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Під час Ілінденського антиос-
манського повстання македон-
ців проголошено одну з пер-
ших республік на Балканах 
– Крушевську

 25–31 липня 
Масові сутички 
в Єгипті. Загину-
ло 120 осіб 

Залізнична 
катастрофа 
в Іспанії, 79 
жертв

Масові демонстрації в містах Тунісу 
проти правлячого ісламістського руху 
«Ан-Нахда», що почалися після вбив-
ства депутата-опозиціонера Мугам-
меда аль-Брагмі. У столиці країни за-
проваджено воєнний стан

У Франції запровадже-
но метричну систему мір 
і ваги, яка згодом стала 
основою міжнародної єди-
ної системи вимірів

Повстання в’язнів та-
бору смерті в Тре-
блинці (Польща); 
частина з них утекла

Тиждень  
в історії

З
а останні кілька тижнів 
значно збільшилася кіль
кість нападів на громад
ських активістів та від

критих щодо них криміналь
них проваджень. Усе це дуже 
схоже на цілеспрямовані ре
пресії, метою яких, вочевидь, є 
залякування як їх самих, так і 
потенційних охочих обстою

вати свої права чи влитися в 
організований протестний 
рух. Кілька тижнів тому проти 
активістів організації «Демо
кратичний альянс», яка не раз 
пікетувала «Межигір’я», Кос

Деактивація
Наприкінці травня ВО 

«Свобода» та УДАР провели в 
броварському парку «Пере
мога» мирний суботник. Його 
мета – демонтаж паркану на ді
лянці, яку, за їхньою інформа
цією, мали намір приватизу
вати структури, близькі до «ма
сажиста Азарова», але після се
рії протестів міськрада була 
змушена відкласти спробу про
тягнути це рішення. Однак од
разу після акції трьом її найак
тивнішим учасникам – Олегові 
Шевчуку, Русланові Ткаченку 
та Миколі Смірнову – інкримі
нували, зокрема, «пошко
дження частини огорожі». Як 
запобіжний захід раніше несу
димі чоловіки, які працюють, 
мають хороші характеристики і 
в кожного з яких є діти, за рі
шенням суду близько місяця 
провели під цілодобовим до
машнім арештом. У результаті 
вони втратили роботу.  

21 липня в Донецьку жор
стоко розправилися з Олегом 
Богдановим, активістом органі
зації «Дорожній контроль», ме
тою якої є боротьба з правопору
шеннями з боку міліції. У потер
пілого діагностували закриту 
черепно-мозкову травму, струс 
головного мозку, перелом кісток 
носа і щелепи. За кілька годин 
після нападу на Олега в Маріу
полі побили ще одного учасника 
руху Федора Добріцина. 

Напередодні візиту до Укра
їни Патріарха Кірілла спочатку 
по-звірячому розправилися з 
Віктором Святським, ідеологом 
жіночого руху FEMEN, а потім 
побили одну з його керівниць 
Ганну Гуцол та фотографа, 
який на той момент перебував 
разом із FEMEN. Вони звинува
чують у нападі співробітників 
спецслужб, які, за їхніми сло

Автор: 
Валерія 

Бурлакова

тянтина Лациби та його брата 
Максима було порушено кри
мінальну справу за звинува
ченням у крадіжках. Підста
вою стало те, що їхній автомо
біль, який раніше часто «сві
тився» біля резиденції Януко
вича, нібито бачили на місці 
скоєння двох злочинів. При 
цьому міліція, за словами бра

тів, не дотримується навіть за
конодавчих процедур: «Ніякої 
повістки ми не одержували. 
Слідчі телефонують і вимага
ють з’явитися для того, щоб 
«поговорити».  

Комітет ООН з прав людини роз-
критикував політично мотивова-
ні переслідування в Україні й закли-
кав її запобігти розпалюванню не-
нависті до меншин, особливо ромів, 
свідків Єгови та кримських татар
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Укладено Георгіївський 
трактат про покрови-
тельство та верховну 
владу Російської імпе-
рії над об’єднаним Гру-
зинським царством

Народився Борис Гмиря, 
український оперний і ка-
мерний співак, бас якого 
ЮНЕСКО визнало «унікаль-
ним феноменом, що нале-
жить світовій культурі»

 4 серпня 1783  5 серпня 1903  7 серпня 1918  6 серпня 1914 

Українська Держава та 
Область Війська Донсько-
го підписали договір про 
кордони

У Австро-
Угорщині створе-
но легіон Укра-
їнських січових 
стрільців

У Феодосії вбито мера Олександра 
Бартенєва. Від 2010 року 
в Україні загинуло щонайменше п’ять 
міських голів. У двох випадках  
правоохоронці наполягали на версії 
про самогубство

У Швейца-
рії зіткнулися 
два потяги: 
потерпіли  
40 людей

вами, стежать за учасниками 
руху вже тривалий час і цього 
разу в такий спосіб намагалися 
завадити акції FEMEN на знак 
протесту проти приїзду пред
стоятеля РПЦ. 

25 липня, напередодні ві
зиту Януковича та Путіна до 
Севастополя, люди в цивіль
ному побили, а потім відвезли 
до відділка міліції місцевого 
свободівця Олександра Кір
носа. Близько двох діб адвокат 
та рідні хлопця не могли доби
тися зустрічі з ним. Як вияви
лося згодом, правоохоронці 
«знайшли» в нього пістолет. 
Раніше, ще до затримання, до 
Кірноса вже навідувалися мілі
ціонери, які вимагали припи
нити малювати на стінах міста 
«особу, схожу на президента» з 
цяткою на лобі. Свого часу за 
малювання такого самого зо
браження сумчанин Володи
мир Никоненко дістав рік ко
лонії.

Звісно, правоохоронці та СБУ 
відкидають звинувачення в по
битті активістів. Як і немає дока
зів причетності силовиків до 
травневих нападів на учасників 
громадських акцій. Тоді «спортс
мени» вчинили розправу над го
ловою молодіжної організації ВО 
«Свобода» Солом’янського ра
йону Володимиром Назаренком, 
позапартійним активістом Євге
ном Мацьком, братом свободівця 
Євгена Карася Володимиром. 
«Ну что, походил на акции?» – 
питали тоді нападники остан
нього. 

Чиниться і психологічний 
тиск, залякують родичів учас
ників протестних акцій, звіль
няють їх із роботи. Так, київ
ський активіст «Чорного комі
тету» Богдан Тицький розповів, 
що невідомі з його мобільного 

телефона серед ночі надіслали 
матері повідомлення такого 
змісту: «Не тримай на мене зла і 
нікого не звинувачуй у моїй 
смерті. У мене великі про
блеми». У схожу ситуацію по
трапила й молода художниця 
Тома Шевчук, яка захищала від 
знищення Гостинний двір у сто
лиці, брала участь в акції проти 
міліцейського свавілля. Ввечері 
25 липня з невизначеного но
мера матері дівчини зателефо
нували невідомі й сказали, що 
на роботі на її доньку впала 
важка декорація, і порадили 
їхати прощатися з нею до лі
карні. А в Дружківці на Донеч
чині чиниться тиск на лідера та 
двох активісток, які брали 
участь в організації мітингу 
проти підвищення комуналь
них тарифів. Першого лякають 
кримінальною справою за по
грозу фізичною розправою міс
цевій владі, одна жінка була 
звільнена з роботи, а з другої 
намагаються стягнути штраф 
без пояснення суті порушення. 

Зростання кількості фактів 
репресивних дій і розширення 
географії можуть свідчити про 
те, що представники місцевої 
влади та правоохоронних орга
нів дістали вказівку взяти під 
контроль акції непокори. Утім, 
як показує досвід бунтівних на
селених пунктів (Семиполки на 
Київщині, де свого часу вбили 
місцевого міліціонера-тирана, 
Врадіївка на Миколаївщині 
тощо), ставка на силове приду
шення протестних настроїв без 
усунення причин, які їх зумов
люють, лише підвищує загаль
ний градус напруження по лінії 
влада – суспільство, що готує 
ґрунт для масштабнішого соці
ального вибуху в разі появи від
повідного приводу. 

Військовий суд 
США визнав Бредлі 
Меннінґа, інфор-
матора WikiLeaks, 
винним  
у шпигунстві

Влада РФ  
удруге  
відмовилась 
реєструвати 
Український 
конгрес Росії

Тісно
27 липня працівники головного управління внутрішньої 
безпеки Міністерства доходів спільно з ГУБОЗ затримали 
одіозного ректора Національного університету державної 
податкової служби Петра Мельника. Він належав до полі-
тичних «важковаговиків». В Ірпені, де діє Податковий уні-
верситет, поводився як у своїй вотчині, зокрема розгорнув 
масштабне будівництво. Утримувався на посаді неза-
лежно від зміни президентів, прем’єрів та керівників по-
даткової служби. Очолюваний ним виш вважали одним із 
найбільш корумпованих і водночас найпривабливіших у 
сенсі швидкого відбивання витрачених на навчання ко-
штів. Формальним приводом до затримання Мельника 
стали два хабарі загальною сумою 120 тис. грн за вступ 
двох осіб. Після чого Мельник потрапив у лікарню, воче-
видь намагаючись уникнути ві-
зитів до суду. Проте слідство по-
водиться досить наполегливо, і 
це може свідчити, що арешт не 
був просто ініціативою правоо-
хоронців і що його санкціоно-
вано у високих владних кабіне-
тах, контрольованих «Сім’єю». 
Обидва відомства, які взяли 
участь у затриманні Мельника, 
очолюють її ставленики: Віта-
лій Захарченко – МВС, а Олек-
сандр Клименко – Міндоходів. 
Що арешт ректора не випадко-
вість, підтверджує також інформація прокуратури про по-
новлення справи проти його племінника Олександра 
Мельника, колишнього заступника начальника Соло м’ян-
ського райвідділу податкової інспекції в місті Києві. Справу 
Мельника в такому випадку можна розглядати як рецидив 
чергового витка внутрішньовидової боротьби у владному 
конгломераті, де сильніші й більш організовані поволі ви-
тісняють старших і розпорошених. Мельник не проста лю-
дина, його називають близьким до нинішнього прем’єр-
міністра Миколи Азарова. Він балотувався в депутати в ре-
гіоні, куратором якого виступала так звана група Фірташа 
– Льовочкіна, а керівником Київської обласної організації 
ПР є пов’язаний із нею Юрій Бойко. Таким чином, маємо 
майже неприхований конфлікт «Сім’ї» і так званої газової 
групи, який, за інформацією джерел, може бути відпо-
віддю главі Адміністрації президента Сергієві Льовочкіну 
за нібито сприяння в підіграванні бунтам проти міліції з 
метою посадити в крісло очільника МВС замість Захар-
ченка свою людину. ф
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У Луцьку було бло-
ковано рух тран-
спорту. За дві годи-
ни в місті випала 
майже місячна нор-
ма опадів
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СеРГІй АРБУЗОВ
перший за піаром
Як зазначають експерти, в регіональ-
ній пресі у травні – липні побільша-
ло матеріалів із явними ознаками 
замовності про успіхи першого віце-
прем’єра. Автори вихва-
ляють його як «му-
дрого політика», що 
переконав більшість і 
опозицію проголосу-
вати за закон про век-
селі й трансферне 
ціноутворення

ІВАН САВВІДІ
жертва української цензури
Напередодні матчу «Металіста» і 
грецького ПАОКу власник останньо-
го в інтерв’ю газеті «Взгляд» (його вва-
жають лояльним до 
«Сім’ї». – Ред.) ска-
зав, що Сергій Кур-
ченко не є реаль-
ним господарем хар-
ківського ФК. Зго-
дом із онлайн-версії 
інтерв’ю цей па-
саж прибрали

ПеТРО ПОРОШеНКО
дарма русифікувався
Росія заборонила ввезення цукерок 
корпорації ROSHEN та їх реекспорт 
із Білорусі й Казахстану. Порошенко 
був настільки впевне-
ний у своєму росій-
ському успіхові, що 
його українські фа-
брики почали вка-
зувати на обгортках 
назву деякої продук-
ції винятково ро-
сійською

ОЛеКСАНДР ВІЛКУЛ
другий за піаром
Майже такого самого масштабу 
PR-кампанію в місцевих ЗМІ роз-
горнуто для прославляння вже про-
сто віце-прем’єра Олександра Вілку-
ла. Фішка його меседжів – майбут-
ні досягнення уряду, 
до яких він, звісно ж, 
безпосередньо буде 
причетний. Є вер-
сія, що таким чином 
два віце- виборюють 
право на крісло 
прем’єра

На 1,1% 
знизився ВВП України у другому кварта-
лі 2013 року проти аналогічного періо-
ду 2012-го, що відповідає темпам падіння в 
першому. Дані Держстатистики

ФейС-КОНТРОЛЬ МАйже СеРйОЗНО

Автор: Роман Малко

В 
останні вихідні липня 
Київ накрила грандіозна 
кількаденна VIP-вечірка 
із клерикальним душ-

ком. Головне паті відбувалося 
на Володимирській гірці біля 
пам’ятника князю Володими-
рові Великому за участю аж чо-
тирьох «вінценосних» прези-
дентів і близько десятка патрі-
архів. Святкували вони найкру-
глішу з усіх круглих дат, які лише 
можна висмоктати з пальця, – 
1025-ту річницю хрещення Русі.

Простих смертних туди, 
звісно, не пустили. Мабуть, аби 
не псували повітря. Негоже по-
ганити вишукане товариство 
якимись божевільними неми-
тими «вєрующими», що зазви-
чай полюбляють ходити на такі 
імпрези. Зрештою, Володимир-
ська гірка могла не витримати 
такого історичного тягаря, бо ж 
відомо, що і патріархи, і прези-
денти – люди не з легких. Вони 
носять на собі не тільки багато 
відповідальності, «благолєпія», 
золота й жиру, а ще й оточують 
себе численною охороною, яка 
у ваговому вимірі, напхана ра-
ціями, пістолетами й бронежи-
летами, перевершує будь-який 
здоровий глузд і здатна обва-
лити не лише Володимирську 
гірку, а навіть пів-Києва. Ну, і 
третя, а може, й основна при-
чина, чому пхатися на паті без 
особливого запрошення було 
не варто. Вас там ніхто не че-
кав, бо це просто не ваше свято. 
Паті було для своїх. Хрещення 
Русі – тільки для супереліти.

Попри гучні заяви про 
«перше свято вітчизни», жод-
ного стосунку до її громадян ці 
врочистості не мають. Бо в тих, 
хто святкує, і в нас вітчизни 

893,7 млн грн 
становила заборгованість із зар-
плат у липні. «Рекордсменами» 
були Донеччина, Київщина та Ми-
колаївщина. Дані Мінсоцполітики

7 млрд грн
максимальний дохід із-поміж 
задекларованих українцями за 
підсумками 2012 року. Дані Мі-
ністерства доходів і зборів

Закрите свято 
«елітного» православ’я

52 млн грн
витратив Нацбанк упродовж 
місяця на меблі, автомобілі 
й ремонт лазні
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МАйже СеРйОЗНО

82% претендентів
на посаду судді не проходять кваліфі-
каційного іспиту. Дані Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів

100 тис. осіб
загинули в Сирії від початку збройного 
конфлікту. Оцінки ООН

дещо різняться. «Отчізна» Вла-
діміра Путіна і Кірілла (Ґундя-
єва) не зовсім та вітчизна, яку 
хрестив колись князь Володи-
мир. А щодо Віктора Януко-
вича, то він на цих нюансах не 
надто розуміється, бо наро-
дився в Єнакієвому, яке жод-
ного стосунку до хрещення в ті 
часи не мало.

Утім, еліті, яка вирішила 
«погульбанити», не потрібно 
вдаватися в тонкощі. Адже ве-
ликим людям – велика дорога, 
а маленьким – усе, що зали-
шиться. Тож зайве дивуватися, 
що пересування столицею 
України під час елітної забави 
було утруднене, вулицями рис-
кали тисячі голодних міліціян-
тів у пошуках опозиціонерів, 
FEMEN, розкольників та буржу-
азних націоналістів.

Ну, і, нарешті, про позитив 
цього свята. Бо ж завжди й в 
усьому треба шукати позитив. 
Хрещення «Русского міра» 
святкують окремо від хрещення 
України-Русі. І це добре. 
Голов на мета заходу (добудова 
отого самого «міра») досягнута 
не була. Бо івент-компанія, що 
готувала святкування, підійшла 
до справи непрофесійно, пере-
творивши гарний PR-задум на 
елітний закритий сабантуй, на 
який забули запросити не те що 
колег по цеху з інших конфесій, 
а й власних вірних. Оскільки 
очікувати від квазівлади, нашої 
поки що квазіукраїнської дер-
жави якихось мудрих рішень та 
кроків наразі не доводиться, 
сподіваймося, що не буває зла, 
яке на добре не вийшло б. Таке 
ставлення до своєї історії та гро-
мадян, яке демонструють на-
сельники печерських пагорбів 
та їхні духовні опікуни, що око-
пались у Києво-Печерській 
лаврі, де займаються розбудо-
вою «Русского міра» для крем-
лівських покровителів, вилізе 
їм колись боком, і виграють на-
самкінець якраз ті, кого нині до 
столу не запрошують…

Одним словом, «с празд-
нічком»! 

Fata morgana 
Україна посіла 10-те місце в списку найприва
бливіших країн для придбання землі з потен
ційним обсягом продажу 1,2 млн га, йдеться у 
звіті Світової організації торгівлі «World Trade 
Report-2013», розміщеному на її сайті. «Інвес
тори зазначають, що готові вкладати кошти в 
розвиток сільськогосподарських угідь аж до об
ладнання систем зрошування. Проте невизначе
ність у питанні захисту приватної власності на 
землю створює суттєві бар’єри для реалізації на
мірів», – зазначено у звіті СОТ.

Правда про голодомор португальською 
У Лісабоні презентували збірку наукових статей 
португальських істориків «Голодомор – неві
дома українська трагедія (1933–1933)» («Holo
do mor – A desconhecida tragédia ucraniana (1932–
1933)»). За інформацією Спілки українців у Пор
тугалії, ідея видання виникла після проведення 
Днів української культури та історії у Лісабон
ському університеті 2009 року, під час яких від
булася наукова конференція, присвячена Голо
домору 1932–1933-го в Україні. Раніше в п’яти 
португальських містах муніципальні ради ви
знали його актом геноциду проти українського 
народу.

Австралія стає ближчою
Від 22 липня офіційна Канберра запровадила 
спрощений порядок оформлення віз громадя
нам України. За новою процедурою їх видавати
муть охочим побувати на Зеленому континенті з 
метою туризму, відвідання родичів або друзів, 
ведення бізнесу (без права на працевлашту
вання) із запланованим терміном перебування 
до трьох місяців. Заявники мають заповнити 
електронну анкету, зразок якої є на сайті Депар
таменту імміграції та громадянства уряду Ав
стралії, і надіслати її електронною поштою. 
Прийнявши позитивне рішення, аплікантові 
надішлють e-mail – підтвердження дозволу на 
в’їзд. Його потрібно роздрукувати й пред’являти 
під час перетину державного кордону Австралії 
разом із паспортом. Досі проблема ускладнюва
лася тим, що українці мусили подавати доку
менти з клопотаннями про оформлення віз до 
посольства цієї держави у Москві, бо в Києві не
має її дипломатичного представництва.

Латвія хоче правди
У Латвії правозахисники розпочали збір підпи
сів за розсекречення архівів КГБ. Автор розмі
щеної на порталі громадських ініціатив 
Manabalss.lv петиції вважає, що з інформації цих 
фондів можна буде дізнатися про зв’язки з ра
дянськими спецслужбами багатьох високопоса
довців та відомих у суспільстві людей. За латвій
ськими законами, щоб ініціювати розгляд цієї 
пропозиції Сеймом, на першому етапі слід зі
брати 100 підписів. Потім її мають проаналізу
вати юристи, після чого відбудеться другий етап 
– збір підписів 10 тис. осіб. Відтак починання 
дістане статус «колективної заяви», що повинна 
бути розглянута в обов’язковому порядку ви
щим законодавчим органом країни.

ХОРОШІ НОВиНи
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«Вихід Києва із трійки 
східнослов’янських націй «великоро-
сів, малоросів та білорусів» досі ви-
кликає фантомні болі російської на-
родної душі»

Видання говорить про використання Крем-
лем «самообману» німецьких політиків задля 
реалізації власних стратегічних планів щодо 
України.

«Головна зовнішньополітична мета Москви 
сьогодні – відновити прив’язку України до РФ, а 
в ідеалі заснувати новий союз трьох 
східнослов’янських держав під своїм керівни-
цтвом... Україна – якщо й не головний, то один 
із пріоритетів Росії у «близькому зарубіжжі». Ви-
хід Києва із трійки східнослов’янських націй 
«великоросів, малоросів та білорусів» досі ви-
кликає фантомні болі російської народної 
душі».

Російська влада, на думку Die Zeit, не цу-
рається використання позадипломатичних 
зв’язків для реалізації власних стратегій.

«Кремль продумано експлуатує німецьке 
незнання, необережність або самообман щодо 
мотивів і геостратегічного контексту російської 
зовнішньої політики у Східній Європі. Різні 
фірми та публічні особи ФРН дозволяють росій-
ським чиновникам залучити себе до надміру 
близької співпраці. Дивує вагома роль колиш-
нього політика Соціал-демократичної партії Ні-
меччини в імперії Газпрому: колишній бундес-
канцлер Ґергард Шредер від 2005 року перебу-
ває на посаді в керівництві компанії, що володіє 
«Північним потоком», тимчасом як екс-мер Гам-
бурга Геннінґ Фошерау виконує від 2012-го ту 
саму функцію в акціонерному товаристві South 
Stream Transport. Спантеличує те, як безсо-
ромно високі представники німецької соціал-
демократії служать державному концернові ав-
торитарного режиму Путіна і втілюють його пі-
дозрілі геоекономічні проекти», – наголошує 
видання.

«Збереження наяв-
ної системи влади 
стає абсолютним 
пріоритетом для 
режиму Януко-
вича»

Експерт польського видання Якуб Парусінський зазначає, що «Сім’я» Яну-
ковича й далі розширює контроль над економікою України.

«Тоді як популістська політика підштовхує країну до кризи, «Сім’я» Януко-
вича (група близьких до президента вірнопідданих) і далі нагромаджує ба-
гатство та політичну владу. Син президента Олександр Янукович швидко про-
сувається на шляху до набуття статусу другого найбагатшого стоматолога 
після туркменського диктатора Ґурбанґули Бердимухамедова. Торік журнал 
Forbes зарахував його до найуспішніших переможців публічних державних 
тендерів. Багатство його оці-
нюють майже у $200 млн», – 
пише видання.

«Усе це актуалізує питання, 
чому найбагатші й найвпливо-
віші олігархи стерпіли зміц-
нення влади Януковича… Так, 
провідних мільярдерів підозрю-
ють у заснуванні кількох полі-
тичних партій, але принаймні 
наразі жоден із них не стано-
вить суттєвої загрози. Навіть 
більше, їхнє об’єднання мало-
ймовірне», – підкреслює ви-
дання.

Доки економіка України у 
стані стагнації, але не падіння, 
вважає експерт, її громадяни 
навряд чи повстануть проти ре-
жиму, тож влада зробить усе 
можливе для збереження цієї 
ситуації.

«Україна вступила в період економічної та політичної стагнації. Наявний 
баланс стабільний, але хиткий. Досвід Бразилії, Туреччини та Єгипту показав, 
що погіршення якості життя (чи полягає воно в підвищенні вартості проїзду, чи 
в руйнуванні парку, чи в поганій системі збору сміття) може зумовити несподі-
вану реакцію. Українські посадовці знають це дуже добре й працюють над тим, 
щоб забезпечити всіх належною їм часткою», – пише польський експерт.

«Таким чином, збереження наявної системи стає абсолютним пріорите-
том… Офіційний Київ готовий вишкребти кожну копійку, яку зможе, з міжна-
родних резервів Нацбанку, з бізнесу, з міжнародного ринку облігацій, аби про-
довжити функціонування системи до 2015 року, тобто до часу, коли всі ставки 
втратять актуальність», – підсумовує видання.

«Права людини нині зазнають 
«інфляції»

Як наголошує видання, у царині 
прав людини через нечіткість прописа-

них норм виникають умови, за яких не-
ліберальні держави мають змогу демо-
ралізувати демократичні уряди й поси-
лити власну легітимність.

«Якби права людини були валютою, 
її вартість нині зазнавала б падіння на 
кшталт інфляції, спричиненої кількістю 
угод у цій сфері та необов’язкових до 
виконання міжнародних інструментів, 
що їх затвердили міжнародні організа-
ції впродовж останніх десятиліть. Сьо-
годні ця «валюта» часто слугує прикрит-
тям для диктаторства, а не захистом 
для громадян; нині права людини мо-

жуть охоплювати будь-що – від права на 
міжнародну солідарність до права на 
мир».

«Неліберальні держави намага-
ються розширити законодавство у цій 
галузі, аби створити простір для власної 
діяльності. Ба навіть використовують ці 
права у процесі конфронтації з демо-
кратичними… Презентуючи себе як чем-
піонів із нових прав людини, вони праг-
нуть позбавити ліберальні уряди мо-
рального підґрунтя і зміцнити власну 
політичну легітимність», – наголошує 
Foreign Affairs.
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«Витік інформації  
від Сноудена може  
активізувати процес  
державного шпигунства»

Видання пише, що після скан-
далу з викриттям шпигунства у 
США деякі країни вимагають роз-
міщення пов’язаних з американ-
ською Агенцією національної без-
пеки (АНБ) компаній на власній те-
риторії, що може надати розмаху 
агентурній діяльності у світі.

«Згідно з повідомленнями експертів-радників США щодо елек-
тронного листування, розміщення веб-ресурсів та соціальних медіа, 
виконавча влада стурбована тим, що зарубіжні уряди, особливо ті, 
які встановили менше обмежень у сферах приватного простору та 
свободи слова, починають вимагати, аби технічні компанії Америки 
перевели свої сервери та бази даних на їхню територію».

«Міграція» технологічної шпигунської бази за межі Штатів 
здатна спричинити негативний ефект: «Інші уряди можуть вима-
гати переміщення компаній в ім’я захисту громадян від Агенції на-
ціональної безпеки США, якій відтепер не можна довіряти. Але по-
тім вони, не виключено, використовуватимуть американські техно-
логії для розробки власного правозастосування й аналітичних 
агенцій на кшталт АНБ».

На користь цього аргументу наводять цитату Альберта Ґідарі, 
юриста фірми Perkins Coie: «Незважаючи на сенсаційні викриття, 
зроблені Сноуденом, дані не будуть краще захищені поза межами 
США, особливо у країнах, де встановлення захисту приватної 
сфери можна хіба що бажати; інформація, розміщена локально, 
стане живлющим ґрунтом для корупції, зловживання владою та 
репресій у більшості з цих країн, особливо у тих, які найголосніше 
нарікають на шпигунські дії США».

Отже, на думку журналу, «витік інформації від Сноудена може 
активізувати процес державного шпигунства на планеті».

«Київ зберігає хиткий 
баланс між НАТО  
й ОДКБ»

В аналітичній статті 
дослідна інституція James-
town Foundation робить 
висновок, що попри висо-
кий розвиток своєї проти-
повітряної оборони, Укра-
їна ще не здатна досягнути 

незалежності від Москви у сфері безпеки.
«Серед пострадянських держав Україна пишається розвиненою ППО, 

але технічно й фінансово залежить від співпраці з Росією. Використову-
ючи батіг і пряник на цьому векторі співробітництва, Кремль сподівається 
наблизити Київ до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). 
Утім, такий курс суперечить нейтральній оборонній політиці президента 
Віктора Януковича».

«Водночас Україна теоретично могла б розширити взаємодію у 
сфері ППО з НАТО в межах ініціативи «розумної оборони», що пе-
редбачає об’єднання та спільне використання в разі необхідності 
збройних сил. Утім, можливо, ця ініціатива наштовхнеться на спро-
тив Росії. Водночас, якщо офіційний Київ зможе оздоровити хвору 
економіку й підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, 
Москва утратить частину свого впливу на протиповітряну оборону 
України. Однак зараз Київ зберігає хиткий баланс між двома органі-
заціями безпеки – НАТО та ОДКБ», – підсумовують експерти 
Jamestown Foundation.

«Росія демонстративно віддаляється від Заходу, 
особливо від контактів зі США»

Експерт швейцарського видання Фолькер Пабст вва-
жає, що агресивний курс Путіна призводить до втрати 
Росією міжнародних позицій.

«Путін обрав агресивний курс як усередині держави, так і 
поза нею. Провадячи його, лідер РФ змусив замовкнути своїх 
внутрішніх противників і утвердив себе на світовій арені. Ці-
ною цієї політики стали невдалі реформи, економічна стагна-
ція та зовнішньополітична ізоляція – помилка довготривалої 
стратегії. Після засудження Навального опозиціонер Дмітрій 
Ґудков назвав внутрішньополітичний курс Кремля бумеран-
гом із невідомим радіусом польоту. Цей образ загалом пасує 
до політики Путіна. Як довго летіти бумерангові, сказати 
важко. Але, незважаючи на силу кидка, він повернеться до 
того, хто його запустив», – пише Пабст.

Крім того, курс нинішнього президента РФ загрожує 
втратою міжнародних позицій Москви. «Мета віднов-
лення Росії як держави одного рівня з Америкою не нова, 
але новою є конфронтаційна стратегія Путіна, сформо-
вана для її досягнення. Росія демонстративно віддаляється 
від Заходу, особливо від контактів зі США. Критиків режиму 
Кремль називає маріонетками Вашингтона, суперечливий 
закон про іноземних агентів спрямовано передусім проти 
організацій, які отримують гроші від Сполучених Штатів. 
Справа Сноудена може розпочати спіраль санкцій на 
кшталт справи померлого за нез’ясованих обставин 
юриста Маґнітского. У відповідь на дедалі сильнішу кри-
тику репресивного курсу Росії Кремль пояснив, що його 
система цінностей не перетинається із західною», – зазна-
чає видання.

«53% українців довіря-
ють Європейському  
Союзу, і лише 23% – 
власному урядові»

Згідно з результатами соціоло-
гічного опитування в межах дослідження «Барометр сусід-
ства ЄС», 60% українців вважають Євросоюз важливим парт-
нером своєї держави. Схожі показники демонструють Грузія 
та Молдова: 71% і 67% відповідно. Найбільшого значення 
партнерству з ЄС надають у Вірменії (86%), найменшого – в 
Білорусі (39%) та Азербайджані (37%).

«Барометр сусідства ЄС» засвідчує: 76% населення Укра-
їни прагнуть поглиблення економічного співробітництва з Єв-
росоюзом, 69% – міцніших торговельних зв’язків, 64% – ін-
тенсивнішої взаємодії у сфері прав людини, 60% – посилення 
контактів, пов’язаних з установленням демократії.

На запитання, чи варто довіряти Брюсселю, 53% грома-
дян країни відповідають ствердно. На власний уряд поклада-
ються лише 23%. Останній показник – найменший серед чле-
нів Східного партнерства.

Для порівняння: у Молдові він становить 41%, у Вірменії 
– 52%, у Білорусі – 56%, у Грузії – 65%. Найдужче довіряють 
своєму уряду азербайджанці (92%).

Однак і ЄС на наших теренах зажив не найбільшої довіри: 
відповідний коефіцієнт у Молдові перевищує український на 
8%, у Вірменії – на 15%, а в Грузії – на 18%. Менше за українців 
сподіваються на ЄС азербайджанці (39%) та білоруси (36%).



27 
січня 2009-го Поміс
ний собор Російської 
православної церкви 
обрав Патріархом 

Московським і всієї Русі Кі
рілла, значно молодшого та ам
бітнішого за попередника Алєк
сія II. З перших місяців своєї ді
яльності той оприлюднив кон
цепцію церковного «Русского 
міра», який мав би стати ефек
тивним інструментом консолі
дації низки пострадянських 
країн в умовах пробуксову
вання їх політичної інтеграції в 
неоімперські проекти Кремля. 
Але за чотири роки, що минули, 

виявилося, що така «духовна» 
експансія з явним політичним 
підтекстом викликала зворотну 
реакцію на теренах, на які пре
тендував Кірілл.

 СиЛА ДІї ДОРІВНюЄ СиЛІ 
ПРОТиДІї
Ініційоване Кіріллом ство
рення митрополичих округів і 
призначення нових вищих іє
рархів церкви у країнах Цен
тральної Азії призвело до кон
флікту предстоятеля РПЦ із ке
рівниками низки тамошніх дер
жав. Як наслідок – влада Узбе
кистану і Киргизії, цілком ло

Автор: 
Андрій 
Скумін

Місію не виконано
Святкування 1025-річчя хрещення Русі в Києві підсумувало провал 
церковної складової російської експансії в Україну на чолі  
з Патріархом Кіріллом

яльна до Московського патріар
хату в минулому, так і не дозво
лила Кіріллу відвідати ці азій
ські держави у 2011-му під час 
святкування 140-річчя утво
рення Ташкентської єпархії. Во
чевидь, одна з причин – Патрі
арх проігнорував світську владу 
тих країн, призначаючи в них 
нових церковних ієрархів. Нега
тивно відреагував на кадрові 
спроби Кірілла усунути з по
сади митрополита Кишинів
ського і всієї Молдови Володи
мира (Миколи Кантаряну) й 
офіційний Кишинів – у 2011-му 
йому обмежили терміни і гео
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графію візиту до Молдови й не 
допустили до основних ареалів 
проживання вірних РПЦ. На
самперед через свої амбіції та 
нетерпимість Кірілл наразився 
на конфлікт і з главами інших 
православних патріархатів. По
казово, що на святкуванні 
65-річчя Патріарха не було 
представників Константино
польської, Олександрійської, 
Єрусалимської, Сербської, Кіпр
ської, Елладської, Албанської й 
Американської церков.

Проте наймасштабніший 
провал Кірілла – Україна, де, за 
оцінками експертів, зосере-
джена левова частка пастви 
Московського патріархату, і це 
дає підстави йому говорити, що 
в разі створення єдиної Поміс
ної церкви в Україні саме вона 
могла б стати найбільшою у 
світі серед православних. Кі
рілл мав амбіцію досягти в на
шій державі тієї мети, якої не 
міг домогтися Владімір Путін у 
політиці, а саме втягнути її в 
єдиний простір «Русского міра» 
спочатку в церковній сфері. І 
навіть давав обіцянки перебра
тися для цього до Києва та 
отримати українське громадян
ство. Його візити набували де
далі менш прихованого полі
тичного змісту й мали довести 
традиційний імперський міф 
про те, що у двох народів, які 
«вийшли із однієї купелі», по
винно бути спільне цивіліза
ційне майбутнє. 

«Не ХЛІБОМ ЄДиНиМ?»
З огляду на очевидну неконку
рентоспроможність євразійсь-
кого вектора економічної інте
грації України порівняно з євро
пейським ідейно-релігій ний, ци
вілізаційний аргумент став од
ним із основних засторог проти 
втягування України до «чужої 
ментально» Європи. Але запро
понований Кіріллом ремікс ува
ровської концепції офіційної на
родності – «Пра вос лав’я, само
державність, народність» – у ви
гляді ідеї «Русского міра» виявив 
свою неспроможність. Принай
мні за більш як чотири роки не
має жодних свідчень її ефектив
ності: кількість вірних РПЦ в 
Україні не зростає, жодної гро
мадської ініціативи, яка б за 
власним бажанням, а не з метою 
розпилу фінансової допомоги з 
Росії розпочала пропагандист
ську кампанію підтримки «Рус

ского міра», не з’явилося, усі со
ціологічні опитування демон
струють позитивну динаміку 
схвалення євроінтеграції, а не 
орієнтації на «Русскій мір». По
над те, у самому «Русском мірє» 
України почалися внутрішні 
чвари. Зок рема, в Одесі 
1025-річчя хрещення Русі зу
стріли протистоянням двох 
угруповань Ігоря Маркова й Сер
гія Ківалова навколо будівни
цтва церковно-приходської 
школи. На бік останнього став 
один з основ них пропагандистів 
«Русского міра» митрополит 
Одеський та Ізмаїльський Ага
фангел, який заявив, що в Ігоря 
Маркова вселилися «бєси».  

Декларації про територію 
«канонічної відповідальності» 
РПЦ, які й далі лунають на засі
даннях Священного синоду 
Української православної 
церкви Московського патріар
хату під час візитів Кірілла, не 
можуть нівелювати той факт, 
що УПЦ МП вважає себе само
достатньою церквою, а ради
кальним прихильникам Мо
скви лишається тільки зрива
тися на істерику, як-от звер
нення під час святкування 
1025-річчя хрещення Русі од
ного зі священиків Київщини з 
кількома прихожанками про 

пряме підпорядкування РПЦ. 
Подолати автономістську пар
тію в УПЦ МП, скориставшись 
хворобою митрополита Володи
мира, не вдалося (див. Тиж-
день, № 30/2013). Одужавши, 
той поступово поновив свій ста
тус у церкві, знову наблизив до 
себе архієпископа Олександра 
(Драбинка), якого вважають 
його правою рукою і одним із 
лідерів проукраїнського крила 
УПЦ МП, зокрема поміркованої 
частини. А напередодні візиту 
Кірілла до України 26 липня на 
виставці «Велике і величне» в 
«Мистецькому Арсеналі» в Ки

єві глава УПЦ КП Філарет і ми
трополит Володимир демон
стративно обійнялися й мали 
нетривалу розмову. «Ми віримо 
і переконані, що буде 
об’єднання Київського і Мос
ковського патріархатів в одну 
Помісну православну церкву», 
– прокоментував цю зустріч Фі
ларет. Знаючи, наскільки фор
малізоване будь-яке пересу
вання першоієрархів, ця зустріч 
навряд чи була випадковою або 
спонтанною. Показово, що Па
тріарх Київський і всієї Русі 
останнім часом не раз дуже 
компліментарно відгукувався 
про митрополита Володимира і 
про «проукраїнську» партію в 
Українській православній 
церкві. 

Янукович також відмежу
вався від позиції максимального 
сприяння Кіріллу, яка спостері
галася на початку його прези
дентства. На перший погляд, 
українська влада виявила пока
зову лояльність до візиту пред
стоятеля РПЦ. Свідчення цього 
– і зачистка спецслужбами орга
нізації голого протесту FEMEN, і 
демонстративні заходи безпеки 
під час прибуття Патріарха на 
залізничний вокзал у Києві. Од
нак у святковому виступі Віктор 
Федорович зробив двозначну за
яву, яку можна розцінювати як 
натяк на неприпустимість вико
ристання Москвою церкви в по
літичних цілях. «Для держави 
всі церкви та релігійні організа
ції рівні. Ми поважаємо вибір на
ших громадян і гарантуємо кож
ному конституційне право на 
свободу віросповідань. Ми не до
пустимо використання церков і 
релігійних організацій деякими 
політичними силами у своїх 
вузьких інтересах. Це стосується 
і закордонних центрів, які через 
релігійні організації іноді праг
нуть впливати на внутрішньопо
літичну ситуацію в Україні. 
Адже йдеться про питання наці
ональної безпеки держави», – 
заявив він. Тим часом викорис
товувати релігійні організації 
неприховано прагне керівни
цтво лише однієї сусідньої дер
жави і роздає її ієрархам в Укра
їні нагороди за добре виконання 
ролі (див. стор. 22). Так, до річ
ниці хрещення Київської Русі 
Владімір Путін знову вручив іє
рархам УПЦ МП державні наго
роди. Шість митрополитів одер
жали «Орден Дружбы». 

СПРОБА ВиКОРиСТАТи 
ПОЛІТичНе ПРАВОСЛАВ’Я  
У ВиКОНАННІ ПАТРІАРХА 
КІРІЛЛА ще БІЛЬШе 
ДиСКРеДиТУВАЛА  
ТА ПОСЛАБиЛА ВПЛиВ  
У СУСПІЛЬСТВІ 
МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
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Та головна поразка Кірілла 
– у несприйнятті його україн
ським суспільством. На фото
графіях із попередніх зустрічей 
Патріарха зі своїми прихильни
ками в Україні просто домальо
вували паству у фотошопі. А 
цього разу, навіть попри пере
криття вулиць у Києві та ши
року інформаційну підтримку, 
його приїзд мало хто помітив 
(власне, є з ким порівнювати: на 
прощальній службі Божій на за
кінчення візиту Папи Рим
ського Франциска до Бразилії 
зібралося більше 2 млн католи
ків). Зрештою, саме від України 
Патріарх Кірілл та вищі ієрархи 
РПЦ отримали першу порцію 
фактів, що компрометують їхню 
святість. Під час відвідин Укра
їни 2009 року наші журналісти 
зафіксували на руці предстоя
теля РПЦ годинник фірми 
Breguet вартістю $30 тис. Хоча 
він ще 3 квітня 1969-го прийняв 
монашеський постриг, який пу
блічно таврує «суспільство спо
живання». Понад те, намагався 
брехати і стверджував, що світ
лина зі згаданим годинником – 
колаж, у той час як на сайті Мос
ковської патріархії висіло фото 
із зустрічі Кірілла з міністром 
юстиції Росії, і на руці Патріарха 
був той самий Breguet. У 2012-

му спалахнув ще один скандал 
навколо судового позову Лідії 
Лєоновой до екс-міністра охо
рони здоров’я РФ, священика 
УПЦ МП Юрія Шевченка. Тоді 
з’ясувалося, що Кірілл – влас
ник розкішної квартири в Мо
скві, що є прямим порушенням 
правил Константинопольського 
собору щодо власності монахів. 
Вдарило по іміджу предстоя
теля РПЦ і його наполягання 
притягти до кримінальної від
повідальності за «богохуль
ство» кількох дівчат із малоліт
німи дітьми з гурту Pussy Riot, 
яких зрештою засудили до три
валих термінів ув’язнення. Ці та 
низка інших скандалів при
звели до безпрецедентної зне
віри громадян РФ у Патріархові 
Кіріллу, а рівень довіри йому 
персонально опустився значно 
нижче від рівня довіри до очо
люваної ним церкви. Так, за да
ними соціологічного опиту
вання фондом «Общественное 
мнение», у травні 2012 року 
РПЦ довіряли 64% росіян, а Кі
ріллу – лише 56%.   

Спроба використати полі
тичне православ’я у виконанні 
Патріарха Кірілла для російської 
експансії в Україні однозначно 
провалилася і ще більше дискре
дитувала та послабила вплив у 

суспільстві Московського патрі
архату. Серед вірян УПЦ МП, 
схоже, таки відбувається процес 
природного омолодження, і нове 
покоління дедалі менше сприй
має РПЦ як свою церкву. Цей 
ментальний процес об’єктивно 
посилюватиме позиції автоно
містів в УПЦ МП і зменшува
тиме шанси на успішне застосу
вання церковного ресурсу для 
посилення впливу РФ в Україні. 
А досвід проваленої геополітич
ної місії Кірілла засвідчив, що 

використання РПЦ у нашій дер
жаві в неоімперських цілях Мо
скви – то так само викинуті на ві
тер гроші, як і решта проектів 
російських «двіженій соотєчє
ствєніков», що за кілька років 
так і не дали бажаного для 
Кремля результату, а саме втягу
вання України в неоімперські 
ініціативи. Що, зрештою, вкотре 
доводить: Україна об’єктивно не 
Росія, навіть якщо при владі 
близькі Кремлю по духу Януко
вич і Партія регіонів. 

ГОЛОВНА ПОРАЗКА КІРІЛЛА – 
У НеСПРийНЯТТІ йОГО 
УКРАїНСЬКиМ 
СУСПІЛЬСТВОМ
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що це було? 
С

вяткування не круглої, не напівкруглої, 
навіть не чверть-круглої річниці хре
щення Русі мало стати знаком активні
шого зближення Москви й Києва, а якщо 

називати речі своїми іменами, то ще сильні
шого входження Києва у орбіту Москви… При
наймні так спершу оцінила більшість експер
тів, опозиційних політиків і простих спостері
гачів, серед яких і аз многогрішний, події ми
нулих вихідних: десант циклопічної російської 
делегації, патріарший сталевий бронепотяг із 
золотою інкрустацією (наша, точніше їхня від
повідь «папамобілю»), блокування вокзалу в 
розпал сезону відпусток, «мєждусобойчик» на 
Володимирській гірці із трьома незалежними 
один від одного кордонами, де охорона Путіна 
та Кірілла була явно головнішою за бодігардів 
Януковича, повний 
транспортний колапс 
міста… Одне слово, 
« б л а г о р а с т в о р є н і є 
«Русского міра»…

Хоча, може, й зо
всім навпаки: україн
ський лідер вирішив 
показати російському 
свою самоцінність, 
сказати б, поміря
тися… хрестами? На 
користь цієї версії – 
кілька дрібничок, але вельми артистичних, 
до котрих такі чутливі обидва альфа-самці. 
І вальяжність Віктора Федоровича на тлі 
протокольної стриманості Владіміра Владімі
ровіча, і нібито обмовка про «Українську Русь», 
і демонстративне нагородження Його Святості 
Патріарха Варфоломія орденом за рангом ви
щим, ніж Його Святості Патріарха Кірілла, і 
явно зайві на цьому тріумфі святості прези
денти Молдови та Сербії… Таке враження, що 
нашому альфа-самцеві не дають спокою лаври 
відсутнього цього разу Аляксандра Лукашенки 
– ось хто на одному характері й геополітич
ному становищі країни крутить старшим бра
том як циган сонцем: крок до Москви, потім 
крок до Європи, і так стільки термінів, скільки 
захоче, а всередині все під контролем, принай
мні поки що.

Інакше кажучи, якщо Путін у сто перший раз 
з’явився агітувати за Митний союз, то він не міг 
не відчути, що порядком денним такий пункт не 
передбачено. Хронометраж зустрічі сам-на-сам 
це тільки довів: чверті години могло вистачити 
хіба що на те, щоби почастувати один одного цу
керкою (тільки не Roshen, бо в росіян знову про
блема з українськими харчами). Відтак кремлів
ський лідер витратив решту свого коштовного 
часу на відвідини якогось малопереконливого ін
телектуального заходу п. Медведчука, котрий 
щоразу намагається довести своєму кумові, що 
він не збитий льотчик. Марнота марнот!

Дивний він чоловік, цей Владімір Владіміро
віч! У нього вдома справ не перегребеш:  
і вибори московського мера, які, ймовірно, ста
нуть частиною операції «наступник», тож ма
ють бути проведені бездоганно, і хай там уже 
яка несистемна, але геть несподівана опозиція, і 
сочинська Олімпіада, і з економікою трабли 
(зростання ВВП за травень – 0%, тобто в букваль
ному сенсі стагнація), і Кавказ, і переозброєння 
флоту (кажуть, будуватимуть авіаносець), і… На
віщо до всього цього знову ворушити українське 
питання?

Звісно, є цілий набір раціональних мірку
вань. Передусім, мабуть, пожива. Неосяжний 
ринок, безліч можливостей для поглинання та 
злиття, ресурси… Зрештою, труба! На другому 
місці – Свєта з Іванова, якщо хтось пам’ятає, а якщо 

не пам’ятає, то коротко: 
консервативна більшість 
виборців, для яких ім
перська Росія – своєрід
ний екзоскелет за бра
ком внутрішнього кіс
тяка світогляду, освіти, 
власних переконань, 
смаку, ментальної сво
боди. Такі голосують і го
лосуватимуть за Путіна 
не тому, що він у кі
моно, за кермом вини

щувача, в аквалангу, з гімнасткою, а тому, 
що він проти америкосів, ліберастів і за єді
ную нєдєлімую. Доки не повалилися ціни на 

нафту й платять пенсії, цю аудиторію треба ли
шень підгодовувати символічними перемогами, 
і Україна тут десь в одному ряду з московським 
«Спартаком».

Але якщо замислитися, то є ще один мотив. 
Це його, Путіна, власна обсесія й компульсія 
(простіше – невроз нав’язливих станів), його бі
лий кит, його Карфаген, який будь що має бути 
зруйнований. Україна – його найбільше прини
ження від 2004 року, перед котрим будь-яка 
прагматика відходить на другий план. Словом, 
це особисте. Такий психотип. І тут йому дали 
зрозуміти, що в багатоконфесійній, поліва
лентній країні державне православ’я головного 
мозку не спрацьовує і не спрацює. Гаразд, пере
йдемо до плану Б. Тупо-технологічний Медвед
чук із його маніакальними прожектами іміта
ції громадянського суспільства – лише один 
варіант. Слід чекати нових жартів від старих 
псів («не хочемо в Європу через …») і зовсім но
вих несподіваних цуциків зі свіжими ініціати
вами.

І оскільки нинішня українська влада не вміє 
розставляти пріоритети, тобто для неї гроші пе
редусім, а на ідеологію вона відволікається 
вряди-годи, то на нас чекає чимало євразій
ських інтеграційних сюрпризів. Може, не від
разу, а з осені – будьте певні. Готуйтеся. 

Автор:  
юрій 

Макаров

ОСКІЛЬКи НиНІШНЯ 
УКРАїНСЬКА ВЛАДА НА 

ІДеОЛОГІю ВІДВОЛІКАЄТЬСЯ 
ВРЯДи-ГОДи, НА НАС Уже  

З ОСеНІ чеКАЄ чиМАЛО 
ЄВРАЗІйСЬКиХ 

ІНТеГРАЦІйНиХ СюРПРиЗІВ
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У цейтноті
Розвиток подій в Україні та пробуксовування стандартних 
технологій «Русского міра» змушують Путіна нервувати. Це може 
підштовхнути Кремль до різких дій, аби зірвати підписання Києвом 
Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС, а також 
мінімізувати загрози від можливої зміни зовнішньополітичного 
курсу Україною після президентських виборів 2015 року

Н
ещодавній візит Владі
міра Путіна, начебто для 
спільного святкування 
чергової річниці хре

щення Русі та Дня військово-
морського флоту, засвідчив, що 
старіючий російський прези
дент неабияк нервує із приводу 
розвитку ситуації в сусідній 
країні й ладен хапатися за будь-
які можливості бодай ілюзор
ного впливу на прийняття рі
шень в Україні. Ситуацію для 
нього ускладнюють брак часу, 
що залишився до українських 
президентських виборів і старту 
Євразійського союзу в 2015 році, 
та ще ближча перспектива під
писання Угоди про асоціацію 
України з ЄС у листопаді. Вона 
хоч і не унеможливить, однак 
здатна сильно ускладнити пер
спективу втягування Києва у 
реставраційний проект Путіна 
на пострадянських теренах, 
стати для Кремля черговою і 
значно відчутнішою поразкою в 
геополітичному змаганні із За
ходом за постсоціалістичні кра
їни порівняно з інтеграцією 
останнього балканського союз
ника – Сербії до ЄС. Водночас 
згадана геополітична боротьба 
й реставраційний курс на тере
нах колишнього СРСР для ро
сійського президента – це ним-
таки визначені ключові індика
тори успішності зовнішньої по
літики й узагалі його прези
дентської місії, на яких базу
ється імідж «сильного лідера 
знову сильної Росії».

Як припускають окремі екс
перти в Україні, нова позиція 
Путіна така: якщо доведеться 
відпустити Київ у торговельно-
економічному сенсі, то треба бо
дай посилити ідеологічний 
вплив, утримати його в духовно-
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культурній, цивілізаційній єд
ності в межах «Русского міра». 
Розтиражовані господарем 
Кремля в нашій державі месе
джі справді традиційно перепо
внені риторикою про кровні й 
духовні зв’язки, що є «нерозрив
ними». Про це він, зокрема, за-
явив, приймаючи разом із Ві
ктором Януковичем парад ро
сійських та українських моряків 
у Севастополі: нагадав про «міц
ність і відданість засадам наших 
предків, які століттями жили 
разом, працювали й захищали 
спільну Вітчизну, зробили її мо
гутньою, великою і неперемож

ною… У нас спільні корені, куль
тура та релігія. Наші кровні й 
духовні зв’язки нерозривні». 
Аналогічні меседжі лунали й на 
заходах з нагоди річниці хре
щення Русі. Однак для росій
ської риторики останніх років 
вони не нові.

Виступ Путіна на організо
ваній Віктором Медведчуком 
конференції «Православно-
слов’янські цінності – основа 
цивілізаційного вибору Укра
їни» викликав різні реакції 
оглядачів та експертів. До речі, 
дуже показово, що під час остан
нього візиту до сусідньої країни 

ВВП поспілкувався з Янукови
чем хвилин із 15, натомість де
монстративно віддавши пере
вагу своєму кумові. Хтось ак
центував на тому, що російський 
президент у такий спосіб нама
гається шантажувати Віктора 
Федоровича. Інші скептично 
відзначили звичайне бажання 
допомогти кумові, усвідомлю
ючи всю маргінальність його 
політичного проекту в сучасних 
українських політичних реа
ліях. Однак насправді Путін, во
чевидь, змушений був «опусти
тися» до «Украинского выбора» 
Медведчука, бо наразі просто 
немає альтернативи. Проваль
ний досвід діяльності різнома
нітних російських блоків та ру
хів, а останнім часом і дедалі 
очевидніший крах експансії 
церковного «Русского міра» під 
омофором Патріарха Кірілла 
(див. стор. 10) сильно звузили 
Путіну простір і обмежили час 
для маневру. Не виключено, лі
дер РФ таки зрозумів, що Укра
їна об’єктивно не Росія, тож 
треба діяти щодо неї більш ра
дикальними методами. Але на 
цей момент у нього фактично 
залишилася можливість по
кластись або на безперспектив
них в українському контексті 
комуністів (що, схоже, й було 
зроблено під час останніх пар
ламентських виборів), або ж на 
одіозного екс-керівника Адміні
страції Леоніда Кучми Віктора 
Медведчука з його «Украин
ским выбором» (див. Тиж-
день, №49/2012). Хай там як, а 
Янукович, котрий, схоже, попри 
все, зрозумів, яку небезпеку несе 
його «Межигір’ю» перспектива 
зближення із Кремлем, уже 
давно не задовольняє Путіна, як 
намісник губернії в Євразій
ському союзі. Однак можливість 
утрати Януковичем влади в 2015 
році за нинішніх електоральних 
настроїв і політичної палітри, 
схоже, ще більше непокоїть ВВП.

Водночас, опустившись до 
рівня Медведчука, Путін не 
лише визнав, що немає на сьо
годні серед українського політи
куму сильного персонажа, на 
якого можна зробити ставку. Він 
таким чином продемонстрував, 
наскільки капітулянтським щодо 
Кремля та його неоімперського 
простору має бути потенційно 
прийнятний для Москви керма
нич в Україні. Янукович із 
«Сім’єю» йому не до вподоби, 
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попри готовність останнього бу
дувати в Україні другу Росію. В 
«Сім’ї» розуміють, що лише за 
російської моделі можна швидко 
виростити бізнес-імперію (таку 
як, скажімо, в її друга Ахметова, 
а то й більшу). А саме це вона й 
поставила собі за головну мету, 
якщо судити з останніх великих 
оборудок усередині держави та 
розстановки «своїх» людей по 
всій вертикалі влади. «Україна 
Януковича», як показали три 
останні роки, може бути по
вністю відкритою для гумані
тарної експансії зі Сходу, неу
хильної русифікації свого куль
турного й інформаційного про
стору, а також розбудови вітчиз
няної соціально-економічної 
та суспільно-політичної мо
делі за російськими лекалами. 
Та водночас вона не має на
міру поступатися інтересами, 
що зациклені на швидкій роз
будові бізнес-імперії: Янукович 
і його «Сім’я» за своєю приро
дою не готові пускати на власну 
територію «чужих», а це неми
нуче сталося б з інтеграцією 
України в неоімперські проекти 
Кремля.

Путін натомість надіслав 
українському суспільству й 
окремо Януковичу черговий 
сигнал, що на статусі лояльної 
чи навіть повністю сателітної 
держави він зупинятися не зби
рається й прагне цілковитого 
подолання наслідків «найбіль
шої геополітичної катастрофи 

ХХ століття», якою свого часу 
назвав розпад СРСР та постання 
незалежної України. І ліквіду
вати цю «аномалію», «яка на
віть не держава» (за виразом 
Путіна в розмові з Бушем-
молодшим у Бухаресті 2008 
року), можуть лише люди на 
кшталт Віктора Медведчука, ко
трий, як вважають, був голов
ною дійовою особою в дотис
канні пізнього Кучми до згоди 
на інтеграцію в ЄЕП у 2003-му.

Утім, Медведчук наразі ви
дається заслабкою потугою, аби 
результативно впливати на роз
виток ситуації в Україні 2015-го, 
а тим більше відіграти якусь 
серйозну роль у зриві підпи
сання Угоди про асоціацію з ЄС 
у листопаді цього року. Навіть 
коли порівнювати його з ін
шими політико-ідеологічними 
та інформаційно-пропаганди-
стськими проектами, які раз по 
раз починаються з чистого ар
куша в Україні (див. стор. 20, 
22), маючи майже нульову 
ефективність, зате вміле керів
ництво, яке з користю для себе 
освоює багатомільйонні транші 
Кремля. І, зрозуміло, Путін не 
перебільшує можливостей свого 
кума. Водночас Москва перебу
ває в цейтноті. Справді, Угода 
про асоціацію не набуде повної 
чинності до ратифікації всіма  
28 країнами ЄС, яка може  
затягнутися на роки і якій 
Кремль за допомогою своїх ло
бістів у європейських країнах, 

вочевидь, заважатиме під різ
ними приводами. Однак еко
номічна частина Угоди – про 
ЗВТ – набуде чинності відразу 
після підписання, тож вона 
здатна заблокувати інтеграцію 
України до Митного і Євразій
ського союзів.

Тому до Вільнюського са
міту в листопаді, на якому за
плановано підписання Угоди 
про асоціацію, від Кремля ціл
ком можна чекати якихось не
сподіваних ходів. Як це вже 
траплялося в історії Росії, коли 
певні події у внутрішній чи зо
внішній політиці загрожували 
її стабільності (див. інтерв’ю 
із Джеймсом Шерром на 
стор. 18). Наприклад, може 
спалахнути скандал, подібний 
до ситуації з начебто продажем 
Україною систем протиповітря
ної оборони «Кольчуга» Іра
кові, яка зіпсувала відносини 
Кучми із Заходом на старті пу
тінської політичної кар’єри й на 
початку реалізації реінтегра
ційних проектів на пострадян
ських теренах. Або, скажімо, 
виллється нова хвиля компро
мату на українську владу, але 
масштабніша за інформацій
ною підтримкою та викриттям і 
з акцентом на політикум За
ходу (мета – остаточно переко
нати ЄС у злочинності режиму 
Януковича, а відтак змусити 
європейських лідерів не підпи
сувати Угоди про асоціацію).

А проекти на кшталт «Укра
инского выбора» чи медіа-
холдинги, заточені під «тем
ники» від Кремля, вочевидь, 
створені на перспективу, зок-
рема під президентські вибори 

2015 року. Їхнє завдання, ймо
вірно, полягає в роботі над роз
ширенням в Україні проросій
ського електорату, насамперед 
за рахунок колишніх прихиль
ників Партії регіонів і Януко
вича. Показово, що українсько-
російські медіа в країні зараз 

РиЗиКи ДЛЯ УКРАїНи 
ПОСиЛююТЬСЯ ТиМ,  
щО РежиМ ЯНУКОВичА,  
ЯКий Не СПРийМАЄ її ЯК 
ПОВНОЦІННУ СУВеРеННУ 
ДеРжАВУ, ІГНОРУЄ ПиТАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОї БеЗПеКи

Опустившись 
до рівня Мед-
ведчука, Путін 
визнав, що не-
має на сьогод-
ні серед укра-
їнського полі-
тикуму силь-
ного персона-
жа, на якого 
можна зроби-
ти ставку
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активно нагнітають ситуацію, 
фактично подаючи інформацію 
суто в негативному контексті: 
чи це стосується рішень і дій 
нинішньої влади, а чи суспіль
них процесів, трендів, подій. Не 
виключено, що Путін розрахо
вує скористатися з потенцій
ного вакууму влади в низці ре
гіонів Південного Сходу кра
їни, тотально контрольованих 
нині проросійськими регіона
лами, який цілком може ви
никнути в разі спроб усунути 
Януковича від влади під час 
масових акцій протесту, напри
клад у випадку фальсифікації 
виборів за зразком 2004 року. 
Чи у випадку його програшу в 
2015-го на президентських пе
регонах комусь із проєвропей
ських лідерів сучасної опозиції. 
Небезпека остаточно втратити 
вплив на Україну 2008-го, коли 
її керівництво звернулося до 
НАТО із проханням про на
дання ПДЧ, для Москви була 
вкрай значною. І загрози по
вторення ситуації після вибо
рів 2015-го в Кремлі, вочевидь, 
прораховують.

Ризики для України в 
цьому контексті посилюються 

ність держави Україна «Сім’я» 
трактує виключно з погляду 
збереження в ній влади. Тому 
нинішній режим не формува
тиме системних запобіжників 
негативним для національної 
безпеки сценаріям іззовні. 
Янукович, схоже, досі переко
наний: утрата влади у 2004-му 
стала наслідком випадковості, 
недостатньої готовності до екс
тремальних сценаріїв та зради 
Кучми, а тому він впевнений у 
своїй здатності втримати все 
під контролем 2015-го. Тому 
Банкова уже нині активно го
тується відвернути внутрішні 
загрози, зокрема намагаючись 
узяти під контроль протест
ний рух і розставляючи своїх 
людей на посадах, від яких 
безпосередньо залежатимуть 
результати президентських 
виборів (див. Тиждень, № 
31/2013). Водночас зовнішніх 
загроз вона зовсім не бере до 
уваги. І, схоже, Путін та зорі
єнтовані на нього сили в Укра
їні, зокрема й у самій Партії 
регіонів, готуються викорис
тати обмеженість і недалеко
глядність Януковича у власних 
інтересах. 

тим, що режим Януковича, 
який не сприймає її як повно
цінну суверенну державу, ігно
рує питання національної без
пеки. Це добре видно, зокрема, 
на підборі кадрів у силових 
структурах, спецслужбах, де 
нині зібралося чимало генера
лів, відверто лояльних до Росії. 
Тож навряд чи буде розроблено 
якусь ефективну протидію 

можливим спецопераціям 
«стратегічного партнера», як із 
наближенням саміту у Віль
нюсі в листопаді цього року, 
так і на час проведення прези
дентських виборів 2015-го. Цін

Не БУДе НеСПОДІВАНКОю, 
ЯКщО НАПеРеДОДНІ 
ВІЛЬНюСЬКОГО САМІТУ 
СПАЛАХНе СКАНДАЛ, 
ПОДІБНий ДО СиТУАЦІї  
З НАчеБТО ПРОДАжеМ 
«КОЛЬчУГ» ІРАКОВІ, щО 
ЗІПСУВАВ ВІДНОСиНи 
КУчМи ІЗ ЗАХОДОМ
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Спілкувався 
Богдан 
Цюпин, 
Лондон

Джеймс 
Шерр:
«Україною керують не ті, 
хто наблизив би її до 
Європи, і Росія цим 
користується сповна»

У
тративши майже по
вністю здатність дикту
вати свою політику краї
нам Центральної Європи, 

Москва усе ще зберігає великий 
вплив на пострадянських тере
нах. Джеймс Шерр із британ
ської аналітичної установи 
Chatham House спеціалізується 
на питаннях міжнародної без
пеки України та Росії, а також ін
ших посткомуністичних країн. 
На предмет своїх студій він ди
виться із прискіпливістю й про
фесійною повагою, притаман
ною колишнім радянологам. 
Дехто в Лондоні стверджує, що 
до думки цього фахівця прислу
хаються у британському політи
кумі, хоча сам він звинувачує за
хідних посадовців у відсутності 
«стратегічного мислення», коли 
йдеться про політику щодо Росії, 
а також України та інших країн 
на cході континенту.

Тиждень розмовляв із 
Джеймсом Шерром у Лондоні 
з нагоди виходу його книжки 
«Hard Diplomacy and Soft 
Coercion: Russia’s Influence 
Abroad» («Жорстка дипломатія і 
м’який примус: Вплив Росії за 
кордоном»).

У. Т.: чи можна вважати Росію 
повноцінним фігурантом Вели-
кої вісімки?

– Ілюзія того, що вона член 
західного клубу, гине дуже по
вільною смертю. Впродовж 
останніх 10 років Москва й не 
прикидалася, ніби до нього на
лежить. РФ розглядає себе як 
«суверенну демократію», над
державу з особливим набором 
регіональних та глобальних ін
тересів. Це країна, яка знає свої 
інтереси і працює над їх утілен
ням. Сирія – один із прикладів, 

коли західні й російські погляди 
вступають у протиріччя. Інтер
еси Москви у цій країні підпоряд
ковані одному найголов нішому, 
який за визначенням суперечить 
західному, – гарантувати, щоб не 
повторилося те, що сталося в Лі
вії та багатьох інших місцях. 
Щоб не відбулося зміни режиму 
під впливом зовнішніх чинни
ків. РФ намагається зберегти 
владу Асада повністю чи част
ково. Якщо відтак виникнуть 
проблеми, вона готова з цим ми
ритися. 

У. Т.: чи не вважаєте, що західні 
цінності несумісні з російськими 
і що РФ ніколи не буде нормаль-
ною державою, яку багато лю-
дей сподівалися побачити за Бо-
ріса Єльцина?

– Щодо цінностей, то вони не 
повністю несумісні. Однак, безу
мовно, ще перед приходом Пу
тіна до влади росіяни й навіть 
іноді сам Єльцин наголошували 
на специфіці Росії, її унікаль
ному історичному досвіді, осо
бливих підходах, а також на рів
ності, маючи на увазі своє право 
визначати собі цінності й стан
дарти. За часів Путіна ці погляди 
підкріплені силою і можливос
тями. Саме собою це не стано
вить загрози. Питання не в тому, 

що Росія самовизначається, а в 
тому, як вона себе трактує.

У ній завжди було нелегко 
розмежувати націю, державу та 
імперію. Імперська Росія, на від
міну від Великої Британії у ХІХ 
столітті, не мала заморських ко
лоній, однак була тривалий час 
поліетнічним і навіть багатонаці
ональним утвором. Після роз
паду Радянського Союзу в РФ ви
знані офіційно понад 100 націо
нальностей, однак вона досі 
по-суті залишається унітарною 
державою. Путін та кремлівське 
керівництво чітко стоять на тому, 
що їхня країна не може бути пев
ною подобою Данії, Франції, Ні
меччини чи навіть Британії. 

У. Т.: В Україні відповідно до по-
літичних поглядів суспільство 
розділене в оцінках ролі РФ 
щодо неї. Хтось каже, що 
Кремль дружній і його підтри-
мує, а хтось – що вплив Москви 
лише негативний. Яка ваша 
думка з цього приводу?

– Росія не може відокремити 
дружні відносини з Україною від 
«братерських» і веде мову про 
одне, маючи на увазі друге. Су
часне «братерство» ґрунтується 
на переконаннях, які свого часу 
президент Мєдвєдєв виділив 
дуже чітко у зверненні до прези
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РОСІЯ СЬОГОДНІ МАЄ чІТКе 
РОЗУМІННЯ ТОГО,  
чОГО ВОНА Не ХОче, 
АЛе Не ОБОВ’ЯЗКОВО – ТОГО, 
щО ХОче

дента Ющенка: енергетична сис
тема та економічна політика по
винні бути спільні. У цій росій
ській концепції все, що справді 
робить країну незалежною від її 
сусідки, розглядають як аспект 
політики, котрий слід розроб-
ляти скоординовано. І це, зви
чайно ж, стосується всіх сторін 
відносин України з ЄС.

Інших варіантів російської 
позиції немає, бо її прихиль
ники стоять на тому, що укра
їнці – насамперед гілка того са
мого народу (як, власне, й біло
руси), частина ширшої єдиної 
цивілізації, що весь цей регіон 
пов’язаний історією та культу
рою, що їхні економіки були 
взаємозалежні та інтегровані й 
що курс на зміцнення цих спіль
них рис природний. Відповідно 
до цієї моделі повинне відбува
тися зближення, а відмежу
вання України від цього «Рус
ского міра» було б штучним, іс
торично безпрецедентним, 
шкідливим для обох країн і 
приреченим на провал. Такі по
гляди, на мою думку, панують в 
усьому російському політич
ному спектрі: як серед тих, хто 
підтримує Путіна та наявну сис
тему й структуру влади, так і се
ред тих, хто до них в опозиції.

Нині в Росії говорять про не
обхідність розбудови Євразій
ського союзу і зближення з краї
нами Центральної Азії та Пів
денного Кавказу. Не викликають 
там справжніх суперечок і твер
дження про те, що з Москвою 
мусить бути Київ. Такі погляди 
підтримує більшість людей з усіх 
політичних таборів.

Помаранчева революція ство
рила для РФ проблему: якби 
Україна домоглася свого й досяг
нула успіху в запровадженні абсо
лютно іншої європейської кон
цепції ХХІ століття, тобто норм і 
стандартів ЄС, системи вряду
вання, культури бізнесу та всього 
решти, це порушило б ради
кальне й засадниче питання все
редині Росії: чому їй не вчинити 
так само?

Отже, основи легітимності 
системи було б підірвано, адже 
остання базується на тих постула
тах, що вона особлива й постала 
зі своїх потреб та російського ци
вілізаційного досвіду, а Україна, 
мовляв, є його частиною.

Тому владній еліті Росії сама 
ідея, що Київ може стати членом 
ЄС чи мати з ним привілейовані 

відносини, наприклад за допо
могою Угоди про асоціацію, ба
читься великою загрозою, що за
чіпає внутрішню безпеку їхньої 
держави. Навіть можна сказати 
більше. Всеохопним завданням 
політики Москви сьогодні, на 
мій погляд, є створення довкола 
неї та у світі умов, що найбільше 
сприяли б збереженню і продов-
женню життя нинішньої сис
теми правління.

Якби Україна, країна, яка є 
центральною для Росії та її то
тожності, запровадила в себе 
іншу модель, пішла іншим шля
хом і досягнула успіху, це мало б 
дуже глибокі й, можливо, рево
люційні наслідки для самої РФ. 
Тому, гадаю, Кремль вдасться до 
всіх можливих засобів, аби цього 
не сталося.

У. Т.: чи розуміють високопоса-
довці на Заході, яку політику 
щодо України їм варто прово-
дити з огляду на фактор Росії?

– Насамперед зауважу, що 
Росія сьогодні має чітке розу
міння того, чого вона не хоче, але 
не обов’язково – того, що хоче. 
Узяти, наприклад, Сирію. Я вже 
говорив про те, проти чого на
строєний Кремль, але якщо лю
дей, котрі в ньому сидять, запи
тати: «А яка ваша ширша кон
цепція? Якщо ви досягнете 
свого, що буде далі в тому регіоні 
й на тих теренах?», то може 
з’ясуватися, що росіяни дуже 
серйозно над цим не думали.

Щодо України. Їхнє керівни
цтво не бажає, щоб ваша країна 
приєдналася до Заходу, і праг
нуло б інтегрувати її з Росією спо
чатку через Митний, а потім Єв
разійський союз, однак Кремль 
не продумує, як саме це відбува
лося б і в якій формі. Це для 
нього другорядні міркування. 
Але коли росіяни справді хочуть 
чогось або вирішують, що вони 
чогось не хочуть, то зосереджу
ються на справі стратегічно.

А Захід – це дуже широке по
няття. ЄС, Єврокомісія дуже ме
тодично працюють над досягнен
ням певних цілей. Асоціація та 
інтеграція мають чіткі механізми 
й критерії. Діяльність цього ор
гану, коли йдеться про процеси 
зближення, майже автоматизо
вана. Інтеграційний підтекст 
присутній у відносинах з усіма су
сідами Євросоюзу. Можна ска
зати, що Єврокомісія, коли вона 
стане на колію, рухається на авто

пілоті. Отже, це потужна ма
шина, коли її запустять. Але 
люди, що нею керують (націо
нальні уряди країн Євросоюзу, 
Рада ЄС), не обов’язково думають 
стратегічно про те, які мотиви у 
російської політики, до чого 
вдасться Кремль, якщо Україна 
не зможе підписати Угоду про 
асоціацію у Вільнюсі в листопаді 
або якщо її підпише.

Стосовно цих питань одно
стайної думки немає. Отже, дуже 
важко домогтися, щоб Євросоюз, 
окрім просування інтеграційних 
процесів, міг мислити страте
гічно і про те, що діється на тере
нах між ЄС і Росією.

Отже, якби ви поцікавилися, 
хто в Брюсселі чи в столицях 
країн ЄС міркує, як Москва реагу

ватиме на підписання в листопаді 
у Вільнюсі Угоди про асоціацію з 
Україною і навіть Молдовою, я 
відповів би: «Очевидно, ніхто».

У. Т.: А Штефан Фюле? Це ж його 
обов’язок…

– Так, але він не політична 
постать, і я не певен, що він про 
те думає. Це питання досі не 
було темою серйозних дискусій. 
Одначе вважаю, що нам про це 
треба зараз мізкувати.

Наведу аналогію. У квітні 
2008-го НАТО на саміті в Буха
ресті оприлюднило заяву про те, 
що Україна та Грузія стануть у 
перспективі членами Альянсу. 
Це справило величезний вплив 
на цілий цикл планування й 
думки в Росії. Разом із визнан-
ням незалежності Косова з боку 
Заходу це, безумовно, стало чин
ником у виході РФ на шлях, який 
призвів до війни в Грузії у серпні 
2008 року.

Якщо ЄС підпише Угоду про 
асоціацію з Україною, то росіяни 
розглядатимуть це як початок 
інтеграції Києва у ЄС, котра за
кінчиться членством. А в Кремлі 
великого значення надають 
тому, аби не допустити просу
вання сусідньої країни в орбіту 
Євросоюзу, що для Москви озна
чало б утрату впливу і здатності 
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визначати траєкторію україн
ської політики, економіки тощо. 
Отже, майже однозначно з боку 
Москви матиме місце тиск із ви
могами вдатися до кроків у від
повідь, щоб зірвати цей процес. 
Києву та Брюсселю варто пере
йматися тим, як саме йому мо
жуть перешкодити, особливо з 
огляду на теперішній стан Укра
їни, її вразливість, напружену 
внутрішню ситуацію, розколи, 
присутність і вплив економічних 
інтересів, тісно пов’язаних із Ро
сією, розвідувальних служб, 
Чорноморського флоту в Криму 
тощо. Якщо хтось гадає, ніби від 
дня підписання Угоди про асоці
ацію становище України посту
пово ставатиме безпечнішим і 
кращим, то ці люди можуть за
знати великого шоку.

У. Т.: що ж, на вашу думку, по-
трібно було зробити?

– Про ЄС я сказав би те саме, 
що заявляв раніше стосовно Ки
єва й НАТО. Час для Угоди про 
асоціацію України з Євросоюзом 
(зрештою, це стосується і член
ства) настане тоді, коли такий 
крок зміцнюватиме обидві сто
рони, не раніше. Маю на увазі: 
Україна вже повинна на той мо
мент успішно трансформува
тися, щоб швидко діставати ко
ристь від переваг тіснішої інте
грації з ЄС. Сьогодні її економіка 
таких плюсів від застосування 
європейських правил і норм не 
відчує, бо нині вона працює на ін
ших, часом протилежних прин
ципах. Це система, де зароб ляють 
не створенням нового багатства, 
а перерозподілом уже наявного, 
де права на власність є мінімаль
ними й нестійкими, де відносини 
між грішми та владою чітко не 
окреслені, між бізнесом і держа
вою – непрозорі, контракти дуже 
умовні, система судочинства не є 
незалежною і справедливою. Усі 
ці ознаки суперечать принци
пам, які панують у ЄС. А в тепе
рішніх політичних реаліях Ки
єва не видно серйозних зусиль, 
спрямованих на зміну правил, на 
реформування установ, транс
формування всієї системи. Люди 
найгіршим чином помиляються, 
сподіваючись, що сам лише факт 
підтримки процесу євроінтегра
ції зробить усі ті зміни автома
тично. Такого не станеться.

У. Т.: Хіба Угода про асоціацію 
сама собою не програма ре-

форм, які Україна мала б запро-
вадити?

– Але хто змусить вашу дер
жаву це зробити? За останні  
20 років відносини Заходу та 
пост радянського простору мали 
б довести кожному, що збоку не
можливо керувати процесами в 
жодній країні. Якби в Україні 
при владі були уряд, група лю
дей, які ухвалювали б рішення й 
керували економікою, які 
справді знали б, як працює ЄС, і 
хотіли запровадити ці перетво
рення, тоді Угода про асоціацію 
могла б суттєво допомогти. Але 
сьогодні ваша політична й еко
номічна еліта не хоче цих змін, 
бо таким чином під загрозою 
опинилася б її влада. Вона 
прагне зберегти свій контроль 
над економічним життям, не
прозорі грошові потоки й мож
ливість наживатися.

У. Т.: Але ж європейських змін 
бажає українське суспільство...

– Народ не при владі. Угода 
про асоціацію не вплине на тих, 
хто сьогодні біля керма в дер
жаві. Звичайно, що на словах 
вони її підтримуватимуть, навіть 
ухвалюватимуть непогані зовні 
закони, але це не означає, що 
останні стануть реальністю чи 
що їх застосовуватимуть. Для 
країн, які просто хочуть бави
тися в реформування, при
йняття законів і програм, підпи
сання документів є легкою аль
тернативою до справжніх пере
творень.

Справді є українці, які цього 
щиро хочуть, але сьогодні вони 
не керують і позбавлені доступу 
до ключових важелів економіки. 
Не маю сумнівів: у випадку їх
нього правління все, про що 
нині вони говорять, виявилося б 
вельми корисним для України. 
Але Угода про асоціацію сама со
бою цього не зробить. Хтось по
винен її втілювати в реальне 
життя. Механізмів, які давали б 
змогу зробити це руками Євро
союзу, немає.

Наведу інший приклад. 
Вступ України до СОТ був не та
ким амбітним, як до ЄС, але тоді 
багато людей у вашій країні й на 
Заході стверджували, мовляв, 
коли Київ увійде до цієї органі
зації, то незалежно від бажань 
можновладців економіка змі
ниться на краще. Україна набула 
членства, однак якісних змін це 
не дало жодних. Нині навіть 

більше рейдерства, більше сва
вілля в економічному житті, ніж 
було перед тим.

Керувати країною збоку не
можливо. Україна – суверенна 
держава зі своїм урядом, а її 
економіка перебуває під конт-
ролем дуже маленької, тісно 
пов’язаної внутрішньо групи 
людей. Останні, допоки змо
жуть, підтримуватимуть лише 
такі реформи, які не заважати
муть їм використовувати свою 
владу й зберігати багатства. 
Найбільшим розчаруванням 
щодо України завжди (не лише 
за Януковича) було те, що впро
довж 20 років, навіть коли сер
йозні реформи відбувалися, 
вони завжди зупинялися там, 
де загрожували прерогативам і 
привілеям високопосадовців. 
Багато з них згодом були згор
нуті.

Поглянувши на країни ЄС, 
котрі досягли успіху (як-от 
Польща чи Естонія), ви поба
чите: це сталося лише тому, що в 
них урядували еліти, які пов-
ністю розуміли принципи ре
формування, вважали їх своїми 
й хотіли запроваджувати. До 
цього ніхто не змушував, не під
штовхував, вони самі так хотіли. 
І там був консенсус еліт. В Укра
їні цього немає.

Тут я порушую два питання: 
які були б внутрішні наслідки, 
якби Україна домоглася успіху у 
Вільнюсі? Мабуть, одним із них 
стало б розчарування, адже 
люди очікували б великих і по
зитивних змін, а значних зру
шень не буде. А зовнішні на
слідки, якщо не помиляюся, та
кож настали б негативні: ЄС так 
само був би розчарований, бо і 
в Європі сподівалися б на ве
ликі зрушення в Україні, а їх не 
було б. А Москва боялася б, що 
Київ переходить із її орбіти на 
орбіту Євросоюзу, й намагалася 
б зупинити цей процес. 

ЛюДи, ЯКІ НиНІ БІЛЯ  
КеРМА В УКРАїНІ, 
ПІДТРиМУВАТиМУТЬ ЛиШе 
ТАКІ РеФОРМи,  
ЯКІ Не ЗАВАжАТиМУТЬ їМ 
ВиКОРиСТОВУВАТи СВОю 
ВЛАДУ й ЗБеРІГАТи 
БАГАТСТВА

«Кремль не бажає, 
щоб ваша країна 
приєдналася до 

Заходу, і прагнув 
би інтегрувати ї ї з 
Росією спочатку 
через Митний, а 

потім Євразійський 
союз, однак він не 
продумує, як саме 

це мало б 
відбуватись і в якій 

формі»

«Якщо хтось гадає, 
ніби від дня 

підписання Угоди 
про асоціацію 

становище України 
поступово 
ставатиме 

безпечнішим і 
кращим, то ці люди 

можуть зазнати 
великого шоку»
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Автор: Олександр Михельсон

«Почёт» і «Дружба» 
від Путіна
Москва щедро роздає українським політикам, церковникам і 
митцям нагороди. Здебільшого за заслуги в утриманні України  
в орбіті Кремля

гом Росії… нам дуже важливо, 
щоб ми розвивали дружбу й ро
сійську мову в Україні». Ще б 
пак, усі друковані видання, що 
входили в UМН, російсько
мовні. Проаналізувавши коло 
відзначених РФ українців, 
Тиждень дійшов висновку, що 
серед них переважають затяті 
українофоби і ті, хто відверто 
прислужує Кремлю.

Українці не раз отримували 
третю у російській ієрархії від
знаку. У квітні 2004 року Владі
мір Путін видав указ про наго
родження орденом «За заслуги 
перед Отечеством» (одразу І 
ступеня) тодішнього прези
дента України Кучми. На той 

час Леонід Данилович уже гото
вий був піти на вступ до Єди
ного економічного простору 
(ЄЕП), підписавши під тиском 
Кремля відповідну угоду у ве
ресні 2003-го. Зі свого боку, в 
Москві, вочевидь, сподівалися, 
що після перемоги на прези
дентських виборах Віктора Яну
ковича, якого Росія тоді від
крито підтримала, доб’ються ще 
більшого, і орден для Кучми міг 
розглядатись як своєрідний 
прощальний подарунок. Однак 
Янукович програв кампанію. У 
Росії багато хто звинувачував у 
цьому Кучму. Як висловився 

один із тодішніх крем
лівських політтехнологів 
«проекту Янукович» Глєб 
Павловскій, Помаранче
вій революції треба було 
«вчасно дати в морду», а 
Леонід Данилович на це 
не пішов. Не дивно, що 
свій орден він без за
йвого галасу отримав 
лише в липні 2011-го.

«Орден Дружбы», 
що став повторенням 
радянського ордена 
«Дружби народів», 
та «Орден Почёта» 
в більшості випад

ТОП-6 
УКРАїНЦІВ, 

НАГОРОД жеНиХ 
КРеМЛеМ

Борис Патон: 
орден «За заслуги 

перед Отечеством» 
ІІ ступеня (1998), 
«Орден Почёта» 

(2004), орден «За 
заслуги перед 
Отечеством» І 

ступеня (2008);
Леонід Кучма: 

орден «За заслуги 
перед Отечеством» 

І ступеня (2004)
Володимир 

(Сабодан): «Орден 
Дружбы» (2004), 
«Орден Почёта» 

(2005)
Агафангел (Саввін): 
«Орден Дружбы» 

(2003), «Орден 
Почёта» (2008)
Богдан Ступка: 

«Орден Дружбы» 
(2001), «Орден 
Почёта» (2011)

Микола Азаров: 
«Орден Дружбы» 

(2007), «Орден 
Почёта» (2012) 

До чергового святку
вання хрещення Русі, 
яке в Москві, схоже, по
ряд зі «спільною пере

можною війною» розглядають 
як один із основних наріжних 
каменів у міфології «спільної іс
торії» України та Росії (на під
ставі яких обґрунтовується і не
обхідність їхнього спільного 
майбутнього), було знову роз
дано низку російських нагород 
різним українським діячам. Зо
крема, після продажу менедже
рові «Сім’ї» Українського медіа-
холдингу (UMH) Борис Ложкін 
отримав Почесну грамоту Ради 
Федерації (верхньої палати ро
сійського парламенту). Її голова 
Валєнтіна Матвієнко пояснила 
відзнаку ось як: «Щоб реалізу
вати такий проект, треба бути 
великим професіоналом і дру
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«ЗА 
УКРеПЛеНие 
СВЯЗей» 
На 80-річчя, у 
1998-му, прези-
дент Національ-
ної академії 
наук України 
Борис Патон 
отримав орден 
«За заслуги пе-
ред Отече-
ством» одразу ІІ 
ступеня (взагалі 
в цієї нагороди 
чотири ступені, 
нагороджувати 
належить послі-
довно від IV до 
І). А в 2008-му, 
теж до ювілею, 
науковець став 
кавалером ор-
дена «За за-
слуги перед 
Отечеством» І 
ступеня. На 
прикладі Бо-
риса Патона 
можна спосте-
рігати, як ево-
люціонували 
погляди росій-
ського керівни-
цтва на пропа-
гандистську 
роль державних 
нагород для 
іноземців. Пер-
ший орден він 
одержав «за 
вклад в разви-
тие науки», а 
вже наступний 
– «за укреп-
ление научных 
та культурных 
связей» між 
країнами СНД. 
На той час у Мо-
скві стали фор-
мулювати наго-
родні листи для 
іноземців саме 
з використан-
ням зворотів 
про «укрепле-
ние связей». 

ків є ознакою того, що нагоро
джений неабияк попрацював на 
просування в Україні інтересів 
РФ. Останній іноземцеві отри
мати вельми непросто: за стату
том, його вручають за «особливі 
досягнення» в політиці, еконо
міці, культурі, при цьому ба
жано вже мати які-небудь інші 
російські державні нагороди. 
Тиждень нарахував п’ятьох 
українців, що стали кавалерами 
згаданого ордена за останні 
роки. У більшості випадків 
вони вже мали відзнаку «ниж
чого» ґатунку – «Дружбы», 
який у нинішній ієрархії росій
ських нагород іде одразу за 
«Орденом Почёта».

«Почёта» від Кремля удосто
їлися прем’єр-міністр Микола 
Азаров, предстоятель Україн
ської православної церкви Мос
ковського патріархату Володи
мир (Сабодан), митрополит 
Одеський та Ізмаїльський Ага
фангел (Саввін), нині покійні 
митрополит Харківський і Бого
духівський Никодим (Руснак) та 
актор Богдан Ступка. 

У цих випадках ідеться зде
більшого про «ювілейні» наго
родження. Але, звісно, при 
цьому кавалери все одно так чи 
інакше мають бути «своїми» 
для Росії. Скажімо, невідомо, чи 
отримав би геніальний Ступка 
російський «Почёт» незадовго 
до смерті, якби перед тим не зі
грав Тараса Бульбу в одноймен
ній стрічці, значно більше про
сякнутій імперським духом, 
аніж оригінальний твір Миколи 
Гоголя. Годі й казати про таких 
діячів, як відомий своєю антиу
країнськістю митрополит Ага
фангел, котрий свого часу по
грожував анафемою вірянам, 
якщо ті проголосують за Ві
ктора Ющенка, а влітку 2011 
року в розмові з російським 
журналістом Алєксєєм Венєдік
товим, за словами останнього, 
заявляв, що «наша спільна бать
ківщина – СРСР», тоді як «Львів 
– це наша Чечня». Агафангела 
називають одним із імовірних 
спадкоємців 77-річного митро
полита Володимира. Його мож
ливі конкуренти – Павло (Ле
бідь), який днями заявив, що 
«никогда не существовало 
отдельных российского и укра
инского народов», Іларіон (Шу
кало) та Онуфрій (Березов
ський), автор фрази «Мы не мо
жем оторваться, у нас с Москвой, 

как и со всем православным ми
ром, свой общий канон, свои об
щие правила» – наразі удостої
лися тільки «Ордена Дружбы». 
За підрахунками Тижня, з 
кінця 1990-х цю нагороду, що є 
відвертою відзнакою «друзів 
Росії», одержали щонайменше 
30 українських діячів політики, 
мистецтва, культури та релігії, 
чиї імена на слуху. 

Серед кавалерів «Ордена 
Дружбы» також депутат-
регіонал В’ячеслав Богуслаєв, 
затятий прихильник російської 
моделі економіки (свого часу в 
одному з інтерв’ю він заявив: 
«Нам необходимо вступать в 
Таможенный союз. И не нужно 
критиковать нас за такое реше
ние. Вот кое-кого из наших оп
понентов посадят, и все будет 
нормально, не будет вокруг 
этого столько шума»),  звісно ж, 
автори мовного закону, який 
підвищує статус російської, Сер
гій Ківалов та Вадим Колесні
ченко, патріарх КПУ Георгій 
Крючков та нинішній лідер 
Компартії Петро Симоненко 
(українські комуністи ніколи 
не приховували своєї проросій
ської позиції, а на останніх пар
ламентських виборах, як ствер
джували деякі ЗМІ, фінансува
лися з російських джерел), а та
кож екс-спікер Володимир 
Литвин (мабуть, щось таки зро
бив важливе, але втаємничене, 
для Кремля). Крім того, у 
списку фігурують один з архі
текторів «луганської ідентич
ності» Віктор Тихонов, лідер 
ветеранів-«афганців» України, 
запеклий антиНАТОвець Сер
гій Червонописький, голова зо
внішньополітичного напряму в 
адміністрації пізнього Кучми 
Анатолій Орел, який і тоді, і те
пер критикує Захід, натомість 
відкрито лобіюючи російські ін
тереси. 

Частина зі згаданих людей 
одержали російську відзнаку за 
«пізнього Кучми», наприкінці 
1990-х – на початку 2000-х. Це 
стосується, зокрема, Богусла
єва та Орла. Водночас нова 
хвиля нагороджень припала на 
помаранчевий період, коли Ро
сія всіма силами підтримувала 
активістів різноманітних «ру
хів проти фашизму», зайнятих 
дискредитацією української 
влади як всередині країни, так і 
на Заході. Наприклад, Георгій 
Крючков удостоївся «Ордена 

Дружбы» в 2009 році, після 
того як видав разом із ниніш
нім міністром освіти і науки 
Дмитром Табачником книжку 
«Фашизм в Україні: загроза чи 
реальність?», що мала виразно 
антиукраїнське спрямування й 
стала приводом для прове
дення цілої низки пропаган
дистських круглих столів між
народного рівня. Разом із 
Крючковим тим самим указом 
ту саму відзнаку отримали вже 
згаданий Сергій Ківалов і депу
тат кримського парламенту 
Сергій Цеков, який напере
додні став співголовою нового 
проросійського руху в Україні 
«Русское единство». «Уверен, что 
в скором времени Украина вос
становит союзно-политические 
отношения с Россией. Тогда счи
тайте, что Крым вернется в Рос
сию вместе с Украиной», – свою 
антиукраїнську позицію Цеков 
висловлював за будь-якої 
влади.   

Наступна хвиля «політич
них» нагороджень припала на 
2011–2013 роки. Для наймолод
ших кавалерів це, вочевидь, 
була подяка як за діяльність у 
помаранчеві часи, так і за «до
сягнення» вже при президен
тові Януковичу. Досить згадати, 
скільки зусиль той самий Ко
лесніченко доклав до просу
вання сумнозвісного мовного 
закону або зараз докладає для 
сіяння розбрату між Україною 
та Європою в контексті польсько-
українського конфлікту 1943-го. 
Серед нагороджених «Орденом 
Дружбы» – депутат від ПР Таїсія 
Повалій, відома своєю участю в 
російсько-українських проектах 
шоу-бізнесу, та актриса Тетяна 
Назарова (дружина Дмитра Та
бачника), яка грає в Національ
ному академічному театрі ро
сійської драми ім. Лесі Укра
їнки, де ставлять лише росій
ськомовні спектаклі. 

Цікаво, що в інших країнах 
серед нагороджених орденом 
неросіян трапляються люди, 
дуже критично налаштовані 
до Москви. Приміром, відо
мий польський режисер Ан
джей Вайда – запеклий анти
комуніст і, на думку росій
ських правих, русофоб. Але до 
українців такого лібералізму 
немає: жоден громадянин 
України, помічений у критиці 
РФ, російських нагород не 
отримав. 
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Автор: 
Мілан Лєліч

Тривожні 
«Вєсті»
Для чого видання  
з таємничим інвестором  
нагнітає 

П
оки в цивілізованому 
світі констатують посту
пове відмирання друко
ваної преси, в Україні 

спостерігається справжній бум 
паперових ЗМІ. Але не варто ду
мати, що вітчизняна медіа-
сфера знайшла якийсь окремий 
шлях, – інтернет повільно, але 
впевнено завойовує позиції й на 
наших теренах, і від того ні
куди не подітися. Проте політ
технологи зізнаються, що в 
українських умовах з експрес-
вентиляцією мізків масового 
виборця ефективніше справля
ються жовтуваті й бажано без
платні, щоб охопити більшу ау
диторію, друковані «газети на 15 
хвилин», які «ковтаються» під 
час поїздки на роботу. 

У цій ніші газету «Взгляд» та 
її економічного родича «Капі
тал», які через контент назива
ють відверто провладними й на
віть зараховують до медіа-
активів першого віце-прем’єра 
Cергія Арбузова, впевнено обхо
дить видання «Вести», хоча воно 
й з’явилося через півроку після 
конкурента, лише наприкінці 
цієї весни. Про що свідчить 
умовний крос-індекс цитова

ності його матеріалів іншими 
ЗМІ та популярності поміж паса
жирів ранкових маршруток і ме
тро. На цьому, схоже, власники 
безплатної щоденної газети 
«Вести», яку віднедавна розда
ють біля станцій столичної під
земки, і роблять акцент: заки
нути в голови пересічним укра
їнцям потрібні меседжі, не зали
шивши часу на рефлексію. Інша, 
зокрема комерційна, мета появи 
безкоштовного видання не про
глядається – завдяки рекламі 
воно ніколи не стане прибутко
вим, оскільки його потенційна 
аудиторія, яка їздить у громад
ському транспорті, малоцікава 
більшості рекламодавців, ос кі-
ль ки ті вважають її неплатоспро
можною.   

Керує «Вестями» колишній 
головред газети «Сегодня» Ігор 
Гужва, який на всі запитання 
про інвесторів видання розпові
дає про якихось таємничих 
«кредиторів», чиї імена невідомі 
навіть медіа-експертам. Утім, 
після довгих розмірковувань, 
відкинувши всюдисущих Олек
сандра Януковича та Сергія Кур
ченка, медійна спільнота вирі
шила, що походять вони з Росії, а 

саме з Газпрому. Так чи інакше, а 
наданого Гужві «кредиту» ви
стачило, щоб високими зарпла
тами переманити у «Вести» бага
тьох журналістів, фотографів, 
дизайнерів, верстальників та ін. 
Кістяк видання утворили ко
лишні колеги головреда по га
зеті «Сегодня», яка входить до 
медіа-холдингу Ріната Ахметова 
і за акцентами в статтях, при
родно, вирізняється відверто 
провладною позицією. Воче
видь, поява прямого конкурента, 
який за контентом також розра
хований на невибагливого чи
тача, але має очевидну перевагу 
(«Вести» безплатні), призвела до 
суттєвого падіння популярності 
колись одного з лідерів ринку 
щоденної друкованої преси (ви
значаємо за тим самим крос-
показником цитованості/попу
лярності). 

Власне, російське коріння 
«Вестей» проглядається в запо
зичених традиціях кремлів
ського «агітпропу» та ідеологіч
них меседжах, якими просяк
нута преса північного сусіда, зо
крема відвертому «антиамери
канізмі». Опозиція в лісах готує 
бойовиків для нападів на мілі
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РОСІйСЬКе КОРІННЯ 
«ВеСТей» ПРОГЛЯДАЄТЬСЯ  
У ЗАПОЗичеНиХ ТРАДиЦІЯХ 
КРеМЛІВСЬКОГО 
«АГІТПРОПУ» ТА ІДеОЛОГІї, 
ЯКОю ПРОСЯКНУТА ПРеСА 
ПІВНІчНОГО СУСІДА, 
ЗОКРеМА ВІДВеРТОМУ 
«АНТиАМеРиКАНІЗМІ»

цію. Дніпропетровський теро
рист Лапшин цікавився неофа
шизмом. У Києві Патріарха Кі
рілла захищають снайпери, тим 
часом по самій столиці розпо
взлись отруйні змії... Усі ці та 
безліч інших тривожних новин з 
українського життя пересічний 
киянин може отримати з одного-
єдиного прочитаного числа «Вес
тей». Тобто складається стійке 
враження, що видання свідомо 
створює серед простолюду ат
мосферу тривожності, яка, своєю 
чергою, за потреби може бути 
використана для кращої маніпу
ляції, насамперед політичної. 
Для прикладу візьмімо одне 
число газети від 26 липня. 

Головний політичний мате
ріал під заголовком «Готують 
бойову молодь» розповідає про 
підготовку опозицією осінніх де
монстрацій. Як повідомляють 
«Вести», акцент робитиметься 
на антиміліційній тематиці, а 
збиратимуть демонстрантів че
рез соцмережі та приймальню 
на Майдані. Примітно, що голо
вним організатором протестних 
заходів, за версією видання, бу
дуть не «неофашисти» зі «Сво
боди» та їхні найближчі сорат
ники з «Батьківщини», а УДАР. 
До речі, у провладних ЗМІ впро
довж останніх тижнів також по
мічається певне зміщення на
прямку атаки з «Батьківщини» 
на політсилу Кличка – мабуть, 
медіа-стратеги вирішили, що 
Арсенія Яценюка вони вже до
статньо притопили (а майбутні 
конфлікти всередині «Батьків
щини» поховають його оста
точно), тож саме час потроху бра
тися за ударівців, які, звісно ж, 
разом із «нацистами-свобо дів-
ця ми» виставляються голов-
ни ми порушниками спокою та 
підривниками стабільності в 
державі. 

Так, поки діти знаменитого 
боксера разом із батьком відпо
чивають в американському літ
ньому таборі, на чому окремо на
голошує журналістка «Вестей», 
вітчизняна молодь під керівни
цтвом ударівських партійців ви
вчає в українських лісах основи 
герильї. «Зараз проводиться під
готовка молодиків віком до 25 
років <...> Групи тренуються в 
глухих місцях, найчастіше в лісі 
<…> Інструктори отримують по 
5 тисяч доларів на місяць», – по
відомляє анонімне джерело 
«Вестей» у штабі УДАРу. За

вдяки тому що інструкторами є 
колишні військові, з бійців готу
ють справжніх ніндзя, які «мо
жуть розбивати «лєсєнку» мілі
ції та заплигувати їй за спину». 
Останній скіл навіть винесено в 
підзаголовок. 

«Вести» часто використову
ють добре відомий усім профе
сійним журналістам та піарни
кам прийом «псевдобалансу». 
Спочатку якесь «джерело», 
звісно ж анонімне, повідомляє 
кореспондентові негативну ін
формацію про певного політика, 
партію, громадську організацію, 
підприємство тощо. Потім жур
наліст, якого стандарти змушу
ють подавати два погляди, звер
тається по коментар до «обвину
ваченого», а той, як правило, все 
категорично заперечує. От 
тільки заперечення це займає в 
рази менше місця, аніж власне 
«чорнуха», інколи йдучи одним 
рядком, тож у свідомості пере
січного читача взагалі не відкла
дається.

Так і в тексті про бойовиків: і 
в УДАРі, і в «Свободі», яким при
нагідно теж закидають підго
товку «штурмовиків», таку ін
формацію категорично запере
чили. Але читач навряд чи сер
йозно зауважив це поміж сокови
тих подробиць про «реальних 
відморозків», яких, як зазнача
ють «Вести», серед бойовиків 
теж чимало. Утім, за стабільність 
переживати не варто – у кінці 
матеріалу подається розлогий 
ідіотично-бравурний коментар 
Михайла Чечетова, у якому він 
погрожує після Вільнюського са
міту «прихлопнути» (пряма ци
тата) опозиціонерів з усіма їх
німи акціями (ще один приклад 
на підтвердження можливого 
російського коріння «Вестей», 
оскільки навряд чи такий комен
тар дозволили б собі провладні 
ЗМІ, позаяк він не в інтересах ре
жиму Януковича, якому з по
гляду тактики вигідне підпи
сання Угоди про асоціацію з ЄС).

Загалом, із позиції «Вестей», 
спокою на українських теренах 
немає – серед заголовків третьої 
шпальти «Моя країна» трапля
ються згадки про терористів, по
лонених, браконьєрів, снайперів 
та бронепоїзд. Решту контенту 
становлять звичні для подібного 
штибу видань замітки: у Брази
лії вперше за багато років випав 
сніг, Іосіф Кобзон побився з по
мічницею Хуліо Іґлесіаса, з авто

салону на Петрівці вкрали новий 
BMW, маринувати м’ясо для 
шашлику треба 4–6 годин і так 
далі. Варто віддати належне: від 
контенту «Вестей», на відміну 
від «Взгляда», не віддає вторин
ністю – видання намагається 
продукувати власну інформацію 
та проводити свої міні-роз слі-
дування. Так, у номері розпові
дається про те, як організовано 
нелегальний бізнес із продажу 
копій паспортів, які робляться 
під час обміну громадянами ва
люти. Утім, і ця тема схожа на 
нагнітання ситуації, оскільки 
фахівці стверджують, що про
блема штучно роздута.

Інколи бажання продукувати 
«оригінальний» контент доходить 
до абсурду. Так, в одному з попе
редніх чисел «Вести» написали, 
що штурм райвідділка у Врадіївці 
спровокували… заїжджі журна
лісти. Ця замітка викликала 
шквал іронії в користувачів со
цмереж. Висвітлення подій у Вра
діївці чомусь дається кореспон

дентам видання досить важко. 
Приміром, ще в одному номері 
газети в заголовку тематичного 
матеріалу, який ще й винесли на 
передовицю, було написано, що 
капітан Дрижак мавпував кіно
шну манеру поведінки американ
ських шерифів. Певно, саме цей 
факт авторові статті здався голо
вним. Знову ж таки штришок до 
«антиамериканізму». 

Утім, треба віддати належне: 
якщо «Вести» справді викону
ють якусь пропагандистську мі
сію, то роблять це грамотно, 
топ-менеджменту вистачило ро
зуму не перетворювати видання 
на бойовий листок. Проте дале
косяжні висновки робити за
рано. Зокрема, до виборів 2015 
року ще чимало часу, а прези
дентські ставки загадкових 
«кредиторів» із газовим душ
ком досі невідомі. 
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Автор:  
Богдан 

Буткевич
Київ – 

Миколаїв – 
Криве Озеро – 

Братське – 
Баштанка

Вибуховий застій 
Чому саме Миколаївщина постійно перебуває на межі  
соціального вибуху

ч
ерез низку резонансних 
подій донедавна непо
мітна Миколаївська об
ласть опинилася в центрі 

уваги всієї країни. Жахлива 
справа Оксани Макар, бандит
ська поведінка влади на 132-му 
виборчому окрузі з центром у 
місті Первомайську та подальше 
народне повстання під час то
рішніх парламентських виборів, 
битви за врожай із найманими 
тітушками під прикриттям мілі
ції в тому-таки Первомайському 
районі, врадіївський бунт – усі 
ці події викликають законо
мірне запитання: що за система 
відносин вибудувана на Мико
лаївщині? Чому саме в цій аж 
ніяк не найбільшій області 
України такий високий градус 
соціального напруження? Тиж-
день виокремив певні суспіль-
но-політичні й економічні осо

бливості цього регіону, які при
звели до нинішньої ситуації. 

СПАДОК СТАРОГО РежиМУ
«Так історично склалося, що це 
ментівсько-комуністична об
ласть, – каже Вадим Підберез
няк, депутат Миколаївської об
ласної ради від партії «Фронт 
змін». – Як тут іноді невесело 
жартують, регіону нічим пиша
тися, адже за часів Російської 
імперії сюди звезли криміналь
ників, а до пари їм – жінок лег
кої поведінки й почали буду
вати кораблі. Звісно, це спро
щений погляд, але в ньому є 
частка правди». Більшість ми
колаївців вважають справжнім 
центром свого регіону аж ніяк 
не Миколаїв, а Одесу, ніби ви
знаючи таким чином свою 
певну вторинність, понад те, 
несформованість місцевої само

ідентифікації. Що значить бути 
миколаївцем, не зміг чітко по
яснити ніхто з опитаних Тиж-
нем експертів, політиків і зви
чайних людей.

«Миколаївщину завжди 
вважали політичним «боло
том», – розповідає Тимур Ми
хайловський, координатор Ко
мітету виборців України у Ми
колаївській області. – У нас 
справді порівняно невелика 
кількість електорату (за да
ними Державного реєстру ви
борців – 939 тис. осіб – Ред.), до 
того ж традиційно достатньо 
інертних і дуже консервативно 
налаштованих громадян. Від
повідно під час політичних 
кампаній усі партії намага
ються по мінімуму вкладатися 
й займатися саме нашою об
ластю, мовляв, усе одно тут 
проголосують так, як скаже ке
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УПОКОРЕННЯ 
ТІТУШКАМИ. 
Феодальні 
клани на 
місцевому 
рівні можуть 
творити що 
завгодно за 
умови гарантій 
лояльності 
«центру»

НА МиКОЛАїВщиНІ 
ПРАКТичНО ВІДСУТНЯ 
ЦиРКУЛЯЦІЯ еЛІТ,  
ТОж УСе ЗАКОНСеРВОВАНО  
В БРЄжНЄВСЬКІй СиСТеМІ 
УПРАВЛІННЯ

рівник РДА або місцевий 
феодал-«ЛСД» – лідер суспіль
ної думки. Особливо безпер
спективною вона стала з уве
денням пропорційної системи, 
хоча з частковим поверненням 
мажоритарки знову з’явилася 
інтрига». 

«З усіх південних регіонів 
саме наш найконсервативні
ший, – продовжує Олена Ка
башна, керівник місцевого осе
редку Української Гельсінської 
спілки з прав людини та коор
динатор ГО «ОПОРА» на Мико
лаївщині. – Особливо це стосу
ється обласного центру, в якому 
містяться три з шести виборчих 
округів області та третина 
електорату (383 тис. – Ред.). Це 
місто завжди було закритим 
військовим центром, яке цілко
вито контролював КГБ – усі 
«стукали» одне на одного. Ра
дянська система цінностей та 
світосприйняття досі визначає 
мислення багатьох людей. Ми
колаїв усе ще плекає якісь ні
бито пролетарсько-«кора бель-
 ні» традиції, хоча майже всі 
відповідні підприємства давно 
стоять без шансів на запуск. У 
цьому, до речі, полягає наша 
відмінність від сусідів по Пів
дню: Херсона з його традицій
ним аграрним світосприйнят
тям та Одеси, центру вільного 
підприємництва. Тут фактично 
відбулася радянська «рекон
кіста», тобто всі колишні секре
тарі райкомів тих часів переко
чували спочатку до Кучми, по
тім спокійно пережили пома
ранчевий період, а тепер пре
красно почуваються в Партії 
регіонів. На Миколаївщині 
практично немає циркуляції 
еліт – усі 20 років нами прав
лять ті самі люди, ми прак
тично законсервовані в брєж
нєвській системі управління».

ТАйПи МиКОЛАїВщиНи 
Найвпливовішою людиною в 
області є її нинішній очільник 
Микола Круглов, який пред
ставляє Партію регіонів і кличе 
себе наглядачем від президента. 
Голова Миколаївської ОДА – 
виходець із комсомольського 
активу, вічний чиновник. Цей 
старий, ще кучмівський кадр 
примудрився стати в пригоді й 
регіоналам. Олена Мамонтова, 
його донька, є суддею Вищого 
господарського суду України. У 
січні 2010 року вона в складі ко

легії суддів ухвалила рішення 
про належність резиденції 
«Межигір’я» структурам Вік-
тора Януковича. А вже в сере-
дині березня Микола Круглов 
став новим-старим керманичем 
Миколаївщини. 

За словами місцевих екс
пертів, діє він у зв’язці із Сер
гієм Дятловим, бізнесменом і 
депутатом міськради Микола
єва, чий син Ігор є головою ту
тешньої облради. Щоправда, 
нині Дятлов-молодший почи
нає дистанціюватися від батька 
та очільника області, адже від
чуває їхню непопулярність у 
народі й мріє очолити групу 
«младореформаторів» у лавах 
самої ПР. Джерела Тижня 
стверджують, що важливими 
членами нинішньої правлячої 
команди Миколаївщини є двоє 
«смотрящих» від влади, які 
відповідають за чорні схеми на
повнення партійного бюджету: 
такі собі Гурген «Гурік» Оро
нюк, офіційно президент фут
больного клубу «Миколаїв», та 
Михайло «Мультік» Тітов. При
кметно, що кумом останнього є 
колишній заступник проку
рора Миколаївської області Ва
лерій Котков, який нещодавно 
пішов на підвищення в Гене
ральну прокуратуру. Усі ці 
люди належать до умовної 
групи Круглова.  

«Зрозуміло, що адміністра
тивне управління регіоном ціл
ковито ручне й належить Круг
лову, – каже Тимур Михайлов
ський. – Та й конкурентів він 
майже не має, бо охочих забез
печити та гарантувати потрібне 
владі голосування області в 
2015-му мало. Колишній бага
торічний голова ОДА Олексій 

Гаркуша відійшов у тінь, місце
вий великий бізнес намага
ється не артикулювати своїх 
політичних позицій тощо. Од
нак у районах є свої групи 
впливу, нерідко майже неза
лежні від центру, як показує 
приклад 132-го округу та Арка
дія Корнацького» (див. Тиж-
день № 28/2013).

Тож, з одного боку, певна 
роздрібненість політичних еліт 
регіону, а з іншого – законсер
вованість, закритість від зо
внішніх впливів призвели до 
появи феномену Врадіївки, 
тобто таких собі феодальних, 
нікому не підконтро льних 
кланів-тайпів, у вра діїв ському 
ва ріан  ті – міліцейсько-проку-
рорського. У таких умовах вони 
можуть чинити на «своїх» те
риторіях усе, що тільки їм за
манеться, утім, за умови, що 

місцевий клан гарантує по
трібні центру голосування та 
відрахування до «чорного» 
партійного бюджету. 

ОПОЗиЦІйНий ПОЯС 
Миколаївщина видається 
вельми нерозвиненою з полі
тичного погляду – набагато 
важливішою для кінцевого го
лосування виборців є аж ніяк не 
партійна програма чи навіть 
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ідеологія, а сама особистість 
кандидата. «У нас дуже атомізо
вана область, – стверджує Ва
дим Підберезняк. – Чи не в 
кожному селі – свій господар і 
своя окрема електоральна ситу
ація. І люди, обираючи, за кого 
голосувати, керуються лише 
особистим мотивом: «А що він 
для моєї хати хорошого зро
бив?». І водночас консер-
вативно-радянське міське насе
лення, яке голосує за звичкою».

Попри офіційні дані про 133 
національності, представники 
яких проживають на території 
Миколаївської області, фор
мально вона може вважатися 
моноетнічною, адже 81,9% на
селення становлять українці, 
тоді як росіяни, найбільша нац-
меншина, – лише 14,1%. Однак 
через етнічно-економічне тасу
вання кадрів у СРСР саме 
останні сформували переважну 
частину міського населення, до 
того ж їхній контингент скла
дається з «молодих спеціаліс
тів» 1960–1970-х років засе
лення та військових у відставці, 
налаштованих не так проросій
ськи, як прорадянськи. Тож 
відверто русофільські партії, 
ініціативи та сили тут завжди 
були на маргінесі – з великою 
натяжкою до таких можна за
рахувати хіба що комуністів, 
які нині втрачають свої позиції. 

Підтримка колись популяр
ної Партії регіонів тут також 
стрімко падає. На парламент

ських виборах-2012 вона на
брала 40,51% голосів, втра
тивши порівняно з 2007 роком 
майже 15% (тоді за біло-синіх 
проголосувало 54,40%). З шести 
виборчих округів Миколаїв
щини (з 127-го по 132-й) у двох 
за мажоритаркою на торішніх 
перегонах виграли опозиціо
нери. І це не випадковість.

«Партія регіонів суттєво 
втратила за останні два-три 
роки, – стверджує Вадим Підбе
резняк. – Економічна ситуація 
кардинально погіршилася, осо
бливо для дрібних приватних 
підприємців і фермерів, але й 
для бюджетників. На сьогодні 
борг по зарплатах в області сяг
нув уже 46 млн грн. Народ по
чинає прокидатися. Якби люди 
бачили альтернативу, то вже на 
останніх виборах регіонали 
програли б. Хоча не можна не 
відзначити чітку роботу адміні
стративного апарату, яку вико
ристовують біло-сині. По-
пер ше, постійно працюють на 
заниження явки виборців, пе
редовсім молоді, яка за них пе
реважно не голосує. А по-друге, 
дуже чітко орієнтуються на ма
лозабезпечені прошарки насе
лення, яких підкупом та заляку
ванням змушують прийти і від
дати свій голос за себе». 

На руку регіоналам зіграв і 
практично пов ний провал опо
зиційних сил в організаційній 
та адміністративній роботі. 
Проблема роз’єднаності та не-

ефективності опонентів влади 
на Миколаївщині стоїть як ніде 
гостро. Приміром, на сьогодні 
понад 90% членів місцевого 
«Фронту змін» досі не увійшли 
до складу «Батьківщини», при
чому багато хто причиною нази
ває особисту неприязнь до ке
рівництва останньої. Ситуація з 
опозиційним кандидатом Ар
кадієм Корнацьким, першість 
якого у 132-му окрузі не була 
зарахована, теж неоднозначна. 

Як стверджують місцеві екс
перти та політичні активісти, 
його не люблять не тільки у 
владі, а й в опозиції, адже він 
надто незалежний, ніхто не 
може гарантувати лояльність 
цієї людини. Відповідно ши
ряться чутки, що її очільники 
зовсім не зацікавлені в тому, 
щоб саме Корнацький став кан
дидатом на повторних виборах, 
і його потихеньку зливають свої 
ж. На це нашаровується кон
флікт із сином генерального 
прокурора Віктора Пшонки Ар

НА ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ 
ВИБОРАХ

НА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ 
ВИБОРАХ

ЯК ГОЛОСУЄ МИКОЛАЇВЩИНА 

2004 рік 2006 рік 2007 рік 2012 рік2010 рік

Віктор 
Ющенко

Віктор
Янукович

Віктор
Янукович

27,72% 22,95% 

62,13%
71,53%

Юлія 
Тимошенко

За даними 
Центрвиборчкому

Партія регіонів

50,34%

КПУ
5,33%

Проукраїнські 
та проєвропейські 

політичні сили 
(БЮТ,

 «Наша Україна»)

17,48% 

Партія регіонів

54,40%

КПУ
7,18%

Проукраїнські 
та проєвропейські 

політичні сили 
(БЮТ,

 «НУ–НС»)

22,43% 

П ї і

Партія регіонів

40,51%

КПУ
19,09%

Проукраїнські 
та проєвропейські 

політичні сили 
(ВО «Батьківщина», 

УДАР, «Свобода»)

33,74% 

українські Проу
та проєвропейськіта проє

укрукрукрукраїнаїнаїнаїнськііППроПроПроПроПроуууу

ПРОБУДЖЕННЯ
Радянська система цінностей та світосприйняття досі визначає мислення багатьох миколаївців. Звідси і їхній вибір під час 
волевиявлення – з 2004 року більшість мешканців області голосує або за Януковича, або за Партію регіонів. Однак, навіть попри 
консервативність миколаївців та відсутність системної роботи з місцевим електоратом тих політичних сил, які позиціонують себе як 
проукраїнські та проєвропейські, їхній рейтинг тут поступово зростає, а підтримка ПР стрімко падає.   

ВеЛичеЗНА ПРОБЛеМА 
РеГІОНУ – ДиКТАТ 
ВеЛичеЗНиХ АГРАРНиХ 
КОМПАНІй, ВЛАСНиКАМи 
ЯКиХ Є АБО ПРОКУРОРСЬКО-
МІЛІЦейСЬКІ УГРУПОВАННЯ, 
АБО чиНОВНиЦЬКІ
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темом Пшонкою, який, подей
кують, купив сусідні із землями 
Корнацького ділянки, а вияви
лося, що на теренах другого є 
великі поклади коштовного гра
ніту, які Пшонка-молодший за
хотів придбати. Аркадій Кор
нацький, зрозуміло, відмовився, 
і почалася «битва за ресурси». 

Опозиція здобула перекон
ливу перемогу тільки в тради
ційно помаранчевих округах. 
«На Миколаївщині можна вио
кремити дві електоральні зони, 
які завжди вирізняються проу
країнським голосуванням, – 
каже Тимур Михайловський. – 
Це північно-західні райони об
ласті та Баш танський, які майже 
повністю збігаються з відповідно 
130-м та 132-м ВО. Такий собі по
маранчевий пояс Миколаїв
щини». У 130-му окрузі, до якого 
входять Баштанський, Березну
ватський, Казанківсь кий, Ново
бузький, Новоодеський, Снігу
рівський райони, на останніх ви
борах виграв висуванець від ВО 
«Батьківщина» Ігор Бриченко, а 
в скандально відомому 132-му 
(всі північно-західні райони: 
Арбузинсь кий, Братський, Вра-
діїв сь кий, Кривоозерсь кий, Пер
вомайський, саме місто Перво
майськ) – опозиціонер Аркадій 
Корнацький. «Обидва канди
дати змогли впевнити тутешній 
електорат у своїй «місцевості», – 
каже Вадим Підберезняк. – Як 
не крути, але цим переважно 
сільським районам притаманне 
сприйняття на рівні «свій – чу
жий». Той самий Ігор Бриченко 
випередив багатого бізнесмена з 
Одеси Фелікса Ольшанського, 
що висувався від ПР, не кажучи 
вже про Корнацького, який пере
міг прямого ставленика Круг
лова Віталія Травянка».

До речі, Баштанська зона 
межує з Бериславщиною – ко
зацьким краєм сусідньої Хер
сонської області. А в 1919-му ту
тешні мешканці заснували так 
звану Баштанську республіку й 
дали бій денікінським вій
ськам, які саме наступали че
рез місцеві терени. Традиції во
лелюбства нікуди не поділися, 
як бачимо, й до сьогодні. Що ж 
стосується північно-західних 
районів, то там свою роль віді
грає велика кількість пересе
ленців із Західної та Централь
ної України, до того ж бук
вально в двох-трьох поколін
нях.

ЗеМЛЯ – ОСНОВНА 
ЦІННІСТЬ
Миколаївщина – це передовсім 
аграрна область, особливо на 
території помаранчевих райо
нів, усі промислові потужності 
сконцентровані в трьох найбіль
ших містах: Миколаєві, Возне
сенську, Первомайську та Юж
ноукраїнську, де міститься АЕС. 
Тож величезною цінністю тут є 
земля. І саме земельне питання 
нині є тут одним із найпроблем
ніших. Понад те, саме воно й 
може призвести до соціального 
вибуху. Річ у тім, що більшість 
селян змушені за безцінок зда
вати власні паї і чималі зе
мельні наділи великим аграр
ним корпораціям, які, перебува
ючи «під дахом» місцевих чи
новників, диктують свої умови. 
Навіть тим фермерам, яким 
поки що дозволяють працю
вати, завжди радять, зазвичай 
із РДА або прокуратури, кому і 
за якими цінами варто прода
вати продукцію. У цьому сут
тєва відмінність Миколаївщини 

від сусідньої Херсонщини, де 
приватні фермери мають досить 
міцні позиції.

«Це взагалі величезна про
блема нашого аграрного регіону 
– диктат із боку величезних ком
паній, власниками яких є або 
прокурорсько-міліцейські органі
зовані угруповання, або чинов
ницькі, – пояснює Олена Ка

башна. – У тих корпорацій в 
оренді й без того перебуває пере
важна частина землі, власниками 
якої свого часу стали колишні 
колгоспні працівники, які отри
мали під час розподілу земель 
свої паї. Як правозахисниця знаю 
сотні випадків, коли ці вже старі 
люди хотіли повернути власні ді
лянки, зазвичай 20–50 га, щоб 
продати або подарувати дітям, 
але орендатори їх не віддають. 
Звертатися до суду немає жод
ного сенсу, адже Феміда постійно 
стає на бік орендаторів. Тобто 
люди фактично не мають права 
на формально все ще їхню землю. 
Ситуація дуже небезпечна, і да
ремно місцеве чиновництво ігно
рує її».

«У моєї матері було 5 га землі, 
які вона здала в оренду великій 
агрокомпанії, – розповідає фер
мер Михайло з Баштанського ра
йону. – Крім того, що вони на тій 
землі рапс вирощують уже кілька 
років, тобто винищують, то тепер, 
коли термін оренди сплив і я за
хотів повернути пай, виявилося, 
що його продовжили заднім чис
лом. Звертався до суду – двічі 
програв. І таких по селу щонай
менше половина, тож коли вони 
почнуть нас із землі зганяти, їм 
мало не здасться».  

Люди майже доведені до 
краю і готові бунтувати, особливо 
з приводу земельних питань та 
через «бєспрєдєл» місцевих фео
далів. Ось тільки через тотальну 
недовіру цей протестний рух 
поки що нікому очолити. Тому 
ризик, що в 2015-му підкупом та 
примусом владі вдасться схилити 
мешканців Миколаївщини до 
відносної лояльності, вельми ви
сокий.  

ЗА ОСТАННІ ДВА-ТРи РОКи 
еКОНОМІчНА СиТУАЦІЯ 
В ОБЛАСТІ СУТТЄВО 
ПОГІРШиЛАСЯ

ОСТАННЯ 
КРАПЛЯ. 
Люди на 
Миколаївщині 
доведені до 
краю «бєспрє-
дєлом» міс-
цевих князь-
ків, як показав 
штурм райвід-
ділка міліції в 
селищі Враді-
ївка
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Автор: 
Любомир 
Шавалюк

Дефекти «покращення»
Позірне зменшення дефіциту зовнішньої торгівлі товарами 
приховує наростання негативних тенденцій в економіці

В
ідповідно до інформації 
Держстату, за п’ять місяців 
2013 року сальдо зовніш
ньої торгівлі України това

рами становило мінус $2,4 млрд 
порівняно із $5,8 млрд за сі
чень–травень 2012-го. Здава
лося б, це засвідчує позитивні 
зміни у платіжному балансі. Та 
при уважному розгляді дина
міки певних товарних груп ви
являється, що це враження 
хибне.

Експорт упав на 3,5%, або на 
$0,99 млн. Основні втрати вже 
звично забезпечує металургія. 
Зокрема по чорних металах по
казник знизився на $0,88 млн 
(див. «Тенденції зовніш-
ньої торгівлі»), а по виробах 
із них – на $0,2 млрд. Таким 
чином, унаслідок зменшення 
вивозу металурги недорахува
лися понад $1 млрд. Та хоч би 
яка складна була ситуація на 
меткомбінатах, доводиться 
констатувати, що нині їх влас
ники справедливо розплачу
ються за викачування прибут
ків у офшори, десятиліття без 
інвестицій у модернізацію ак
тивів. Отож перспективи укра
їнського металургійного екс
порту та його внеску в торго
вельний баланс залишаються 
негативними. Значне зниження 
показників сталось і в товарній 
групі «Залізничні локомотиви», 
де основною статтею є вантажні 
вагони. Недоотримання вітчиз
няними вагонобудівниками пів
мільярда доларів не є випадко
вим. Адже основним ринком 
збуту для них є Росія, яка ціле
спрямовано споруджує власні 
вагонобудівні заводи і вживає 
дедалі більше заходів на їх під
тримку. Тож утрата експортних 
надходжень із традиційних 
ринків може найближчим ча
сом лише пришвидшитися. А 
росіяни аналогічну політику 
провадять щодо широкого пе
реліку галузей, аби замістити 
імпорт, зокрема і з України. 
Третя за обсягом стаття змен

шення експорту – «Зернові 
культури». Щоправда, це пояс
нюється меншим урожаєм ми
нулого року.

Найбільший приріст вивозу 
мав місце в групі «Судна». Надхо
дження зросли на 779% лише 
тому, що торік за п’ять місяців 
Україна, мабуть, не здала жод
ного такого товару. Вітчизняні ко
рабели через дефіцит замовлень 
досі працюють із перебоя ми, тож 
не забезпечують стійкого пози
тивного впливу на торговельний 
баланс. Наступні три статті, за 
якими відбулося зростання, є гли
боко сировинними: «Неорга
нічна хімія» (здебільшого аміак 

та корунд, які зазнають даль
шої переробки на іноземних 
хімзаводах), «Руди, шлак і 
зола» (експорт залізної руди 
зростає, що підтверджує нее
фективність української мета
лургії), «Відходи та залишки 
харчопрому» (крупи, гранули, 
висівки, жом, макуха), яким не 
можуть знайти застосування в 
Україні.

Тим часом імпорт товарів в 
Україну за п’ять місяців від по
чатку року знизився на $4,3 
млрд, із яких $3,3 млрд – змен
шення видатків на «Мінеральні 
палива». Насамперед витрати 
на природний газ урізано на 

Електричні машини 253,9

Їстівні плоди та горіхи 156,4

Взуття 132,9

Пластмаси та полімери
108,5

Риба й ракоподібні 
92,9

Перли й коштовності 72,7

Папір та картон 67,6

Чорні метали

Залізничні локомотиви

Зернові культури  

Вироби з чорних металів

Пластмаси та полімери

Органічні хімічні сполуки

Наземний транспорт

-879,1 

-521,1  

-502,5 

-196,9 

-127,4 

-124,6 

-74,7 

-3286,8 

-373,7 

-363,4 

-319,0 

-134,0 

-95,5 

-67,9 

Мінеральні палива

Реактори, котли, машини

Залізничні локомотиви

Наземний транспорт

Органічні хімічні сполуки

Чорні метали

Руди, шлак і зола

Товарні групи з 
найбільшим 

приростом обсягів 
експорту,

$ млн

Товарні групи з 
найбільшим 

приростом обсягів 
імпорту,

$ млн

Товарні групи з 
найбільшим 
падінням обсягів 
експорту,
$ млн

Товарні групи з 
найбільшим 
падінням обсягів 
імпорту,
$ млн

Тенденц�
зовнішньої
торгівлі
Зменшення 
експорту 
відбувається 
у ключових 
галузях, тоді як 
імпорт знижує 
свої показники 
насамперед за 
рахунок спаду 
постачання 
продукц�, 
необхідної для 
розвитку 
української 
економіки. 
Натомість 
в умовах 
завищеного курсу 
гривні зростає 
споживчий 
імпорт.

 Судна

 Неорганічна хімія

Руди, шлак і зола

 Плоди олійних рослин

 Перероблені овочі

 Мінеральні палива

 Відходи харчопрому

451,4

258,0

223,4

165,1

61,7

52,1

48,2

За даними 
Держстатистики
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УРЯД ВДАЄТЬСЯ  
ДО ВІДТеРМІНУВАННЯ 
ДеФІЦиТУ ЗОВНІШНЬОї 
ТОРГІВЛІ НА НАСТУПНІ 
ПеРІОДи

$1,45 млрд (27%). Частково це 
відбулося за рахунок обме
ження обсягів його імпорту в 
результаті не настільки інтен
сивного використання мета
лургами та хіміками, які є осно
вними промисловими спожива
чами блакитного палива: на 8% 
та 2–18% (залежно від галузі) 
відповідно. До цього спричини
лись і порівняно тепла зима та 
використання ресурсу із під
земних сховищ. Однак його за
паси доведеться поповнювати у 
другій половині року. Тож ма
ємо справу фактично з «відтер
мінованим імпортом», який по
значиться на платіжному ба
лансі в другому півріччі. Ще на 
$531 млн поменшав імпорт ву
гілля внаслідок запрова
дження квоти на нього. Віді
грали свою роль потужні інтер
еси «Сім’ї» в цій галузі. Ввіз на
фти зменшився на $660 млн 
(82%), а нафтопродуктів – на 
$560 млн (20%). Нафтопере
робна галузь стоїть: співвідно

шення імпорту цих двох статей 
нині 1:16. Але, забезпечуючи 
внутрішні потреби власним ви
добутком чорного золота на 
10–12%, Україна зменшує заку
півлю нафти й нафтопродуктів 
разом на 33%. Оскільки підстав 
для аналогічного зниження по
казників споживання немає, 
можна говорити, що ці понад 
$1,2 млрд «зменшення ім
порту» – наслідок його тінізації 
(простіше кажучи, контра
банди), про що вже тривалий 
час пишуть ЗМІ й із чим 
пов’язують наближені до ви
щого державного керівництва 
структури, очолювані одним із 
«молодих та успішних бізнес
менів».

Падіння обсягів імпорту за 
статтею «Реактори, котли, ма
шини» демонструє зменшення 
обсягів інвестицій у країні, 
який іще вплине негативним 
чином на перспективи зрос
тання економіки згодом. Ре
зультат групи «Залізничні ло

комотиви» фіксує завершення 
купівлі скандально відомих по
тягів Hyundai. А зменшення 
ввозу автомобілів, відображене 
в «Наземному транспорті», 
спровоковано впровадженням 
спеціальних мит, відповідь на 
які готують багато країн, зо
крема США, Євросоюз та Япо
нія. Тож можна очікувати нега

тивного впливу таких санкцій 
на торговельний баланс до 
кінця цього або в першій поло
вині наступного року. Загалом 
шість товарних груп із семи, ім
порт у яких зменшився на
йдужче, стосуються засобів ви
робництва. Отже, матимемо де
фіцит сировини чи основних 
засобів у окремих галузях і від
повідно падіння виробництва у 
них. Водночас п’ять груп із 
семи, за якими імпорт найпо
мітніше виріс, стосуються спо
живчих товарів, яких ввозять 
дедалі більше під впливом фік
сованого курсу гривні.

Таким чином, у пошуках ін
струментів утримання фіксова
ного курсу гривні уряд намага
ється приховати негативні тен
денції в торговельному балансі, 
що поглиблюються, і вдається 
до відтермінування дефіциту 
на наступні періоди. Це лише 
посилює ризики для економіки 
оскільки джерела покриття 
відповідного дефіциту відсутні. 
Тим більше що аналогічна по
літика відтермінування години 
«Ч» спостерігається й за ін
шими статтями платіжного ба
лансу, зокрема зовнішніми та 
внутрішніми валютними запо
зиченнями. Ефект від таких за
ходів тимчасовий, але з дуже 
руйнівними побічними наслід
ками, коли платіжний баланс 
дасть тріщини відразу за кіль
кома напрямами через неми
нуче зменшення обсягів залу
ченого капіталу державою та 
приватним сектором, а також 
через погіршення умови това
рообміну із країнами СОТ у від
повідь на торговельну війну, 

Електричні машини 253,9

Їстівні плоди та горіхи 156,4

Взуття 132,9

Пластмаси та полімери
108,5

Риба й ракоподібні 
92,9

Перли й коштовності 72,7

Папір та картон 67,6

Чорні метали

Залізничні локомотиви

Зернові культури  

Вироби з чорних металів

Пластмаси та полімери

Органічні хімічні сполуки

Наземний транспорт

-879,1 

-521,1  

-502,5 

-196,9 

-127,4 

-124,6 

-74,7 

-3286,8 

-373,7 

-363,4 

-319,0 

-134,0 

-95,5 

-67,9 

Мінеральні палива

Реактори, котли, машини

Залізничні локомотиви

Наземний транспорт

Органічні хімічні сполуки

Чорні метали

Руди, шлак і зола

Товарні групи з 
найбільшим 

приростом обсягів 
експорту,

$ млн

Товарні групи з 
найбільшим 

приростом обсягів 
імпорту,

$ млн

Товарні групи з 
найбільшим 
падінням обсягів 
експорту,
$ млн

Товарні групи з 
найбільшим 
падінням обсягів 
імпорту,
$ млн

Тенденц�
зовнішньої
торгівлі
Зменшення 
експорту 
відбувається 
у ключових 
галузях, тоді як 
імпорт знижує 
свої показники 
насамперед за 
рахунок спаду 
постачання 
продукц�, 
необхідної для 
розвитку 
української 
економіки. 
Натомість 
в умовах 
завищеного курсу 
гривні зростає 
споживчий 
імпорт.

 Судна

 Неорганічна хімія

Руди, шлак і зола

 Плоди олійних рослин

 Перероблені овочі

 Мінеральні палива

 Відходи харчопрому

451,4

258,0

223,4

165,1

61,7

52,1

48,2

За даними 
Держстатистики
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Автор:  
Януш 

Бугайські, 
США

Ведмежа послуга
Зі справи Едварда Сноудена можуть скористатися російські 
спецслужби в таємній війні проти Вашингтона і для дальшого 
обмеження свободи слова усередині РФ

П
резиденти Барак Обама і 
Владімір Путін мають 
зустрітися в Москві на 
початку вересня – напе

редодні саміту Великої двад
цятки, що відбудеться в Санкт-
Петербурзі. Одначе скандал на
вколо співробітника американ
ської розвідки Едварда Сноу
дена, який зрадив інтереси 
США, може поставити хрест на 
планах відновлення співробіт
ництва між двома полюсами 
світу.

Просячи тимчасового полі
тичного притулку в Росії, він 
прагне уникнути екстрадиції та 
звинувачень у шпигунстві, які 

чекають на нього в Америці у 
зв’язку з розголошенням подро
биць про таємні урядові про
грами розвідки PRISM, зокрема 
щодо телефонних розмов та 
інтернет-листування. Путін за
певняє, що має нейтральну по
зицію в справі Сноудена, та, оче
видно, перебування амери
канця в РФ – козир для крем
лівської пропаганди й перевага 
для росіян у війні спецслужб 
Москви та Вашингтона. Однак 
ВВП намагається водночас під
тримувати теплі відносини з 
Адміністрацією США, що може 
забезпечити ще більше переваг 
із погляду амбіцій Росії.

ВиТОКи ІНФОРМАЦІї
Адміністрація Обами пригріла 
двох спецагентів-зрадників, які 
вдають із себе захисників прав 
людини. Едвард Сноуден і 
Бредлі Меннінґ стали міжна
родними символами, котрими 
охоче маніпулюють політичні 
конкуренти США для послаб-
лення їхнього впливу та поси
лення ролі таких країн, як Ро
сія і Китай, де всіляко нехту
ють людськими свободами, 
особливо не прикриваючись.

Важливо розуміти, яку 
власне інформацію розголо
сив аналітик розвідувальної 
служби Едвард Сноуден. Про
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СНОУДеН МОже ВиЯВиТиСЯ 
ДУже КОРиСНиМ ДЛЯ 
РОСІйСЬКиХ СПеЦСЛУжБ, 
ЯКщО РОЗКРиЄ ПОДРОБиЦІ 
ОПеРАЦІй ОДНОГО  
З НАйТАЄМНІШиХ ОРГАНІВ 
США

грама Агентства національної 
безпеки (АНБ) США PRISM не 
є незаконною операцією, в 
межах якої безсоромно прослу
ховують приватні телефонні роз
мови й відстежують інтернет-
активність американців без 
жодних судових рішень. Її за
вдання – вловлювати «мета
дані» й загальну інформацію 
про дзвінки, а не зміст приват
них телефонних розмов.

Програма АНБ законна й ре
гульована кількома судовими 
постановами США, в яких її по
рівнюють із діяльністю поштової 
служби країни, що переглядає 
адреси на конвертах. Амери
канці, надсилаючи листи й роб-
лячи телефонні дзвінки, готові 
повідомляти цю інформацію 
третій стороні. Тим часом зміст 
розмов чи листування, згідно з 
Конституцією, є конфіденцій
ним: прослуховування, обшук та 
вилучення можуть бути санкціо
новані лише в судовому порядку.

Комітети у справах розвідки 
Конгресу й Сенату Сполучених 
Штатів ухвалили програму АНБ, 
тим часом судова гілка влади – 
суд у справі контролю за зовніш
ньою розвідкою США (FISC) – 
забезпечує нагляд. Оскільки 
Сноуден не повідомив жодної ін
формації про незаконні дії АНБ 
у зв’язку із програмою PRISM, 
він не має права на протекцію в 
межах законодавства про захист 
інформаторів. 

Однак набагато серйозні
шими за будь-які розголо
шення програм АНБ із пере
хоплення інформації є заяви 
Сноудена про викрадені доку
менти американської роз
відки під грифом «цілком та
ємно», які він вивіз на чоти
рьох ноутбуках спочатку до 
КНР, а потім до РФ. Немає 
значення, чи погодився він 
поділитися цією інформацією 
з Москвою, а чи китайські та 
російські спеціалісти сплано
вано викрали й розшифру
вали документи, бо Сноуден, 
по суті, підтримав шпигун
ську діяльність проти США й 
послабив національну без
пеку країни. У 2010 році мав 
місце схожий випадок – вій
ськовослужбовець Бредлі 
Меннінґ передав WikiLeaks 
(міжнародному мережевому 
проекту) 700 тис. таємних до
кументів Держдепартаменту 
США й Міністерства оборони.

КРеМЛІВСЬКІ МиСЛиВЦІ
Ескапада Сноудена забезпечила 
путінському режиму два козирі 
для глобальної пропагандист
ської війни проти США і для по
шуку розвідданих. Як ствер
джує Майкл Бом, редактор ви
дання The Moscow Times, агіт
пропівські органи Кремля пере
творили Сноудена й Меннінґа 
на «героїв демократії». Назива
ючи їх жертвами американ
ського урядового пересліду
вання, Москва намагається при
ховати власне систематичне по
лювання на справжніх інформа
торів і вдавати із себе світового 
захисника свободи слова.

Тиск Кремля на російські 
громадські організації, що зму
шені реєструватися як «іно
земні агенти», посилюється. 
Мова тут, зокрема, і про шпи
гунство. Генеральний прокурор 
РФ Юрій Чайка звинуватив 
США та інші країни Заходу у фі
нансуванні й спрямуванні дія-
льності іноземних агентів у Ро
сії, які видають з себе за НГО, а 
насправді передусім прагнуть 
«розкрити державні таємниці». 
Інформація Сноудена слугує 
підтвердженням для звинува
чень Кремля щодо шпигування 
Вашингтона проти Москви з ме
тою послаблення національної 
безпеки РФ, «зміни режиму» чи 
дезінтеграції країни.

Водночас, хоча Путіну й ви
гідна справа Сноудена, він 
проти того, щоб перекинчик по
гіршив його стосунки з Обамою. 
Москва дбає про довгострокові 
інтереси, проводячи переговори 
з Вашингтоном щодо протира
кетної оборони та контролю за 
озброєннями, й водночас поси
лює своє домінування на пост-
радянських теренах. Вочевидь, 
саме тому президент РФ вирі
шив, що Сноуден має припи
нити публічні антиамерикан
ські заяви й почати безпосе
редню співпрацю з російською 
розвідкою. Якщо Білий дім ска
сує двосторонній саміт Обами 
та Путіна, який має відбутись у 
вересні, Москва опиниться у 
скрутному становищі.

ВІйНи СПеЦСЛУжБ
Досі невідомо, що саме знає 
Сноуден і до чого має доступ. Ні
бито в нього є чотири ноутбуки 
із засекреченою інформацією, 
яку російські спецслужби могли 
конфіскувати або скопіювати. 

До того ж він, здається, зовсім 
не застряг у транзитній зоні в 
аеропорту «Шереметьєво», а 
зручно розташувався в конспі
ративній квартирі ФСБ.

Перекинчик може вияви
тися надзвичайно корисним для 
російських спецслужб, якщо роз
криє подробиці операцій одного 
з найтаємніших органів своєї 
держави. За його словами, він 
має дуже важливі документи з 
інформацією про структуру та 
дії АНБ. Колеги Сноудена ствер
джують, що він викрав тисячі 
документів, які, по суті, є «ін
структивним матеріалом про 
структуру АНБ». Така інформа
ція дасть змогу ворожим агент
ствам, зокрема й російським, 
уникати стеження США або 
спрямовувати його на амери
канців.

Якщо Сноуден просто хотів 
оприлюднити здобуту внутрішню 
інформацію, навіщо тоді йому 
було викрадати стільки докумен
тів, котрі стосуються методів 
здійснення міжнародної амери
канської розвідки? Але навряд 
чи був російським агентом: тоді 
він безслідно зник би перед за
грозою викриття. Швидше за 
все, прагнучи публічності, ко
лишній американський розвід
ник замахнувся надто далеко і, 
як наслідок, опинився в руках 
набагато небезпечніших людей.

На думку американських 
уповноважених осіб, матеріали, 
вивезені Сноуденом із країни, 
були розсекречені, тож їм дово

диться припускати, що Пекін та 
Москва дістали доступ до ціл
ком таємної розвідувальної і на
віть військової інформації, яка 
містилася на його електронних 
носіях. АНБ та інші розвід
служби США мали б оцінити 
потенційну шкоду від утрати 
конкретних таємних даних. Де
які уповноважені особи побою
ються, що Сноуден міг мати до
ступ до раніше сформованих 

Про автора: 
Януш Бугай-
ські – експерт 
європейської 
програми Цен-
тру стратегіч-
них та між-
народних до-
сліджень у 
Вашингтоні 
(CSIS). Працю-
вав консуль-
тантом бага-
тьох амери-
канських уря-
дових інститу-
цій, регулярно 
бере участь у 
підготовці зві-
тів із міжна-
родної політи-
ки для Конгре-
су США. Автор 
книжок: «По-
вернення на 
Балкани: ви-
клики для ін-
теграції Євро-
пи та виклю-
чення Аме-
рики» (2013), 
«Нові амери-
канські союз-
ники в Європі» 
(2009), «Роз-
ширюючи Єв-
разію: росій-
ські європей-
ські амбіції» 
(2008).

Прагнучи 
публічності, 

Сноуден 
замахнувся надто 

далеко і, як 
наслідок, опинився 

в руках набагато 
небезпечніших 

людей
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планів на випадок атомної 
вій ни та інших форс-мажорів і 
що їх тепер доведеться карди
нально змінити.

Згідно зі словами колишніх 
оперативників російської роз
відки, які нещодавно перебра
лися до США, кремлівські спец
служби, поза сумнівом, допи
тали Сноудена, адже така зо
лота можливість їм трапля
ється рідко. Він може надати 
цінну інформацію щодо техніч
них аспектів здобутих ним да
них, зокрема щодо фактів елек
тронного шпигунства Сполуче
них Штатів стосовно Росії. Це 
дало б змогу Москві змінити і 
вдосконалити власні розвіду
вальні й контррозвідувальні 
операції. Для допиту за участю 
технічних спеціалістів ФСБ та 
військової розвідки потрібен 
час, тож, очевидно, Кремлю 
буде вигідно надати Сноуденові 
статус біженця.

Його шпигунська історія, не 
виключено, дістане цікавий по
ворот: Росії цей досвід може 
стати у пригоді, щоб і надалі об
межувати в себе свободу слова. 
Видання The New York Times 
написало про те, як посадовці 
РФ використовують присут
ність опального американського 
розвідника, щоб посилити 
контроль за мережею. Депутати 
Державної думи заявляють, що 
сноуденівське викриття шпи
гунських практик АНБ свід
чить про необхідність змусити 
глобальні інтернет-компанії, 
зокрема Google, Facebook і 
Microsoft, більше дотримува
тися російських підходів до збе
рігання персональної інформа
ції. За словами Руслана Ґатта
рова, члена Комітету Ради Феде
рації з питань науки, освіти, 
культури та інформаційної по
літики, міжнародні інтернет-
компанії повинні підлягати дер
жавному контролю: «Це урок, 
який ми засвоїли завдяки Сноу
денові».

Викрадені колишнім роз
відником документи засвідчу
ють рівень співпраці між АНБ 
та великими ІТ-компаніями. 
Російські правоохоронні ор
гани повсякчас вимагають від 
західних фірм, що займаються 
інформаційними технологіями 
в їхній країні, поділитися ко
ристувацькими даними. Порів
няно зі США, в РФ ці суб’єкти 
менш захищені в суді під час 

розгляду таких справ. Москов
ські посадовці нині прагнуть, 
щоб вони дотримувалися за
кону РФ щодо розкриття персо
нальних даних, відповідно до 
якого необхідно використову
вати ліцензовані ФСБ програми 
кодування.

Заступник голови Держ
думи Сєрґєй Желєзняк вніс за
конопроект, який зобов’язує 
фірми, що спеціалізуються на 
електронній пошті та соціаль
них мережах, зберігати бази 
російських клієнтів на серверах 
у РФ, право доступу до яких ма
тимуть місцеві правоохоронні 
органи. Це суттєво обмежить 
інтернет-свободу і зашкодить 
вільній комунікації, а крити
кам режиму й політичним ди-
си дентам загрожуватиме пере
слідування. Російські техноло
гічні компанії зазнали ще біль
шого тиску. Нещодавно ФСБ 
звернулася до «Яндекса» – най
більшої російської пошукової сис
теми – з вимогою надати імена 
осіб, які здійснювали грошові 
онлайн-перекази для Алєксєя На
вального. «Яндекс» підкорився, і 
внаслідок цього чимало людей 
дістали погрозливі телефонні 
дзвінки від прокремлівської 
молодіжної групи «Наши».

Американська програма 
спостереження АНБ, попри 
критику щодо її розмаху, цілей 
і досягнень, була спрямована 

насамперед на викриття теро
ристичних змов для захисту 
власних громадян. Вона не пе
редбачала масового стеження, 
щоб посилити урядовий конт-
роль за приватним життям, 
або боротьби з політичною не
згодою. Натомість спецслужби 
Росії прагнуть організувати 
нагляд за політичними опо
нентами, критиками влади й 
громадськими активістами, 
аби усунути їх із публічної 
арени.

Якщо Сноуден здобуде при
тулок у Росії, він житиме в кра
їні, де погіршується ситуація з 
дотриманням прав людини, не
має жодного контролю за дія ми 
уряду, бракує прозорості на 

офіційному рівні, де чинять де
далі більший тиск на інтернет-
ресурси та соціальні мережі. 
А коли він справді збирається 
продовжувати свою «інформа
торську» місію – оприлюд
нення фактів зловживань поса
довців щодо звичайних грома
дян, то, зрештою, матиме всі 
шанси опинитись у російській 
в’язниці. 

ПРОПАГАНДА КРеМЛЯ 
ПеРеТВОРиЛА СНОУДеНА  
й МеННІНґА НА «ГеРОїВ 
ДеМОКРАТІї»

«Ефект Сноудена»  
по-українськи

 За інформацією 
компанії Google,  

представники Дер-
жавної служби 

України з питань 
захисту персональ-
них даних намага-

лися дістати від 
Google інформацію 
про вітчизняних ко-
ристувачів пошуко-

вика на підставі 
звернення грома-

дянина, заклопота-
ного тим, що його 
персональні дані 

можуть бути вико-
ристані держав-
ними службами 
США без його ві-

дома

«ДОЛОЙ  
АМЄРІКАН-
СКІЙ ІМПЄРІА-
ЛІЗМ»! У Росії 
захистити 
Сноудена від 
спецслужб 
США 
пропонують 
зусиллями 
«профспілок і 
трудящих»
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З
апровадження податку, 
який має забезпечити 
французькій державі ще 
€86 млн ($114 млн), зви

чайно, не та подія, про яку гово
ритимуть у новинах. Але коли 
тамтешній урядовий комітет за
пропонував збирати 1% з усіх мо
більних пристроїв, що підклю
чаються до інтернету, це стало 
сенсацією. У звіті П’єра Лескюра 
(колишнього президента фран
цузького телеканалу Canal Plus, 
автора цієї ініціативи. – Ред.) 
мова про те, що надходження від 
податку повинні захищати й під
тримувати «французький куль
турний продукт», тобто музику, 
кіно тощо. Цей крок свідчить 
про рівень страху у французь
кому істеблішменті перед зни
щенням національної куль
турної спадщини глобальним 
(читай: американським) втор
гненням.

Але чи повинна держава пе
рейматися тим, що глобалізація 
руйнує її національну культуру? 
У свіжій статті Фернандо Фер
рейри і Джоела Вальдфоґеля 
про музичну індустрію розгля
нуто зміст чартів із 22 країн від 
1960 до 2007 року. На ці дер
жави припадає приблизно 98% 
із $34 млрд прибутків, отрима
них від музичних записів за 
останнє десятиліття. Факти свід
чать, що глобалізація не така по
тужна, як вважають.

Коли The Beatles розпочи
нали свою кар’єру, перспективи 
вітчизняної музики (тобто виро
бленої та спожитої в одній і тій 
самій країні) бачилися не дуже 
радісними. Від 1960-х до 1980-х її 
частка різко зменшилася: іта
лійці обирали відносно менше 
італійську, а відносно більше – 
американську. До 1985 року спо
живачі однакову кількість часу 
слухали закордонних та місце
вих виконавців. У середині 
1980-х картина змінилась.  
А нині ми сягнули такого рівня 
споживання національного про
дукту, якого не спостерігалось 
уже 50 років: 70% часу припадає 

на вітчизняну музику. Схоже, що 
люди дедалі більше віддають пе
ревагу своєму перед чужим.

Чому? Велика (й парадок
сальна) зміна сталася завдяки 
поліпшеним мережам комуніка
ції. Можна подумати, що інтер
нет зробить музичні вподобання 
споживачів більш космополітич
ними. Але його поширення, 
власне, сприяло популяризації 
місцевої музики у своїй країні 
більше, ніж доступності й спо
живанню чужої. Марк Еллен, 
музичний журналіст, один із ве
дучих благодійного концерту 
Live Aid у 1985 році, цьому не ди
вується. «Частина фольклору 
поп-музики – чарівна мильна 
опера дійових осіб. А це ви 
швидше знайдете в популярних 
місцевих гуртів, де самі можете 
стежити за розвитком сюжету 
пісні, ніж у хітах, якими насо
лоджується решта світу», – 
каже він.

Не виключено, що важливим 
чинником стала також диверси
фікація музичного телебачення. 
Від свого зародження в 1981 році 
до 1987-го існував лише один ка
нал MTV. Здебільшого він кру
тив американську й британську 
музику навіть споживачам в ін
ших країнах. Але зі стартом у 
1987-му проекту «MTV-Європа» 
людям світу стало легше знайти 
продукт із власної держави. MTV 
дедалі більше підганяв про
грами під конкретну країну. Від
крито кидаючи виклик кожному 
серйозному музичному снобові, 
автори стверджують, що MTV – 
це «сила, яка просуває і місце
вих, і світових артистів».

Дехто все ще наполягатиме, 
що певні країни монополізують 
всесвітню музіндустрію. Аж до 
1990-х на британську музику 
припадало більш ніж 40% гло
бального ринку імпорту. Амери
канська має 40% сьогодні. Од
нак автори заявляють, що ця 
статистика не обов’язково 
повин на відображати такий 
англо-американський вплив на 
глобальний ринок музики. 

Зреш тою, Британія і США – це 
дві величезні економіки. Коли 
подивитися на частку ВВП, то 
картина вже зовсім не здається 
такою викривленою. Внесок 
Америки майже завжди мен
ший за її частку валового вну
трішнього продукту серед ви
бірки із 22 країн. А от відповід
ний показник Швеції на по
чатку 1990-х усемеро перевищу
вав її частку ВВП.

І все-таки Франсуа Олланд 
може твердити, що має всі під
стави запропонувати допомогу 
французькій культурі. До сере-
дини 1990-х лише один із де
сяти куплених у Франції му
зичних записів був місцевим. 
Утім, за останні роки частка 
зросла. Уряд країни не заба
риться приписати заслугу собі, 
зокрема, за закон 1996 року, 
який вимагає, щоб на радіо зву
чало не менше 40% французь
кої музики. Схоже, що втру
чання держави дало плоди.   

Культурний протекціонізм
Глобалізація в музиці не така потужна, як вважають: люди дедалі 
більше надають перевагу своєму перед чужим
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КОСМОПОЛІТИ  
В КУЛьТУРІ. 
Американ-
ський актор 
Джонні Депп 
і французька 
співачка Ва-
несса Пара-
ді стали сим-
волами куль-
турної глобалі-
зації 
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Слабкі Штати Америки
Американські міста і штати повинні обіцяти менше, щоб не зазнати 
фінансової катастрофи

К
оли три роки тому в Гре
ції почалися фінансові 
труднощі, проблема 
швидко поширилася на 

інші держави. Багато оглядачів 
були просто спантеличені. Як 
така невеличка країна спричи
нила кризу в масштабах цілого 
континенту? Панує стерео
типне уявлення про греків як 
про народ, котрий усіляко ухи
ляється від сплати податків і 
роками розкошує в кредит. 
Португальці, італійці та іспанці 
доводили, що з їхніми фінан
сами все в принципі гаразд. 
Німці питали себе, а що їм до 
того взагалі. Але інфекція була 
сильною, і економіка Європи 
ще не одужала.

Здається, Америка так само 
не сприймає ідеї про те, що Де
тройт здатен оголосити себе 
банкрутом. Багато хто думає, 
мовляв, Мотаун (прізвисько 
цього міста, від англ. motor і 
town. – Ред.) – такий особли
вий випадок, що іншим тут по
вчитися нічого. Колись цей чет
вертий за кількістю населення 
мегаполіс США розбагатів 
майже завдяки одній-єдиній 
індустрії. Компанії General 
Motors, Ford і Chrysler раніше 
виробляли мало не всі автомо
білі, що продавалися в країні. 
Нині через конкуренцію з іно
земними марками, які випуска
ють у штатах, вільних від дії за
кону про право на працю, їхня 
продукція становить менш ніж 
половину загальної. Від 1950 
року населення Детройта змен
шилося на 60%. Кількість 
убивств у 11 разів перевищує се
редню по країні. Колишній мер 
сидить за ґратами. Серед спо
рожнілих, зарослих бур’яном і 
чагарями кварталів розгулю
ють єноти. Борги, накопичені 
за часів розквіту, занепалому 
місту зараз сплатити просто не 
під силу.

До цього прикладу слід 
приглянутися іншим містам і 
штатам: не тому, що вони на
ступного року можуть опини

тися в такому самому стано
вищі, а тому, що Детройт – це 
червоний сигнал тривоги, який 
блимає на фінансовій панелі 
приладів Америки. Хоча деякі з 
проблем характерні лише для 
нього, про головне лихо цього 
не скажеш. Багато інших адмі
ністрацій штатів та міст по всій 
Америці нароздавали нездій
сненних обіцянок, пов’язаних із 
пенсійним забезпеченням і охо
роною здоров’я. На прикладі 
Детройта бачимо, що буває, 
коли влада надто довго відкла
дає реформи державного сек
тору.

ДеПРеСиВНий РАйОН
Майже половина заборгова
ності Детройта «виросла» з обі
цянок пенсійного та медичного 

забезпечення робітникам після 
виходу на заслужений відпочи
нок. Зазвичай американські 
штати й міста пропонують 
своїм працівникам пенсійні 
плани з фіксованими випла
тами на основі стажу та зар-
плати на момент припинення 
трудової діяльності. Ці видатки 
повинні бути фінансовані спе
ціально виділеними фондами. 
За оцінками самих штатів, їхні 
пенсійні фонди забезпечені 
грішми лише на 73%. Це вже 
саме собою погано, але майже 
всі штати застосовують до своїх 
боргів оптимістичну облікову 
ставку, через що заборгованість 
бачиться меншою, ніж є на
справді. При тверезішому під
ході реальне співвідношення 
жахає, адже мова про 48%. А в 

У пенсійних 
фондах 

американських 
штатів бракує 

$2,7 
трлн,

 або 

17% ВВП
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НЕВЖЕ  
ЦЕ АМЕРИКА? 
Опера 
депресивного 
Детройта

ДиНАМІчНий ПРиВАТНий 
СеКТОР АМеРиКи ТЯГНе НА 
СВОїХ ПЛечАХ 
СТАРОЗАПОВІТНОГО 
ЛеВІАФАНА. ДеТРОйТ –  
Це ПРОСТО СиМПТОМ

багатьох штатах ситуація наба
гато гірша. Дірка в пенсійному 
фонді Іллінойсу дорівнює 241% 
його щорічних податкових над
ходжень; у Коннектикуті це 
190%; у Кентуккі – 141%; у Нью-
Джерсі – 137%.

За останніми оцінками, за
галом у пенсійних фондах шта
тів бракує $2,7 трлн, або 17% 
ВВП. Це ще не дає повної кар
тини катастрофи, бо тут не 
враховано даних із ненакопи
чувальних пенсій у містах та 
обіцянок медичного обслуго
вування найрізноманітнішим 
від ставним чиновникам і дер
жавним службовцям. У ви
падку Детройта рахунок за їхні 
лікарняні й пільги ($5,7 млрд) 
виявився навіть більшим за де
фіцит пенсійного бюджету 
($3,5 млрд).

Дещо з цього – неприємний 
побічний ефект приємної тен
денції: американці живуть 
дов ше, навіть у Детройті, тож 
дотримувати обіцянок, даних 
пенсіонерам, стає дорожче. Але 
проблема має і політичну при
роду. Губернатори та мери 
давно пропонують жирні пенсії 

державним службовцям і бю
джетникам, чим купують го
лоси сьогодні, хоча рахунки 
приходитимуть наступному по
колінню платників податків. 
Крім того, вони припускаються 
разючих порушень. Деякі чи
новники дістають підвищення 
або працюють понад норму 
якраз напередодні виходу на 
пенсію, тож остання заробітна 
плата дає змогу забезпечити її 
великий обсяг до кінця життя. 
Або ж їхні профспілки встанов
люють індексаційні доплати 
набагато вищі за рівень інфля

ції. Борці за законність у штаті 
Род-Айленд установили, що, 
наприклад, шеф місцевої по
жежної бригади після виходу 
на заслужений відпочинок 
отримував би $800 тис. що
року, якби дожив до ста. Понад 
20 тис. колишніх держслужбов
ців у Каліфорнії мають пенсії 
понад $100 тис.

ДАВАйТе ВАШІ ГРОШиКи
Щоб прибрати авгієві стайні в 
місцевій владі й на рівні штатів, 
потрібен час. Залежно від місця 
обставини дуже різняться, але 
для початку добре було б відмо
витися від бухгалтерських махі
націй. Лише з’ясувавши масш
таби проблеми, політики змо
жуть переконати виборців у 
тому, що потрібно жертвувати.

Державні службовці пови
нні пізніше йти на відпочинок. 
Штати мають прискорити пере
хід до накопичувальних пенсій
них схем, де пенсія кожного за
лежить від власних внесків (у 
приватному секторі це норма). 
Уже наявні пільги повинні збе
рігатись, але майбутні нараху
вання слід урізати скрізь, де це 
дозволено законом. Що раніше 
візьмешся за проблему, то легше 
її вирішиш. Небраска, де ще в 
1967 році відмовилися від ви
значення новим працівникам 
пенсії за останньою заробітною 
платою, може похвалитися ціл
ком благополучною картиною.

Але рано чи пізно деякі з 
цих проблем докотяться до Ва
шингтона. У Детройті нещо
давно суд виніс рішення про те, 
що федеральний закон про 
банкрутство скасовує дію за
кону штату, за яким зменшення 
пенсій неможливе. Але це пи
тання порушуватимуть знову, і 
воно не буде вирішене, аж доки 
не дійде до Верховного суду. У 
багатьох схожих на Детройт 
містах доведеться, очевидно, 
порушувати деякі колишні обі
цянки – і це правильно. З 
огляду на розміри багатьох 
«чорних дірок» владі штату або 
федеральному урядові, мож
ливо, доведеться надавати їм 
допомогу. Платники податків 
не повинні страждати через не
компетентність місцевої влади 
або інвесторів, яким годилося б 
знати про ризики. Але вони му
сять допомогти пенсіонерам, 
які опинилися в скрутному ста
новищі не з власної вини. Деякі 
муніципальні працівники не 
мають права на участь у феде
ральній системі соціального за
безпечення; вони можуть отри
мувати лише ті пенсії, які їм 
обіцяв працедавець (місто або 
штат). Якщо обіцянок не вико
нують, повинен бути якийсь ре
зерв для гарантії, що люди не 
залишаться принаймні без мі
німальної пенсії.

Коли їхні податки попли
вуть у Детройт та інші депре
сивні райони, американці у 
«правильних» штатах і містах 
лютуватимуть незгірше за нім
ців, які не хочуть віддавати свої 
євро Південній Європі. Але 
правда в тому, що весь держав
ний сектор США іще працює на 
далекі фінансові перспективи. 
Дядечко Сем пропонує цілий 
асортимент пільг, які реально 
немає звідки виплачувати. Ба
рак Обама ось-ось приєднається 
до Джорджа Буша-молодшого і 
стане ще одним президентом, 
який нічого з цим не робив. А 
республіканці в Конгресі дума
ють, ніби можуть звести баланс 
без збільшення податків. Уряд 
тратить на охорону здоров’я 
більше, ніж деякі багаті країни, 
та все ще не забезпечив усіх гро
мадян медичним страхуван
ням. Динамічний приватний 
сектор Америки тягне на своїх 
плечах старозаповітного Левіа
фана. Детройт – це просто 
симптом. 

Від 1950 року 
населення 
Детройта 

зменшилося на 

60%,
 а кількість убивств 

у 11 разів 
перевищує 

середню по країні

Дірка в пенсійному 
фонді штату 

Іллінойс дорівнює 

241% його 
щорічних 

податкових 
надходжень, у 
Коннектикуті – 

190%,
 у Кентуккі – 

141%,
 у Нью-Джерсі – 

137%
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Спілкувався 
Олександр 

Пагіря

Фото: 
Андрій 

Ломакін

Нобелівський лауреат 
з хімії Рьодзі Нойорі:  
«Винахідницькі можливості кожної окремої людини дуже обмежені. 
Важливим моментом в інновації є створення системи використання 
наукових знань»

Я
понський учений Рьодзі 
Нойорі захопився хімією 
ще з юного віку, коли 
після відвідин наукової 

презентації про нейлон сказав, 
що «хімія може створювати 
важливі речі практично з ні
чого». У 2001 році разом із 
двома американськими коле
гами отримав Нобелівську пре
мію за дослідження в галузі ор
ганічної хімії, що мало револю
ційний вплив у фармацевтич

ній галузі. Зокрема, його 
вчення про асиметричне ката
літичне гідрування застосову
ється сьогодні під час виробни
цтва деяких видів антибіотиків 
та антизапальних препаратів 
широкої дії. Він також розви
нув метод комерційного син
тезу ментолу, що дає змогу ро
бити наш подих свіжим, а ком
панії Takasago International ви
пускати щороку до 3 тис. т 
цього продукту. Однак учений 

скромно зазначає, що його від
криття – це лише результат ба
гаторічних досліджень науко
вої сім’ї Нагойського універ
ситету та інших дослідних 
установ у галузі металоорга
нічної хімії.       

З 2003 року професор Но
йорі очолює один із найдавні
ших і найвпливовіших науково-
дослідних інститутів Японії 
RIKEN, у стінах якого нині пра
цює близько 3 тис. науковців із 

Біографічна нота
рьодзі нойорі – японський учений, лауреат Нобе-
лівської премії з хімії 2001 року (спільно з Вілья-
мом Ноулзом та Баррі Шарплессом) за створення 
хіральних каталізаторів окислювально-відновних 
реакцій – дослідження, що використовується у 
фармацевтичній промисловості. З 2003-го прези-
дент RIKEN – Інституту фізичних та хімічних дослі-
джень Японії.  
У 1992–1996-му – науковий радник, а з 1996-го й 
до сьогодні – член Наукової ради при Міністерстві 
освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії.  
З 2006-го – голова Ради з освітніх реформ при 
уряді Сіндзо Абе. З 1972-го – професор Нагой-
ського університету. Почесний професор універси-
тетів і наукових установ Німеччини, Франції, США 
та Росії. 
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Щорічний бюджет 
RIKEN – Інституту 

фізичних та 
хімічних 

досліджень Японії, 
який очолює Рьодзі 
Нойорі, становить 

близько 

$760 млн

ДЛЯ УКРАїНи БУЛО Б 
КОРиСНО НАЛАГОДиТи 
ПЛІДНУ СиСТеМУ СПІВПРАЦІ 
МІж УНІВеРСиТеТАМи ТА 
ПІДПРиЄМСТВАМи В ГАЛУЗІ 
НАУКОВиХ ДОСЛІДжеНЬ   

різних галузей знань – від хі
мії, фізики, біології та меди
цини до інжинірингу й інфор
маційних технологій. Щоріч
ний бюджет установи – близько 
$760 млн, і спрямовується він 
насамперед на підтримку до
сліджень, які потенційно мо
жуть мати широке практичне 
застосування. 

На думку професора Но
йорі, сьогодні глобальні про
блеми (неконтрольоване зрос
тання населення, зміна клі
мату, вичерпування природних 
ресурсів, поява нових інфекцій
них захворювань) загрожують 
виживанню виду Homo sapiens. 
І наука має допомогти людству 
подолати ті виклики. Однак 
для цього вона має вийти за 
межі державних кордонів і пе
ретворитися з науки лише для 
пошуку знань на науку в сус
пільстві та для суспільства. 
«Недостатньо підтримувати су
часну цивілізацію, потрібно 
прокласти шлях до створення 
впевненого майбутнього для 
наших нащадків», – наголошує 
вчений. Він закликає науковців 
бути політично активнішими: 
«Дослідники повинні спону
кати громадську думку та 
уряди країн до створення стій
кого суспільства у ХХІ сто
літті». 

Під час відвідин Києва, ме
тою якого був виступ перед 
українськими науковцями, 
професор відповів на кілька за
питань Тижня.  

          
У. Т.: Скільки часу минуло від 
здійснення вами наукового від-
криття до його впровадження у 
фармацевтиці та медицині? 

– Залежно від конкретної 
реакції, яку я винайшов. Часом 
на це потрібно було лише три 
роки, а іноді, як, наприклад, у 
випадку з компанією Sumitomo 
Chemical та її мережею Olyset 
Net (що, використовуючи ви
найдену Нойорі сполуку перме
трину – інсектициду, виготов
ляє антимоскітні сітки і бо
реться з малярією в країнах Аф
рики – Ред.), знадобилося 47 
років. Працював у Нагойському 
університеті й не ставив собі за 
мету створювати нові фармацев
тичні препарати. Однак навколо 
мене завжди крутилося багато 
представників індустрії. Саме 
вони прагнули знайти прак
тичне застосування хімічним 

реакціям, які я проводив. Вина
хідницькі можливості кожної 
окремої людини дуже обмежені. 
Важливим моментом в іннова
ції є створення системи вико
ристання наукових знань. 

У. Т.: Ставка на науково орієнто-
вану економіку дала можли-
вість Японії подолати господар-
ські труднощі після Другої світо-
вої і стати однією із найіннова-
ційніших та найконкурентніших 
країн світу. Яке місце в цьому 
посідали відкриття в хімії? 

– Дуже важливу роль у 
тому процесі відігравали 
зв’язки між університетами та 
індустрією. У часи моєї моло
дості ця взаємодія була наба
гато тіснішою, ніж навіть те
пер. Після війни Японія була 
дуже бідною і чимало людей 
об’єдналося й долучилося до 
того, щоб зробити її заможні
шою. Сьогодні вона перетвори
лася на високорозвинену дер
жаву нарівні зі США та євро
пейськими країнами, і є багато 
урядових програм, що перед
бачають фінансування розро
бок у науковій галузі. Відтепер 
учені в японських університе
тах можуть проводити свої до
слідження і без допомоги інду
стрії. На мою думку, підтримка 
державою наукового прогресу 
має велике значення і повинна 
бути ще більшою в майбут
ньому. Україна – молода кра
їна, і для неї було б корисно на
лагодити плідну систему 
співпраці між університетами 
та підприємствами.  

У. Т.: Вас вважають одним із по-
пуляризаторів екологічної хімії. 
Які перспективи має цей на-
прям?  

– Хімія насправді дає дуже 
багато для суспільства. Біль
шість речей, які людину сьо
годні оточують у побуті, 
вироб лені з хімічних речовин. 
Однак потрібно добре поду
мати, які сполуки використо
вувати, створюючи ті чи ті про
дукти. Сама ідея хімії як науки 
полягає в тому, щоб застосову
вати природні або біологічні 
ресурси і за допомогою різних 
реакцій створювати з них щось 
нове. У результаті цих процесів 
завжди виникає певна кіль
кість побічних продуктів. На
приклад, під час виготовлення 
1 кг медикаментів (таких необ

хідних для підтримки життє
діяльності людини) їх вихо
дить від 25 до 100 кг. Потрібно 
знаходити баланс між користю 
від продукту та кількістю по
бічних матеріалів, які утворю
ються в результаті його ви
пуску. Основні завдання хімі
ків – зменшення останніх та 

збереження енергії. Якщо 
цього не зробити, не тільки не 
розвиватиметься економіка, а 
й людство не зможе існувати 
далі. 

У. Т.: Яка роль хімії в подоланні 
глобальних проблем людства?   

– Умови для стійкого розви
тку країн світу різні. Японія, 
приміром, не має значних запа
сів енергетичних ресурсів, та
ких як нафта, газ чи навіть ву
гілля, й імпортує їх з-за кор
дону. Оскільки це потребує 
знач них фінансових ресурсів, 
ми змушені бути однією з най
розвиненіших країн світу в га
лузі хімії. Тільки експортуючи 
технології, можемо мати ті ре
сурси й зберігати економічну 
стабільність. Оскільки відмінні 
стартові умови для кожної дер
жави і земні ресурси обмежені 
(з погляду хімії це цілком оче
видна річ), для стійкого розви
тку людства необхідна тісна 
спів праця між країнами. Тут 
велику роль повинні відігра
вати молоді науковці, які ма
ють створювати нові хімічні 
продукти для своєї країни і за 
допомогою кооперації підтри
мувати стійкий розвиток усього 
світу. Виживання людей є дуже 
складним завданням. Минуле 
століття було століттям супер
ництва, а в ХХІ нам доведеться 
співпрацювати задля того, щоб 
наш вид вижив. Так, усі країни 
мають свою історію, власний 
погляд на ті чи інші події, од
нак зараз такий час, коли 
жодна держава світу не виживе 
поодинці: чи то США, чи то Ки
тай, Росія, Бразилія, чи будь-
яка інша країна. 
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Нескорена Волинь 
Після поразки Другого зимового походу на Житомирщині колишні 
вояки Армії УНР за підтримки селян організували Волинську 
повстанську армію, що мала стати зародком антибільшовицького 
повстання в Україні 

Донині офіційно вважа
ється, що більшовики 
остаточно перемогли в 
Україні у 1921 році, 

після вигнання загонів Нестора 
Махна та розбиття Листопадо
вого рейду Повстанської армії 
Юрка Тютюнника. Фактів, які 

свідчать про інше, начебто не
має. Та документи радянських 
спецслужб, які боролися проти 
українського визвольного руху, 
говорять про те, що представ
ники останнього протистояли 
окупантам до 1923-го, а поде
куди й довше. Однією з найбіль
ших підпільних організацій у 
той час була так звана Волин
ська повстанська армія, яка 
дія ла на території Житомир
щини 1922 року. 

ПАРТиЗАНи СеЛА ТРОщА
Історія Волинської повстанської 
армії почалася тоді, коли по 
Україні рейдували загони Юрка 

Тютюнника. 1 листопада 1921-
го один із таких загонів – По
дільська група полковника Ми
хайла Палія-Сидорянського – 
вступив у бій із кавалерією та 
піхотою червоних під селом Ав
ратин. 

Основна частина Поділь

ської групи на чолі з підполков
ником Сергієм Чорним вирва
лася з оточення ворога та по
прямувала далі на північ шу
кати зв’язок із Тютюнником. 
Однак за Авратином, у районі 
села Мотрунки, червоним вда
лося відтяти медичний около
док, віз із канцелярією та ще 
кілька груп українських вояків. 
Загалом відрізаними від своїх 
виявилися 30 піших (пере
важно беззбройних) та 10–14 
кінних. Вони сховалися в лісі, й 
більшовицька кіннота їх не зна
йшла.

Поміж них був і поранений 
полковник Михайло Палій-

Сидорянський. Зібравши кін
нотників та добровольців, він 
вирішив пробиватися до 
Польщі. Решта вояків залиши
лася в лісі або розійшлася по 
домівках. Для цього партизани 
розбилися на трійки-четвірки. 

У той час як група Сергія 

Чорного пішла на північ, чет
вірка Грунтенка попрямувала 
на схід і деякий час переховува
лась у селі Карпівці. Там стало 
відомо, що поруч, у Трощі, меш
кає козак Андрій Маслюк, вояк 
4-го Київського кінного полку 
Армії УНР, учасник Першого та 
Другого зимових походів, який 
після бою під Авратином повер
нувся додому. Четвірка попря
мувала туди, її радо зустріли 
Маслюк та інші селяни. Як вия
вилося, село було вкрай вороже 
налаштоване до більшовицької 
влади і просило українських 
воя ків залишитись. У ньому та
кож мешкав старшина Армії 

Невідомі воя-
ки Армії УНР – 

члени парти-
занських за-
гонів у Трощі 
та засновни-

ки Волинської 
повстанської 

армії 
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УНР Тимофій Мельник-Тарган, 
який на початку 1921 року неле
гально повернувся з-за кордону 
і став засновником місцевої ан
тирадянської організації. Від  так 
Грунтенко з товаришами з’єд-
нався з Маслюком, Мель ником-
Тарганом та іншими селянами 
в одну міцну партизанську ор
ганізацію.

Вже у грудні 1921-го тро
щанські партизани стали здій
снювати терористичні акти 
проти функціонерів більшо
вицької влади та її представни
ків у навколишніх селах. Про 
них стало широко відомо в 
окрузі. На початку весни 1922-
го до Трощі почали прибувати 
інші колишні вояки Армії УНР, 
яким вдалося уникнути радян
ського полону. Відтак у квітні 
1922 року мешканці села орга
нізували повстанський штаб, на 
чолі якого став отаман Мель
ник, а його помічником було об
рано Василя Грунтенка. 

ОБ’ЄДНАННЯ ПОЛІСЬКиХ 
ПІДПІЛЬНиКІВ
У травні до Трощі завітали гості 
– посланці від «командувача 
Волинської повстанської армії», 
щоб об’єднати зусилля в бо
ротьбі з червоними. Як вияви
лося під час зустрічі, виник
нення армії також було 
пов’язане з рейдом Юрка Тю
тюнника.

Під час розгрому Волин
ської групи останнього під се
лом Малі Миньки урятувався 
один з урядовців – інженер 
Опанас Петрик. Він дістався до 
Дідковичів, де під час походу 
групи Тютюнника затоваришу
вав із місцевим мешканцем Лу
кою Костюшком. Той переховав 
його в себе. Поступово Петрик 
виявив, що майже всі жителі 
села антибільшовицьки налаш-
товані. Рідний брат Луки Іван, 
який був священиком, познайо
мив Петрика з чоловіком своєї 
сестри – сотником Армії УНР 
Павлом Недашковським, який 
мешкав нелегально під іменем 
Борис Рейнер. Той був колиш
нім зв’язківцем Повстансько-
партизанського штабу Юрка 
Тютюнника. Відтак Петрик, 
Костюшко та Недашковський 
взялися створювати антира
дянське підпілля, виявляючи 
найбільш вороже налаштова
них до більшовиків селян. Коли 
таких зібралася велика кіль

кість, повстанці приступили до 
організаційної роботи.

Організація Волинської по
встанської армії розпочалася 1 
травня 1922 року. Того дня Па
нас Петрик наказом призначив 
себе її командувачем, а свого 
товариша Луку Костюшка – 
начальником штабу. Решта се
лян мали очолити польовий 
суд, різні партизанські дивізії 
та інші установи. Трохи піз
ніше командиром куреня гай
дамаків «Помста» став стар
шина Іван Закусило. Цей ку
рінь мав сформуватися при 
штабі армії та постійно перебу
вати у бойовій готовності, був 
названий у пам’ять про стар
шин та козаків Пов станської 
армії Юрка Тютюнника, стра
чених більшовиками в місті 
Базар у листопаді 1921-го після 
поразки Другого зимового по
ходу.

Трохи згодом Петрикові та 
іншим селянам стало відомо про 
партизанську терористичну 
групу, що перебувала в Трощах, і 
незабаром туди вирушили Лука 
Костюшко та його помічник Міх
невич. Під час зустрічі Мельник 
згодився ввійти у підпорядку
вання Петрика й був одразу при
значений командиром Полон
ської повстанської дивізії.

Щоб заявити про себе голос-
ніше, група здійснила напад на 

залізничну станцію Чуднів, у 
якому загинув отаман Мель
ник. Після повернення до 
Трощі на місце останнього се
ляни обрали Длугопольського 
(він же став командиром По
лонської повстанської дивізії), 
помічником – Андрія Маслюка, 
а начальником штабу – Василя 
Грунтенка.

Після об’єднання Волин
ської повстанської армії і тро
щанської групи їхні керівники 
вирішили налагодити зв’язок з 
урядом УНР в еміграції. У 
серпні 1922-го до Польщі було 
вислано козака Михайла Зуб
ченка, який ще 1921 року напе
редодні походу Юрка Тютюн
ника не раз проводив сміливі 
розвідки на радянській терито
рії. Зубченкові вдалося зустрі
тися з деякими військовими, зо
крема Леонідом Ступницьким, 
який за дорученням Симона 
Петлюри здійснював координа
цію поміж повстанцями Во
лині. Також посланець побував 
у таборі Каліш, де розташува
лися залишки 4-ї Київської ди
візії Армії УНР. Саме він розпо
вів воякам про долю обозу після 
бою під Авратином. Полковник 
Ступницький (майбутній на
чальник військового штабу 
УПА-Північ у 1943 році. – Ред.) 
на підставі наказу Головного 
отамана Симона Петлюри став 
куратором усіх справ, пов’я за-
них із Волинською повстансь-
кою армією, зв’язковим від 

уряду УНР – сотник Леонід Го
панчук, у минулому командир 
одного з окремих загонів під 
час Другого зимового походу.

чеКІСТи ВСТУПАюТЬ У ГРУ
Більшовицькі каральні органи 
непокоїла ситуація, що скла
лася на Житомирщині. Керів
ництво ВУЧК розуміло, що тут 
почала діяти добре організо
вана велика повстанська 
група. Щоб викрити її керівни

Сотник  
Леонід 
Гопанчук – 
координатор 
повстанських 
загонів  
на території 
Полісся 

Загалом у справі 
Волинської 

повстанської армії 
у жовтні – грудні 
1922 року чекісти 

заарештували
 

720
 осіб

111
 із них були 

засуджені до 
страти  

ВУчК БУЛО ЗРОЗУМІЛО, щО 
НА СХІДНІй ВОЛиНІ ПОчАЛА 
ДІЯТи ДОБРе ОРГАНІЗОВАНА 
ПОВСТАНСЬКА ГРУПА І, щОБ 
ВиКРиТи її КеРІВНиКІВ, 
ВДАЛАСЯ ДО ПеРеВІРеНОГО 
АГеНТУРНОГО СПОСОБУ
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ків та залучених до неї селян, 
радянські органи вдалися до 
перевіреного агентурного спо
собу. До роботи були залучені 
найактивніші та найбільш пе
ревірені сексоти з-поміж інте
лігенції та освічених селян По
лісся, які дістали завдання не 
тільки виявляти потенційно 
небезпечних осіб, а ще й «до
помогти» їм в організаційній 
роботі. 

Так, сексот на псевдо Бунц 
як «командир» насправді неіс
нуючої повстанської організації 
у Житомирі втерся в довіру до 
кількох місцевих інтелігентів. 
Один із них був його товариш 
по гімназії Олександр Гонча
ренко, колишній старшина Ар
мії УНР, який, беззастережно 
повіривши своєму однокаш
нику, помандрував із ним до 
Трощі. Розчарований владою 
більшовиків, він щиро споді
вався на продовження збройної 
боротьби за українську неза
лежність.

У Трощі Бунц виявив добре 
зорганізований та озброєний 
відділ із 20 осіб і спочатку зля
кався викриття, однак згодом 
завдяки Гончаренкові увійшов 
у довіру повстанців і став поміч
ником отамана Петрика в орга
нізаційних справах. Після 
цього відразу призначив свого 
куратора по ВУЧК, агента То
польського начальником штабу 
Житомирської повстанської ди
візії. Щоб здобути ще більшу 
довіру в Петрика, ряджені по
встанці вчинили напад на біль
шовицького бухгалтера, якого 
зіграв один із підставних чекіс
тів, відібравши в нього півтора 

мільйона рублів «на потреби 
організації». 

А в штабі Волинської по
встанської армії тривала жвава 
підготовка до антибільшо
вицького селянського по
встання, призначеного на 1 
жовтня. В Овруцькому, Корос
тенському та Ізяславському 
повітах розпочалася масова 
організація партизанських за
гонів, про що навіть стало ві
домо місцевим органам біль
шовицької влади. Сільські за
гони мали захопити Житомир 
і далі поширювати повстання в 
інших повітах Полісся. Дізна
вшись про ці плани, керівни
цтво ВУЧК наказало Бунцу за 
будь-яку ціну відтягти початок 
виступу. Сексотові вдалося 
вмовити Петрика спочатку 
провести нараду командного 
складу Волинської повстан
ської армії в Житомирі, щоб 
детальніше скоординувати дії. 
Однак на неї прибуло лише 
кілька командирів, переважно 
тих, які особисто знали агента 
й довіряли йому.

Тим часом радянське керів
ництво перекинуло додаткові 
війська до Овруцького, Корос
тенського та Ізяславського пові
тів і відправило звідти на схід 
усіх мобілізованих до лав РСЧА 
новобранців, щоб останні не до
лучилися до можливого по
встання. У Житомирі плану
вався арешт учасників повстан
ського з’їзду. Та коли вияви
лося, що сюди приїхало лише 
шестеро осіб, ВУЧК віддала на
каз про початок негайних аре
штів повстанців у всіх регіонах 
Східної Волині на підставі до

кладних списків, складених 
сексотами. 

ПРОВАЛ ОРГАНІЗАЦІї
У ніч із 4 на 5 жовтня 1922 року 
ВУЧК розпочала масові арешти 
учасників Волинської повстан
ської армії. З допомогою рядже
них повстанців-чекістів у Жи
томирі були заарештовані Ва
силь Грунтенко, Іван Андрієв
ський, Михайло Зубченко, Ки
рило Онищук, Олесь Мороз, 
Іван Безверщук та Дацек-
Кириленко.

Однак спіймати Петрика, 
Костюшка та більшість інших 
повстанців із Дідковичів ра
дянським каральним органам 
так і не вдалося. Ось що про це 
згодом доповідало керівництво 
ГПУ УСРР у Москву: «В первую 
очередь тов. Голышев с неболь
шой группой сотрудников при
нял необходимые меры к лик
видации штаба ПВА, при чем 

ему удалось вызвать под пред
логом якобы на съезд атаманов 
в Коростень Петрика и Кос
тюшко, оставив для них засаду 
из 5-ти сотрудников. Благодаря 
трусости последних и колос-

Невідомі  
члени  

українського 
підпілля  

з Житомира 

Один із доку-
ментів куре-
ня гайдамаків 
«Помста» 

СІЛЬСЬКІ ЗАГОНи МАЛи 
ЗАХОПиТи жиТОМиР І ДАЛІ 
ПОШиРюВАТи ПОВСТАННЯ  
В ІНШиХ ПОВІТАХ ПОЛІССЯ
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сальной физической силе 
первых, им, Петрику и Лукашу, 
удалось бежать из засады и 
предупредить, как потом ока
залось, членов организации 
с. Дид ковичи. После такой не-
удачи тов. Голышев немедленно 
снял штаб Коростеньской диви
зии и выехал с кавотрядом в 
Дидковичи, но в селе почти ни
кого из мужчин не оказалось, 
тем более из членов организа
ции, каковые проходили по 
агентурным сведениям...

Для поимки скрывающе-
гося в лесу Петрика с группой 
16 человек в том числе Лукаш, 
Куприенко Андрей Григорье
вич, Михневич и др. был сфор
мирован отряд под видом 
банды Маковского (сотенный 
куриня Наливайко), согласив
шегося принять в этом участие, 
уверяя, что ему удасться захва
тить упоминающуюся группу. 
Связь с бандой Петрика вскоре 
наладили, но ликвидировать ее 
не представлялось возможным, 
так как она шла все время 
лесными тропинками по на
правлению к Польской гра
нице, прикрывая свое отсту
пление группой из банды Га
рася. Потеряв надежду унич
тожить группу Петрика, мы 
решили уничтожить группу 
Гарася, причем удалось убить 
адъютанта Гарася и двух 
звязковых, захватив большую 
ком  про ме тирующую пе ре-
пис ку...»

Відтак, за радянськими да
ними, з усієї Волинської по
встанської армії вдалося уці
літи 16 повстанцям та Петри
кові, який устиг дістатися 
радянсько-польського кордону. 
Більшовицькі каральні органи 
не виявили також сотника Не

дашковського, поручика Заку
сила та деяких інших активних 
членів повстанської організації.

Більшість осіб, які так чи 
інакше належали до Волинської 
повстанської армії, були зааре
штовані в перші дні спецопера
ції. Станом на 22 листопада за 
ґратами опинилися 505 осіб, се
ред них 67 представників інте
лігенції, 22 – учнівської молоді, 
10 священиків, 22 викладачі, 20 
радянських службовців, 6 робіт
ників, решта – селяни (з них 
130, за радянським визначен
ням, «бідняки»). На підставі ви
явлених під час обшуків доку
ментів та зізнань затриманих 
арешти тривали аж до 5 грудня 
1922 року, під час яких вилучено 
85 гвинтівок, 65 обрізів, 3 ре
вольвери, 1 автомобіль марки 
Fiat. Загалом у справі Волин
ської повстанської армії було за
арештовано 720 осіб.

У березні 1923-го в Жито
мирі відбувся суд над учасни
ками Волинської повстанської 
армії. 111 з них були засуджені 
до страти. Зокрема, щоб заля
кати населення, Василя Грун
тенка та кількох інших керів
ників повстанської організації 
повісили на одній із централь
них вулиць Житомира. Ще 
частина померла за ґратами. 
Більшість заарештованих засу
дили на різ ні терміни ув’яз-
нення і тіль ки невелику кіль
кість звіль нили. 

Петрик і Костюшко після 
втечі з батьківщини зустріча
лися із Симоном Петлюрою, а 
потім замешкали в Польщі. На 
їхню честь, а також у пам’ять 
про інших українських по
встанців за наказом Головного 
отамана було запроваджено 
спеціальну медаль. 

Печатка однієї з підпільних орга-
нізацій Волинської повстанської 
армії

Кутова печатка куреня гайдама-
ків «Помста» Волинської повстан-
ської армії
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Автор:  
Оксана щур

читацьке караоке
На Заході стає дедалі популярнішим жанр фанфікшн – власноручне 
пере- та дописування світових бестселерів

К
оли дочитана улюблена 
книжка, у якій персонажі 
поводилися не зовсім так, 
як очікувалося, фінал 

надто сумний чи просто замало 
еротичних сцен, можна ство
рити власний варіант розвитку 
подій. Нині західний читач не 
комплексує, замахуючись навіть 
на визнаний літературний ше
девр: це перетворилося з тренду 
на норму, а в інтернеті є цілі 
спільноти, де активні аматори-
дописувачі кидають виклик про
фесійним авторам, створюючи 
численні варіації на теми світо
вих бестселерів. 

ПРОДУКУВАТи  
І КРиТиКУВАТи
Читацька творчість набула таких 
масштабів, що кристалізувалася 
в окремий жанр. Одним із засад
ничих принципів фанфікшну є 
некомерційність: саме за таких 
умов шанувальники можуть гра
тися з улюбленим текстом, не 
порушуючи авторських прав. 
Тож найчастіше читачі публіку
ють свої творіння на спеціалізо
ваних сайтах у вільному доступі. 
Мистецька цінність таких тек
стів невисока, тож здебільшого 
вони функціонують за принци
пом споживання в замкненій 
системі. Автори читають та обго
ворюють одне одного. Утім, це 
типова риса тусовок літераторів-
початківців як в інтернеті, так і 
поза ним. Особливість таких 
клубів (фендомів) полягає у, так 
би мовити, профільності: на од
ному сайті осіли потеромани, на 
іншому – фани вампірських саг 
чи зібрання творів Толкіна. І 
нав випередки тренуються у ва
ріаціях. Відтак сформувалася ще 
одна характерна риса жанру: ав
тори не заглиблюються в пояс
нення певних деталей та контек
сту, адже практично всі читачі 
добре ознайомлені з оригіналом, 
на який спирається фанфік. 
Тобто орієнтований він на підго
товленого адресата. Без книжки, 
яка спровокувала його появу, 

твір неможливий. Та й перевер
шити улюбленого письменника 
мало кому вдається, що ще раз 
доводить вторинність більшості 
таких робіт. Утім, професійно 
жорсткі критики з академічною 
освітою на таких веб-ресурсах 
майже не тусуються, а отже, 
шанси дістати обґрунтований 
негативний коментар і 
після того забути 
про творчість мі
німальні. 

МОНеТиЗАЦІЯ ХОБІ
Якщо ж письменник-фанат вирі
шує, що написане ним гідне 
того, щоб стати книжкою, голов-
них ознак вторинності варто по
збутися. Наприклад, авторка 
знаменитої трилогії «50 відтін
ків» була змушена змінити імена 
головних героїв, щоб уникнути 
судових позовів від агентів Сте

фені Майєр, адже свої романи Е. 
Л. Джеймс створила як еротичну 
прозу за участю персонажів вам
пірської саги «Сутінки». Після 
цього «50 відтінків» одразу втра
тили будь-який зв’язок із пер
винним текстом, що, втім, не за
вадило підприємливій письмен

ниці наголошувати, що саме її 
надихало, і в такий спосіб прива
бити частину аудиторії «Суті
нок» та потрапити в стрічки но
вин під заголовками на кшталт 
«БДСМ-фанфік вампірської саги 
став бестселером». 

Можливо, саме хвилею 
успіху романів Еріки Леонард 
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Fan Labor
Матеріалом для фанфікшну може стати будь-який куль-
турний продукт: і комп’ютерна гра, і навіть Біблія. Так 
само й автори-шанувальники не обмежують себе літе-
раторством: під впливом популярної культури пишуть 
музику, малюють картини… Усе разом називається fan 
labor, де фанфікшн – це лише один із напрямів. Огля-
дачі та дослідники констатують: кількісно фан-творчість 
становить серйозну альтернативу визнаному мистецтву 
– і порівнюють це явище з тінню, яку відкидає масова 
культура в умовах глобалізації. (Так, на найпопулярні-
шому західному сайті–сховищі фанфіків fanfiction.net є 
понад 600 тис. текстів на тему «Гаррі Поттера» та понад 
200 тис. на тему «Сутінок».)

Джеймс спричинений новий хід 
Амазону. У межах напряму 
«Kindle Worlds» авторам фанфі
ків пропонується опублікувати 
свої твори й отримати відсоток 
від продажу. Усе по-
справжньому. До участі допус
каються тексти, натхненні попу
лярними книжками, іграми, 
фільмами тощо. Проблему ав
торських прав теж вирішили: у 
кількох лояльних митців при
дбали відповідні ліцензії. Таким 
чином, шанувальники «Суті
нок», «Пліткарки», Джона 
Рейна, «Людини-тіні» та ще 
кількох всесвітньо відомих 
брендів масової культури мо
жуть завантажити власний до
робок на відповідну платформу 
й очікувати успіху. Звісно ж, тут 
немає такої свободи творчості, 
як на затишних любительських 
сайтах: твір повинен відпові
дати вимогам толерантності, не 
містити порнографії тощо, тоді 
як фанфіки для дорослих є 
окремим жанровим різновидом. 
Тим, хто пише продовження та 
відгалуження вампірських ро
манів Енн Райс чи фентезійної 
епопеї «Пісня льоду й полум’я» 
Джорджа Мартіна, краще 
змиритися: їхні літературні 

кумири вкрай негативно 
ставляться до такої ді
яльності й найближчим 
часом навряд чи її ліцен

зують. А ось Джоанн Ролінґ 
до фанфікшну ставиться до
сить позитивно, тож, мож
ливо, незабаром ми зможемо 
придбати кіндл-версію сві
женьких пліток із містечка 

Пегфорд, де відбувається дія її 
найновішого роману. 

ФАНФІКШН  
ПО-УКРАїНСЬКи
На теренах українського інтер
нету натрапляємо на кумедні 
оповідання, у яких обіграються 
ті чи інші стереотипні уявлення. 
Так, Живий Журнал юзерки 
Олександри Шелковенко цілком 
можна вважати еротичним фан
фіком класичної української лі
тератури з усіма її багатотираж
ними вусатими патріотами та га
лями масюківнами з червоними 
гвоздичками в кісках. Але фан
фікшну як яскравого явища 
україномовного маскультного 
простору в нас немає, особливо 
якщо йдеться про вправляння 
на тему сучасних світових бест
селерів. 

У певному сенсі фанфіками є 
«Аглая» Артема Сокола (2010) та 
«Кобзар 2000» Братів Капрано
вих (2001). У першому випадку 
йдеться про продов ження 
«Вальдшнепів» Миколи Хвильо
вого. Як відомо, наклад номера 
часопису, в якому опублікували 
другу частину роману, було зни
щено, і дотепер нікому не вда
лося знайти бодай примірник у 
спецсховище. Сюжет втраченого 
твору відомий нам із переказу 
Юрія Лавріненка, який свого 
часу встиг його прочитати. Ба
гато років потому Артем Сокіл 
вирішив написати власну версію 
завершення «Вальдшнепів», 
максимально наближену до ори
гіналу за стилем та змістом. 
(Враховуючи трагічну історію 
української літератури, дивно, 
що це досі не стало поширеною 
практикою.) Якщо вважати Со
кола автором єдиної книжки, 
відмовившись від версії про те, 
що це псевдо когось зі знаних 
письменників, то принцип 
«письма заради письма», власне, 
заради того, щоб нарешті 
з’явилося продовження леген
дарного твору, і те, що «Аглая» 
навіть видана під однією обкла
динкою з «Вальдшнепами» (по
кійний Хвильовий уже не здатен 
заперечити), дають підстави на
зивати «сиквел» «романом від 
шанувальника». Стосовно ж 
«Кобзаря 2000», то Брати Капра
нови, які є радше медіа-
постатями, ніж визнаними літе
раторами, замість того щоб ство
рити інтертекстуальний про
дукт для знавців життя і твор
чості Тараса Шевченка з числен
ними обіграваннями й прихова
ними натяками, написали дві 
добірки оповідань, «чоловічу» та 
«жіночу», використавши як за
головки назви Шевченкових тек
стів, і вмістили їх під одну об
кладинку. Теж своєрідна фан
ська імпровізація.

Сюди ж можна було би зара
хувати котляревщину – вели
чезну хвилю епігонських творів 
першої третини ХІХ століття, що 
є наслідуванням зачинателя 
української літератури, а також 
другий том «Мертвих душ», ви
даний після смерті Гоголя шану
вальником, який не міг змири
тися з тим, що рукописи таки го
рять, і заразом вирішив підзаро
бити… Але це явища іншого по
рядку та іншої доби, так само як і 
античні драми, сюжети яких до

повнювали один одного, фіксу
ючи в такий спосіб корпус міфо
логічних текстів. 

РОЗВАГи еПІГОНІВ чи 
ГРАФОМАНІВ
Чи є плодючість читачів особ-
ливою формою графоманії? 
Можливо, це просто любов до 
чужих персонажів та світів і 
прагнення продовжити їм 
життя? У кожному разі пись
менницька слава з огляду на 
вторинність явища світить хіба 
що в межах вузької спільноти. 
Тобто певною мірою це «мисте
цтво для мистецтва». В умовах 
глобалізації та інтернетизації 
читачі дістали нагоду публічно 
висловити фантазії, відверто 
називаючи себе наслідувачами. 
(Тоді як епігони переконані у 
власній оригінальності). За роз
тиражованим висловом ЖЖ-
юзера thedeadparrot, світ фан
фікшну – гігантський караоке-
бар, де є кращі й гірші співаки, 
але всі із зацікавленням слуха
ють одне одного; до того вони 
співали чужі пісні кожен у своїй 
ванній. Цей жанр набуває попу
лярності й на російськомовних 
теренах. Українці поки що влас
ного масштабного ресурсу не 
мають. У нас значно популяр
ніші спільноти аматорів-
оригіналів. Утім, і сучасна укра
їнська література досі не нако
пичила достатньої критичної 
маси хороших текстів, унаслі
док чого відверто бездарні 
твори виходять книжками, здо
бувають аудиторію та дістають 
критичну рефлексію на значно 
вищому рівні, ніж того варті. 
Власники клавіатур і кулькових 
ручок, не комплексуючи, нази
вають себе справжніми пись
менниками. До того ж експансія 
західного маскульту відбува
ється здебільшого російською 
мовою, а отже, породити творчу 
читацьку реакцію українською 
на порядок складніше. 

ПІРАТСТВО 
«Вульгарною 
монетизацією», 
або просто «пі-
ратством», 
можна назвати 
численні сик-
вели і при-
квели, які писа-
лися й видава-
лися в перші 
роки існування 
пострадян-
ського про-
стору. Кілька-
томні продо-
вження «Звія-
них вітром» і 
повісті на 
кшталт «Багаті 
теж плачуть: те, 
що лишилося за 
кадром» за-
мість того, щоб 
посісти заслу-
жене місце се-
ред фанфік-
шну, розходи-
лися гігант-
ськими накла-
дами. На об-
кладинках сто-
яли імена ан-
глійського похо-
дження. А пра-
вовласники про 
такі вигадки ді-
зналися аж че-
рез кілька ро-
ків. 
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1
«Худсовєтне» мислення

Гострота коротких історій  

е
кспозиція «Велике і Величне», що 
стартувала 26 липня в «Мистець-
кому арсеналі» (МА), за задумом ор-
ганізаторів мала вшанувати річницю 

хрещення Русі, хоча натомість «прослави-
лася» скандальним знищенням настінного 
розпису Володимира Кузнєцова «Коліїв-
щина: Страшний суд» (фото 2). За словами 
директора МА Наталії Заболотної, робота 
не відповідала концепції виставки через 
«чорнушність». Монументальний твір, на-
писаний безпосередньо до цього заходу, 
де було зображено пекельні муки нечис-
тих на руку чиновників, священнослужите-
лів та «мажорів», очільниця «Арсеналу» 
власноруч замалювала чорною фарбою. 
Цей дивний імпульсивний жест швидко діс-
тав пояснення: 27 липня виставку мали від-
відати «поціновувачі прекрасного» від 
церкви та влади на чолі з гарантом. 

Реакція на дії пані Заболотної не забари-
лася – куратор виставки Олександр Соловйов, 

а також редактор журналу ART UKRAINE Кате-
рина Стукалова написали заяви про звіль-
нення. Групу художників, що стояла на знак 
протесту проти цензури і клерикалізації з від-
повідними плакатами напередодні офіцій-
ного відкриття, оперативно запакували в мілі-
цейський автобус (фото 1), аби не псувала 
урочистої атмосфери (ті з митців, хто уникнув 
цієї долі, продовжили пікет усередині «Арсе-
налу» на місці знищеної роботи). До слова, 
офіційного відкриття виставки, обіцяного у 
програмі, так і не відбулося, певно, щоб уник-
нути незручних запитань та дискусій...

Там, де мала бути робота Кузнєцова, – 
величезний банер виставки. Під ним виши-
кувались у ряд художники, прикриваючи 
обличчя чорними картонками. «Мене при-
вело сюди кілька подій, основна з них – це 
злиття держави й релігії, інша – протест 
проти цензури, виявом якої стала замальо-
вана робота, – каже перформер Лариса Ве-
недиктова. – Ця тенденція зумовлена стра-

хом перед виявленням свободи – худож-
ньої та людської». «Сьогодні заборонили 
одного митця, завтра – другого, післязавтра 
прийдуть до мене: я теж маю роботи, які 
можуть бути цензуровані!» – мотивує свій 
протест художник Олег Харченко.

Оцінюючи «вандалізм» пані Заболот-
ної, мистецьке середовище розділилося на 
два табори: тих, хто назвав її вчинок актом 
самоцензури, й тих, хто відстоював версію 
втручання «згори». «Мені здається, це пе-
редусім проблема людей, котрі закривають 
такі експозиції, тому що нічого аж надто по-
літично некоректного там не було. Те, що 
цей випадок не перший, говорить про тен-
денцію: естетика сучасного мистецтва для 
деяких є неприйнятною, і переступити че-
рез себе Заболотна не змогла. Це, мабуть, 
така собі самоцензура.  Окрім роботи Кузнє-
цова з експозиції була виключена картина 
Василя Цаголова «Коктейль Молотова», – 
каже арт-критик Вікторія Бурлака.

Л
ьвівський міжнародний фестиваль 
короткого метра Wiz-Art 2013 
запам’ятався бурхливим потоком 
ідей, які через камеру продемон-

стрували члени знімальних майданчиків із 
зовсім різних частин світу. Дійство розпоча-
лося показом позаконкурсної програми 
«Вічно молоді», що знайомила публіку з ге-
роями, які по-особливому зустрічають ста-
рість. До цієї добірки потрапила соціально 
напружена українська «Алкоголічка» Юлії 
Гонтарук. Молода столична режисерка 
вдало поєднала іронічну карикатурність на-
шого побуту з цікавими, майже гостросю-
жетними несподіванками у сценарії. 

Ознайомлення з вітчизняним кіно три-
вало й наступного дня під час презентації від-
реставрованих коротких метрів української 
класики. Кожна маленька історія – скромний 
портрет кіномитця, його світоглядної візії. Пу-
бліка мала змогу оцінити експериментальну і 

дуже сміливу роботу Параджанова «Київські 
фрески», меланхолійний портрет циркового 
артиста «Антракт» Бориса Івченка, симво-
лічну і візуально видовищну «Ту, що входить 
у море» Леоніда Осики, драматичну «Ди-
тину» Миколи Мащенка чи відверто совкову 
«Роль» Владіміра Бортка. Якщо провести па-
ралель між кіносюжетами класиків і сучасних 
режисерів, проглядається абсолютно чітка 
мистецька спрямованість перших на безсю-
жетне відображення прекрасного, на нагро-
мадження абстрактного, на глибоке зану-
рення в поданий матеріал. Натомість сучас-
них авторів, розкутих вседозволеністю, смис-
лове навантаження цікавить в останню чергу. 

Попри слова організаторів про те, що 
фільми, відібрані для показів, мало зачі-
пають гостру соціальну тематику, все ж 
нею була просякнута майже кожна ро-
бота. Дедалі менше авторів вдаються до 
символізму, бутафорії і примар. Більшість 

найкращих стрічок фестивалю насправді 
гострі й соціально важливі. Насамперед 
це було відчутно на показах конкурсної 
програми, де глядачі побачили сексу-
ально естетизоване і хворобливе тяжіння 
батька й сина до дівчини останнього 
(«Батько/син», США), прекрасну зама-
льовку відчуття минущості життя найрід-
ніших («День народження», Ізраїль), не-
тактовну поведінку матері до нареченої 
сина («Недоношений», Норвегія, приз 
за найкращий сценарій), пронизливо-
драматичну закоханість гея в гетеросексу-
ала під нервові смішки глядачів («Прора», 
Швейцарія) тощо. Перемогу здобув режи-
сер, який від першого до останнього дня 
мав на фестивалі статус фаворита, був 
представлений як учень Ганеке і відзняв 
33-хвилинний фільм «Можливо» (на 
фото), у якому досліджує підліткову пси-
хологію в момент переоцінки власних 
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Офіційне звинувачення в «невідповід-
ності концепції виставки» видається дещо 
притягнутим за вуха, якщо пройтися за-
лами й подивитися експозицію, в якій пред-
ставлені не лише сучасні митці. Скажімо, 
графічна робота Анатоля Петрицького «Ес-
кіз костюмів до балету Р. Глієра «Червоний 
мак», попри художню цікавість і неорди-
нарність, вельми складно вписується в те-
матику хрещення, та й канонічних христи-
янських чеснот узагалі. Так само й величний 
«Цар мороку» Михайла Сапожникова, хоч і 
вражає, але викликає низку запитань.

«Я бачила «Страшний суд» 
незадовго перед знищенням, і 
вважаю, що це була найпотуж-
ніша з усіх сучасних робіт, 
представлених на виставці, – 
говорить Катерина Стукалова 
(поки ще) редактор журналу 
ART UKRAINE. – Не розумію, як 
вона могла «не вписатись» у 
концепцію проекту, що мав ві-
добразити вплив християн-
ської іконографії на мистецтво 
й презентувати історію україн-
ського арту як певний конти-
нуум. Кузнєцов написав доволі 
класичну композицію «Страш-
ного суду», у якій не було жод-
ного епатажу, насильства, трансгресії, а 
тільки була висловлена типова народна 
надія, що нехай зараз провладні свавіль-
ники й знущаються із простих людей, і не-
має для них ніякої кари в сучасній україн-
ській реальності, у перспективі на них че-
кає вища кара. Це був розпис дуже гума-
ністичний, і він цілком укладався в загаль-
ний життєствердний контекст україн-

ського мистецтва, представленого в 
межах проекту. Куди він точно не впи-
сався, то це в картину світу, яку малюють 
собі ті, хто відвідав виставку в п’ятницю 
зранку, – високопосадовці, вищі церковні 
чини тощо».

«Можливо, Наталія Заболотна погано 
знайома з іконографією Страшного суду, – 
припускає художник Микита Кадан. – Може, 
мало знає про сучасне мистецтво, яке про-
грамно працює в зонах суспільних протиріч. 
Так чи так, «Велике і величне» намагалося 
створити «аполітичну» історію мистецтва, 

глибоко фальшиву – і зіткнулося з тим, що 
реальність арту несумісна з такою історією. 
Питання не в тому, відповідали чи не відпо-
відали цензуровані роботи концепції ви-
ставки, а в тому, чи була ця концепція адек-
ватною справжньому стану мистецтва».

Акт цензури на виставці «Велике і Ве-
личне» – не єдиний замах на сучасне укра-
їнське мистецтво. Схожі випадки трапля-

ються раз по раз, згадаймо бодай скан-
дальне закриття виставки «Українське 
тіло» в Центрі сучасного мистецтва адміні-
страцією Могилянки. Чи тягнуть вони за со-
бою політичний підтекст, чи просто є на-
слідком браку освіти й розуміння сучасної 
культури, чи є пережитками «совка»? 
Певно, тут мають місце всі чинники. «Ще 
раніше, у 1990-ті були прецеденти: зняття 
національними гвардійцями робіт Дюрича 
й Подольчака на виставці в Українському 
домі, заборона виставки Бориса Михай-
лова у харківському музеї тощо, – згадує 

Стукалова. – Тобто тенденція не 
нова. Вважаю, що залишки ра-
дянського «худсовєтного» мис-
лення, коли чиновники вва-
жали себе важливішими за фа-
хівців у питанні, що можна до-
зволити і яке мистецтво по-
трібне народові, плюс низький 
рівень загальної гуманітарної 
освіти в країні плюс розквіт нео-
феодальних відносин дорівнює 
тому, що таких скандалів, на 
жаль, не поменшає».

Можна припустити, що 
нині держава, інвестуючи в 
мистецтво як у найбільш 
«безпечну», нейтральну га-

лузь, недооцінює медійні функції, які те 
останнім часом перебирає на себе, де-
далі частіше апелюючи до актуальних 
соціальних проблем. «Можновладці по-
трапили в пастку, підтримуючи мисте-
цтво, яке, зрештою, обернулося проти 
них, – підсумовує Лариса Венедиктова. 
– Основна проблема в тому, що вони не 
вміють думати». 

можливостей і людей навколо. Австрієць 
Флоріан Похлатко справді завзятий послі-
довник Ганеке, адже уважний глядач зміг 
би нарахувати кілька прямих запозичень 
зі стрічок живого австрійського класика, 
що, на жаль, марнує враження від зага-
лом добротної роботи. Другорядну, але 
не менш цінну нагороду за режисуру 
отримав австралієць Тарквін Незервей за 
стильну безсюжетну абстракцію «Ріка».

Єдиний український фільм «Помножу-
вач» у конкурсній програмі ілюструє віддале-
ність його авторів від реального життя. Це па-
радоксальна і малозмістовна спроба через 
неординарний символічний сюжет, вирвані з 
уявної реальності типажі продемонструвати 
потяг людини до еволюції. Лиш через не-
вміння творців короткого метра правильно 
балансувати між химерним і реальним 
стрічка Сергія Баженова перестає бути ціка-
вою, адже не претендує ні на статус добре за-
фільмованої метафори, ні на увиразнення 
дійсності та конфлікту через камеру.

В останній день фестивалю по-
казали добірку українських стрі-
чок, які змагалися за першість в 

окремому конкурсі під назвою «Знято!». Пе-
реможця тут визначило не журі, а наявні в 
залі шанувальники кіно, які голосували анке-
тами. Перший фільм, по суті, був найделікат-
нішим. «Помин» Ірини Цілик – болісне про-
щання з рідними краєвидами, адже героїня 
відчуває конфлікт перед тим, як полишити ці 
знайомі з дитинства простори. Єдине, що ви-
кликало непорозуміння, – це те, що в нашій 
ментальності, яскраво відображеній у кіно-
картині, еміграція чомусь завжди є остаточ-
ним і безповоротним прощанням. Інша ро-

бота «Свєтка» Ірини Устеленцевої – іронічна, 
повністю зосереджена на діалогах стрічка, 
яку цікаво передусім слухати, а не дивитися. 
Ще один фільм з іменем героя в назві – 
«Діма» Аксіньї Гонтар, цікаво розіграна тра-
гічна історія двох зовсім різних братів із недо-
працьованим фіналом. Були в програмі й 
фільми, які вписувалися в загальну соціальну 
спрямованість, та їм для перемоги забракло 
або ж майстерності, або ж ідейності. Най-
більшу підтримку львівської публіки дістала 
кінокартина «Доторкнись і побач», відзнята в 
Місті Лева, про неповносправних дітей, які 
потребують коштів на лікування в бездуш-
ному і жорстокому світі. З вуст героїв безкі-
нечно лине пафосний потік високих слів, 
який усіх негативних героїв зачарує – і вони 
всі як один стануть благодійниками. Стрічка, 
можливо, і мала б дещо інше забарвлення, 
якби не так настирно претендувала на ви-

ключний гуманізм, із яким тут перебор-
щили. Але для ласого на казки глядача 

робота Тараса Дроня справді була 
світлом у кінці тунелю, і саме тому 

він здобув перемогу на україн-
ському конкурсі. 
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«Шоколадний замок» 
Сумщини
Тиждень нещодавно вже писав, що Тростянців в Україні вистачить 
на всіх. Цього разу знайомимо вас із тим, що в Сумській області

Д істатися Тростянця пу
блічним транспортом 
донедавна було зави
грашки. Через місто 

проходять траса Суми – Харків і 
сумське відгалуження залізнич
ної лінії Київ – Харків. «Покра
щення» останнім часом істотно 
зменшило кількість поїздів, але 
й з новими складнощами до-
їхати сюди можна. Зрештою, 
навіть якщо ви прибудете не 
потягом, зазирнути на вокзал 
варто – це досить своєрідний 
зразок спроб архітектурних екс
периментів другої половини ХХ 
століття. До речі, майте на увазі: 
станція зветься не «Тростянець», 
а «Смородине», бо так у часи бу
дівництва залізниці нібито зва
лося село неподалік. На «ягід
ному» вокзалі є реставрований 
паровоз. На його тлі в короткі 
приміські рейси вирушають зо
всім новенькі «рейкові авто
буси»…

КРУГЛий ДВІР
Відомим за межами району та 
області Тростянець найбільше 
роблять дві речі: шоколадна фа
брика й Круглий двір, де відбу
ваються великі фестивалі істо
ричної реконструкції «Стара 
фортеця» та рок-фести. Вигляд 
останнього, прямо сказати, 
вельми незвичний для цього 

північно-східного кутка Укра
їни. Коли гість міста потрапляє 
на головну площу Тростянця, пе
ред ним розлягається вид на 
майже справжню цитадель – 
жовту, круглу і з вежами. Ні, 
звісно, це не старий замок і не 
стара фортеця. Така річ просто 
не могла з’явитися в слобід
ському місті, заснованому в XVII 
столітті переселенцями з Геть
манщини (власне, це західна, 
сумська частина Слобідської 
України – радикально менш ру
сифікована, ніж її основні 
харківсько-луганські простори, 
й електорально «помаранчева»). 
У XVIII столітті Тростянець пе
рейшов із власності охтирського 
полковника Івана Перехрестова, 
котрий прославився наїздами на 
чужі землі та іншу власність, до 
церковного діяча Тимофія На
даржинського, а вже його діти 
1749 року й заснували Круглий 
двір, який було використовувано 
для театральних та циркових ви
став.

Сьогодні традиція в прин
ципі триває. Чи не головна подія 
публічного життя міста – літній 
фестиваль історичної рекон
струкції «Стара фортеця». На 
нього з’їздяться команди й гля
дачі з цілої України, тут можна 
поспостерігати лицарські тур
ніри, познайомитися зі старо

винними ремеслами та вбран
ням, випробувати себе у стрі
лянні з лука.

Поряд із Круглим двором – 
Благовіщенська церква та пан
ська садиба. Храм збудували 
1750 року, в його обрисах поєдну
ються характерні ознаки бароко 
та класицизму. Бачиться він вод
ночас затишним і сумовитим.

ВеДМІДЬ І «ГРОЗА»:  
МУЗеї ТРОСТЯНЦЯ
А садиба належить уже ХІХ сто
літтю, коли в Тростянці хазяйну
вали Ґоліцини. Та найбільше 
прославила поміщицький буди
нок людина, яка прожила в 
ньому лише три місяці літа 1864 
року, – композитор Пьотр Чай
ковскій. У Ґоліциних він написав 
оперну увертюру «Гроза». Це 
його перший програмно-симфо-
нічний твір, в основі якого сюжет 
однойменної п’єси Алєксандра 
Островского. Увертюра не сподо
балась учителю Чайковского 
Антонові Рубінштейну – і її не 
виконували аж до смерті автора.

Нині класикові музики при
свячений куточок місцевого 
крає знавчого музею, що розміс
тивсь у правому крилі палацу. 
Заклад досить непогано догля
нутий, проте експозиція його 
вельми скромна. Абсолютно пе
редбачувано подекуди в ній 
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еклектично перетинають со
вдепівський пафос і наративи 
національно-визвольної бо
ротьби. А найоригінальніший 
експонат – опудало ведмедя, що 
збирає благодійні внески на му
зейні потреби.

У тій-таки садибі на вас чека
ють іще два заклади. Це кар
тинна галерея в центральних за
лах палацу. В ній – переважно 
пейзажі місцевих художників і 
тих, хто приїздив до Тростянця 
на пленери, які раніше проводи
лися регулярно. До речі, у вну
трішньому дворі розташувались 
інші «діти пленерів» – дерев’яні 
скульптури, виготовлені ще в 
1980-х. Зали теперішньої кар
тинної галереї тривалий час сто
яли занедбані, а кілька років 
тому їх відреставрували, тепер, 
кажуть музейні працівники, тут 
відбуваються концерти класич
ної музики. Тоді ж таки на 
подвір’ї з’явилися така собі ро
мантична альтанка, фонтан і ди
вакувата конструкція із серцем 
та цитатою з «Любові» Василя 
Симоненка.

А в лівому крилі палацу – 
музей шоколаду. Із цікавих екс
понатів тут є старий станок, на 
котрому пакували цукерки, шо
коладна голова індіанця, колек
ція обгорток солодощів радян
ських часів.

Іще раз обійшовши клаптик 
землі з палацом, Круглим дво
ром та Благовіщенською церк
вою, можна пройти трохи на пів
день головною вулицею міста й 
побачити ще один храм – Возне
сенський, виконаний у стандарт
них для другої половини ХІХ 
століття псевдовізантійських 
формах, і будинок, у якому на
родився Микола Хвильовий. 
Щоправда, на відміну від ви
хідця із сусідньої Охтирки 
Івана Багряного, найхаризма
тичніший письменник Розстрі
ляного Відродження у своїх тво
рах не лишив яскравих картинок 
рідного міста.

ПІДЗеМНий ХІД У ГРОТІ 
НІМФ ТА СиЛЬФІД
Шлях до ще однієї принади Трос
тянця – парку «Нескучне», або 
Нескучнянського заповідника, – 
знайти досить легко (основ на до
рога ліворуч, якщо стояти спи
ною до «серця» біля палацу), 
проте поміж самих насаджень 
можна трохи й заблукати. 

Парк створили в ХІХ сто
літті, звівши греблі в мальовни
чій місцині на річці Тростянка 
(вона, як резонно вважають до
слідники, дала назву й місту). 
Тоді побудували й «грот Німф» 
– загадкового вигляду споруду із 
серії романтичних руїн. У ньому 

буцімто теж влаштовували теа
тралізовані дійства, в яких тан
цювали німфи та сильфіди (пові
тряні духи). Є і неодмінна для 
таких місць легенда про підзем
ний хід, що починається від 
«гроту» й веде аж до Охтирки.

У парку варто погуляти се
ред старих дерев і ставків. 
Можна попити води із джерела. 
Або помилуватися колишнім 
будинком управляючого. Його 
звів у ХХ столітті новий власник 
маєтку – цукрозаводчик Лео
польд Кеніг. У симпатичній бу
дівлі в стилі модерн нині міс
цеве відділення Інституту лісо
вого господарства. 
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Відгук на авторську колонку Тараса 
Прохаська «Країна мулів» у № 30, в якій 
письменник пише про те, чому українська 
література та українська мова нерозривні 
Дмитро Куценко: Пане Тарасе, насправді 
не ми володіємо мовою, а, навпаки, мова 
володіє нами. Не вербалізоване, не впіймане 
словом вислизає з ясно освітленого кону 
свідомости в темну млу непевних, хаотичних 
відчуттів – єдино лише висловлене, о-словлене 
існує для нас реально: мова і тільки мова 
велить нам сприймати світ таким, а не 
інакшим, накидає нам світогляд. Завдяки 
мові уродженець Борнео бачить 37 відтінків 
зеленого кольору, яких не бачу я, а мені 
«хата»-жінка несвідомо видається теплішою, 
обжитішою, ніж «дім»-мужчина (жіночність-бо 
обволікає, обтуляє собою, тоді як masculinum 
– завжди твердість протистояння, виклик: 
насторч світові), – і хай потрапить це зрозуміти 
природний англомовець, у чиїй свідомості не 
існує роду для неживих предметів!

Відгуки на статтю на сайті Тиждень.ua 
«Краматорськ– найбільш опозиційне місто 
на Донеччині», у якій Євген Стратієвський 
пише про національно-демократичне ядро 
Донбасу 
Алексей: В последнее время антиПРовские 
настроения на Донбассе, в том числе 

и в Краматорске, связаны с возможной 
добычей сланцевого газа в регионе, где 
и так проблемы с водоснабжением. Но 
господа-оппозиционеры (кроме «Свободы» 
Тягнибока) игнорируют эту проблему. 
Поэтому на Донбассе возникает реальный 
политический вакуум. Наиболее адекватное 
поведение по насущным вопросам и 
активную деятельность на Донбассе 
демонстрирует только «Свобода», но 
она многих отпугивает в силу однобокой 
трактовки истории Украины. В принципе, 
украинизация никого здесь не отпугивает. 
Но 9 мая здесь хотят видеть Днём Победы 
и ничем иным. Мы не хотим подыгрывать 
Путину, который пару лет назад заявил, 
что Россия победила бы в той войне и без 
Украины.

Влад: Пока оппозиция не представит 
реальную и четкую альтернативу – модель, 
программу развития Украины, свое 
отношение к сложившемуся у нас олигархату 
и пути его изменения, за ней юго-восток не 
пойдет. Здесь нужны прагматизм и правда, 
даже тяжелая, о том, что «покращення 
вже сьогодні» не будет и завтра тоже. Но 
в оппозиции пока не видно практиков-
прагматиков, а только одни болтуны. Во 
власти же они есть, но эти практики – бывшие 

«красные директора» + бывшие лидеры 
криминалитета, а ныне олигархи. Они 
не выросли в конкурентной борьбе и в 
принципе жить и развиваться в современных 
условиях не могут, поэтому им нужна 
политическая власть, чтобы сделать себе 
государственную «подушку безопасности». 
Заводы-то нынче частные, а государство 
по-прежнему продолжает их финансировать 
и давать преференции, т. е. платить за 
некомпетентность, косность мышления, 
невосприимчивость к инновациям и 
элементарную жадность их владельцев. 
Всю эту систему управления надо менять, а 
псевдогероев лишить незаконно нажитой 
собственности и отправить на пенсию.

Краматорчанин: Это правда, что Краматорск 
лидирует по голосам от оппозиции в 
Донецкой области, но это заслуга не местной 
оппозиции, а прежде всего регионалов. 
Город, который разрывают три клана: 
Пшонки (генпрокурор Украины), Близнюка 
(бывший министр ЖКХ) и Скударь (президент 
НКМЗ). Так вот они втроем ничего не делают 
в родном городе, город просто рушится 
на глазах, за больше чем 20 лет ничего 
не построено, кроме супермаркетов, а 
численность на заводах за это время упала в 
шесть раз.

Олександр Михельсон Дмитро Крапивенко 

НАш ТИЖДЕНЬ| 
жеРТВАМ 
ПРОГРеСУ

 ПУДРА ДЛЯ 
МІЗКІВ

 СиМВОЛ 
СВОБОДи

Олена чекан 

Те, що ми звикли називати 
«прогресом людства», на
справді є прогресом знарядь 
праці. Далекий прапрапращур 
довго гострив каменюку, якою 
потім довго рубав гілляку, ко
тру довго обпалював, щоб рити 
нею землю в пошуках пожив
них корінців і хробачків. Його 
далекий нащадок навчився 
сія ти зерно, а для розпушу
вання землі використовувати 
плуг, який уже не робив сам, а, 
спрощено кажучи, вимінював 
на зерно у професійного ко
валя. Сьогодні ми, як правило, 
взагалі не уявляємо, ким і як 
виготовлені наші знаряддя 
праці. І страшно лаємо «про
грес», коли (як-от у мене вчора) 
згоряє ноутбук із наполовину 
виконаною роботою. Але, по 
тверезих роздумах, погодь
мося: все-таки навіть це краще, 
ніж щодня рити землю обпале
ною гіллякою, чи не так? 

Політологам час кричати: 
«Еврика!». Віднедавна фор
мула владного «щастя» винай
дена і, мабуть, скоро буде запа
тентована. Не маєш реальних 
досягнень, але хочеш переоб
ратися на другий термін, праг
неш міжнародного розголосу – 
вийди з якоюсь ініціативою 
щодо ЛГБТ-спільноти. Кон’юн-
к туру визначити нескладно: у 
ліберальній країні слід обстою
вати гей-шлюби, в авторитар
ній чи традиціоналістській, на
впаки, вигідніше боротися з 
«пропагандою гомосексуа
лізму». Го лов ний ефект – по
пулярність при мінімальних 
вкладеннях: не треба ламати 
голову над економічними про
грамами, розплутувати хитро
сплетіння міжнаціональних 
відносин. Достатньо просто ак
тивувати «гей-вірус» – і сус
пільство само по собі відволі
четься від реальних проблем. 

Реставрація пам’ятника 
Магдебурзькому праву в Києві є 
важливою подією навіть попри 
те, що про колону згадали лише 
через підготовку міста до свят
кування 1025-ї річниці хре
щення Русі. На Володимирській 
гірці разом із монументом 
князю Володимиру відновили і 
так званий нижній пам’ятник – 
23-метрову колону, споруджену 
в XIX столітті. Магдебурзьке 
право – це не тільки звеличення 
міста, визнання його свобод, а 
й визнання прав громадян на 
здійснення самоврядування. 
Київ набув його 1494 року, 
втратив 1835-го – за цей час 
місто суттєво змінювалося, 
утім, зберігало традиції воле
любності. Строката історія сто
лиці України підтверджує її ци
вілізаційний розвиток і через 
знаковий монумент Свободи, 
про який ми, на жаль, рідко зга
дуємо. 

ЗВОРОТНий ЗВ’ЯЗОК 
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