати святість. Через це наші лемки 
були так тісно пов’язані з церквою, яку будували 
з любов’ю. Не хыжа для них была важна, то што 
в хыжи, а жебы церква была гарда. Цей Дім Бо-
жий був передовсім. На нього давали останні 
гроші. 

У. Т.: В Україні, принаймні на Галичині, де 
уявляли, ким є лемки, до них після депор-
тації ставилися спершу практично вороже. 
А зараз, навпаки, відбувається певне лем-
ківське відродження, стали популярними 
пісні лемків. Як усе це пояснити?

– Я знала про негативне ставлення галичан 
до лемків, сама про це чула. Ми з чоловіком 
приїздили в гості до його родини в селі Воля 
коло Микулинець. Там вважалося, що як п’яний 

Юлія Дошна:
Спілкувався  

Роман Кабачій

«Як хочеш зрозуміти бесіду лемка, 
то зрозумієш»
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– то лемко; як дурний – то лемко. З теперіш-
нім позитивним стосунком, думаю, феномен 
лежить у тім, що в кожній людині відроджу-
ється потяг до коріння, до джерел. У Польщі 
так само лемки, які проживають на західних 
землях, родыче стидалися, не бесідували по 
свойому, а тепер молоды люде, то славне 
третє поколіня хоче своє рідне знати, пле-
кати, і они мают велький жаль до родычів, же 
іх не вчыли ні рідной мови, не вчыли іх, кым 
вони є, що це було такою таємницею. 

У. Т.: У Польщі лемки мають дві органі-
зації: об’єднання лемків, що трима-
ється проукраїнських позицій, і Стова-
ришіня (Товариство) лемків, яке є учас-
ником русинського руху в світі. Ви три-
маєтеся посередині чи обговорюєте з 
лідерами цю проблему? 

– Не говорю з ними про це. Нам не 
треба тих сварок – нехай кожен робить те, 
що задумав, але нехай і шанує того іншого 
лемка, дакотры думат кус по-іншому. Якщо 
не греко-католик – погано. Як не право-
славний – погано. Якщо українець – то вже 
цілком погано. Шкода, що в ситуації, коли 
люди хочуть творити добро, хочуть налаго-
дити зв’язок з іншими, хочуть випрацювати 
спокій для себе і для покоління, у якому 
довелося жити, маємо діячів, які лишень 
сваряться. Я не підтримую цього підходу. 

Зараз Стоваришіня створює Інститут лем-
ківської культури, який буде при Руській бурсі 
у Горлицях. Він міг би бути для всіх, але пані 

Олена Дуць-Файфер, голова товариства, ор-
ганізувала це без допомоги й залучення ін-
ших. 

Часом маю враження, що поляки й 
українці мене більше шанують, аніж свої. 
Поляки – бо запрошують на різні свої свят-
кування, прекрасно приймають і сприйма-
ють. Україна надала мені звання заслуже-
ної артистки. 

У. Т.: Кого в лемківській культурі 
можна вважати вашими натхненни-
ками? Якщо взяти енді Воргола і Ни-
кифора, чим для них була Лемковина 
як мала батьківщина, що вони від неї 
взяли у свою творчість? 

– Важко сказати, що дала Енді Ворголу. 
Він, як і Никифор, втікав від свого похо-
дження. Воно було для нього затісним. Мав 
це в собі, але хотів бути над ним, теж такий 
свідомий вибір. Його душило таке похо-
дження. Не міг быты лем русином. 

Никифор знав, що є лемком, як і те, що 
як лемко він пропаде. Але так само мав сві-
домість, що є великим митцем. Хворий чи 
не хворий, виходив малювати. Тягнувся до 
тієї роботи, йшов із ліжка, аби тільки бути в 
праці. Це щось надзвичайне. Никифор є для 
мене взірцем артиста, митця, справжнього 
такого, а не лише від часу до часу, коли при-
йде тобі натхнення. 

Што му дала Лемковына? Духовність. 
Він із неї виріс. Був при тій церкві, вона його 
нагодувала на ціле життя! Це йому дало ін-

ший триб думання, бачення світу. Як ди-
вився на ікону, то розумів, що то не лише об-
раз, а цілий світ, космос. Що то канал єд-
нання з Богом, він умів з Ним спілкуватися. 

У. Т.: Ваш спів і твори Никифора дуже 
співзвучні…

– Це моє відчуття Никифора. Мені імпо-
нує те, що він тут у Києві «заіснував» (нещо-
давно в Національному музеї українського 
народного декоративного мистецтва відбу-
лася виставка Никифора. – Ред.), що укра-
їнці на нього чекали і прийняли як до хати 
своєї. Мені страшно жаль, що Никифор не 
пізнав щастя мати свого кутка, своєї хыжи, 
щоб мав куди повертатися і знав, що це 
його. Щоб мав біля себе людей, які би його 
насправді цінували, могли приголубити, 
сказати добре слово. Це неправда, що він 
був глухонімий і не можна було з ним дого-
воритися. Це як із тими українцями, котрі 
«не розуміють» лемка. Як дійсно хочеш зро-
зуміти його мову, його бесіду, то зрозумієш. 
Як не хочеш, то будеш сміятися і говорити, 
що мова його – це незрозуміло що. 

БіоГРАФічНА НоТА
Юлія Дошна. Лемківська співачка. Наро-
дилася 8 березня 1960 року в селі Білянка 
Горлицького повіту на Лемківщині. Зараз 
проживає у селі Лосє неподалік Горлиць 
(Польща). Керівник дитячого співочого ко-
лективу «Веретено». Записала чотири 
диски лемківських пісень та колядок. Має 
шістьох дітей та трьох онуків. 

зви вулиці імені рідного села Ра-
доцина на Лемківщині, нині не 
існуючого.

Те, чоГо НеМАє
Неподоланою перешкодою на 
шляху розвитку русинського по-
літичного проекту на базі лемків-
ської етнографічної групи є від-
сутність єдності в її середовищі. 
Лемки живуть у різних країнах 
світу, є вірними різних церков, 
поступово забувають говірку, яка 
їх цементує, на користь панівних 
мов і дедалі менше надають уваги 
етнографічному фактору у влас-
ному походженні. Як сказала в 
розмові з Тижнем лемкиня з 
повіту Сянок, виселена на Хер-
сонщину Марія Коваль (Ку-
земко), «якби ми не були укра-
їнці такі, як всі інші, чи ж нас би 
виселили?». Подібно висловлю-
валась у дослідженні Яцека Но-
вака із Кракова лемкиня з Ку-
кільників (Галицький район 
Прикарпаття): «Нас називають 
лемками, нехай називають, це 
тому, що ми з Лемківщини. Тут 
теж і інших називають рав’яками, 
гуцулами». Діти лемків асимілю-

ються – стають «просто» україн-
цями, поляками, словаками. 
Проте є частина й молодих лю-
дей, освіченість яких не дає змоги 
забути відтятий палець україн-
ської руки під назвою Лемко-
вина. Вони усвідомлюють слідом 
за представником львівської 
«Лемківщини» Іваном Щербою, 
що крім них нікому «бути лем-

ком». Бо, за Щербою, «знищено 
етнографічну цілісність карпат-
ської гілки української нації, 
зруйновано її духовну і матері-
альну культуру». Її не відновити, 
але поширювати про неї знання 
цілком можливо. При умові, 
якщо українці сприйматимуть 
спадщину лемків як щось своє, 
рідне й неповторне. 
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Як побудувати  
дорогу  

на тисячу років
Римські інфраструктурні  
об’єкти пережили свій час  

не тільки матеріально, а й ідейно 

Т
еза про те, що доба антич-
ності є колискою всього єв-
ропейського в позитивному 
сенсі, не голослівна: від та-

ких «китів», як гуманістична фі-
лософія, демократія та верховен-
ство права, аж до дрібничок на 
кшталт пристойних доріг усе ко-
рінням сягає настанов давніх ел-
лінів та римлян. Останнім часто-
густо закидають вторинність, на-
віть епігонство відносно перших, 
однак саме їм належить чималий 
стос інженерних винаходів та 
вдосконалень античних часів, 
якими ми широко користуємося 
до сьогодні: арки та куполи, ар-
мований бетон, багатоквартирні 
висотки, дороги з твердим по-
криттям, інженерні мережі тощо. 

ЦиВіЛіЗАЦіЯ ПочиНАєТЬСЯ 
З КАНАЛіЗАЦії
На межі VІІ–VІ століть до н. е. 
Віч не Місто утворювали кілька 
порівняно великих сіл, що розки-
нулися на вершинах та схилах 
розміщених один поблизу одного 
пагорбів, між якими лежала бо-
лотиста низина, що ускладню-
вала комунікацію. Тож п’ятий 
цар Риму, перший із трьох пред-

ставників етруської династії Лу-
цій Тарквіній Пріск (Тарквіній 
Древній), який правив у 616–579 
роках до н. е., заходився будувати 
дренажну систему, основною ма-
гістраллю якої стала Велика Кло-
ака (Клоака Максима). Спочатку 
то був відкритий канал, облицьо-
ваний каменем, а століття потому 
його трансформували в закритий 
тунель. На осушених територіях 
було закладено Форум – спільне 
для всіх мешканців римських па-
горбів торжище, яке згодом пере-
творилося ще й на центр суспіль-
ного життя та символ римських 
цінностей.

До створеної під Форум сис-
теми вже від початку VІ сто-
ліття до н. е. почали підключати 
«локальні водовідвідні мережі» 
навколишніх пагорбів, тож Кло-
ака Максима стала основним ка-
налізаційним колектором Рима. 
«Проектної потужності» споруди 
цілком вистачало, навіть коли в 
останні десятиліття до нашої ери 
столиця імперії перетворилася на 
перше в історії людства місто-
мільйонник. 

Понад те, Клоаку Максиму 
використовують за прямим при-
значенням і сьогодні. Щоправда, 
нечистоти в неї вже не скидають, 
але вона лишається головним 

колектором зливної каналізації 
історичного центру сучасної 
столиці Італії. Звісно, за понад 
2,5 тис. років існування цю спо-
руду не раз ремонтували та ре-
конструювали, але основа, закла-
дена ще під час будівництва 
«першої черги», залишилася 
практично незмінною. Тож і сьо-
годні дощова вода простує до 
Тиб ру руслом, мурованим етрусь-
кими майстрами за царя Таркві-
нія. Чудовий приклад римського 
підходу – споруда, що будувалася 
під цілком конкретну мету, втім, 
уже на стадії проектування пе-
редбачала виникнення в майбут-
ньому значно більших наванта-
жень. Така далекоглядність, по-
єднана з бездоганним виконан-
ням робіт, і забезпечила чи не 
вічне життя каналізаційного 
«серця» Рима.

ТВеРДиМ ШЛЯхоМ
Римляни рідко робили щось не 
«назавжди». Ще один яскравий 
приклад мислення категоріями 
«тисячолітньої величі» – до-
роги, які часто називають вій-
ськовими. Первинним поштов-
хом до їх будівництва справді 
були суто мілітарні потреби. 
Рим воював практично безпе-
рервно, часом із кількома воро-

Тиждень про-
довжує серію 
публікацій про 
технологічні 
винаходи, які 
змінювали істо-
рію людства, 
спричиняючись 
до цивілізацій-
ного поступу. 
Цього разу роз-
повідь про рим-
ські інфра-
структурні ви-
находи, які ви-
стояли випро-
бування часом. 
Про дирижаблі 
читайте у  
№ 24/2012, 
про трамваї –  
у № 27/2012, 
про літаки –  
у № 32/2012, 
про гелікоп-
тери –  
у № 45/2012, 
про радіо –  
у №4/2013. 

Автор:  
євген Синиця
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Про дороги 
за українськи-
ми сучасними 
«стандартами» 
– див. Тиждень 
№ 9/2013

гами одночасно, що потребу-
вало швидкого перекидання 
легіонів з одного фронту на ін-
ший. Вирішити цю проблему і 
мало спорудження шляхів. 

Першою римською дорогою з 
твердим покриттям вважається 
Via Appia, збудована у розпал 
Самнітських війн. Ініціатором 
її будівництва став у 312 році 
до н. е. цензор Аппій Клавдій 
Цек, на честь якого вона згодом і 
була названа. Перші 195 км Аппі-
євої дороги сполучили Рим із Ка-
пуєю – головним опорним пунк-
том у протистоянні із самнітами і 
взагалі в завоюванні Південної 
Італії. Значно пізніше, вже після 
остаточного опанування римля-
нами півдня Італії, вона збільши-
лася понад удвічі: від Беневенте її 
продовжили до головного порту 
на «підошві» «італійського чо-
бота» Таренту, а звідти спряму-
вали чітко на схід – до Брундізія 
на Адріатичному узбережжі, від 
якого найкоротшим шляхом 
можна було дістатися морем до 
Балкан. Ці роботи завершилися у 
120-х роках до н. е. Загальна 
довжина Via Appia тепер ся-
гала 540 км, з Рима до Брундізія 
можна було дістатися за 15 днів. 

Римляни доволі швидко 
оцінили переваги критих доріг, 
тож протягом ІІІ–ІІ століть 
до н. е. мережа цих магістра-
лей з'єднала всю Італію, а від ІІ 
століття до н. е. такі шляхи бу-
дували в будь-якій щойно при-
єднаній провінції: Іспанії, Гал-
лії, Британії, на Балканах, у 
Північній Африці, Малій Азії, 
Леванті. Вже в імперський пе-
ріод, починаючи від рубежу ер, 
транспортна система вдоскона-
лювалася в бік більшого розга-
луження й пристосування до 
поточних потреб. Via Appia ілю-
струє й ще одну особливість 
римського підходу – спору-
дження кожної нової дороги 
чи-то нової ділянки вже наяв-
ної не було самоціллю, а мис-
лилося як логічний розвиток 
уже існуючої системи.

Щоправда, відомі й винятки з 
правила суцільної системи. Зок-
рема, автономна римська дорога 
була в Криму, і з’єднувала вона 
основні опорні бази римлян у ре-
гіоні: Херсонес (сучасний Севас-
тополь) та Боспорське царство 
обабіч Керченської протоки. На 
жаль, від неї сьогодні лишилося 
тільки кілька погано збережених 
ділянок між Херсонесом та руї-

нами римської фортеці Харакс на 
околицях сучасної Гаспри. Про 
те, наскільки вона відповідала так 
званому римському стандарту, су-
дити за цими залишками важко. 
Ані Крим, ані Північне Причорно-
мор’я загалом не можна вважати 
повноцінною провінцією імперії, 
римська військова присутність 
тут радше подібна до сучасної мо-
делі створення військових баз у 
регіоні впливу. Однак і за такої 
моделі, як бачимо, щойно вини-
кала потреба в інфраструктур-
ному забезпеченні охорони стра-
тегічно важливого осередку –  
і воно миттєво з’являлося. 

РиМСЬКий СТАНДАРТ
У чому ж полягав згаданий 
вище римський стандарт? До-
рогу будували для того, щоб як-
найшвидше дістатися з пункту 
А до пункту Б. Звідси випли-

вало, що вона має бути: а) мак-
симально прямою; б) макси-
мально плавною; в) стикатися з 
мінімальною кількістю природ-
них перешкод, насамперед вод-
них. На практиці все було наба-
гато складніше, однак пошук 
здорового балансу між трьома 
зазначеними базовими вимо-

гами й лежав в основі плану-
вання римських шляхів. 

Дорога мислилася як послі-
довність найменшої можливої 
кількості ідеально прямих із міні-
мальними перепадами за висо-
тою ділянок. Якщо для уник-
нення «зайвих» поворотів треба 
було, приміром, зрізати частину 
пагорба, це не вважалося мар-
ною працею. У гірській місце-
вості триматися ідеальної прямої 
було значно складніше, але й тут 
намагалися скоротити маршрут, 
вирубуючи тунелі (найчастіше 
доволі короткі, але відомі рим-
ські тунелі завдовжки кілька со-
тень метрів).

Раціональні планувальні рі-
шення обов’язково поєднува-
лися з бездоганними конструк-
тивними. Саме римляни вина-
йшли багатошарове дорожнє 
полотно, в основі якого було 
кілька послідовних пластів 
утрамбованого щебеню та гра-
вію, що комбінувалися з піском. 
У більшості випадків зазначена 
«подушка» викладалася у спеці-
ально викопані заглиблення та-
ким чином, щоб верхня її час-
тина була дещо нижчою від 
природного рівня поверхні. На 
неї поміщали власне тверде по-
криття – бруківку з доволі вели-
ких кам’яних плит, яка, на-
впаки, мала бути буквально на 
кілька сантиметрів вища від за-
значеного рівня поверхні. З ІІ 
століття до н. е. між «подуш-
кою» та бруківкою стали вміщу-
вати шар цементу, що не лише 
зміцнював брук, а й поліпшував 
гідроізоляцію «подушки», запо-
бігав її розмиванню (див. До-
рога за римським стандар-
том). 

Якнайшвидшому видаленню 
вологи сприяв і ще один рим-
ський винахід – дорожній про-
філь. У перетині римська дорога 
плавно понижувалася від осьової 
до обочин, тож дощова вода сті-
кала обабіч полотна й опинялася 
в дренажних канавах. Уявити 
епічну миргородську калюжу на 
ній просто неможливо. 

Тіло дороги зазвичай руйну-
валося хіба що внаслідок якихось 
катастрофічних подій. Утім, од-
нією з таємниць довговічності 
римських шляхів було те, що й 
планові, й позапланові ремонти 
намагалися здійснювати в макси-
мально стислі терміни, не дово-
дячи проблемні ділянки до геть 
жалюгідного стану. 

ПРиСТойНі ШЛЯхи 
КоМУНіКАЦії 
ЗАБеЗПечУВАЛи ВійСЬКоВий 
ЗАхиСТ, АДМіНіСТРАТиВНУ 
КеРоВАНіСТЬ ТА еКоНоМічНУ 
іНТеГРоВАНіСТЬ і РиМСЬКої 
ДеРжАВи ЗАГАЛоМ,  
і оКРеМих її РеГіоНіВ
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СтікДорога за римським
стандартом

 Кам’яні плити

ЦементПісок
Гравій
та щебінь



Проблемними були пере-
прави через річки, насамперед 
повноводні. Ненадійність бродів 
та низька пропускна спромож-
ність поромів спонукали до будів-
ництва мостів. Суцільнокам’яні 
мости з одним або кількома арко-
вими прольотами споруджували 
на малих та середніх річках. Че-
рез великі перекидали частіше 
комбіновані конструкції: най-
уразливіші місця мосту – опори-
бики – мурували, а настил ро-
били дерев’яним. При цьому 
дерев’яні частини прольотів теж 
найчастіше мали саме аркову 
конструкцію, що підвищувало 
надійність та довговічність спо-
руди загалом.  

Зокрема, таку конструкцію 
мав найбільший із-поміж відо-
мих нам римських міст Траяна, 
перекинутий близько 105 року 
н. е. через Дунай дещо нижче від 
Залізних воріт поблизу сучасних 
Дробета-Турну-Северин (Руму-
нія) та Кладово (Сербія). Цікаво, 
що його дерев’яну частину зруй-
нували самі римляни ще в ІІІ – 
на початку ІV століття н. е., а ось 
більше ніж половина кам’яних 
опор збереглися дотепер. Понад 
те, дві з них, що заважали судно-
плавству на Дунаї, з великими 
труднощами знесені аж у другій 
половині ХІХ століття. Себто 
якість робіт була така, що недо-
глянута протягом щонайменше 
півтори тисячі років споруда збе-
рігала конструктивну міцність. 
Про мости, які використовували 
«за прямим призначенням» і 
після римлян та своєчасно ре-
монтували, годі й казати: чимала 
їхня кількість і донині справно 
функціонує в різних куточках 
світу.

ВічНі ДоРоГи
Довговічність не лише мостів, а й 
римських доріг загалом також 
вражає. Зокрема, європейські ди-
пломати, що подорожували Ос-
манською імперією у ХVІІІ–ХІХ 
століть, зазначали, що найкра-
щими шляхами в Анатолії є… 
збудовані ще протягом І–ІІ сто-
літь н. е. римські військові до-
роги. Не кращою була ситуація і в 
Румелії (європейських володін-
нях Оттоманської Порти). Голов-
ною магістраллю тут лишалася 
Via Egnatia, яка колись з’єд ну вала 
Диррахій (сучасний Дуррес в Ал-
банії) та Візантію (Константино-
поль – Стамбул) і якій виповни-
лося чи не дві тисячі років.

А ось у Західній Європі доля 
римських доріг складалася по-
різному. У віддалених провін-
ціях, приміром Британії та Галлії, 
транспортні мережі занепали ще 
в ранньому Середньовіччі. Нова 
епоха просто не мала ні потреби в 
цих спорудах, ні можливостей 
підтримувати їх у належному 
стані. Функціонуючими лиша-
лися хіба що невеликі ділянки та 
такі стратегічні об’єкти, як мости.  

Протягом періоду розквіту 
доцільність вкладань в інфра-
структуру для Риму, щоправда, 
жодних сумнівів не викликала. 
Доречність хороших доріг у вій-
ськовому аспекті була цілком на-
очною: Рим раз по раз перема-
гав. Водночас незабаром стали 
зрозумілими й переваги, що ле-
жали дещо глибше. Магістралі 
сприяли пожвавленню відносин 
між різними частинами рим-
ських володінь. Ідеться не лише 
про банальну торгівлю або 
швидку циркуляцію офіційної 
інформації, яку забезпечувала 
спеціальна кур’єрська служба із 
системою поштових станцій. До-
рогами «мандрували» ідеї, всі-
лякі інновації, корисні навички 
та вміння. Вони доволі швидко 
обростали постоялими дворами 
та іншими подібними закла-
дами. Тож вкладення в інфра-
структуру цілком себе виправдо-
вували: пристойні шляхи сполу-
чень забезпечували військовий 
захист, адміністративну керова-
ність та економічну інтегрова-
ність і держави загалом, і окре-
мих її регіонів. 

ВоДоГоНи СМАчНої ВоДи
Достатня кількість якісної питної 
води була зазвичай чи не голов-

ною проблемою для будь-якого 
античного осередку. Задля її по-
стачання в давнину будували чи-
мало доволі складних споруд, од-
нак саме римляни створили в цій 
царині черговий інженерний ше-
девр – акведук. 

Головною проблемою, яку 
вирішували римські інженери 
під час зведення акведуків, було 
забезпечити напір води. Якщо 
природний ухил місцевості був 
достатнім, будували підземні ка-
нали, а там, де ландшафт плас-
кий, потрібний ухил створювали 
штучно за допомогою аркад. Ви-
користання саме останніх, а не 
суцільних стін мало чимало резо-
нів: така конструкція була стійкі-
шою до руйнувань, економилися 
матеріали, нарешті, траса водо-
гону не ставала перепоною для 
переміщень. 

Римських інженерів насампе-
ред цікавила якість води. Акве-
дуки тягнули не просто від най-

«ПОСПІШАЙ 
ПОВІЛьНО!» 
Водогони 
Вічного Міста, 
побудовані в 
римські часи, 
досі справно 
функціонують 
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ближчого джерела, а від най-
ближчого джерела зі смачною 
водою. Часто-густо воно було за 
кілька десятків кілометрів від 
споживача (найдовший рим-
ський акведук, збудований для 
постачання водою Карфагена у 
ІІ столітті н. е., був понад 140 км 
завдовжки). Втраті якості про-
дукту намагалися всіляко запо-
бігти, і муровані канали мали ви-
ключити потрапляння небажа-
них домішок. 

І підземні ділянки, і аркади 
свідчать не тільки про високу 
якість виконання будівельних ро-
біт, а й про точність інженерних 
розрахунків. Утім, що з цих двох 
складових вражає більше, судити 
важко. 

Латинський вислів «Поспі-
шай повільно!», вочевидь, відоб-
ражав ідеальне втілення в життя 
проектних задумів архітекторів, а 
також довговічність римських 
споруд. Приміром, збудований у 
ІV столітті н. е. константинополь-
ський акведук Валента забезпе-
чував питною водою мешканців 
центральних районів Стамбула 
ще в середині позаминулого сто-
ліття. Інший усесвітньо відомий 
римський акведук Пон-дю-Гар на 
півдні Франції основну функцію 
втратив ще в Середньовіччі, але 
його нижню аркаду використову-
вали як міст до другої половини 
ХVІІІ століття. 

 
іДеї, що ПеРежиЛи СВій 
чАС 
Цікаво, що інфраструктурна 
мережа, подібна до римської, 
була непотрібною протягом не 
лише Середньовіччя, а й прак-
тично всього Нового часу. Не 
існувало ані споруд римського 
розмаху, ані економічних мож-
ливостей для їх будівництва та 
утримання. Попри те що за-
лишки античних доріг, мостів 
та акведуків постійно муляли 
очі мешканцям значної час-
тини Європи, створити щось 
подібне не намагалися. Хіба що 
використовували зведене ще за 
римлян і так-сяк підтримували 
його в придатному для вико-
ристання стані. Попит на рим-
ські ідеї в галузі інфраструк-
тури з’явився лише в ХІХ сто-
літті. 

Першою ластівкою тут слід 
вважати макадамські дороги. 
Інженер-шотландець Джон Мак-
Адам (1756–1836) від середини 
1810-х років запровадив у Вели-

кій Британії новий (чи то добре 
забутий старий) тип дорожнього 
покриття: «подушку» з кількох 
шарів гравію та щебеню, якою 
вкривали ґрунтовки. Від рим-
ських та сучасних ці шляхи від-
різнялися тільки браком твер-
дого покриття. Дещо пізніше 
верхній пласт «подушки» стали 
заливати гудроном, тобто отри-
мали цілком сучасну конструк-
цію дорожнього полотна.

Щоправда, між макадамами, 
як назвали такі дороги, та рим-
ськими viae publicae (народними 
дорогами) була ще одна суттєва 
різниця: у Британії ХІХ століття, 
а згодом і в інших країнах Європи 
«новий одяг» отримували старі, 
ще середньовічних часів, шляхи, 
часто-густо криволінійні та не 
такі вже й короткі. А ось ідея, як 
найшвидше дістатися з пункту А 
до пункту Б, стала в пригоді в ін-
шій сфері дорожнього будівни-
цтва, що набирала обертів саме в 
цей час. Ідеться про залізниці, 

для яких прямизна та відсутність 
значних ухилів на підйомах і 
спусках були набагато важливі-
шими. Тож додаткові земляні ро-
боти з вирівнювання траси знову 
почали вважати конче потріб-
ними, а не просто забаганками. 
Згодилися в будівництві й рим-

ські аркові споруди, адже деякі 
залізничні віадуки ХІХ століття 
чи не один в один копіюють кон-
струкції конкретних римських 
акведуків. 

Принцип «найкоротшого 
шляху» щодо шосейних доріг по-
слідовно стали застосовувати 
лише від початку ХХ століття, з 
поширенням автомобілів. Піоне-
ром у цій царині була Німеччина, 
тож і тепер ми називаємо такі 
«дороги класу люкс» німецьким 
словом «автобан» (буквально – 
дорога для авто). Цікаво, що пер-
винна мотивація до їх будівни-
цтва в німців була така сама, як і в 
римлян, – потреба якнайшвидше 
перекидати з фронту на фронт 
війська і решту необхідних ресур-
сів. Щоправда, чомусь закріпи-
лася легенда, що автобани є вина-
ходом нацистських стратегів, хоча 
насправді такі магістралі почали 
споруджувати ще напередодні 
Першої світової. Другий Рейх пе-
редбачав війну на два фронти аж 
ніяк не гірше від Третього, що по-
слуговувався сумним досвідом 
попередників. Утім, німецькі ав-
тобани, на відміну від viae 
militares, своє первинне завдання 
зрештою не виконали. А ось по-
бічні результати згодом були ті 
самі: ідеально спланована та ви-
сокоякісно збудована інфраструк-
тура стала одним із рушіїв еконо-
мічного поступу.

Було б перебільшенням одно-
значно стверджувати, що до-
рожнє будівництво ХІХ–ХХ сто-
літь є простою калькою римських 
винаходів у цій царині. Однак усі 
базові ідеї, вперше апробовані на 
практиці римлянами, просто ви-
тають у повітрі. 

ЯКіСТЬ РиМСЬКих РоБіТ 
БУЛА ТАКА, що 
НеДоГЛЯНУТА ПРоТЯГоМ 
щоНАйМеНШе ПіВТоРи 
ТиСЯчі РоКіВ СПоРУДА 
ЗБеРіГАЛА МіЦНіСТЬ

ПАМ’ЯТНИК 
ЯКОСТІ.  
Найвищий 
давньорим-
ський акведук 
Пон-дю-Гар 
(48 м), спору-
джений близь-
ко 2 тис. років 
тому як скла-
дова частина 
50-кілометро-
вого водогону 
до римського 
міста Нім, до 
сьогодні збе-
рігся в хоро-
шому стані 
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червоні мрії

В
ернер фон Браун, геніаль-
ний конструктор ракет 
Saturn V Moon, який плану-
вав експедиції на Марс іще 

після публікації в 1948 році своєї 
книжки «Das Marsprojekt» 
(«Марсіанський проект»), запро-
понував пілотовану місію на Чер-
вону планету тодішньому прези-
дентові США Річардові Ніксону 
невдовзі після висадки на Місяць 
Армстронґа й Олдріна 20 липня 
1969 року.

Але їй не судилося здійсни-
тися. Програму Apollo згорнули 

достроково, і астронавти світу  
41 рік після того не підніма-
ються далі низької навколозем-
ної орбіти. Одначе з появою ам-
бітної приватної космічної га-
лузі, відомої також як New 
Space, яка пропонує космічні 
польоти за набагато нижчими 
цінами, ніж державні про-
грами, давня мрія починає 
оживати. Елон Маск, засно-
вник компанії SpaceX, чиї ра-
кети вже доправляють вантажі 
на Міжнародну космічну стан-
цію (МКС), не приховує своїх 
марсіанських амбіцій. Дві при-
ватні організації вже оголо-
сили про плани експедиції на 
Марс без підтримки держав-
них ресурсів. Одна з них – 
Inspiration Mars, винахід пер-
шого у світі космічного туриста 
(2001 рік) Денніса Тіто, друга 
– Mars One, компанія нідер-
ландського підприємця Баса 
Лансдорпа.

Обох підштовхнуло до дії не-
вдоволення зусиллями дер-
жави, яка десятки років руха-
ється по колу (щоправда, не на 
орбіті). Уряд Барака Обами ого-
лосив про план відправити пі-
лотовану експедицію на Марс у 
2030-х роках. Та, оскільки 
НАСА останнім часом перетво-
рилася на іграшку в руках полі-
тиків (обидва Джорджі Буші, 
старший і молодший, пропону-
вали такі експедиції, але на 
тому все й закінчилося) й 
оскільки бюджету агенції загро-
жує зменшення, мало хто вірить 
у здійсненність цих планів. Як 
сказав Тіто, представляючи 
Inspiration Mars, «такими тем-
пами нічого ніколи не по-
чнеться».

Крім ентузіазму, є і серйозні 
причини для скептицизму. Віді-
слати людей на Марс буде над-
звичайно важко. Куди важче, 
ніж на Місяць. По-перше, Чер-
вона планета набагато далі. По-
літ Apollo до супутника Землі 
тривав три дні, а переліт до 
Марса займе кілька місяців. По-
трібен буде абсолютно надійний 
космічний корабель. Величезна 
відстань означає і затримки 
зв’язку. 

Проведення кількох місяців 
у відкритому Космосі супрово-
джується дістанням серйозних 
доз радіації. Інформація, зі-
брана апаратом Curiosity під час 
польоту на Марс, свідчить: екі-
паж може наразитися на дозу 

За 
повідомленнями 

програми Mars 
One, від моменту 

оголошення у 
квітні про прийом 
заявок уже майже 

80 тис.
 осіб зголосилися 

стати 
астронавтами, які 
здійснюватимуть 
політ на Марс в 

один кінець

Для ентузіастів міжпланетних подорожей Марс 
завжди був «землею обітованою». Дві нові 
приватні місії свідчать, що Червона планета 
вабить землян, як і раніше
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опромінення, близьку до макси-
мальної, що її дістають астро-
навти НАСА впродовж життя. А 
якщо раптом на Сонці станеться 
одне з регулярних збурень, відо-
мих як «корональні викиди 
маси», що супроводжуються ве-
личезними сплесками іонізую-
чого випромінення, то цей мак-
симум може бути значно пере-
вищено.

ЯК ЗоРі СТАНУТЬ
Обидві експедиції розраховують 
використовувати Falcon Heavy, 
розробку компанії SpaceX – за-
плановану вдосконалену версію 
наявної моделі ракети Falcon. Але 
навіть за наявності дешевих ра-
кет експедиція на Марс без фі-
нансової підтримки держави ви-
магає розумної і радикальної еко-
номії коштів. У випадку із проек-
том Тіто це означає, що, хоча 
його астронавти пролітатимуть 
на відстані 140 км (90 миль) від 
поверхні Марса, посадку вони не 
здійснюватимуть. Для його місії 
потрібен двомісний корабель 
(можливо, варіант космічної кап-
сули Dragon виробництва SpaceX, 
яку зараз використовують для 
транспортування вантажів на 
МКС). Цей літальний апарат 
ляже на траєкторію «вільного по-
вернення» в напрямку Марса. 
Майстерно розрахована орбіта 
корабля дасть змогу відправити 
його до Червоної планети єди-
ним короткочасним увімкненням 
ракетних двигунів. Далі все ро-
бить сила тяжіння. Космічний 
корабель виконає виток навколо 
Марса й вийде на точно розрахо-
вану траєкторію, яка через кілька 
місяців підведе його назад до 
входу в атмосферу Землі. На зво-
ротному шляху доведеться зро-
бити лише мінімальну корекцію 
курсу. Орбітальна механіка – 
одна зі спеціальностей Тіто. Пе-
ред тим, як звільнитися з JPL і 
стати інвестиційним менедже-
ром, він розраховував орбіти для 
марсіанських зондів.

Відмова від посадки набагато 
спростить завдання. Не потрібно 
жодних складних маневрів на 
марсіанській орбіті. Як і посадко-
вих модулів чи систем життєза-
безпечення на поверхні планети. 
Це економить пальне і, що ще 
важливіше, зменшує стартову 
масу (вона є найпомітнішою із 
проблем для будь-якої космічної 
експедиції). Команда Тіто споді-
вається зекономити ще більше, 

запустивши корабель у 2018 році, 
щоб скористатися рідкісним 
сприятливим розташуванням не-
бесних тіл, які уможливлять політ 
до Марса за рахунок сил гравіта-
ції в обидва боки за 501 день (за-
мість двох років за звичайних об-
ставин). А тому реально буде ви-
користовувати менші запаси їжі 
та води.

Якщо вважати, що технічні 
питання можна вирішити, то го-
ловними проблемами для Тіто за-
лишаються час і гроші. Термін на 
організацію польоту припадає 
дуже малий. Якщо все не буде го-
тове до січня 2018 року, то через 
тонкощі орбітальної механіки на-
ступний сприятливий момент для 
короткої мандрівки настане не 
раніше 2031 року. І навіть така 
максимально полегшена спартан-
ська експедиція з максимальним 
використанням наявних техноло-
гій та без проведення висадки все 
одно обійдеться дуже дорого. 
Програма Inspiration Mars не на-
дає офіційного кошторису, але ре-
дактор і видавець інтернет-
тижневика Space Review Джеф 
Фауст вважає, що вона, ймовірно, 
обійдеться «дуже приблизно в мі-
льярд доларів». Тіто може спро-
бувати зібрати ці кошти за раху-
нок особистих пожертв, продажу 
медіа-прав, угод зі спонсорами і 
доброчинництва колег-магнатів.

Це вельми масштабне й не-
безпечне завдання, але в межах 
технічних можливостей. Напри-
клад, Джеф Фауст дає один шанс 
із трьох, що Тіто вдасться здій-
снити задумане.  

МАРСіАНСЬКі РоБіНЗоНи
Тіто хоче спростити завдання, 
тому не планує висадки на чужій 
планеті. А проект Mars One має 
намір зробити його легшим за ра-
хунок відмови від повернення. 
Чотири члени екіпажу (якщо 
прибудуть на Марс живими і здо-
ровими), проведуть решту життя 
на Червоній планеті. Вони збуду-
ють житлову зону зі свого косміч-
ного корабля й надувних модулів, 
укритих реголітом (подрібненою 
породою, з якої складається мар-
сіанський ґрунт). Крім того, ця 
експедиція буде не єдиною. Кожні 
два роки до «марсіан» приєднува-
тимуться ще чотири «біженці» із 
Землі, і в перспективі буде ство-
рено справжню повноцінну коло-
нію. Наскільки це можливо, вони 
вироб лятимуть харчові продукти, 
воду й матеріали на місці, хоча 

відбуватиметься й постачання 
всього того завдяки регулярним 
вантажним перевезенням із 
Землі.

Якщо програма Inspiration 
Mars працює за напруженим гра-
фіком, то Mars One – узагалі в ав-
ральному порядку. Організатори 
збираються збудувати цього року 
на Землі копію житлового мо-
дуля для тренувань. Безпілотна 
вантажно-транспортна експеди-
ція вирушить на Червону планету 
в 2016-му, тож перші астронавти 
(які повинні висадитись у 2023-
му) знайдуть усе необхідне. 
Роботи-марсоходи проведуть роз-
відку місцевості, щоб знайти під-
ходящий майданчик для колонії. 
Усе це передаватимуть на Землю, 
тож права на телетрансляцію (ра-
зом зі спонсорськими контрак-
тами, пожертвами й, можливо, лі-
цензіями на технології) допомо-
жуть покрити гігантські затрати 
($6 млрд лише на першу пілото-
вану експедицію). Принаймні те-
оретично.

Доктор Олдрін, палкий захис-
ник пілотованих космічних екс-
педицій і один із небагатьох лю-
дей із досвідом польотів поза зем-
ною орбітою, переконаний, що це 
єдино правильний варіант. І хоча 
більшість землян лякає сама 
думка про те, щоб провести кілька 
небезпечних місяців у вакуумі й 
прожити решту життя в крижаній 
безповітряній пустелі за міль-
йони миль від дому, багатьох 
Марс притягує. За повідомлен-
нями програми Mars One, від мо-
менту оголошення у квітні про 
прийом заявок уже майже 80 тис. 
осіб зголосилися стати астронав-
тами.

Цілком можливо (й навіть 
імовірно), що жодна з цих місій 
не відбудеться. Тіто має кращі 
перспективи, але шансів на успіх 
значно менше, ніж на невдачу. 
Лансдорп підняв планку занадто 
високо, щоб його плани можна 
було сприймати серйозно. А те, 
що діється останнім часом із 
НАСА, свідчить, що і її плани 
змете майбутній президент. 
Хоча ніщо не зіб’є з курсу справ-
жніх фанатів Космосу, які де-
сятки років обговорюють мож-
ливості експедиції на Марс. Вар-
тість позаземних польотів іще 
ніколи не була така низька, тож 
навряд чи ця мрія зникне просто 
так. Отже, якщо навіть заплано-
вані зараз місії не відбудуться, 
вони не останні. 

Приватна місія 
компанії Inspiration 

Mars, що 
передбачає 
здійснення 

безпосадкового 
пілотованого 

польоту до Марса й 
повернення на 

Землю за 501 день, 
коштуватиме 

близько 

$1 млрд 

Програма Mars 
One, яка 

передбачає 
висадку та 

поселення на 
Червоній планеті,  

обійдеться у 
щонайменше 

$6 млрд
 лише для першої 

пілотованої 
експедиції

© 2013 the 
economist 
Newspaper 
Limited. all 
rights reserved

космос|НАВіГАТОР

№ 30 (298) 26.07–1.08.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|45



Автор:  
ілько  

Майдачев-
ський

Зрілий середній клас
Тиждень на гірських серпантинах 
Мальорки перевіряв  
нову Toyota Corolla на зрілість

М
оя дружина ствер-
джує, що в кожної ав-
тівки є стать, бук-
вально в кожної. Роз-

мір, потужність, клас не мають 
значення – тільки характер. 
Скажімо, Mustang – хлопець, а 
Ferrari – безумовно, дівчина. 
Шикарна, дорога, недосяжна, з 
класною фігурою (типу Періс 
Гілтон), але дівчина. Чому – не 
питайте, але в цьому сенсі нова 
Toyota Corolla, поза сумнівом, 
належить до чоловіків. При-
чому дорослих.

Загалом седани малого се-
реднього класу не створені для того, щоби 

дивувати. Це так, 
робоча конячка для пред-
ставників… правильно, серед-
нього класу! У будні воно сми-
ренно долає затори, везучи на 
роботу батька сімейства, у ви-
хідні транспортує на дачу дру-
жину, двох дітей і тещу. Від 
нього вимагається що? Надій-
ність, передбачуваність, певний 
мінімум комфорту, з одного 
боку, а з іншого – адекватна ціна 
й скромність у побуті, себто не 
надмірна зажерливість. Будьмо 
відверті: легенда під назвою 
«Corolla» стартувала саме з цієї 
відмітки відносної споживацької 
невибагливості, й це було ще до 
народження значної кількості 
нинішніх водіїв. Від далекого 
1966 року Toyota продала 
близько 40 млн «Королл», випе-
редивши всіх «Жуків» із «Ла-
дами» і ставши абсолютним 
чемпіоном світу з популярності 
за версією Книги Ґіннесса.

Відтоді змінилося кілька по-
колінь не лише покупців, а й са-
мих легендарних автівок: ни-
нішнє, яке щойно стартувало в 
Україні, одинадцяте.  

Нова – ну то ми ж домови-
лися, що він чоловік, – новий 
Corolla нібито й не народжений, 
щоби вражати уяву, проте пев-
ний елемент несподіванки під 
час знайомства все ж є. У нього 
мужнє обличчя, мускулястий 
торс і короткий зад. Дизайнери 
спромоглися створити образ, 
що викликає силу-силенну по-
зитивних асоціацій: енергій-
ний, стрімкий, елегантний, 
мужній, тільки не слово «деше-
вий». Окрема ремарка – тойо-
тівські інженери подбали про 
мінімальні зазори між елемен-
тами конструкції нового Corolla, 
які взагалі-то характерні для 

Toyota Corolla 2013 Технічні характеристики

Двигун 1,3 1,6 1,6 1,8

Максимальна потужність, к. 
с. при об./хв 99/6000 122/6000 122/6000 140/6400

Трансмісія Механічна 6-ст.               CVT

Привод Передній

Максимальна швидкість 180 195 185 195

Розгін 0–100 км/год 12,6 10,5 11,1 10,2

Витрата пального, комбіно-
ваний цикл (заявлений ви-
робником) 

5,6 6,6 6,3 6,4

Кліренс, мм 145

Довжина, мм 4620

Ширина, мм 1775

Висота, мм 1465

Колісна база, мм 2700

Об’єм багажного відділення, л 452

Місткість паливного бака, л 55

Ціна, грн 153 370–286 345

Ціни вказано станом на 23 липня 2013 року 
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автівок преміум-
класу. Наскільки можна 

зрозуміти, то і є центральна 
ідея проекту: наситити відносно 
бюджетну машину (ціна за-
лежно від комплектації стартує 
від 153 тис. грн) принадами, що 
вважаються атрибутами сут-
тєво дорожчих моделей. Зазви-
чай це працює безвідмовно. Так, 
років 20 тому скромненька Clio 
порвала місцевий французький 
ринок завдяки тому, що в ній 
встановили… автоматичні скло-
підйомники. Тут дещо інше: 
Corolla справді поводиться, ніби 
дорога й досконала машина. За-
пуск двигуна кнопкою… Медіа-
центр із сенсорним екраном, 
кнопками керування на кермі, 
камерою заднього виду… Та що 
там камера – автоматичного 
паркувальника не хочете? Їдете 
вздовж машин, що вишикува-
лися праворуч, комп’ютер оці-
нює порожні місця, щойно вирі-
шує, що втиснетеся туди, подає 

сигнал – вмикаєте задню пере-
дачу, й він самостійно викручує 
кермо, доки ідеально не впише-
теся в лузу. На цьому тлі деталі у 
вигляді алюмінієвих та шкіря-
них вставок, сила-силенна ма-

леньких дрібничок на 
кшталт козирків чи вну-

трішньої ручки багаж-
ника (до речі, сам 

багажник – 452 
л!), ящичків, поли-
чок і схованок 

сприймаються як 
щось природне. До 
хорошого швидко 

звикаєш.
На трасі жодних 

сюрпризів Corolla не 
пропонує, що й не 

дивно. Авто не ство-
рювали для перегонів 

у Ле-Мані. Двигун 1,6 із 
автоматом реагує 

цілком при-
стойно, без іс-
терик, з одного 
боку, і без над-

мірної млявості – з 
іншого. Подекуди, я б 

сказав, меланхолійно. Що-
правда, є ще варіанти 1,3 для 
особливо заощадливих і 1,8 
(140 конячок) для надто не-
терплячих, тут цілком дореч-
ною буде шестиступінчаста ме-
ханіка. Якщо ж є потреба чи ба-
жання політати, натискаєте 
кнопку «Спорт» – у цьому ре-
жимі коробка підлаштовується 
на спортивну манеру їзди, але 
тоді вже про економію дове-
деться забути. Щодо слухня-
ності, то все в межах очікувань: 
кермо інформативне, система 
курсової стабілізації працює 
вправно, ABS відчутно поро-
зумнішала, тобто передбачено 
систему розподілу гальмівного 
зусилля й ще кілька вдоскона-
лень, які описуються сухими 
абревіатурами: EBD, BAC, TRC, 
HAC. Колега, з яким ми ділили 
маршрут, вирішив побешкету-
вати й спробувати кілька ризи-
кованих «поліцейських розво-
ротів», на які особисто я не на-
важився б, – нічого, не перевер-
нулися.

Про певну розважливість ха-
рактеру (принаймні у варіанті 
1,3) я вже згадав, але мушу так 
само констатувати: керування 
не втомлює. Після півдня, про-
ведених за кермом, жодних не-
приємних відчуттів ані в спині, 
ані в руках, ані в очах. Це ре-

зультат не лише взірцевої ерго-
номіки (наприклад, розмі-
щення педалей спеціально змі-
нили так, щоби в них не плута-
тися), а й загальної концепції 
комфорту. Словом, причепи-
тися особливо ні до чого.

Інженери, які супроводжу-
вали журналістів під час тест-
драйву, не раз занудно підкрес-
лювали: всі без винятку моделі, 
які постачає Toyota більш ніж в 
150 країнах світу, адаптовані до 
особливостей місцевого ринку. 
В нашому випадку це означає 
підвищену толерантність підві-
ски до подвигів Укравтодору й 
паливної системи до тієї рідини, 
яку в нас часто-густо продають 
під виглядом 95-го бензину. 

Мій висновок такий: якщо є 
бажання справити враження на 
дівчат, або придбайте Мо-
сквич-407 без глушника, ба-
жано помаранчевого кольору, 
як один мій юний сусід, або від-
разу купуйте Porsche. Якщо ж 
стоїть завдання забезпечити 
собі супутника життя на довгі 
роки, кращого товариша годі 
шукати. До речі, лояльність клі-
єнтів, тобто готовність при-
дбати нову машину тієї самої 
марки, що й попередня, в Corolla 
теж одна з рекордних на світо-
вому ринку – 65%.

Але тут якраз японські мар-
кетологи дещо здивували. Ви-
являється, вони намірялися 
підкорити не лише «зрілих» 
(так окремо підкреслено в ре-
лізі, «зрілих») сімейних чолові-
ків, а й молодь, яка купує першу 
автівку. Зрозуміти можна: за 
таку суму отримати не просто 
чотири колеса, а механізм зі 
стількома наворотами, до того 
ж стильний і бадьорий – це спо-
куса! Завдяки цьому компанія 
сподівається збільшити продаж 
протягом наступних двох років 
на 40%. Інша річ, що молодь у 
своїй поведінці зазвичай керу-
ється не такими раціональними 
міркуваннями, тож те, на-
скільки вдасться до неї достука-
тися, дізнаємося на початку 
2015-го.

Поки що можу поділитися 
одним несподіваним відкрит-
тям. Що означає «corolla» ан-
глійською, вам відомо? Виявля-
ється… «віночок». Такий, зна-
єте, з квіточок… Ліричненько. 
Утім, хай там хто що каже, він 
усе одно хлопець. Причому до-
рослий. 
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Фольк як прикриття 
Т

ак званий синдром другого альбому 
– серйозний виклик для переважної 
частини гуртів, один із найвідпові-
дальніших етапів музичної кар’єри. 

Пресинг, який багато музикантів відчувають 
у момент написання та випуску другої пла-
тівки, не надто залежить від того, наскільки 
успішним був їхній дебютник, – завдання 
перевершити розпочате саме по собі не 
сприяє самовдоволеному спокою проектів, 
які прагнуть творчого розвитку і/або слави. 
Впоралася з цим завданням київська «Та-
Рута» чи ні – вирішувати кожному слуха-
чеві, але Тиждень альбом «EthnoLab» не 
те щоб розчарував, але абсолютно нічим 
не вразив, понад те, переважно викликав 
серйозну нудьгу, а подеколи й роздратування. 

На початку 2000-х років фольк і фольк-
рок зокрема стрімко виходили у мейнстрим 
в Україні, причому дехто із сучасних огля-
дачів, відзначаючи масштабність тієї хвилі, 
називає це фольк-революцією. До того ж 
зазначений процес стосувався не лише 
музики: було засновано цілу низку фести-
валів, майстерень, мистецьких товариств, 

які почали широко пропагувати українську 
фольк-культуру, нерідко модернізуючи її 
форми. Однак, попри заслужене визнання 
слухачами еталонних зраз-
ків фольк-року, неза-
баром стало очевид-
ним швидке сповза-
ння багатьох пред-
ставників згада-
ного напряму до 
банального каль-
кування самих 
себе, самоповто-
рів та бігу по колу. 
І це дає підстави 
підозрювати, що 
«н а в к о л о ф о л ь к -
лор» (із залученням 
елементів автентики 
або їх імітуванням) 
апріорі є дуже сприят-
ливою сферою для, 
грубо кажучи, твор-
чого паразитування. 
Водночас «експери-

ментальний» шлях тут не менш слизький. 
І хоча кількість не завжди переходить у 

якість, попит на таку 

Продовжуючи популярну в мисте-
цтві тему проминання часу, 
Павло Ковач-молодший створив 

«Пам’ятник секунді, яка вже в мину-
лому». Днями ужгородський художник 
представив у галереї «Боттега» в Києві 
персональну виставку «Віск». Вона має 
особливу стилістику, притаманну мис-
тецтву Західної України: гра з побуто-
вими та природними фактурами, аб-
стракція, міфологізм. Проект невели-
кий, вміщує лише вісім експонатів, од-
нак видається цілісним і самодостат-
нім. Роботи Ковача лаконічні, але в 
них, неначе в уламках дзеркала, від-
бито масивність часових пластів, які, 
нашаровуючись, тиснуть на карбунки 
минулого. 

Художник грається з відчуттям непо-
вторної миті й відчуженням речей, які ли-
шилися далеко в минулому. Пронизлива 
вітальність сонячного проміння, що то-
пить лід на шпицях млина, – її ми бачимо 
у відеоінсталяції «Документація моменту 
17.01.13 – 12:25:04», – контрастує зі скор-
ботною блідістю килима, вкритого вос-
ком («Муміфікація»). Лід і вода щоразу 
нові, а віск асоціюється з історією, архаї-
кою, ритуалом, зокрема поховальним. 
Цей килим, книжки, вкриті землею 
(«Хоку») та воском («Інший час»), а та-
кож інсталяція «Самомуміфікація Енко» – 
це ніби невикорінні сліди часу, з яких 
пішло життя і з яких уже немає жодної ко-
ристі, але позбутися їх неможливо. Вони 
мовчазно супроводжують наші будні, ви-
цвітаючи й глибше вгрузаючи у ґрунт. Су-
проти цього «Фіксація», дерев’яна балка, 
на якій батько художника позначав його 
зріст, а також молоде дерево, поставлене 
на ваги, видаються особливо життє-
ствердними. Адже виміри зросту й ваги 
пов’язані з очікуванням, розвитком, ру-
хом і… самим життям. Плита, чиє тепло 
проплавило калюжку у восковій плас-
тинці, балансує між обіцянкою весни та 
дивом теплого людського тіла. 

Внутрішня завершеність та універ-
сальна проблематика роблять ви-
ставку 25-річного художника надзви-
чайно зрілою та переконливою.

Зворотний бік американської мрії

Р
ух

 і 
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П
орожнеча життя – вирок, 
який уже вдруге поспіль Со-
фія Коппола виносить голлі-
вудському та загалом аме-

риканському істеблішменту. Хоча на 
цьогорічному Каннському кінофес-
тивалі своїми висновками режи-
серка нікого не вразила і заслужила 
доволі прохолодні рецензії крити-
ків. Утім, треба знати Канни, щоб ви-
явити причину снобізму кінофахів-
ців: там цінують формальні експери-
менти, жорстке викриття, величну 
красу та шокуюче потворство. Новий 
фільм Копполи «Елітне суспільство» 
не такий. Авторка зробила досить 
просту за формою стрічку, де все 
максимально зрозуміло. Та саме це 
і було метою. Герої фільму – один 
хлопець і четверо дівчат із коледжу. 
Їхній вигляд – маскування в середо-
вищі собі подібних або мавпування 
вищих світу, так званих зірок. Їхні 
розмови і думки тільки про них. Од-
нак, попри це, молоді особи не хо-
чуть самі досягати вершин, їм зруч-
ніше уподібнитися до своїх кумирів. 
Тож, наважившись на легкий кримі-
нал, починають полювати на по-
рожні зіркові будинки, залізаючи чи 
до Періс Гілтон, чи Меґан Фокс, чи 
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Мистецтво під 
вартою інтер’єру 

У      кураторському проекті Марини Щер-
бенко «Мистецтво. Дизайн. Фотогра-
фія» галерейний простір перетворено на 

інтер’єр помешкання гіпотетичного багатія, 
який, додержуючись статусних трендів, колекці-
онує українське мистецтво. Арт стає частиною 
дизайну, а дизайн живиться настроєм картин і 
скульптур. Серед імпортних меблів, наданих 
для експозиції одним із київських салонів, пред-
ставлено цілу палітру – від піднесених до ціл-
ком ужиткових творів українських митців. Кура-
торка зібрала разом близько двох десятків відо-
мих імен. На стінах – епічні, як завжди, абстрак-
ції Тіберія Сільваші, кітчевий «нашкірний» ма-
люнок Іллі Чичкана й створене не інакше як для 
інтер’єру полотно Олександра Ройтбурда з по-
судом. А картини Олександра Сухоліта й він-
тажні колажі Анастасії Подерв’янської стоять на 

підлозі. Представлені кілька скульптур Сухоліта, 
а також зменшена версія «Дощу» Назара Бі-
лика, який два місяці тому виставляв Націо-
нальний художній музей. На стінах висять і ро-
боти українських фотохудожників, серед яких 
скандальний Гомер.

Колекційне мистецтво не обходиться без 
хуліганської зухвалості, якою так тішиться бур-
жуазія. Приміром, неполіткоректні стільці Лесі 
Мальської дають змогу висловити протест, 
присівши прямо на пику одного з президентів. 
Гламурно-трешеві акварелі Марії Шубіної за-
кликають до феміністичної солідарності, а 
світлини Олександра Курмаза кепкують із пуб-
лічної моралі. Натомість на сучасний україн-
ський дизайн виставка кинула лиш невелич-
кий промінь – репрезентованими тут «про-
бниками» не наситишся. Тут і там розставлені 
скло та кераміка від Віктора Мельничука, 
Юрія Мусатова й Дениса Струка, а також 
ув’язнені в дереві банки Сергія Махна та меблі 
відомого екодизайнера Юрія Ринтовта. 

Проект Марини Щербенко прозоро свід-
чить, що сучасне мистецтво значно гармоній-
ніше вписується в інтер’єр, аніж у традиційний 
мистецький простір, де від нього чекають ес-
тетичної сили і самодостатності й де воно не-
рідко має сиротливий вигляд. 

Зворотний бік американської мрії

музику в Україні досі чималий, а якщо він 
є, буде пропозиція. І саме ця особливість 
вітчизняного музичного процесу ставить 
руба питання про якість самої музики, її 
здатність творити нову естетичну цін-
ність, вимогливість самих музикантів до 
свого матеріалу та слухача.

У цьому контексті негативні вра-
ження від другого студійника «ТаРути» 
зовсім не компенсуються позитивними 
його сторонами: небідним інструмента-
рієм, впевненою і професійною грою му-
зикантів, саундпродюсуванням Костян-
тина Костенка з його знаменитою студією 
«Комора». Усе це мало відволікає увагу 
від головного провалу альбому – строка-
тої у своїй недоречності стильової еклек-
тики, не вмотивованої, схоже, ані матері-
алом, ані взагалі будь-чим, окрім голого 
прагнення гурту до експериментів і по-
шуків «модернішого» звучання. «Єдність 
традиції та новаторства», про яку кожен 
із нас чув колись на шкільних уроках, 
явно не склалася: традиція тут видається 
недолугою серед еклектичних аранжу-
вань (які зриваються то в диско-етно-поп-
фанк, а то й узагалі в щось схоже на низь-
копробний хіп-хоп, як-от у треку «Ко-
ляда») та невиразного чоловічого во-
калу, який здебільшого швидко витісня-

ється на другий план завзятим і суто 
фольклорним жіночим (переважно хо-
ровим). Такий «матріархальний» підхід 
до вокальних партій теж не є чимось но-
вим для українського фольк-року – у тієї 
самої «ДахаБрахи» це з різних причин 
має стильний та органічний вигляд, чого 
ніяк не можна сказати про альбом 
«EthnoLab», якому до того ж катастро-
фічно бракує реальних хітів (а в дебют-
нику таким був щонайменше один).  

Концептуально ж свіжа платівка є ще 
слабшою, адже її концепція, більш чи 
менш цілісна «історія» і меседж просто 
не проглядаються. Звісно, це досить 
звичне явище для багатьох українських 
гуртів та виконавців, які «пакують» ма-
лопоєднуваний між собою, сингловий за 
своєю суттю матеріал у повноформат-
ник, не маючи цілісного бачення аль-
бому в стильовому й концептуальному 
плані. Але часто ситуацію рятує те, що 
багато митців, яким властивий зазначе-
ний підхід, і не претендують на таку єд-
ність, задовольняючись суто постмодер-
ністськими мозаїками. У випадку з імі-
джем і подачею «ТаРути» це складно 
припустити, тому результат їхньої дво-
річної роботи справляє вельми неодно-
значне враження.

Ліндсі Логан. Причому п’ятірка шукачів 
скарбів забирає лише брендовий одяг, 
щоб наступного дня козирнути ним перед 
однолітками. Входячи в раж, вони з чер-
гового набігу приносять уже коштовності 
та дорогі годинники. І все одно лише за-
ради веселощів. Щоб підсилити свій кайф 
від безтурботного життя, герої крадуть ма-
шини, п’ють коктейлі, вживають нарко-
тики, утім, чомусь не займаються сексом. 
За якийсь час це починає справді диву-
вати: підлітки стають асексуальними, та-
ким чином віддзеркалюючи ситуацію по-
між своїх дорослих кумирів, які нечасто 
мають довгі (не кажучи про постійні) сто-

сунки з протилежною статтю і так само 
рідко народжують дітей. Врешті їх затри-
мують, судять і відправляють до в’язниці, 
та одна з дівчат перетворює свою поразку 
на перемогу, даючи інтерв’ю модним 
журналам про початок нового життя, про 
благодійність і мир у всьому світі... Коп-
пола просто-таки дала ляпасу світу весе-
лощів без меж та чистого лицемірства і 
водночас вказала на колосальну про-
блему покоління, яке, ніби не бідуючи, є 
чи не втраченим. Адже ця генерація 
божком вважає матеріальні блага, а 
Бога не має взагалі. І цей вирок режи-
серка навмисно не вкладала в мис-
тецьку форму, зосереджено підкреслю-
ючи реалістичність ситуацій, які, 
власне, ґрунтуються на справжній істо-
рії крадіжок кількома підлітками у лос-
анджелеських будинках відомих пред-
ставників кіно та шоу-бізнесу. Понад те, 
правдиве зображення подій у фільмі 
дивовижно підкреслила сама реаль-
ність, чим додала йому певної містич-
ності: під час світової прем’єри «Еліт-
ного суспільства» на Каннському кіно-
фестивалі зловмисники пограбували 
один із готельних номерів і винесли до-
рогоцінностей на суму $1 млн. Цей ви-
падок засвідчив, що тепер не кіно під-
тверджує життя, а життя – кіно.
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Відгук на обкладинку № 20 
«Фашисти майбутнього назвуть себе 
антифашистами», на якій міститься фото 
«спортсмена» Вадима Тітушка 
Без підпису: Зараз особливо 
«демократичні» ЗМІ зробили «Румуну» 
такий піар, не підрахувавши, скільки 
молодих забажає так просто та швидко 
прославитися, що, гадається, у влади акція 
вдалася. І хто в дурнях!? Ай да Вадик 
на обкладинці УТ! Пухнасті свободівці 
відпочивають. 

Відгук на статтю «чи повстане Україна» 
в № 28, у якій Андрій Скумін і Богдан 
Буткевич аналізують, до чого може 
призвести активізація локальних протестів 
Андрій: Ніхто не повстане. Ті, хто працює 
(десь 40%), сидять мовчки. Решта (60%) 
– нероби, які вийдуть на Майдан не за 
«національну ідею» великого батька 
нації Тягнибока, арійця Яценюка, богині 
Тимошенко чи гуру Луценка, а за горілку і 
чіпси. Ця зграя розбіжиться, як дурні офісні 
пінгвіни з Болотної. Якщо стане вибір 
Кличко чи Янукович – та сама ситуація, бо 
за інтелектуальним рівнем вони однакові.

Відгук на інтерв’ю «Репресивна 
наркополітика» в № 29, у якій 

правозахисник Павло Скала розповідає 
про неефективну боротьбу держави з 
організованим наркобізнесом 
Небайдужий: Єдиний вихід – повний 
легалайз і державне регулювання 
наркотиків через податки, контроль якості 
та обмеження продажу неповнолітнім. 
Звільняться величезні ресурси – фінансові 
й людські. Зникне корупція серед 
наркоборців. Зникне наркомафія. 
Замисліться, кому найбільш вигідна війна з 
наркотиками? По-перше, наркомафії. Лише 
за умови війни вони можуть отримувати 
надприбутки в тисячі відсотків. По-друге, 
наркоборцям. За свої зарплати, а ще 
більше за відкати, кришування і хабарі, 
вони захищатимуть цю війну до останнього. 
Вони ж бо нічого іншого робити не вміють 
і не хочуть.

Відгук на статтю «Міліція з режимом» 
у № 29, в якій Юрій Макаров пише про 
загальнонаціональну правоохоронну 
кризу 
Валерій: Перше покращення роботи 
міліції громадяни відчули вже у ніч на 19 
липня, коли «Беркут» розігнав мирний 
протест проти врадіївських подій, а суд 
навипередки виносив мітингувальникам 
покарання. Що характерно, після 

побиття мітингувальників та журналістів 
на Майдані чомусь немає жодних 
ушкоджень у побитих, а от у міліціонерів 
Святошинського відділка, що чомусь 
ховалися від громадян, яких мають 
захищати, знайшовся аж десяток 
поранених, що були госпіталізовані. 
Головний лікар шпиталю, де вони 
лікуються, розказувала на всю Україну, 
які в них забиття, переляк та інші розлади 
їхнього ніжного здоров’я.

Відгук на статтю «Постврадіївський 
синдром» у № 29, в якій Андрій Дуда 
пише про те, як міліція стала першою 
жертвою суспільної делегітимізації всієї 
нинішньої влади
олександр, Рівне: Недоцільно саме зараз 
вести мову про реформу правоохоронної 
системи, адже всі починання приречені 
на невдачу, тому що при владі Янукович. 
Проте визнаю, що він унікальна людина, 
адже Дарія Донцова не здатна створити на 
пару з її дивакуватою музою твір із таким 
сюжетом (біографія Януковича). Та що там, 
Маріо П’юзо не зумів. Ніколи не повірю, 
що за таким типажем не стояла структура 
КДБ. Значить варто провести люстрацію. І 
тільки тоді можна і потрібно впроваджувати 
реформи, які дадуть позитивний результат. 

Валерія Бурлакова Богдан Буткевич 

НАш ТИЖДЕНЬ| 
МіЛіЦіЯ З 

НАРоДоМ
НеВДАЛА 

УРБАНіЗАЦіЯ
ГоЛоДНих 

КУЛЬТУРоЮ 
Не НАГоДУєШ

олександр Пагіря

Ніч в одному з міст Київ-
ської області. Невідомі малю-
ють на місцевому офісі ПР пор-
трет людини, схожої на прези-
дента. Раптом у світлі ліхтарів 
виблискує міліцейське посвід-
чення. «Сашко, тут проблеми… 
Передзвоню», – каже правоохо-
ронець колезі, з яким саме роз-
мовляв по телефону. За хви-
лину вже крутить у руках трафа-
рет для графіті. Раптом зазирає 
в очі: «А можна з вами?». Блу-
каючи нічним містом, чоловік 
розповідає про своє життя. Зга-
дує, як їх, майбутніх силовиків, 
викидали просто в лісі – «вижи-
вати». Говоримо про Врадіївку 
– сумно, каже, що так всюди. 
Колега телефонує йому знов і 
знов. Зрештою міліціонер від-
повідає: «Все добре, Саш, усе 
добре. Помилився». І насамкі-
нець з абсолютно щасливим об-
личчям ставить червону крапку 
на портреті.  

Одним із найбільших ка-
таклізмів, щоправда непомі-
чених, в історії України ХХ 
століття стало масове пересе-
лення селян після надання їм 
паспортів до міст у 1960–
1970-х, а потім, після розпаду 
СРСР, у 1990–2000-х. Звер-
ніть увагу: не нормальний про-
цес урбанізації, тобто асиміляції 
міською культурою переселен-
ців зі світу аграрно-селянсько-
традиціоналістичного, а саме 
одномоментне переселення, 
яке радше нагадувало блис-
кавичний набіг кочівників. 
Він характеризувався агре-
сивним неприйняттям зви-
чаїв та цінностей «захопле-
ної» території, а також втра-
тою своїх, селянських, цін-
ностей, що не могли зберіга-
тися в містах. Можливо, 
саме тому й немає в Україні 
ментального середнього 
класу.  

Нещодавно був на святку-
ванні ювілею діяльності в 
Україні однієї культурної ін-
ституції далеко не останньої 
країни ЄС і був вражений 
списком запрошених гостей. 
Поряд із послами, чиновни-
ками, діячами культури сюди 
потрапили явно випадкові 
люди, які з нетерпінням че-
кали на неофіційну частину 
заходу. Коли розпочався фур-
шет, офіціантам не вдавалося 
пробитися крізь натовп зго-
лоднілого люду, який, певно, 
ще з ранку нічого не їв, зна-
ючи, що ввечері буде така 
важлива культурна подія. Та 
найбільше запам’ятався пер-
сонаж у футболці «Динамо» 
та кросівках – із двома кух-
лями пива та ще кількома бо-
калами вина він гордо мар-
ширував повз дипломатів. Ці-
каво, як формуються списки 
на такі події? 

ЗВоРоТНий ЗВ’ЯЗоК 

:/
 
Коли розпо-
чався фур-
шет, офіціан-
там не вдава-
лося проби-
тися крізь на-
товп зголод-
нілого люду, 
який, певно, 
ще з ранку 
нічого не їв, 
знаючи, що 
ввечері буде 
така важли-
ва культурна 
подія
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