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Чотири типи візової практики
За підсумками громадського моніторингу
«Візова політика країн ЄС в Україні»
ГО «Європа без бар’єрів» (станом на 2012 рік)

«Дружня» консульська практика 

«Нейтральна» візова практика

«Контрастна» 

«Проблемна» 

Лідери прогресу: консульські служби Іспан� та Грец�
Лідери занепокоєння: консульство Італ�

Автори дослідження пояснюють, що 
консульські служби, які потрапляють до 
категор� «дружніх», демонструють 
найкращий сукупний результат за всіма 
змістовно важливими складовими візової 
практики: якісні характеристики виданих 
документів (термін д� та перебування), 
кількість відмов, виданих безплатно віз, 
документів, які вимагаються в заявників, 
тривалість процедури. «Проблемними» 
вважають консульства, які мають найгірший 
сукупний результат за названими 
параметрами. «Нейтральними» називають 
такі, де відсутнє наближення до крайніх 
(найкращих чи найгірших) показників. 
«Контрастна», тобто суперечлива, візова 
практика фіксується у випадках, коли 
плюси в одних елементах 
компенсуються мінусами в інших. 
Прикладом є Франція, яка найшвидше 
обробляє візові заявки, відмовляє 
зрідка, але при цьому вимагає від 
заявників найбільшу кількість 
документів. 

Vamos a la playa
Європейці відпочивають 
більше за китайців та 
американців. Чи не через їхнє 
байдикування нині потерпає 
економіка єврозони

Путін розбушувався
Тенденція тижня: останні події 
свідчать про намагання Москви 
зірвати підписання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС

Візовий режим як лицемірство Європи
Чому єврочиновники використовують 
Україну як запобіжник від Росії, але не 
сприяють її справжній євроінтеграції, 
застосовуючи суворий візовий режим  
з абсурдними вимогами
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Два роки за ґратами: 
Тимошенко втратила вплив, 
але не популярність

В екзиль
Чому, попри страх Януковича 
перед Тимошенко, він може 
погодитися відпустити її  
на лікування до Німеччини

Коли гіганти гальмують
Чому найдраматичніший  

і найбільш вибуховий в історії 
період зростання економіки 

добігає кінця

Острів перебудови
Хтось їде на Кубу забутися, 
хтось – опам’ятатися, а гурт 
ТНМК вирушив по натуру, 
яка поступово зникає, 
адже країна змінюється

Реальність 
майбутнього
Режисер «Елізіуму» 
Ніл Бломкамп про 
наукову фантастику 
та погляд на Землю 
через 150 років

Невилікувані хвороби минулого
Чому, попри певні кроки 

Румунії, на шляху до переоцінки 
комуністичної спадщини, значна 

частина  її громадян  
досі ностальгує за епохою Чаушеску

22

Енергоресурс  
учорашнього дня
Погані новини для 
нафтовиробників і чудові 
для решти світу: глобальна 
спрага чорного золота 
майже сягнула піку
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Кафкіанські замки Шенгену
Як надмірності візової 
бюрократії принижують 
найосвіченішу частину 
українського соціуму

Юрій Макаров  
про «спрощення» 
візового режиму  
із власного досвіду

ПоліТИКА

Посол Великої 
Британії в Україні 
Саймон Сміт про 

користь для України 
від асоціації з ЄС

Вони поруч
Чому в Україні 
про «русскій 
рок» знають 
усе, а про 
польський 
нічого 42

Комедія демократії
Сенсація італійської 
політики: популістський 
«Рух 5 зірок» Беппе 
Ґрілло створив 
прецедент, який може 
трансформувати політику 
і в інших країнах

ЕКоНоміКА 
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 8 серпня 1588  9 серпня 1803  10 серпня 1913 

У Бухаресті підписано договір 
про завершення Другої бал-
канської війни між Болгарією, 
Румунією, Сербією, Чорногорі-
єю та Грецією 

 1–7 серпня 
Апеляційний суд залишив 
без змін вирок батькові й 
сину Павличенкам: довіч  не 
ув’язнення і 13 років позбав-
лення волі відповідно

Новий посол 
США Джеффрі 
Пайятт прибув 
до України

Едвард Сноуден дістав 
притулок у Росії. Опісля 
президент США Барак Оба-
ма скасував зустріч із Путі-
ним у вересні цього року

Англійці під командуванням 
лорда Говарда й адмірала 
Дрейка на Ла-Манші розбили 
залишки іспанської Непере-
можної армади, яка вируша-
ла підкорити їхнє королівство

Роберт Фултон на 
Сені вперше проде-
монстрував свій ви-
нахід – пароплав

Тиждень  
в історії

П
ісля липневого візиту Путіна до 
України на святкування 1025-річ-
 чя хрещення Київської Русі та 
Дня ВМФ і зустрічей із Янукови-

чем та Медведчуком Москві стало 
важко приховувати істерику з приводу 
наближення Вільнюського саміту. Во-
чевидь, тому, що імовірність його пози-
тивного для України результату, за 
оцінками Кремля, різко підвищилася. 

Спочатку проти України було засто-
совано старий і загалом малоефектив-
ний прийом торговельних атак. Росспо-
живнагляд увів заборону на ввезення 
продукції української кондитерської 
компанії ROSHEN, власникові якої Пе-
трові Порошенку вдалося створити собі 
імідж чи не найбільшого поміж вітчиз-
няних олігархів прихильника європей-
ської інтеграції – у дипломатичних ко-
лах його саме таким і сприймають. 
Утім, «антирошенівська» коаліція, яка, 
здавалося, почала формуватися за учас-
 тю низки інших держав СНД (Молдови, 
Білорусі, Таджикистану та Казахстану), 
наляканих повідомленнями з РФ про 
начебто виявлені в українських ласо-
щах небезпечні речовини, швидко роз-
палася – санітарні органи цих країн не 
знайшли їх. Таким чином вкотре було 
підтверджено, що Росія веде проти 
України політично мотивовані торго-
вельні війни. Таджицькі високопоса-
довці, коментуючи ситуацію, так і зая-
вили, що українські виробники, воче-

Путін розбушувався
Автори: 

Олександр Крамар, 
Андрій Дуда

Врадіївським ґвалтівникам змі-
нили статтю обвинувачення, від-
так це «замах на вбивство, скоє-
ний групою осіб». Максимальне 
покарання – довічне ув’язнення

Події останніх днів свідчать про активізацію зусиль  
Росії зі зриву підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
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Народився Хрістіан Ейкман, 
нідерландський лікар-
патолог, лауреат Нобелівської 
премії з фізіології та медици-
ни (за внесок у відкриття ві-
тамінів)

В СРСР на Семипалатин-
ському полігоні проведе-
но перше у світі випро-
бування термоядерної 
(водневої) бомби

 11 серпня 1858  12 серпня 1953  14 серпня 1385  13 серпня 1943 

Укладено Кревську пер-
сональну унію між Коро-
лівством Польським і Ве-
ликим князівством Ли-
товським

Розпочалася Донбась-
ка наступальна опе-
рація Червоної армії, 
що завершилася звіль-
ненням регіону від ні-
мецьких військ

Помер 
заснов ник Ві-
нницької пра-
возахисної 
групи Дмитро 
Гройсман

Техногенна аварія 
на хімічному заводі 
«Стирол» Дмитра 
Фірташа на Донеч-
чині. 5 загиблих, 
25 потерпілих

видь, стали жертвами політичних моти-
вів, як часто трапляється і в їхніх торго-
вельних відносинах із РФ. Сам Росспо-
живнагляд врешті-решт був змушений 
визнати, що всі претензії про невідпо-
відність товару, які він спроможний 
підтвердити, обмежуються лише по-
милками в маркуванні значної частини 
ласощів ROSHEN. А це аж ніяк не може 
бути приводом для заборони імпорту 
продукції компанії загалом. 

Іншим виявом істерики, яка поволі 
опановує відповідальних за українсь -
кий напрям у Росії, стало педалювання 
виданням «Вести», яке, за наявною ін-
формацією, фінансується російським 
коштом, чутки (можливо, відвертої 
провокації) про нібито відставку архіє-
пископа УПЦ МП, секретаря митропо-
лита Володимира Олександра Дра-
бинка, якого вважають одним із лідерів 
проукраїнського крила УПЦ МП. Воче-
видь, це мало б засвідчити потужний 
удар по проукраїнській партії в УПЦ 
МП, що останнім часом знову посили-
лася. Приводом для подання відповід-
ного прохання в Синод, за інформацією 
утаємниченого джерела «Вестей», ні-
бито став скандал із нещодавно викра-
деними черницями,    

Наважилися нарешті подати голос і 
«люди Путіна» в самій Партії регіонів, 
які, схоже, вирішили остаточно вийти з 
підпілля та вдатися мало не до прямих 
погроз на адресу свого патрона (колиш-
нього?) Януковича. Зокрема, заступник 
керівника фракції ПР і водночас завсід-
ник заходів медведчуківського «Укра-
инского выбора» Олег Царьов в інтер -
в’ю виданню Forbеs Україна заявив, що 
в разі, коли Віктор Янукович підпише в 
листопаді Угоду про асоціацію з ЄС, ро-
сійське керівництво, яке «важить дуже 
багато» для виборців, точно не підтри-
має його на президентських перегонах 
2015 року, а можливо, й висуне та під-
тримуватиме іншого кандидата, який 
відтягне на себе значну частину голосів. 
Царьов зробив ще одну гучну заяву про 
те, що підписання згаданого документа, 

виявляється, взагалі неможливе без 
змін до української Конституції включ-
 но з тими, які потребують всеукраїн-
ського референдуму. Не дивно, що не-
обхідні для підтвердження такої резо-
нансної заяви «аргументи» видали в 
Незалежному українському центрі пра-
вових ініціатив і експертиз «Правова 
держава», головою ради яко  го є Мед-
ведчук. А очолює його Олександр Задо-
рожний, якого поряд із Медведчуком 
називають одним із розробників полі-
треформи 2004-го, що дестабілізувала 
систему влади в Україні після Помаран-
чевої революції. До складу експертів 
«незалежного» центру входять такі ко-
лоритні «гості з минулого» і лобісти єв-
разійської інтеграції, як Михайло По-
гребинський. 

Суперечать Конституції, за резуль-
татами висновку цього центру, нібито 
аж шість пунктів Угоди про асоціацію 
України з ЄС. Проте ознайомлення з 
текстом висновку засвідчує, що біль-
шість зауваг не витримує елементар-
ної критики. Так, наприклад, «екс-
перти» закидають, що обов’язковість 
рішень наднаціональних органів, 
створених у межах Асоціації (Ради 
Асоціації та Комітету Асоціації), озна-
чає, що їхні рішення матимуть вищу 
юридичну силу, аніж рішення органів 
державної вла  ди, що суперечить Кон-
ституції України. Хоча насправді, 
згідно зі ст. 9 Основного Закону, 
«чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, є частиною націо-
нального законодавства України». 
Але це не означає, що ухвали органів 
Асоціації матимуть пряму дію. Бо та-
ких норм цей документ не містить. 
Акти Ради Асоціації та Комітету Асо-
ціації реалізовуватимуться через рі-
шення органів державної влади Укра-
їни – парламенту, президента, Каб-
міну та ін. – відповідно до їхньої ком-
петенції. За аналогією, рішення Євро-
пейського суду з прав людини є 
обов’язковими для виконання нашою 

державою згідно із зобов’я заннями, 
які вона взяла на себе у статусі члена 
Ради Європи, але в Конституції інсти-
тут ЄСПЛ жодним чином не прописа-
ний, бо його рішення виконують ор-
гани влади України відповідно до їх-
ньої компетенції. Про необхідність 
внесення змін до Основного Закону 
можна буде говорити лише тоді, коли 
Україна претендуватиме на вступ до 
ЄС, адже частина рішень його органів 
справді є актами прямої дії. 

У цьому контексті останні події ці-
каві насамперед як підтвердження 
прогнозу Тижня (див. № 31/2013) 
щодо очікуваного посилення провока-
цій із метою зриву підписання Угоди 
про асоціацію. Причому, схоже, засто-
совувати планують не лише їх, а й при-
вабливі фінансово-економічні пропо-
зиції. Той-таки Олег Царьов публічно 
натякнув, що може йтися, наприклад, 
про кредитний своп обсягом $15 млрд 
у російських рублях для розрахунків 
за газ, яких має вистачити україн-
ському урядові принаймні до прези-
дентських виборів 2015 року. Можли-
 во, як ціну питання висуватимуть на-
віть не вступ до Митного союзу, а лише 
відмову від підписання Угоди про асо-
ціацію з ЄС. Москва нічого не втрачає, 
натомість зможе після 2015-го виста-
вити весь цей рахунок і під його тиском 
продиктувати Януковичу потрібний 
зовнішньополітичний порядок денний 
на його гіпотетичний другий термін. 
Причому стрімке скорочення золото-
валютних резервів, наближення пері-
оду закупівель газу для опалюваль-
ного сезону й заморожена співпраця із 
МВФ справді створюють живлющий 
ґрунт, щоб шантажувати українського 
президента. Інша річ, що всі ці плани 
можуть бути легко зруйновані ним у 
разі досягнення домовленостей із ЄС 
щодо підписання Угоди про асоціацію, 
звільнення Юлії Тимошенко та понов-
лення взаємодії з Міжнародним ва-
лютним фондом. Усе, що для цього по-
трібно, – політична воля. 

Служба безпеки не вбачила ознак 
державної зради у зверненні 148 
депутатів – регіоналів і комуністів 
до Сейму Польщі із проханням ви-
знати Волинську трагедію геноци-
дом польського народу
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Спортивний суд у Лозанні визнав 
договірним матч «Металіст» – 
«Карпати», що відбувся 2008 року 
й завершився перемогою харків’ян 
із рахунком 4:0. «Металіст» можуть 
виключити з єврокубків
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РЕНАТ КУЗьМіН 
вислужився на маєток 
Як засвідчило журналістське розслі-
дування, перший заступник 
генпрокурора отримав 
у безстрокове безплат-
не користування дер-
жавну дачу, яка дуже 
швидко перетворила-
ся на повноцінний 
маєток 

ВОЛОДиМиР ЯЦУБА
вчить правильно писати
Голова Севастопольської міськдерж -
адміністрації назвав журналістів гіє-
нами, які харчуються лише «падлом», 
– його обурило, що «пе-
регони на матрацах» 
у Севастополі ста-
ли сенсацією, а «свя-
то Чорноморського 
флоту» медіа висвіт-
лили «ганебно»

КОСТЯНТиН МАТЕйЧЕНКО
черговий політв’язень?
Голову Донецької обласної організа-
ції «Батьківщини» засудили до трьох 
років позбавлення волі 
за незаконний видобу-
ток корисних копалин. 
Опозиція каже про по-
літичні репресії, од-
нак відреагувала на 
рішення суду вельми 
пасивно 

ДМіТРій МєДВєДєВ 
погрожує
Прем’єр-міністр РФ за-
стеріг Україну та Гру-
зію від вступу до НАТО: 
Росія «не зможе цього 
факту ігнорувати»

На 30 тис.
збільшилась армія чиновників та 
посадових осіб місцевого само-
врядування за останні вісім років. 
Дані Національного агентства Укра-
їни з питань державної служби

ФЕйС-КОНТРОЛь МАйжЕ СЕРйОЗНО

З 
реакцією на паплюження під час київського концерту 
українського прапора горе-музикантом американ-
ського панк-гурту Bloodhound Gang ідеологи Партії ре-
гіонів та проросійських організацій в Україні (читай 

антиамериканських) якось трохи недопрацювали. Слідом за 
гнівом «Молодих регіонів» мали б бути листи від трудових 
колективів, зрежисовані адмінресурсом вияви народного 
гніву, а вже потім оголошення МЗС і СБУ хулігана персоною 
нон ґрата. Утім, справді, що робити, коли з реакцією запізни-
лися? Треба ж було цьому панкові вже через тиждень на ін-
шому концерті посягнути ще й на російський прапор, що в РФ 
одразу викликало хвилю обурення – від «казаков» до Пу-
тіна. І тільки після цього раптом прокинулися патріотичні по-
чуття в українських високопосадовців, дипломатів, чиновни-
ків. На захист українського стяга стали навіть активісти міс-
цевих... проросійських організацій. Того самого прапора, на 
якому звикли сидіти молоді регіонали-«антифашисти», у 
який люблять загортатися провінційні чиновниці, щоб зро-
бити «прикольне фото», який рвуть прибічники біло-синіх і 
комуністів, коли не можуть порозумітися з політичними опо-
нентами, який палять проросійські активісти в Криму і шові-
ністи в Росії. Але тоді не було жодної реакції, не кажучи вже 
про кримінальні провадження. Та, схоже, все банально про-
сто: Україна зараз успішно переймає у РФ досвід антиамери-
канізму, і за відмашкою ті, кому вона була адресована, ско-
ристалися черговою можливістю випустити антиамерикан-
ську пару, хоч і в нехарактерний для себе патріотичний 
спосіб.

До речі, хтось чув про акції протестів усіх вище перерахо-
ваних чи бурхливу діяльність українського МЗС у відповідь на 
вбивство чотирьох українських рибалок російськими прикор-
донниками в Азовському морі?.. 

$1,8 млрд
(тобто 7,4%) втратили від по-
чатку року золотовалютні ре-
зерви Нацбанку. Лише за ли-
пень вони схудли на півмільяр-
да, до $22,7 млрд. Дані НБУ

73 тис. справ
в українських архівах мають 
радянський гриф «таємно»  
й залишаються недоступни-
ми. Дані Державної архівної 
служби України

Тріумф псевдопатріотів

11,1 млн разів
перетнули українці держкордон за 
перше півріччя 2013-го. Цього року 
мандрували найчастіше до Польщі 
(3,2 млн), торік – до Росії. Дані Дер-
жавної прикордонної служби

Тінь довічного ув’язнення 
Попри запровадження у 2001 році нового ліберального Кримінального кодексу, за 
показниками застосування довічного ув’язнення Україна не пасе задніх навіть серед 
пострадянських держав. Так, загальна кількість пожиттєво покараних у нас більша, 
ніж у Росії, де відповідні вироки дістала 1841 особа (в Україні – 1845). До того ж ми 
залишаємося єдиною з колишніх радянських республік, де застосовують довічне 
ув’язнення до жінок. Як зазначають правозахисники, значна чисельність пожиттєвих 
вироків у нас зумовлена тим, що максимальний термін ув’язнення лімітований 
25 роками (для порівняння: в РФ – 30) і відсутністю пом’якшення покарання особам у 
віці від 60 до 65 років. Загалом питома вага засуджених до довічного покарання в 
Україні сягає 0,1% загальної кількості в’язнів від моменту скасування смертної кари. 
Однак у певні «пікові» роки, як-от 2002-го чи 2007-го, цей показник подвоювався. За даними  Державної 

пенітенціарної служби

1845Загальна 
кількість 
довічно 

ув’язнених 
на 2013 рік 

147 112 Загальна 
кількість 
ув’язнених
в Україні,
2013 рік

КІЛЬКІСТЬ 
ОСІБ, 

ЗАСУДЖЕНИХ 
ДО ДОВІЧНОГО 

УВ’ЯЗНЕННЯ

  2002         2004          2005        2007          2010          2011          2012

155155
22

71

115
90

61 53

СТАТиСТиКА

РОБЕРТ МУґАБЕ 
вічний президент 
Президента Зімбаб-
ве переобрали увось-
ме. У переліку сучас-
них політичних дов-
гожителів він посідає 
п’яте місце, обіймаю-
чи посаду 25 років 
поспіль 
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МАйжЕ СЕРйОЗНО

11 тис. іноземців 
були депортовані з України через по-
рушення міграційного законодавства. 
Дані Державної прикордонної служби 

4,5 млн грн
в таку суму оцінили збитки  
від потопу в Луцьку

Тріумф псевдопатріотів

Тінь довічного ув’язнення 
Попри запровадження у 2001 році нового ліберального Кримінального кодексу, за 
показниками застосування довічного ув’язнення Україна не пасе задніх навіть серед 
пострадянських держав. Так, загальна кількість пожиттєво покараних у нас більша, 
ніж у Росії, де відповідні вироки дістала 1841 особа (в Україні – 1845). До того ж ми 
залишаємося єдиною з колишніх радянських республік, де застосовують довічне 
ув’язнення до жінок. Як зазначають правозахисники, значна чисельність пожиттєвих 
вироків у нас зумовлена тим, що максимальний термін ув’язнення лімітований 
25 роками (для порівняння: в РФ – 30) і відсутністю пом’якшення покарання особам у 
віці від 60 до 65 років. Загалом питома вага засуджених до довічного покарання в 
Україні сягає 0,1% загальної кількості в’язнів від моменту скасування смертної кари. 
Однак у певні «пікові» роки, як-от 2002-го чи 2007-го, цей показник подвоювався. За даними  Державної 

пенітенціарної служби
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«Русскій мір»  
як шлях у минуле

За підсумками святкування річниці хрещення Русі The Economist спробував проаналізу-
вати ефективність поширення в Україні ідей «Русского міра».

«Кремль почувається комфортніше, застосовуючи торговельні обмеження й «реальну по-
літику», але, маючи в розпорядженні лише гроші та дешевий газ, він позбавлений альтерна-

тиви. У сфері ідей Росія не похвалиться нічим, що нагадувало б колишні успіхи: панславізм ХІХ та комунізм ХХ століття», – 
пише The Economist.

У зв’язку із цим, на думку британського видання, РФ перебуває у процесі пошуку нового ідеологічного курсу: «Важливим є 
пропагування ідеологічного концепту «Русского міра», що ставить Москву в центр православної цивілізації переважно росій-
ськомовних націй. Його осердя – три східнослов’янські держави – Білорусь, Росія та Україна, яка, на думку Патріарха Кірілла, 
неофіційного лідера руху, повинна зберегти духовну й культурну єдність із РПЦ. Наскільки успішними будуть російські аргу-
менти – інше питання. Багато українців вбачають у цій кампанії ще одну спробу вкрасти частину їхньої культури й знищити ре-
шту».

«Інше слабке місце російської стратегії – погляд назад, а не вперед. Щоб бути ефективною, м’яка сила повинна базуватися 
на обіцянці якихось здобутків: членство у ЄС передбачає покращення життєвих стандартів; Америка сподівається поширити лі-
беральну демократію. Ідея «Русского міра» лише озирається на спільне минуле, зрідка згадуючи про майбутнє», – наголошує 
видання.

Релігійна дипломатія Кремля
Експерт видання New Eastern Europe Аліція Куранович звертає 

увагу на використання Кремлем РПЦ як дипломатичного відомства.
«Інструменталізація релігії з політичними цілями – не специфічне 

російське явище, а універсальний феномен. Попри це, випадок РФ за-
слуговує на особливу увагу. І причин тому є три: перша – багата традиція використання релігії для того, щоб поліпшувати імідж 
держави за кордоном; друга – неабиякий потенціал російської дипломатії; третя – наявність релігійних інституцій, здатних діяти 
за межами країни», – зазначає Куранович. Вона називає три основні напрями застосування російської церковної дипломатії. 
Окрім пропаганди «Русского міра» на пострадянських теренах, це також розширення впливу м’якої сили РФ у зарубіжжі та поси-
лення позицій останньої в мусульманських країнах.

«За межами СНД релігійна дипломатія має на меті розгортання впливу російської м’якої сили через пропагування позитив-
ного образу Росії та її нової міжнародної ідентичності – втілення російської цивілізації», – наголошує Куранович.

«Релігійну дипломатію Москва використовує і щодо мусульманських країн. Як і Кремль, Російська православна церква 
зберігає добрі відносини з Іраном, Сирією, Лівією та палестинським рухом «Хамас», тоді як муфтії з РФ фокусуються на побу-
дові співпраці з державами, що символізують так званий поміркований іслам (Туреччина, Малайзія та Індонезія)», – пише 
аналітик.

Для прикладу: в Кремлі й РПЦ «Башара Асада вважають гарантом безпеки християн у Сирії. Від часів втручання США в 
Іраку 2003 року Москов-
ський патріархат нама-
гався переконати росій-
ських посадовців утвер-
дити роль своєї держави 
як захисника християн, 
що проживають на Близь-
кому Сході».

Хоча основним джере-
лом релігійної дипломатії 
Росії все-таки виступає 
основний учасник міжна-
родних відносин, тобто дер-
жава, РПЦ, за словами Ку-
ранович, також має зна-
чний вплив у цій сфері: 
«Жодна інша «традиційна» 
релігія Російської Федерації 
не може претендувати на 
міжнародну активність на 
такому рівні, як право-
славна церква. Значущі пе-
реваги РПЦ на міжнародній 
арені роблять її домінант-
ною силою російської релі-
гійної дипломатії».
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Близький Схід 
іде в обійми 
Китаю?

Foreign Policy 
прогнозує втрату 
Сполученими Шта   - 
тами економічних 
та політичних ін-
тересів на Близь-
кому Сході вже 

ближчим часом.
Видання зазначає, що економічний інтерес 

Америки на Близькому Сході поступово слаб-
шає: «Місячний імпорт нафти й нафтопродук-
тів із Перської затоки до США досяг свого піка 
(96,7 млн барелів) у квітні 2001-го. Цього року 
він становитиме від 50 до 60 млн барелів. Ім-
порт природного газу із Близького Сходу нині 
також зменшився, порівняно із 2000-м, але він 
і раніше був невеликий проти канадського», – 
констатує автор статті Деніел Альтман.

Водночас, як пише Foreign Policy, загаль-
ний обсяг торгівлі Китаю із Близьким Сходом 
теж постійно зростає; імпорт товарів із регіону 
до цієї країни потроївсь упродовж 2007–2011 
років. «Проблема в тому, що найновіші торго-
вельні угоди (та й товарообмін США із Близь-
ким Сходом загалом) часто переслідували по-
літичну мету. Бахрейн, Йорданія та Оман ні-
коли не могли бути ключовими комерційними 
партнерами для Сполучених Штатів. А так 
само – й важливими джерелами імпорту; інші 
країни пропонували Америці дешевші товари 
з такими самими торговельними правилами. 
Але зміцнення економічних зв’язків із Близь-
ким Сходом тривалий час розглядали як ко-
рисну опору для стратегічних цілей: захисту 
Ізраїлю, ізоляції Ірану та збереження військо-
вої присутності. Як результат, важливість аме-
риканських економічних відносин із Близьким 
Сходом підтримували штучно», – наголошує 
Альтман.

Але, за припущенням експерта, незаба-
ром і політичний інтерес США до країн регіону 
може бути втрачено: «Якщо остання спроба 
Вашингтона примирити Ізраїль та Палестину 
зазнає невдачі, мине багато часу, перш ніж 
американський президент знову візьме на 
себе ініціативу щодо Близького Сходу... Щоб 
заповнити вакуум, Китай, Японія та Європей-
ський Союз можуть сформувати нову коаліцію 
поборників миру в регіоні».

Економіка єврозони пожвавлюється
EUobserver насамперед звертає увагу на зростання 

споживчих настроїв у країнах Євросоюзу. 
«Економічна впевненість у єврозоні зросла, досяг-

нувши в липні своєї найвищої від квітня минулого року 
точки. Щомісячна оцінка Єврокомісією настроїв споживачів та бізнесменів упродовж червня підвищилася від 91,3 до 92,5. Уже 
третій місяць поспіль фіксують зростання та більшу готовність бізнесу до інвестицій, а споживачів – до витрат. Найпомітнішу по-
зитивну динаміку зареєстровано в Італії. Але позитивні новини псує рекордне (12,1%) безробіття в єврозоні. При суворих захо-
дах, до яких вдаються уряди, знижуючи попит, економічне відновлення може бути уривчастим», – попереджає EUobserver.

Загроза  
потепління  
у його швидкості

Порівнявши темпи 
глобального потеплін  ня 

XXI століття з відомими науці доісторичними прикладами кліматич-
них змін, дослідники Ной Діффенбау та Крістофер Філд зазначили, 
що трансформація клімату Землі ще ніколи не була такою динаміч-
ною. Висновки їхнього дослідження опублікувало видання  
The Atlantic.

Воно стверджує, що в минулому глобальні перепади температури 
не піддавали загрозі існування тих чи тих видів живих істот: «Попри 
все, види адаптувалися, долаючи тисячі миль у пошуках середовища, 
де могли б вижити».

Одначе цього разу, за висновками дослідників, живі істоти не ма-
тимуть такого шансу: «Сучасні зміни клімату відбуваються темпами 
«на порядок вищими», ніж будь-коли в останні 65 млн років. Карко-
ломна швидкість означає вимирання видів, що не встигають адапту-
ватися за таких стрімких перетворень».

«Ной Діффенбау та Крістофер Філд зі Стенфорда розглядають 
глобальне похолодання, що відбулося близько 52 млн років тому. 
Розмах тієї зміни клімату був суттєвішим, аніж найгірші прогнози пла-
нетарного потепління у XXI столітті. Але перехід між температур-
ними режимами тривав не кілька десятиліть, а 18 млн років», – зазна-
чає The Atlantic.

Специфіка впливу цього «безпрецедентного розмаху глобаль-
ного потепління» на земні види живих істот остаточно не 
з’ясована, швидше за все, вона буде не однакова у різних регіонах 
і середовищах. Для деяких видів межі придатного середовища мо-
жуть зміститися лише на кілька кілометрів. Інші,ймовірно, зали-
шаться без аналогів їх первинного середовища існування.
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Автор: 
Мілан Лєліч

Два роки за ґратами:

В
ід реального лідера опо-
зиції до її символу – це 
той шлях, який Юлія 
Тимошенко пройшла за 

два роки перебування в 
ув’язненні. Реальний вплив 
ЮВТ на політичні процеси в 
країні мінімальний, водночас 
спекуляції на її імені стали по-
ширеним явищем. Частково 
проблема полягає в наявній 
системі комунікації екс-
прем’єрки із соратниками та 
суспільством. Безумовно, без 
доступу до телефона, не ка-
жучи про прогресивніші за-
соби зв’язку, та через обме-
ження на особисті зустрічі діс-
тавати повну та об’єктивну ін-
формацію про політичну ситу-
ацію і тим паче адекватно на 
неї реагувати неможливо в 
принципі.

Де-факто більш-менш регу-
лярний доступ до Юлії Тимо-
шенко мають лише кілька осіб: 
донька Євгенія, захисники Сергій 
Власенко, Андрій Кожем’якін, 
Сергій Сас, Олександр Плахот-
нюк. Вони передають їй роздру-
ківки новин та усну інформа-
цію (за словами Власенка, для 
цього доводиться нашіптувати 
підзахисній просто у вухо через 
резонний страх прослухову-
вання). Від Тимошенко візи-
тери отримують листи до пар-
тійців, відкриті чи таємні, а 
також ті самі усні вказівки. 
Але і вхідний, і вихідний по-
токи мають важливий нюанс: 
наявність ледь не в кожного з 
тих, у кого є доступ до ув’язненої, 
своїх особистих чи вузькокорпо-

ративних інтересів. Тож будь-
які директиви Тимошенко мо-
жуть просто «загубитися» чи 
принаймні бути викривлені, а 
перевірити це практично не-
можливо. Тиждень знає про ви-
падки, коли під час розгляду 
спірних питань частина депута-
тів від «Батьківщини» вима-
гали на засіданнях фракції 
оприлюднити «справжню» по-
зицію лідерки, бо не довіряли 
тим, хто говорив від її імені.

Однак навіть тоді, коли ав-
тентичність послання Юлії 
Володимирівни не підлягає 
сумніву, з його виконанням 
виникають проблеми. Най-
красномовніший приклад – її 

відозва до суспільства та опо-
зиції, у якій вона закликає 
припинити акцію «Вставай, 
Україно!» й організувати за-
гальнонаціональний круглий 
стіл за участю влади та опози-
ції, присвячений проблемам 
євроінтеграції. Нинішні очіль-
ники «Батьківщини» на лист 
майже не відреагували і вказі-
вок лідерки не виконали. Неві-
домих широкій громадськості 
історій про те, як думку Тимо-
шенко щодо важливих питань 
ігнорували або як про рішення 
соратників вона дізнавалася 
постфактум, за два роки на-
збиралося чимало: голосу-
вання 2011-го опозиційних сил 

Тимошенко  
втратила 
вплив,  
але не 
популярність
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МОжЛиВО, СиТУАЦіЯ 
СКЛАДАєТьСЯ ТАК, щО 
ТиМОШЕНКО НЕОБХіДНО 
ЗАРАЗ ПРОДЕМОНСТРУВАТи, 
щО ВОНА СТОїТь НАД 
СУТиЧКОю і ХОЧЕ ВСіХ 
ПРиМиРиТи

за закон про вибори до ВР, 
який у результаті 2012-го зі-
грав проти них, заміна керів-
ника фракції «Батьківщина» 
минулого парламентського 
скликання Івана Кириленка 
на Андрія Кожем’якіна, за-
твердження партійних списків 
на кампанію-2012 тощо. 
«Гніву Тимошенко мало хто 
боїться, вона десь там, коли 
вийде і чи вийде, ніхто не 
знає. Так багато хто думає, – 
пояснює Тижню один із ло-
яльних до екс-прем’єрки депу-
татів. – Життя політичне три-
ває, треба думати про себе».  
Процес об’єднання «Батьків-
щини» та «Фронту змін» ста-
вить перед Тимошенко нові 
виклики. З огляду на поточні 
тенденції після повернення на 
волю (навіть умовного – див. 
стор. 12) вона може стати «ге-
нералом без армії» – контроль 
над рідною партією до того 
часу захоплять партнери-
фронтовики. Ця тенденція 
проглядається одразу після 
згаданого об’єднання.  

Утім, навіть поза активною 
політикою Тимошенко лиша-
ється одним із найпопулярні-
ших політиків країни. За ре-
зультатами опитувань, які 
проводить Центр Разумкова 
спільно з Фондом «Демокра-
тичні ініціативи», її президент-
ський рейтинг протягом остан-
ніх двох років коливається в 
межах 12–16% – це більше, ніж 
у будь-кого з нинішньої опози-
ційної трійки лідерів. Оче-
видно, саме стільки й стано-
вить «ядерний» електорат Юлії 
Володимирівни. Та у випадку 
звільнення рейтинг ЮВТ нео-
дмінно зросте в рази завдяки її 
стійким прихильникам, які за-
раз не вірять у такий сценарій, 
тому готові підтримати на пре-
зидентських перегонах когось 
із нинішніх опозиційних дія-
чів, або ж тим, хто ще не визна-
чився, за кого голосуватиме на 
наступних виборах глави дер-
жави. А таких зараз, за різними 
соціологічними опитуваннями, 
близько 20%, і більшість із них, 
на думку соціологів, становить 
саме протестний електорат. 
Юлію Володимирівну, воче-
видь, багато з них сприйматиме 
як «жертву режиму, котра не 
зламалася». Тож потенційно 
президентський рейтинг Тимо-
шенко як лідера опозиції зна-

чно вищий, ніж Януковича 
(17,2% у травні, за даними Цен-
тру Разумкова та Фонду «Демо-
кратичні ініціативи»), і це без 
урахування внутрішньоопози-
ційних консультацій щодо єди-
ного кандидата.

Тож не дивно, що Янукович 
і Ко своїми діями дотепер не 
приховували: вони бояться на-
віть ув’язненої екс-прем’єрки. 
Два минулі роки можновладці 
(з-поміж них виокремлюються 
насамперед перший заступник 
генпрокурора Ренат Кузьмін і 
нинішній міністр закордонних 
справ Леонід Кожара) присвя-
тили тотальній її дискредитації 
як в Україні, так і за кордоном. 
Утім, можна впевнено ствер-
джувати, що піар-стратегія 
Банкової зазнала тут цілкови-
того провалу, попри десятки те-
леефірів та сотні публікацій у 
провладних ЗМІ, безліч акцій 
та зустрічей емісарів влади з 
високопосадовцями із Заходу, 
на яких розповідали про 
«Юльку-крадійку» та «Юльку-
вбивцю». Навіть на Півдні та 
Сході України, в областях, де 
підтримка ЮВТ і її ВО «Бать-
ківщина» на виборах була най-
меншою і в різні часи колива-
лася в межах 6–35%, понад 60% 
громадян не вірять у версію ке-
рівництва країни, що вона при-
четна до вбивства Євгена Щер-
баня (соцопитування Київ-
ського міжнародного інсти-
туту соціології в березні цього 
року). Загалом по Україні та-
ких аж 76%.

PR-поразка на Заході ще 
очевидніша. Спроби переко-
нати європейців у тому, що екс-
прем’єрка сидить законно, а ви-
біркового правосуддя в Україні 
немає, ні до чого не привели. 
Захід вперто та послідовно (на-
віть впертіше, ніж українські 
опозиціонери) наголошував на 
політичному характері справи 
Тимошенко. Зрештою, євроін-
теграційний процес України 
нині звівся до формули «Угода 
про асоціацію дорівнює свободі 
Тимошенко» (з деякими, звісно, 
умовностями).  

Саме через непоступливість 
Заходу в питанні звільнення 
ЮВТ вона може сподіватися на 
своє визволення ще до закін-
чення семирічного терміну 
ув’язнення. Зокрема, за інфор-
мацією Тижня, посланці з Єв-
ропи ведуть переговори з укра-

їнською владою про можли-
вість її від’їзду на лікування до 
Німеччини. Джерела повідом-
ляють, що з високою ймовір-
ністю вони можуть заверши-
тися на користь Тимошенко в 
найближчі місяць-два (див. 
стор. 12) – саме напередодні 
Вільнюського саміту, на якому 
заплановано підписання Угоди 
про асоціацію між Україною та 
ЄС. Якщо це станеться і Юлія 
Володимирівна опиниться на 
волі, хоч і умовній, свобода ко-
мунікації та сучасні засоби 
зв’язку почнуть перетворювати 
її з політичного символу на діє-
вого політика навіть у статусі 
політемігранта.

Якою буде «нова Тимо-
шенко», спрогнозувати зараз 
майже неможливо. Джерела 
Тижня з найближчого ото-
чення екс-прем’єрки розпові-
дають, що останнім часом 
вона потерпає від нападів де-
пресії, спричинених, зокрема, 
аж надто декоративною бо-
ротьбою соратників за її звіль-
нення. Крім того, зважаючи 
на думки, які їй вдалося доне-
сти на свободу, можна зробити 
висновок, що риторика Юлії 
Володимирівни стала помір-
кованішою та конструктивні-

шою. Достатньо порівняти її 
позицію у відкритих листах, 
написаних у різні часові про-
міжки перебування за ґра-
тами. «Вони злодії, карткові 
шулери…», – писала Тимо-
шенко влітку 2012-го, а менше 
ніж за рік запропонувала 
сісти з цими самими «шуле-
рами» за один стіл для обго-
ворення спільних проблем. 
Однак, цілком можливо, їй не-
обхідно зараз продемонстру-
вати, що вона стоїть над су-
тичкою і хоче всіх прими-
рити, а насправді лишилася 
такою самою різкою, без-
компромісною та категорич-
ною, як і була. 

№ 32 (300) 9–15.08.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|11

Юлія тимОшенкО|ПоліТИКА



Автор:  
Мілан Лєліч

В екзиль
Попри страх Януковича 
перед Тимошенко, яка, 
вочевидь, залишається в 
його розумінні основним 
політичним конкурентом, 
він може погодитися 
відпустити її на лікування 
до Німеччини. У такий 
спосіб влада, з одного боку, 
суттєво підвищить шанси 
підписати Угоду про 
асоціацію з Євросоюзом, а з 
другого – може ускладнити 
життя опозиції

П
ерспектива звільнення 
Юлії Тимошенко із-за 
ґрат донедавна видавалася 
нереальною, особливо з 

огляду на нові кримінальні справи 
з дедалі серйознішими звинува-
ченнями та масштабною кампа-
нією з її дискредитації. Однак, 
схоже, позиція Януковича та 
його найближчого оточення 
змінилася після того, як вони 
вирахували, що підписання 
Угоди про асоціацію з ЄС (сам 
факт підписання, а не зміст до-
кумента) буде на цьому етапі 
вигідний їм із погляду вузько-
корпоративних інтересів. А 
оскільки європейці в «питанні 
Тимошенко» виявилися непо-
ступливими (звільнення екс-
прем’єра плюс виконання ще 
кількох умов у обмін на Угоду), 
то на Банковій і в «Межигір’ї» 
вирішили піти на компроміс. 
Вочевидь, має значення й ба-
жання української влади діс-
тати від європейців згоду на 
укладення домовленості малою 
кров’ю: відпустити Тимошенко 
на лікування простіше, аніж 
проводити системні демокра-
тичні перетворення в країні, 
тим більше жодної зацікавле-
ності, знову ж таки в сенсі своїх 
вузькокорпоративних інтере-
сів, у цих реформах режим Яну-

ковича не має. Водночас на 
Банковій, як бачиться, вже го-
тують запобіжники, аби зава-
дити Тимошенко серйозно 
впливати на українську полі-
тику з-за кордону, а поверну-
тися в неї і поготів.

Так чи так, але, схоже, саме 
Заходові належить головна за-
слуга в тому, що процес визво-
лення політв’язня № 1 зрушив із 
мертвої точки. Внутрішній тиск 
на владу (блокування трибуни 
Верховної Ради, протестні акції 
під Качанівською колонією) був 
радше комічним, аніж дієвим, 
що у приватних розмовах визна-
ють і самі опозиціонери.

Однак звільнення Юлії Воло-
димирівни (у формі мандрівки 
на лікування до Німеччини; про 
інше наразі не йдеться) – процес 
нелегкий і тривалий. По-перше, 
треба створити складний, з 
огляду на безпрецедентність, 
механізм переїзду ув’язненої гро-
мадянки України за кордон і ви-
значити її правовий статус. По-
друге, офіційний Київ хоче діс-
тати від німців певні політичні 
гарантії, зокрема щодо неучасті 
Тимошенко в активному полі-
тичному житті та обмеження її 
прав на вільне пересування й ко-
мунікацію із соратниками (до 
речі, саме зараз у закордонних 

ЗМІ з’явилася інформація про 
те, що однією з «цинічних ви-
мог» офіційного Києва у перего-
ворах щодо звільнення Тимо-
шенко була сплата нею компен-
сації «за збитки державі, завдані 
газовими контрактами з Ро-
сією», обсягом 1,5 млрд грн, щоб 
максимально обмежити фінан-
сові можливості її політичної 
сили напередодні президент-
ських виборів). Певно, саме по-
шукові таких гарантій насампе-
ред і присвячені численні зу-
стрічі Кокса та Квасневського з 
Тимошенко й українськими 
можновладцями, візит посла 
США Джона Теффта до харків-
ської лікарні та зустріч міністра 
закордонних справ ФРН Ґідо 
Вестервелле з Віктором Януко-
вичем.

Зрештою, має місце й суто 
психологічний фактор. За інфор-
мацією низки джерел, процес 
звільнення Тимошенко тимча-
сово зупинився через її неба-
жання особисто просити прези-
дента про виїзд на лікування за 
кордон, чого той начебто катего-
рично вимагає.

Якщо ці нюанси якось улад-
наються й колишня очільниця 
Кабміну таки поїде до берлін-
ської клініки Charité, то 
обов’язково виникне інше пи-

МІСІЯ ЗДІЙСНЕННА? Зусилля європейців 
стосовно виїзду Тимошенко на лікування до 
Німеччини можуть дати позитивний результат 
лише коли Янукович вирішить, що користі від 
цього йому буде не менше, ніж загроз
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ДЛЯ БАГАТьОХ КРАїН єС 
ДиЛЕМА «ПіДПиСУВАТи Чи 
НЕ ПіДПиСУВАТи УГОДУ» 
ЗВЕЛАСЯ СУТО ДО ПиТАННЯ 
ТиМОШЕНКО

тання: що буде після її оду-
жання? Як поведеться німецька 
влада, котра не раз наголошу-
вала на політичному характері 
кримінальних справ проти Ти-
мошенко? Невже Німеччина так 
просто поверне екс-прем’єра в 
руки українських пенітенціаріїв?

Більшість співрозмовників 
Тижня – українські та європей-
ські депутати, високопосадовці, 
дипломати – переконані: якщо 
Юлія Володимирівна таки поїде 
до ФРН, то, вилікувавшись, по-
просить там політичного при-
тулку, який їй, швидше за все, 
буде надано. Таким чином, екс-
прем’єр здобуде свободу пересу-
вання й комунікації як мінімум 
на теренах цієї країни і стане по-
літичним біженцем №1 у Європі. 
Але чи дасть їй це змогу більше, 
аніж зараз, впливати на полі-
тичне життя в Україні, – спірне 
питання. Вітчизняна політемі-
грація новітніх часів особливо 
себе не проявляє. Водночас Юлія 
Тимошенко – персона значно по-
мітнішого масштабу, ніж, напри-
клад, Валерій Іващенко чи Ан-
дрій Шкіль. Тож попсувати не-
рви нинішній владі ЮВТ зможе. 
Але не більше.

Від головної загрози – пер-
спективи її участі в президент-
ських виборах 2015-го – влада 

себе надійно убезпечить. Чинне 
законодавство містить супереч-
ність між нормою Конституції, 
де відсутнє застереження щодо 
заборони засудженій особі бало-
туватись у президенти, й поло-
женням профільного закону про 
вибори, де таке обмеження існує 
(до речі, за чутками, саме за ви-
знання цього факту поплатився 
своєю посадою екс-голова Цен-
трвиборчкому Володимир Ша-
повал). Оскільки влада має в 
ЦВК переконливу більшість, 
Тимошенко можна буде просто 
не зареєструвати кандидатом. 
Або ж потрібне Банковій забо-
ронне роз’яснення видасть ло-
яльний Конституційний Суд.

Режим в обмін на звіль-
нення Юлії Володимирівни, 
цілком імовірно, дістане добро 
Євросоюзу на укладення Угоди 
про асоціацію. Як підтвердили 
Тижню не пов’язані між собою 
джерела в європейських інсти-
туціях та посольствах, для бага-
тьох країн – членів ЄС дилема 
«підписувати чи не підпису-
вати» звелася суто до питання 
Тимошенко. Інші вимоги Брюс-
селя відійшли на другий план. 
Представниця одного із захід-
них посольств у Києві у неофі-
ційній розмові відверто визнала: 
українське питання зараз аж 
ніяк не на першому місці в по-
рядку денному європейців, бо 
вони мають важливіші про-
блеми, ніж детально розбира-
тися в стані справ із демократією 
в нашій державі, тож вирішення 
справи Тимошенко стало для 
них чи не єдиним реальним ін-
дикатором. І на нереформу-
вання правосуддя чи, напри-
клад, виборчого законодавства 
європейці готові заплющити очі, 
тим більше якщо Верховна Рада 
восени нарешті ухвалить низку 
так званих євроінтеграційних 
законів і призначить вибори у 
проблемних округах.

За інформацією Тижня, є ще 
одна причина, чому режим схи-
ляється до думки відпустити 
Юлію Тимошенко на лікування 
за кордон. Три останні роки пока-
зали, що стратеги з Банкової зви-
кли вбивати відразу кількох зай-
ців одним пострілом. Тож, звіль-
нивши ув’язнену, можновладці 
розраховують не лише підпи-
сати Угоду про асоціацію, а й 
внести додаткове сум’яття в 
опозиційний табір. Іще до Віль-
нюського саміту перші наслідки 

переїзду Тимошенко в Німеч-
чину може відчути на собі ВО 
«Батьківщина», яке зараз прохо-
дить непростий та болісний про-
цес об’єднання із «Фронтом 
змін». Внутрішній конфлікт між 
«фронтовиками» й «старою біло-
серцевою гвардією» тліє, а звіль-
нення ЮВТ може лише підки-
нути дров. Частина «старих» пе-
реконана, що після переїзду Тим-
ошенко до Німеччини комуніка-
ція з нею покращиться, а вона 
сама нарешті зможе висловити 
своє справжнє ставлення до вну-
трішньопартійних процесів. І не 
факт, кажуть «старогвардійці», 
що воно буде таким самим комп-
ліментарним до Яценюка, як у 
листах, які екс-прем’єр йому над-
силає з харківської лікарні. Пара-

доксальним чином Тимошенко, 
опинившись у Берліні, зможе 
краще розуміти стан справ у своїй 
партії, ніж залишаючись у Хар-
кові. Свободи дій після переїзду в 
неї також, очевидно, додасться. 
«Стара гвардія» переважно на-
строєна рішуче й чекає лише ко-
манди лідера. 

Окремі «старі бютівці», осо-
бливо після чергових внутріш-
ньофракційних конфліктів, зі-
знавалися Тижню, що від від-
критої війни із «фронтовиками» 
їх утримує лише перебування 
Тимошенко в неволі. «Хай 
тільки Юля виїде… Тоді ми свої 
обов’язки вважатимемо викона-
ними й нинішнього керівництва 
фракції вже не терпітимемо», – 
заявив один із найбільших ради-
калів.

У будь-якому разі після пере-
їзду Тимошенко до Німеччини 
на полі опозиції з’явиться (чи, 
точніше, на нього повернеться) 
ще один потужний гравець. І 
шанси на порозуміння серед лі-
дерів опозиції, які вже зараз ве-
дуть майже неприховану бо-
ротьбу між собою, можуть стати 
ще меншими. Напередодні пре-
зидентських виборів оточенню 
Януковича, якого не сприймає 
абсолютна більшість українців, 
це тільки й потрібно. 
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Природний 
відбір
У владному конгломераті розпочався 
очікуваний процес витіснення слабших 

Р
ектор Національного уні-
верситету Державної по-
даткової служби України 
Петро Мельник став пер-

шою в історії країни високопос-
тавленою особою, якій обрано 
такий запобіжний захід, як до-
машній арешт (почав діяти після 
набрання чинності новим 
Кримінально-процесуальним 
кодексом). Нагадаємо, напри-
кінці липня Мельника затри-
мали працівники Головного 
управління внутрішньої безпеки 
Міністерства доходів і зборів 
спільно з ГУБОЗ МВС за підо-
зрою в отриманні хабара (див. 
Тиждень, № 31/2013). Згідно з 
рішенням суду регіонал перебу-
ватиме під домашнім арештом 
до 27 вересня. Днями його випи-
сали з лікарні, куди він ліг од-
разу після спілкування з право-
охоронцями.

ТиПОВий «МіСЦЕВий 
КНЯЗьОК»
Петро Мельник – типовий пред-
ставник когорти «місцевих 
князьків». В Ірпені, що під Киє-
вом, де міститься податковий 
виш, він уже майже 20 років по-
водиться, ніби у своїй вотчині. 
Фактично приватизувавши уні-
верситет, ректор із зарплатою 
тільки 201 тис. грн на рік (згідно 
з декларацією за 2011-й) розгор-
нув тут бурхливу діяльність,  
зокрема будівельну. Так, лише 
згідно з тією самою декларацією, 
опублікованою на сайті ЦВК, на 
той час ще в депутата-регіонала 
Мельника на банківському ра-
хунку було 14,3 млн грн, а серед 
нерухомого майна квартира 
(205 м²) і п’ять будинків (площа 
найменшого – 160 м², найбіль-
шого – 664 м²). У власності чле-
нів його сім’ї значилися ще один 
будинок і три квартири (площа 
найбільшої – 279 м²). У журна-

лістських розслідуваннях ірпін-
ський податковий виш не раз фі-
гурував як такий, у якому беруть 
чи не найбільший хабар за вступ 
(водночас очолюваний Мельни-
ком заклад вважався одним із 
найпривабливіших з погляду 
швидкого відбивання витраче-
них на навчання коштів). Періо-
дично навколо університету ви-
никали скандали з держзакупів-
лями. Так, найбільшого резо-
нансу набула схема закупівлі 
квартир для викладачів в Ірпені 
2011 року. Для цього, за даними 
Вісника держзакупівель, з бю-
джету було виділено 7,78 млн 
грн. У підсумку будинок зводила 
фірма Олени Мельник, рідної се-
стри ректора. Незважаючи на те 
що квартири в ньому признача-
лися викладачам, як пишуть 
ЗМІ, Мельники видали його за 
готель для гостей Євро-2012 з 
подобовою вартістю номера 
€200–300. У підсумку підряд-
чик начебто тричі заробив на од-
ному будинку: на спорудженні за 
ціною, що нібито в 2,5 раза вища 
від ринкової, на використанні 
об’єкта як готелю і, як повідо-
мляли ЗМІ, на «подяках» від 
викладачів, які згодом отри-
мали довгоочікуване житло. 
Нещодавно керівникам Націо-
нального університету ДПС 
України було висунуто звину-
вачення в нецільовому вико-
ристанні 10 млн грн, виділених 
вишу урядом за програмою під-
готовки до Євро-2012.

Як і личить «місцевому 
князькові», Мельник обзавівся 
зв’язками у владі. Зокрема, з 
1990-х його патронував Азаров. 
Вочевидь, вони зійшлися на по-
датковій тематиці: нинішній 
прем’єр у ті часи очолював ДПА, 
а Петро Володимирович – на-
вчальний заклад, який готував 
для Миколи Яновича майбутніх 

підлеглих. Мельник завжди на-
магався бути якомога ближче до 
влади і прислужитися їй. Тож не 
дивно, що під час президент-
ських виборів 2004 року від-
крито агітував студентів свого 
вишу (з погрозами) голосувати 
за Віктора Януковича. Його 
службу оцінили: 2006-го він по-
трапив до Верховної Ради за 
списками Партії регіонів. Що-
правда, на минулих перегонах 
ризикнув піти в парламент як 
кандидат-мажоритарник від 
влади у рідному окрузі, але про-
грав – не допоміг навіть шале-
ний адмінресурс.

Як істинний «місцевий кня-
зьок» Мельник вирізнявся хам-
ською поведінкою. Зокрема, ще 
будучи нардепом, «просла-
вився» на всю країну, коли на ви-
борах мера в Обухові, що під 
Києвом, намагався силою ви-
штовхати з дільниці депутата 
від НУ – НС Ірину Геращенко, 
яка спостерігала за їх перебігом. 
За її словами, Мельник почав 
спілкування з нею із фрази: «Що 
ви тут робите? Пристойні жінки 
в цей час уже вдома з чоловіками 
сплять»...

Петро Володимирович нале-
жав до «важковаговиків», утри-
мувався на посаді ректора неза-
лежно від зміни президентів, 
прем’єрів та керівників ДПСУ, 
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КОЛи ВСЕРЕДиНі ВЛАДи 
ОХОЧиХ ОТРиМАТи 
ПРиВАБЛиВі АКТиВи ДЕДАЛі 
БіЛьШЕ, А САМиХ ОБ’єКТіВ 
УСЕ МЕНШЕ, ВійНА Між 
«СВОїМи» НЕМиНУЧА 

хоча за помаранчевої влади 
було кілька невдалих спроб 
його усунути.

Але цього разу, схоже, за 
нього взялися серйозно. Фор-
мальним приводом для затри-
мання Мельника стали два ха-
барі на загальну суму 120 тис. 
грн за вступ до вишу двох абіту-
рієнтів. Під час операції в його 
службовому кабінеті було вияв-
лено ще $30 тис. 

«іДУ, щОБ НЕ ЗАВАжАТи...»
За останні кілька днів кримі-
нальна справа за звинуваченням 
Петра Мельника в хабарництві 
обросла багатьма версіями, чут-
ками, гіпотезами та комента-
рями. У тому, що ректора «замо-
вили», сумнівів немає. Адже, по-
при те що за ним роками тяг-
неться шлейф звинувачень у ко-
рупції (і значно масштабніших, 
аніж отримання хабара від абі-
турієнта), абсолютно очевидно, 
що «своїх» регіонали не здають. 
А Мельник донедавна був стовід-
сотково «своїм». Дуже схоже на 
те, що його справа – це черговий 
виток внутрішньовидової бо-
ротьби у владному конгломераті, 
де сильніші та організованіші 
поволі витісняють слабших і 
розпорошеніших. 

Згідно з найпоширенішою та 
найаргументованішою версією, 

за справою стоїть міністр доходів 
і зборів, чільний представник сі-
мейної команди  «молодорефор-
маторів» Олександр Клименко. 
Згаданий податковий виш є ві-
домчим навчальним закладом 
Міндоходів. Тож Клименко ціл-
ком міг вважати «своїм» цей до-
сить привабливий з огляду на 
наявні активи та можливості 
об’єкт. Він начебто запропонував 
ректорові добровільно поступи-
тися владою в університеті, який 
для Петра Володимировича став 
частиною життя. «Сім’ю Мель-
ник дістав своєю» пихатістю і 
«крисятництвом», – розповідає 
джерело Тижня. – Знайшлася 
людина, яка взяла на себе не 
менші фінансові зобов’язання, 
ніж були в нього, і яка не показу-
ватиме всім своїм виглядом, що 
вона найрозумніша». Однак, 
схоже, на відміну від більшості 
олігархів районного масштабу 
Мельник вирішив не домовля-
тися «по-хорошому» і боронити 
свої володіння, покладаючись на 
зв’язки в партії влади, але прога-
дав. Жоден регіонал не прийшов 
до суду підтримати його, хоча 
він як депутат Верховної Ради 
трьох скликань, безумовно, 
встиг налагодити персональні 
дружні стосунки з багатьма 
впливовими біло-синіми. А де-
путатської недоторканності в 

Мельника після поразки у мажо-
ритарному окрузі в Ірпені вже не 
було. І, схоже, він уже зрозумів, 
що програв. Написав заяву про 
звільнення з посади в універси-
теті, на його місце вже призна-
чено в. о. ректора. Так чи інакше, 
а електронний браслет на нозі – 
це краще, ніж кайданки на ру-
ках, а жити під арештом у квар-
тирі в самому центрі столиці, на 
Інститутській, куди комфорт-
ніше, ніж у Лук’янівському СІЗО. 

Якщо ця версія правдива, 
вона чудово ілюструє якість ка-
дрової політики в Україні Януко-
вича: щоб обійняти високу по-
саду, потрібно лише сплачувати 
певну суму грошей у правильну 

кишеню та особливо «не висову-
ватися» (останнє правило Мель-
ник, вочевидь, порушив).

ТіСНО
Наїзд на Мельника цілком по-
трапляє в русло поточної вну-
трішньовидової боротьби все-
редині влади. Ця історія дуже 
показова та симптоматична – 
відтепер належність до ПР, чи-
малий партійний стаж і хороші 
зв’язки не дають гарантій на-
віть особистої недоторканності, 
тим більше якщо «об’єкт атаки» 
не має депутатського значка 
(якби Мельник був депутатом, 
ситуація розвивалася б інакше). 
Можливо, організатори цієї 
справи й хотіли принагідно по-
казати, хто в «хаті господар». У 
ситуації, коли всередині влади і 
в колі наближених до неї охо-
чих отримати привабливі ак-
тиви дедалі більше, а самих 
об’єктів усе менше, війна між 
«своїми» неминуча. Ця справа 
може забезпечити владі й імі-
джеві бонуси. Так, перед Захо-
дом історія з Мельником буде 
подана як взірець відсутності в 
Україні вибіркового право-
суддя, коли на лаву підсудних 
потрапляють не лише опозиціо-
нери, а й цілком «свої». Спікери 
Партії регіонів уже почали роз-
вивати цю тему. 
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БіОГРАФіЧНА 
НОТА: 
Саймон Сміт – 
британський 
дипломат, по-
сол Великої 
Британії в Укра-
їні (від вересня 
2012 року). Від 
2007-го до 
серпня 2012-го – 
посол в Австрії і 
Постійний 
представник 
своєї країни в 
міжнародних 
організаціях у 
Відні. Розпочав 
кар’єру 1986 
року в Департа-
менті диплома-
тичної служби 
Великої Брита-
нії, обіймав різ-
номанітні по-
сади, працю-
ючи в Африкан-
ському, Євро-
пейському, 
Азійському й Ти-
хоокеанському 
регіонах, а та-
кож у країнах 
СНД. Окрім 
Відня та Києва, 
представляв 
британські ін-
тереси в Токіо 
та Москві.

Посол Великої Британії в Україні  

Саймон Сміт:
«Прогресивна асоціація з ЄС,  
із його стандартами та практиками буде 
надзвичайно корисна Україні й допоможе  
їй розкрити свій потенціал»

С
получене Королівство Вели-
кої Британії та Північної Ір-
ландії як член Великої ві-
сімки й інших економічних 

та політичних організацій є од-
ним із ключових гравців і учасни-
ків прийняття рішень не лише на 
рівні ЄС, а й на глобальній арені. 
Лондон у питанні підписання 
Угоди про асоціацію з Україною 
на листопадовому саміті Схід-
ного партнерства у Вільнюсі має 
одну із ключових позицій поряд 
із Берліном та Парижем. У роз-
мові з Тижнем британський по-
сол в Україні Саймон Сміт розпо-
вів, на що може розраховувати 
наша держава у Вільнюсі і що їй 
іще потрібно зробити.

У. Т.: Як ви оцінюєте ситуацію в 
Україні і який політичний імідж 
має наша держава в очах бри-
танців? Наскільки серйозно 
сприймає Лондон наміри Києва 
щодо наближення до єС?

– У Великій Британії є за-
гальна й поінформована громад-
ськість. Гадаю, кожна з цих груп 
сприймає політику України по-
своєму. Більша частина першої, 
очевидно, має дещо штучне уяв-
лення: може пригадувати фото-
графії депутатів, які б’ються в 
парламенті, й асоціювати їх із 
країною. А щодо поінформованої 
громадськості, то вона переко-
нана: політика в Україні – досить 
конфронтаційна й агресивна 
справа. Наскільки мені відомо, на 
думку цих людей, жодна з партій 
у Верховній Раді досі не при-
йняла результатів виборів, що 
відбулись у жовтні 2012 року. 
З погляду осіб, які звикли до бри-
танської політики, схожі під-
сумки голосування могли бути і в 
Сполученому Королівстві й, хоча 
політсилам вони не подобалися 

б, їхні представники вже виро-
били б конструктивний і прагма-
тичний підхід до ситуації, що 
склалася. Було б добре, якби 
українські публічні діячі трохи 
менше конфронтували і трохи 
більше досягали консенсусу в 
справді важливих питаннях, на-
приклад щодо успішних відно-
син із ЄС.

Є чимало свідчень того, що 
дедалі більша частина україн-
ського політичного істебліш-
менту справді дуже серйозно 
сприймає відносини з об’єднаною 
Європою. Як мені бачиться, чи-
мало людей зосередились на цій 
справі, усвідомивши, що листо-
падовий саміт у Вільнюсі – дуже 
важлива подія і що обом сторо-
нам слід зробити все можливе 
для максимізації шансів його 
успішності. В останні два-три мі-
сяці Україна не раз здійснювала 
такі спроби: скажімо, продемон-
струвала, що в деяких моментах 
судова й інституційна реформи 
зрушують із місця, а також що 
влада готова розглянути важливі 
перетворення таких інституцій, 
як Генеральна прокуратура. Було 
звільнено Юрія Луценка, це та-
кож важливий крок на тлі зане-
покоєння європейських партне-
рів вибірковим правосуддям. Га-
даю, нинішня ситуація в Україні 
свідчить про серйозне прагнення 
її уряду забезпечити успішність 
Вільнюського саміту в листопаді.

У. Т.: Декотрі з країн євросоюзу 
вже заявили, що готові підтри-
мати підписання Угоди про асо-
ціацію з Україною. А яка офі-
ційна позиція Лондона?

– Я був присутній на травне-
вій зустрічі очільника британ-
ського МЗС Вільяма Гейґа з його 
українським колегою Леонідом 

Кожарою в Лондоні. Тоді наш мі-
ністр фактично підсумував не-
змінну позицію держави: для 
листопадового саміту у Вільнюсі 
реалістичними є два варіанти 
розвитку подій. Цілком мож-
ливо, ближче до листопада ми 
побачимо: зробленого й досягну-
того Україною замало, аби пере-
конати європейських лідерів під-
писати цей документ. Однак 
якщо динаміка змін в останні мі-
сяці перед самітом буде позитив-
ною і ми помітимо прогрес у пи-
таннях, які найбільше турбують 
ЄС, то в листопаді лідери країн 
Євросоюзу скажуть, що Київ про-
сувається у правильному на-
прямку, і можуть зважитися на 
наступний крок у відносинах між 
ЄС та Україною.

У тривалій перспективі Лон-
дон, звісно, хотів би підписання 
Угоди. Ми вже бачили, як ЄС 
може спонукати уряди до пози-
тивних змін. Нещодавні при-
клади: країни Центральної та 
Східної Європи, які вступили до 
ЄС 2004 року (Угорщина, Сло-
ваччина, Чехія, Польща, країни 
Балтії та ін). Можна простежити 
позитивний ефект Угоди про асо-
ціацію та наступного вступу до 
ЄС. Якщо зазирнути трохи 
глибше в історію, можна поба-
чити, як членство у Євросоюзі 
вплинуло на такі західноєвро-
пейські країни, як Іспанія та 
Португалія, що позбулися кіль-
кадесятирічної військової дик-
татури лише за кілька років до 
вступу. Саме цей ефект транс-
формації пояснює нашу впев-
неність у тому, що прогре-
сивна асоціація з ЄС, із його 
стандартами та практиками 
буде надзвичайно корисна 
Україні й допоможе їй роз-
крити свій потенціал. Уча -
сть у найбільшому в світі 
єдиному ринку Євросоюзу 
може дати істотний по-
штовх її економіці й 
змогу країні реалізу-

Спілкувалася 
Ганна Трегуб
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ПОТРіБНО ПЕРЕКОНАТи 
ЛіДЕРіВ КРАїН єС, щО, 
ПіДПиСАВШи ДОКУМЕНТ  
У ВіЛьНюСі, ВОНи НАМіТЯТь 
НОВУ ВіХУ У ВіДНОСиНАХ  
З УКРАїНОю

вати свої можливості. Відповідно 
змінюються базові умови життя: 
люди живуть довше, дороги ста-
ють значно безпечнішими, по-
ліпшується якість товарів і по-
слуг тощо.

Тож ми справді сподіваємося, 
що так і станеться, хоча жодних 
гарантій немає. Наступні кілька 
місяців будуть визначальними: 
Київ має і далі вирішувати про-
блеми, які непокоять ЄС, щоб у 

листопаді європейські лідери 
мали високий рівень довіри до 

нього. «Довіра» – справді 
важливе слово, адже всі ро-
зуміють, що немає сенсу 
очікувати, ніби до 29 листо-
пада буде змінено кожен 
аспект усіх тих питань, у 
яких лідери євроспільноти 
вимагають від України по-
ступу. Потрібно переко-
нати керівників європей-
ських держав, що, підпи-
савши документ 29 листо-
пада, вони намітять нову 

віху у відносинах 
між ЄС та 

Україною. Йдеться про готовність 
до роботи й відповідних резуль-
татів. Тут довіра справді дуже 
важлива.

У. Т.: юлія Тимошенко досі за 
ґратами, попри неодноразові за-
яви Брюсселя та членів європар-
ламенту про необхідність ре-
формування судової системи й 
вирішення проблеми вибірко-
вого судочинства на шляху Укра-
їни до єС. Наскільки важливий 
фактор екс-прем’єр-міністра, з 
погляду Лондона, для підпи-
сання й ратифікації Угоди про 
асоціацію?

– Справа Тимошенко важ-
лива, бо це частина ширшої про-
блеми, відомої як питання вибір-
кового правосуддя. Ми вважа-
ємо її становище одним із наслід-
ків дії системи селективного вико-
ристання права. Але ми стежимо, 
як судова система обходиться не 
лише з високопоставленими осо-
бами, а й зі звичайними громадя-
нами чи представниками малого 
бізнесу. Ми занепокоєні тим, що 
чули від багатьох людей у вашій 
країні. За їхніми словами, йдучи 
до суду для захисту своїх інтересів, 
вони не впевнені, що знайдуть там 
справедливість. Саме тому Сполу-
чене Королівство завжди зосеред-
жувало увагу на необхідності такої 
інституційної реформи в Україні, 
в результаті якої незалежна су-
дова система гарантувала б за-
хист прав і свобод людей, а також 
посилила роль закону в житті 

громадян.
Із цього погляду нас дуже 

цікавлять заходи у вашій кра-
їні, спрямовані на боротьбу з 
корупцією, розвиток незалеж-
ного судівництва та шляхи ре-
формування правоохоронних 
органів, зокрема Генеральної 
прокуратури. Остання також 
може дія  ти незалежно й бути 
гідною довіри людей, а не на-
магатися представляти дві 
різні гілки влади, як нині. Зда-
ється, що, з одного боку, ГПУ 
працює нині як виконавчий 
орган, а із другого – як право-
охоронний. Але знову ж таки 
це лише частина цілої низки 

судових реформ; ми споді-
ваємося, що вони продо-

вжаться і фундамен-
тально вирішать про-

блему вибіркового 
судочинства. Га-

даю, при правиль -
ному підході до 
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цих системних питань можна 
створити атмосферу, в якій люди, 
організації та підприємства в 
Україні будуть набагато успіш-
ніші. Знову постає питання ство-
рення умов, які допомогли б кра-
їні з таким величезним потенціа-
лом реалізувати його в майбут-
ньому.

У. Т.: Як британці оцінюють ни-
нішній інвестиційний клімат 
України? У які сектори вітчизня-
ної економіки вони готові вкла-
дати гроші?

– Почнімо із другого запи-
тання: варто згадати цьогорічне 
підписання масштабної угоди з 
Shell про видобуток сланцевого 
газу в Східній Україні та запуск 
цього важливого й неординар-
ного проекту. Це приклад того, як 
британський інвестор оцінив по-
тенціал нафтогазового сектору 
України й вирішив, що інвесту-
вати варто. Іще один такий сек-
тор – сільське господарство. В усьо-
 му світі визнано величезний по-
тенціал вашої країни в аграрній 
сфері, і є безліч прикладів заці-
кавлення нею з боку інвесторів із 
Великої Британії. Варто згадати 
також фармацевтику та сектор ін-
формаційних технологій, у яких 
теж активно задіяний британ-
ський капітал.

Однак, гадаю, бізнес-відно-
сини між Сполученим Королів-
ством та Україною, на жаль, досі 
малорозвинені, з огляду на роз-
мір її території, кількість спожи-
вачів тощо. На мою думку, одна із 
причин цього – обережність бри-
танських інвесторів через ту-
тешню ситуацію. Саме через за-
непокоєння проблемами з гаран-
туванням верховенства пра  ва, ко-
рупцією та непередбачуваністю 
бізнес-клі мату британські під-
приємці вкладають в Україну по-
рівняно небагато. Попри те, ін-
вестори уважно стежитимуть за 
прогресом у подоланні таких 
проблем, як корупція та корпора-
тивне рейдерство. Якщо вони 
справді побачать якісь зміни, це 
посилить довіру і принесе Україні 
більше інвестицій.

У цьому контексті згадаю ще 
одне. Нещодавно мав розмови з 
кількома доброчинними органі-
заціями, які забезпечують Укра-
їну гуманітарною допомогою, і 
мене непокоїть, що вони зіткну-
лися з раптовими й невиправда-
ними вимогами – припинити 
ввезення речей. Це справді нега-

тивні сигнали, їх надсилають 
об’єднанням, які прагнуть по-
сприяти зміні життя людей в 
Україні.

Нам хотілося б, щоб були по-
долані бюрократичні перешкоди 
в усіх сферах співробітництва. Ми 
всі усвідомлюємо, що для нор-
мального ведення бізнесу відпо-
відно до низки чітко визначених 
законів слід забезпечити належне 
регулювання й контроль. Але для 
цього треба недвозначно пропи-

сати закони й чітко їх застосову-
вати, вони не повинні бути враз-
ливими до перекручення на ко-
ристь конкретних бізнес-інтересів 
через суди, які не мають достат-
ньої незалежності, або корумпо-
вані схеми. Сподіваємося, що в 
різних сферах рівень довіри орга-
нізацій та підприємств, які хочуть 
працювати в Україні, можна під-
вищити за допомогою реформу-
вання інституцій.

У. Т.: Після нещодавніх інциден-
тів за участю ісламістів британці 
роблять суворішою імміграційну 

політику. Чи означає це, що ваша 
держава стала більш закритою 
для світу й іноземців?

– Зовсім ні. Гадаю, як і багато 
інших країн світу, ми не збирає-
мося раптом урізати чітку й пере-
вірену міграційну політику. Зви-
чайно, наш уряд хоче мати до-
статнє уявлення про те, хто при-
буває до країни, хто виїжджає з 
неї тощо. Крім того, він хоче пе-
реконатися, що Велика Британія – 
це країна, відкрита до людей з 
інвестиціями або талантами. Ми 
відкриті для студентів, підпри-
ємств і осіб, які просто хочуть від-
відати наші терени.

Звісно, в нас є бажання пере-
конатися, що Велика Британія 
адекватно захищена від сучасних 
загроз. Але це лише частина на-
шої політики. Ми прагнемо бути 
країною, відкритою до світу. Без-
умовно, чимало гостей повинні 
пройти процедуру здобуття візи. 
Але в результаті 92% українців, 
які подали запит на неї торік, її 
дістали. Гадаю, саме в цьому й 
полягає доказ відкритості Сполу-
ченого Королівства. Маючи що 
запропонувати своїм гостям, ми 
хочемо, щоб нас і надалі не оми-
нали іноземці – інвестори, сту-
денти, туристи, які прагнуть по-
дивитись на цікаві місця, музеї чи 
футбольні матчі. Ми дуже щас-
ливі, що вони приїжджають і, 
поза сумнівом, не збираємося чи-
нити перешкоди. 

СПРАВА ТиМОШЕНКО 
ВАжЛиВА, БО ЦЕ ЧАСТиНА 
ШиРШОї ПРОБЛЕМи, 
ВіДОМОї ЯК ПиТАННЯ 
ВиБіРКОВОГО ПРАВОСУДДЯ
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1 
липня 2013 року набула чин-
ності угода про спрощений 
порядок видачі віз низці ка-
тегорій українських грома-

дян для в’їзду на територію країн 
ЄС. Вітаючи такий крок, який, 
поза сумнівом, є позитивним і 
мав би сприяти формуванню но-
вої критично мислячої еліти в 
Україні, водночас доводиться 
констатувати, що якихось карди-
нальних змін він не забезпечить.  

Теоретично візова політика 
покликана виконувати роль філь-
тра міграційних потоків. Зок-
рема, стояти на перешкоді потра-
плянню на ту чи ту територію 
кримінальних та інших соціально 
небезпечних елементів, у такий 
спосіб зменшуючи ризики зрос-
тання злочинності й інших соці-
альних хвороб. Але при цьому 
тримаючи двері широко відчине-
ними для бізнесових, наукових, 
культурних, гуманітарних, турис-
тичних та міжособистісних кон-
тактів між різними націями. Така 
«народна дипломатія» має збли-
жувати сусідні народи, сприяти 
кращому взаєморозумінню між 
ними на рівні безпосередніх кон-
тактів. Тим часом у випадку ви-
дачі віз українцям до країн Шен-
генської зони впродовж останніх 
років триває зворотна тенденція 
(див. стат  тю на стор. 22). Цей 
надмірно ускладнений, а поде-
куди відверто брутальний процес 
часто провокує негативні емоції, 
образу, а відтак потенційне чи 

приховане відторгнення тих, хто, 
навпаки, міг би бути учасником 
українсько-європейського мен-
тального зближення, пропуска-
ючи його крізь себе й ретранслю-
ючи на решту населення країни. 
З погляду українців візова прак-
тика щодо них є лицемірством: 
заявляючи про європейськість 
нашої держави, члени Євросоюзу 
й далі застосовують проти її гро-
мадян суворий візовий режим з 
абсурдними вимогами. Таким 
чином, складається враження, 
що єврочиновники насправді не 
бажають справжньої інтеграції 
України в Європу, а натомість во-
ліють використовувати її як своє-
рідне прикриття від Росії.

Аналіз Тижня, опитування 
на сайті Тиждень.ua та спосте-
реження експертів засвідчують, 
що в багатьох посольствах і кон-
сульствах країн ЄС до українців – 
здобувачів віз зберігається став-
лення як до людей другого сорту. 
Процедуру видачі дозволів обтя-
жують зайвими й абсолютно без-
глуздими вимогами, які до того ж 
місцеві працівники дипломатич-
них представництв трактують у 
найкращих традиціях радян-
ських бюрократів. Окрім широ-
кого переліку документів, які по-
трібні начебто для того, щоб під-

твердити мету візиту до країни 
Шенгенської зони, необхідні до-
даткові, які мають засвідчити го-
товність громадянина України 
повернутися додому. Можливо, у 
самих посольствах і не здогаду-
ються, що більшість цих вимог 
абсолютно неефективна з по-
гляду покладених на них завдань, 
і не тільки через неадекватність, а 
й через те, що українці вимушені 
їх обходити, вдаючись до дрібних 
маніпуляцій. Наприклад, вимога 
до заявника на візу мати на 
картці певну суму коштів, воче-
видь, має на меті підтвердити 
платоспроможність мандрівника, 
тобто фактично те, що він не же-
бракуватиме в Європі або що не 
їде туди шукати роботу. Однак 
цей запобіжник абсолютно не 
діє: ті, в кого немає необхідної 
суми, позичають її, кладуть на ра-
хунок, показують довідку в по-
сольстві, знімають гроші, відда-
ють кредиторові.

Так чи так, усі ці вимоги й 
додаткові документи сильно 
ускладнюють життя мандрівни-
кам, потенційно збільшують ви-
трати здобувачів віз, зокрема й на 
корупційну складову. Це стосу-
ється як хабарів за отримання 
«папірців» в українських держав-
них установах та організаціях, так 

Несправедливо 
принижені 
Єврочиновники воліють 
використовувати Україну  
як запобіжник  
від Росії, але  
не бажають сприяти  
її справжній євроінтеграції, 
застосовуючи щодо українців 
суворий візовий режим  
з абсурдними вимогами

Радикальна 
лібералізація 

відповідної 
політики ЄС щодо 

офіційного Києва є 
необхідною 

передумовою 
глибинних зрушень 

у нашій країні
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і використання послуг структур, 
які пропонують вирішити пи-
тання з видачею віз у посольствах 
європейських країн без будь-
якого персонального контакту, 
однак за солідну суму.

Іншою складовою «особли-
вого» візового режиму для укра-
їнців є проблеми під час перетину 
кордону, які часто виникають 
лише тому, що вони українці, а 
отже, заслуговують на особливо 
прискіпливу увагу.

Європейців, звісно, можна 
зрозуміти: у країнах ЄС про-
блеми із кризою мультикульту-
ралізму, високі показники без-
робіття, неконтрольована мігра-
ція. Тож бодай на якомусь при-
кладі треба демонструвати ві-
зову принциповість. Із погляду 
геополітики Україна для цього 
варіант найвдаліший. Це не Ту-
реччина, де стрімко зростає 
вплив Ердогана в регіоні, й тим 
більше не Росія з гоноровим лі-
дером, який до того ж пильно 
стежить, щоб Київ не дістав яки-
хось більших поблажок від Єв-
ропи, ніж Москва. Але чи саме 
українці є основним чинником 
цих проблем, щоб розставляти 
штучні бар’єри для їхньої мо-
більності? Навіть ті з них, які осі-
дають у країнах ЄС, а не просто 
тимчасово відвідують їх із різ-
ною метою (а таких очевидна 
більшість), значно краще інте-
груються й адаптуються до куль-
тури країн перебування, аніж ім-
мігранти з багатьох інших дер-
жав, бо ж ментальність наших 
співвітчизників переважно євро-
пейська. Не є вони й лідерами за 
кількістю скоєних злочинів у єв-
ропейських країнах.

Єврочиновники мають зро-
зуміти, що представники органі-
зованої злочинності чи потен-
ційні заробітчани-нелегали лад-
 ні будуть уперто долати всі пере-
пони, не шкодуючи свого часу й 
грошей, або ж вдаватимуться до 
корупційно-тіньових схем, щоб 
потрапити на територію ЄС. Вод-
ночас надмірності шенгенської 
бюрократії демотивують найо-
свіченішу частину українського 
соціуму часто відвідувати Євро-
 пу. Тож будучи представника  ми 
бізнесових, наукових, журналіст-
ських кіл, студентами, во ни не 
зможуть повною мірою вико-
нати ту важливу роль у рецепції 
європейського світогляду, його 
популяризації в Україні, яку 
мали б. Те саме стосується і пре-

зентації образу українця в євро-
пейських країнах, котрий, як на-
слідок, обмежуватиметься ви-
кривленим стереотипом 
нелегала-заробітчанина.

Невиправдано сувора євро-
пейська візова бюрократія бло-
кує ліфти для формування 
контреліти в Україні – альтерна-
тиву нинішнім пострадянським 
клептократам, які ніколи не під-
уть на проєвропейськи спрямо-
вані реформи в державі, ос кільки 
це позбавить їх нинішніх можли-
востей для швидкого збагачення. 
Адже що більша кількість людей 
з України відвідає країни ЄС і піз-
нає відмінний від пострадян-
ських реалій досвід, то швидше 
сформується критична суспільна 
маса українців для здійснення 
реальних проєвропейських пере-
творень у країні. Для цього якраз 
і необхідне подолання інтелекту-
альної залізної завіси й перешкод 
у кому нікаціях між представни-
ками освічених суспільних верств 
у державах ЄС та Україні.

Урешті, досвід понад двох де-
сятиліть пострадянської історії 
нашої держави із совковими елі-
тами засвідчив, що по-справж-
ньому перезавантажити її здат  на 
лише нова генерація. Більш як 
півстолітня радянізація, яка су-
проводжувалася викоріненням 
української ідентичності із при-
таманними їй європейськими 
цінностями (індивідуальність, 
приватна ініціатива та інстинкт 
власника), досить сильно травму-
вала психологію цілих поколінь. 
Наслідком тривалого відчуження 
від зовнішнього світу в радян-
ський час (залізна завіса) стала 
немобільність і ментальна закри-
тість суспільства. Навіть нині, за 
даними соціологічних опитувань, 
77% українців не були жодного 
разу за кордоном, а ті, що бували, 
здебільшого виїжджали тільки до 
пострадянських країн (див. Тиж-
день, № 32/2012). Як наслідок – 
більшості громадян важко порів-
няти пострадянські реалії з євро-
пейськими, а отже, збагнути по-
требу й цінність змін, а це, своєю 
чергою, мінімізує суспіль  ну під-
тримку проведення будь-яких ре-
форм у країні.

Що більше українців відчу-
ють різницю між рівнем життя 
й цінностями в країнах ЄС та 
на пострадянських теренах, то 
швидше сформується критична 
маса людей, зацікавлених у зміні 
наявного статус-кво та прове-

денні проєвропейськи орієнто-
ваних реформ. Від здатності ЄС 
та Заходу підтримати станов-
лення нової генерації українців, 
активізацію контактів ширших 
верств вітчизняного суспільства 
з європейським залежатиме темп 
внутрішніх трансформацій в 
Україні, які насправді потрібні 
не лише їй, а і Європі, адже від 
цього безпосередньо залежать 
стабільність регіону та перспек-
тиви органічного, а не штучного 
розширення ЄС. Якщо режим 
Януковича утримається й після 
2015 року, зворотні процеси, за-
пущені за останні три роки, мо-
жуть зайти надто далеко. Якщо 
вся Україна, принаймні мен-
тально, не стане найближчим 
часом частиною європейської 
цивілізації, під боком Європи 
з’явиться ще одна Білорусь, але 
ще більше світоглядно й полі-
тично русифікована. Для ЄС це 
означатиме появу нових потуж-
них геополітичних та гуманітар-
них викликів. Інтеграційну ініці-
ативу в Євросоюзу вже давно го-
товий перехопити авторитарний 
російський режим, який не при-
ховує прагнення до гуманітар-
ного та ціннісного протистояння 
Сходу й Заходу.

Без дієвого механізму розви-
тку найактивніших верств укра-
їнського суспільства у загально-
європейському контексті не від-
буватиметься їхнього перетво-
рення на європеїзаторів. Відкрит-   
тя українцям доступу до безвізо-
вого пересування (не працев-
лаштування!) й надання під-
тримки спеціальним програмам 
навчання нашої молоді в Євро- 
пі – це, можливо, найбільша до-
помога, яку ЄС на цьому етапі 
може надати українському сус-
пільству, щоб воно виховало 
нову генерацію, яка почувати-
меться не частиною пострадян-
ського простору, а європейцями. 
А це неможливо без скасування 
візового режиму для українців: 
не чиновників, а насамперед сту-
дентів, журналістів, науковців, 
представників малого й серед-
нього бізнесу. Звичайно, можна 
посилатися на проблеми з вико-
нанням нинішньою віт чизняною 
владою плану з лібералізації ві-
зової політики, однак державам 
ЄС уже варто було б навчитися 
розмежовувати тимчасовий ав-
торитарний режим і проєвро-
пейську більшість українського 
суспільства. 
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«В
и не повинні нарі-
кати на те, що маєте 
отримувати шен -
генську візу, до   ки 

не запроваджено безвізового ре-
жиму між Україною та ЄС, але ви 
маєте повне право скаржитися 
на умови цієї процедури», – та-
ким чином колись відреагував 

один французький колега на 
розповідь про те, як у Києві 
треба стояти кілька годин на 
морозі під Посольством Чехії, 
щоб здобути відповідний до-
звіл. Він за все своє життя не 
стояв у жодній такій черзі й на-
віть відмовився від поїздки до 
Росії тільки тому, що треба було 

подавати на візу. Цей епізод де-
монструє, що в сприйнятті візо-
вого режиму між Україною та 
країнами ЄС лежить чимала 
прірва, адже перша постійно пе-
ребуває в статусі пасивного про-
хача, тоді як другі займають по-
зицію суворого контролю без 
урахування місцевої специфіки.

Кафкіанські  
замки Шенгену
Як надмірності візової бюрократії демотивують найбільш 
проєвропейськи налаштовану частину українського соціуму 
пізнавати відмінний від пост радянських реалій досвід

Автор: 
жанна 

Безп’ятчук

Україна

Іспанія

П
ор

ту
га

лі
я

Ш
ве

ці
я

Угорщина

Польща

Чеська
Республіка

Німеччина

Ф
інляндія

Франція

Італія

Австрія
Словаччина

Естонія 

ЛитваДанія

Бельгія

Греція

Словенія

Нідерланди

Латвія

Велика
Британія

Чотири типи візової практики
За підсумками громадського моніторингу
«Візова політика країн ЄС в Україні»
ГО «Європа без бар’єрів» (станом на 2012 рік)

«Дружня» консульська практика 

«Нейтральна» візова практика

«Контрастна» 

«Проблемна» 

Лідери прогресу: консульські служби Іспан� та Грец�
Лідери занепокоєння: консульство Італ�

Автори дослідження пояснюють, що 
консульські служби, які потрапляють до 
категор� «дружніх», демонструють 
найкращий сукупний результат за всіма 
змістовно важливими складовими візової 
практики: якісні характеристики виданих 
документів (термін д� та перебування), 
кількість відмов, виданих безплатно віз, 
документів, які вимагаються в заявників, 
тривалість процедури. «Проблемними» 
вважають консульства, які мають найгірший 
сукупний результат за названими 
параметрами. «Нейтральними» називають 
такі, де відсутнє наближення до крайніх 
(найкращих чи найгірших) показників. 
«Контрастна», тобто суперечлива, візова 
практика фіксується у випадках, коли 
плюси в одних елементах 
компенсуються мінусами в інших. 
Прикладом є Франція, яка найшвидше 
обробляє візові заявки, відмовляє 
зрідка, але при цьому вимагає від 
заявників найбільшу кількість 
документів. 
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Нелегка й подекуди приниз-
лива процедура здобуття візи 
демотивує найдинамічнішу і 
найбільш проєвропейськи нала-
штовану частину українського 
соціуму – журналістів, студен-
тів, аспірантів, людей творчих 
професій, громадських активіс-
тів – подорожувати й пізнавати 
відмінний від пост радянських 
реалій досвід. Вони мають дово-
дити представникам посольств і 
консульств, що не є потенцій-
ними нелегалами із країни, 
трактованої як європейське дно. 

ВиМОГи ДЛЯ ГАЛОЧКи
Нині є фактично чотири дже-
рела права, норми яких регулю-
ють видачу шенгенських віз 
українцям. До Угоди про їх спро-
щення оформлення для грома-
дян України й Візового кодексу 
ЄС доплюсовуються шенгенське 
право та внутрішні інструкції 
посольств і консульств. Оформ-
лення «перепусток» до Шенгену 
для українців супроводжується 
двома типами «папірців»: уніфі-
кованим переліком обов’язкових 
документів для підтвердження 
мети поїздки, з яким можна 
ознайомитися на сайтах посоль -
ств та консульських установ, а 
також списком додаткових, які 
засвідчують готовність нашого 
співвітчизника повернутися до-
дому. Вони фактично мають на-
дати гарантії його/її безпечності 
для країни перебування й від-
повідно повернення. Саме в цій 
частині й виникають абсурдно-
дратівливі історії про те, як від 
українців вимагають надавати 
несподівано дивні чи вкрай про-
блематичні з погляду наших ре-
алій документи. Мало хто обі-
знаний із тонкощами шенген-
ської бюрократії, а саме вони є 
ключовими для розуміння про-
блем, що їх мають українці при 
оформленні віз.

Просте експрес-опитування 
тих, хто подавав на «шенгенки», 
виявляє, що є формальності, 
яких дотримуються українці, 
але вони реально нічого не га-
рантують, не підтверджують і 
нікого ні від чого не убезпечу-
ють. Однак займають час і мо-
жуть потребувати додаткових 
витрат. Типовий приклад – ви-
мога щодо банківського рахун-
 ку з певною сумою грошей на 
ньому під час туристичних по-
дорожей. Українці в цій ситуа-
ції зазвичай діють за двома схе-

мами: або кладуть готівку на 
картку перед подачею на візу, а 
після розгляду документів зні-
мають її з рахунку, або просять 
виступити фінансовими «доно-
рами» рідних чи знайомих, а 
після здійснення операції по-
вертають їм гроші. Вони так 
чинять не тому, що є хитру-
нами й патологічними фаль-
шувальниками. По-перше, ві-
тчизняна економіка дуже да-
лека від тих масштабів переве-
дення всіх приватних розра-
хунків у безготівкову форму, 
яких досягли в країнах ЄС; по-
друге, офіційний дохід на особу 
в Україні вдесятеро менший, 
ніж середній по Євросоюзу. І 
наші земляки вимушені при-
крашати цю реальність в очах 
консульських працівників на 
тиждень, на два, доки потрібно 
виконувати формальні шен-
генські вимоги, щоб потім усе 
одно повернутися до неї не-
прикрашеної.

Іще один показовий при-
клад – вимога членства у Наці-
ональній спілці журналістів 
України від медійників, що по-
дають документи на отримання 
багаторазової шенгенської візи. 
За цією логікою від літераторів 
при оформленні віз треба 
було б вимагати підтвердження 
членства у Спілці письменників 
України, від режисерів – у 
Спілці кінематографістів. Жур-
налісти, незалежно від наяв-
ності мотивації та готовності 
брати участь у роботі НСЖУ, яка 
наразі є не органом захисту їх-
ніх прав, а радянським руди-
ментом, вимушені туди всту-
пати, лише щоб отримати візу 
для поїздки у відрядження. Чи-
мало опитаних Тижнем колег 
зізналися, що стали членами 
спілки, сплативши відповідні 
внески, виключно задля оформ-
лення мультивізи. Цікавий факт: 
свого часу посольство Німеч-
чини не дало багаторазової візи 
Юрієві Луканову, на той момент 
голові Київської незалежної 
медіа-профспілки, який мав 
від  бути до цієї країни разом із 
делегацією своєї організації для 
обміну досвідом на урядове за-
прошення. Доти він не раз уже 
бував у Німеччині й отримував 
багаторазову шенгенську візу. 
Журналісту й голові медіа-
профспілки дозволили в’їзд на 
кілька місяців, зглянувшись на 
те, що після мандрівки до ФРН 

Середня та максимальна кількість додаткових 
документів в консульствах на візу (Київ та регіони)

За підсумками громадського моніторингу «Візова політика країн ЄС в Україні» 
ГО «Європа без бар’єрів»
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він мав їхати на зйомки у Сло-
ваччину.

Деякі посольства та консуль-
ські установи країн ЄС вимага-
ють від чотирьох до шести до-
даткових документів, деякі – від 
восьми до шістнадцяти. Візова 
бюрократія окремих держав ви-
являє готовність урахувати спе-
цифіку української дійсності, 
як-от існування чорних зарплат. 
Чиновники інших воліють не 
помічати реальності, апелюючи 
до формальних критеріїв та ви-
мог, які узгоджуються лише з 
дійсністю їхніх країн. За оцін-
ками експертів ГО «Європа без 
бар’єрів», більше розуміють 
українців і йдуть їм назустріч 
консульства країн-сусідів: Угор-
щини, Польщі, Словаччини. 
Формалістичніше ставляться 
бельгійці, голландці, німці, іта-
лійці, чехи й «нешенгенські» 
британці (див. «Чотири типи 
візової практики»).

Одним із найжорсткіших 
бюрократичних прийомів вва-
жають вимогу надати довідку з 
податкового органу, що під-
тверджував би дохід апліканта, 
вказаний у довідці з роботи. 
Так, посольство Німеччини за-
жадало цього фіскального до-
кумента від одного львівського 
журналіста, що мав їхати туди 
висвітлювати боксерський поє-
динок. Тобто українцям ство-
рюють ситуацію, коли вони не 
дістають ексклюзивної інфор-
мації з місць подій від своїх ме-
дійників, бо останніх туди мо-
жуть не пустити з формальних 
причин, на які ті не мають без-

посереднього впливу. Таку саму 
довідку консульські праців-
ники ФРН можуть вимагати й 
від батьків, що хочуть відвідати 
своїх дітей, які навчаються чи 
стажуються в цій країні. З 
огляду на умови улаштування 
на роботу багатьох наших спів-
вітчизників, така «додаткова» 
вимога може поставити хрест 
на їхній подачі на шенгенську 
візу. Чому українців, що чесно 
працюють на своїх роботах і до-
тримуються всіх законів, яких 
тільки реально дотримуватися 
в нашій дійсності, позбавляють 
права відвідати своїх дітей? 
Питання, що звучало б сьо-
годні абсурдно для італійців, 
французів, британців, поляків, 
словаків.

Тиждень уже писав (див. 
№ 4/2013) про абсурдну істо-
рію, що сталась у консульстві 
Чехії з українським підприєм-
цем, який, маючи легальний 
бізнес у ЧР, вирішив відпра-
вити туди на навчання 17-річну 
доньку. Попри те, що чоловік 
виконав усі вимоги й заплатив 
понад €6 тис. авансу Карло-
вому університету, дівчині від-
мовили в студентській візі, мо-
тивуючи це тим, що під час 
співбесіди майбутня студентка 
продемонструвала погану обі-
знаність у чеських реаліях. 
«Людина, досвідчена у спілку-
ванні з консульством, зверну-
лася б до Тамари, Наташі чи 
Насті, які крутяться навколо 
нього, просячи за візу близько 
€500–750, і сталося б диво. До-
нечка дістала б дозвіл на 

в’їзд», – іронізував у своїй 
статті автор Тижня, Ян Чех. 
Справді, чи не біля кожного по-
сольства й консульства кру-
тяться такого роду «Тамари», 
що пропонують свою недешеву 
допомогу в оформленні візи чи 
в разі відмови в омріяній «пе-
репустці» до Шенгену. Їхня 
присутність не робить честі 
працівникам консульств і по-
сольств, які нерідко висувають 
українцям завищені вимоги.

Серед останніх є і зовсім ек-
зотичні, як-от нотаріально заві-
рене підтвердження чоловіком 
того, що він фінансуватиме по-
їздку дружини, навіть коли обоє 
їдуть разом і коли шлюб юри-
дично оформлений. Підстава для 
цієї вимоги – що подружжя вико-
ристовуватиме один і той самий 
рахунок, оформлений на чоло-
віка. Тижню відомий такий ви-
падок при оформленні шенген-
ських віз у посольстві Нідерлан-
дів. Отже, громадянин має під-
твердити, що не лише він, а й 
дружина користатиметься з його 
коштів. Чи не логічно, що коли 
існує сім’я, то в неї є і спільний 
бюджет? Формальною передумо-
вою для таких вимог може бути 
те, що апліканти не отримували 
досі шенгенських віз чи принай-
мні мають новий закордонний 
паспорт, де їх іще не було про-
ставлено.

«Консульства підштовху-
ють людей до вироблення окре-
мих документів. Якщо щось не 
відповідає дійсності, українців 
звинувачують у гріхах, – ко-
ментує проблему Ірина Сушко, 

ірина Сушко, 
керівник ГО 
«європа без 
бар’єрів»:

– З одного 
бо   ку, можна го-
ворити про пев- 
ні позитивні зру-
шення у візовій 
політиці, переду -
сім у загальній 

кількості виданих віз, зокрема безкоштов-
них та багаторазових. Крім того, помен-
шало відмов – на сьогодні їх приблизно 3%. 
Але це тільки офіційна загальна статис-
тика, тоді як ми у своєму рейтингу беремо 
до уваги ще й багато інших показників, 
наприклад співвідношення кількості ви-
даних багаторазових і довгострокових 
віз, термін обробки документів на візу, 

умови їх подання: тобто чи можуть люди 
подавати в кілька місць (консульські від-
діли, візові відділи посольств), адже у ві-
зових центрах є обов’язкова плата за об-
робку документів тощо. Із погляду всіх 
цих чинників є дуже багато моментів, які 
потрібно терміново удосконалювати. Тож 
якщо для обраних прошарків за три роки 
ситуація трохи поліпшилася, то для зви-
чайних людей не змінилось абсолютно 
нічого.

Якщо говорити про конкретні країни, 
то просто порівнювати їх у звичайному 
кількісному еквіваленті не дуже коректно, 
адже часто негативні параметри компен-
суються якимись позитивними й навпаки. 
Тому ми воліємо говорити про певні кра-
їни в плані конкретних проблем – необ-
ґрунтованості відмов, непрозорості про-
цесу обробки документів тощо. Та все-
таки найскладнішою ситуація наразі за-

лишається з італійським консульством. 
Непроста вона і з британським, яке, хоч і 
видає тільки багаторазові візи, що є, безу-
мовно, позитивним чинником, зате в 
нього дуже непрозора схема обробки до-
кументів, і люди просто не знають, до кого 
звертатися в разі відмови. Ще в цьому 
контексті варто згадати Нідерланди.

На мій погляд, візові проблеми здебіль-
шого виникають із державами, що мен-
тально далекі від України й не хочуть вда-
ватись у подробиці нашої організаційно-
адміністративної культури. Дуже часто 
вони можуть вимагати документи, які ні-
чого не підтверджують, або змушують пре-
тендентів на візи вдаватися до фальсифі-
кацій. Водночас сусіди – Польща, Словач-
чина, Угорщина, а також країни Балтії  –  
краще розуміють нашу ситуацію, тому 
їхня поведінка щодо українського заяв-
ника більш дружня.

У 2012 році 
одноосібне лідерство 
за кількістю виданих 

довгострокових 
багаторазових віз 

зберігала Угорщина 

(58,1%
 терміном дії понад 
півроку, включаючи 

рекордні 

22,5%
 терміном 365+, 

тобто переважно на 
два, три і п’ять років). 

Її рекордний 
показник 

сформований 
здебільшого завдяки 

особливій візовій 
політиці у двох 

консульствах, що на 
Закарпатті (Ужгород, 

Берегове), 
зорієнтованих 

значною мірою на 
місцеву угорську 
етнічну спільноту 

Лідерами за 
«найдовшою» 

категорією віз 365+ 
окрім Угорщини 

(22,5%)
 є Естонія 

(15,0%)
 та Німеччина 

(10,3%)

Довгострокові візи 
терміном дії понад 

шість місяців 
найрідше видають 
консульства Данії, 
Греції, Фінляндії, 

Іспанії та Словенії.
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керівник ГО «Європа без 
бар’єрів». – Немає сенсу вима-
гати тих документів, які не мо-
жуть гарантувати безпеку й го-
товність залишитись у країнах 
Євросоюзу. Скажімо, в туристів 
іноді просять не лише підтвер-
дження бронювання готелів, а й 
програми екскурсій, програми 
перебування. Це не той доку-
мент, що дає гарантії безпеки 
особи й допомагає консулові 
оцінити, чи може людина по-
тенційно залишитись на терито-
рії ЄС».

НЕСПОДіВАНКи  
НА КОРДОНі
Окрім фактично двох перелі-
ків документів – на підтвер-
дження мети й готовності по-
вернутися, є також два етапи 
шенгенського бюрократично-
візового сита. Пер  ший людина 
проходить, власне, у стінах по-
сольства чи консульської уста-
нови країни ЄС, а другий – при 

перетині кордону. І ось на 
цьому другому можуть виник-
нути «несподіванки».

Так, із короткотерміновою 
шенгенською візою в паспорті 
аспірант-політолог Національ-
ної академії наук України їхав 
до своєї дівчини, що навчається 
в Угорщині, електричкою з 
Чопа. Угорські прикордонники 
зажадали від нього документа, 
який підтверджував би, що він 
має де жити на території їхньої 
країни. Затримання, стрес, по-
гроза відправити назад, термі-
нові повідомлення додому про 
потребу в іще одному запро-
шенні – ось такий сценарій, 
котрого (як можна спостерігати, 
скажімо, на українсько-польсь-
кому кордоні) справжні контра-
бандисти можуть успішно уни-
кати. «Ніде не було написано, 
що при перетині кордону по-
трібно мати при собі нотарі-
ально завірену копію чи оригі-
нал документа, що підтверджу-

вав би моє місце проживання в 
Угорщині. Цю перевірку робили 
вибірково, – розповідає Тижню 
хлопець. – Я називаю це соці-
альною дискримінацією: якщо 
подорожуєш літаком – ти пре-
стижна людина, якщо елек-
тричкою, то на тебе зовсім по-
іншому дивляться». Певно, угор-
ські прикордонники погано обі-
знані з тим, що PhD-студенти в 
країнах ЄС теж подорожують 
дешевшими видами транспорту, 
що цільова аудиторія для пере-
вірок, професійні спекулянти й 
дрібні контрабандисти, нале-
жить до зовсім іншої вікової та 
соціальної групи українського 
населення, ніж аспіранти НАНУ. 
Саме собою зрозуміло, що під 
час оформлення віз хлопець на-
дав усі потрібні документи. 
Отож, як мінімум, українців по-
трібно ще на етапі видачі візи в 
самих посольствах належним 
чином інформувати про те, що 
вони мають возити при собі всі 
запрошення, всі підтвердження 
місць проживання і бронювань.

У дещо схожу історію, але із 
сумним фіналом потрапив і сту-
дент Дмитро, якого з ЄС депор-
тували. Отримавши в консуль-
стві По льщі мультивізу катего-
рії C строком на 90 днів для від-
відин хрещеного, юнак разом із 
батьком заїхав до нього, а через 
день вирушив далі на відпочи-
нок до Іспанії. «Коли перетнули 
німецький кордон, нас зупи-
нили, перевірили документи – і 
поча лося, – пригадує він «при-
годи» біля Герліца. – Розпиту-
вали, куди їде  мо, з якою метою. 
Дійшло до такого: я підтвер-
джував курсовою з ноутбука, 
що є студентом Університету 
культури, а не їду, щоб заробити 
гроші й лишитися нелегалом». 
Відпочинок в Іспанії був голов-
ною метою подорожі Дмитра, 
проте він навіть не здогаду-
вався, що отримана в консуль-
стві Польщі шенгенка не дасть 
йому можливості цю поїздку 
здійснити. «У суді мені пояс-
нили: «На нашу думку, ви зло-
вживаєте візою, зробили 
польську, щоб потрапити до 
Іспанії. Вам слід було б про-
вести на території Польщі бо-
дай 70–80% часу».

щО РОБиТи
З огляду на бюрократичні хащі 
візового режиму, постає ло-
гічне запитання: чи може гро-

Опитування сайта Тиждень.ua
Чи відчули ви спрощення візового режиму з ЄС?

Не мав нагоди це 
перевірити – 41,05%

Лібералізація = повне 
скасування віз – 21,61%

Так,
отримати
візу стало

легше – 4,32%
Нічого 
не змінилося – 26,54%

Навпаки, 
виникли додаткові 
труднощі – 6,48%

Найбільше віз  
у 2012 році 

українцям видала 
Польща:

 66,8%
 багаторазових,  

із них дві третини 
(43,2% загальної 

кількості) є довго- 
та середньостро-

ковими
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Найбільше 
безплатних віз 
зафіксовано в 
консульських 

установах 
Словаччини 

(46,7%),
 Естонії 

(45%),
 Італії 

(44,6%),
 Чехії 

(41,4%),
 Болгарії 

(39,2%),
 Австрії 

(38,3%),
 Німеччини 

(37,9%),
 Бельгії та Латвії 

(35%). 
Найменше – 

Фінляндії, Данії та 
Литви.

Найчастішою 
причиною відмови 

у візі є 
некомплектний 

пакет документів, 
на другому місці – 
нетипові причини, 

що стосуються, 
наприклад, 

наданої 
недостовірної 

інформації або 
якоїсь невизначеної 

підозри з боку 
консульства щодо 

заявника. Часто 
відмови взагалі не 

пояснюють, а 
папірець, який 

вкладають у 
паспорт заявника, 
не дає зрозумілої 

відповіді.

мадянин посилатися на Угоду 
про спрощене оформлення як 
нормативно-правовий акт пря-
мої дії, який є джерелом прав, 
коли, на його думку, ці права 
були порушені? Експерти ка-
жуть, що все залежатиме від 
спроможності адвоката обґрун-
тувати позицію позивача. Крім 
того, показово, що порядок 
оскарження рішень у видачі 
шенгенських віз може бути не-
реалістичним і недоступним 
для українців. Так, у червні 
2010-го посольство Італії від-
мовило аспірантці Києво-Моги  - 
лянської академії Ганні Прота-
совій у візі для поїздки на що-
дворічну наукову конференцію 
Euroscience Open Forum. У ній, до 
речі, брали участь нобелівські 
лауреати. Формальна причина 
відмови – «недостовірність ін-
формації, наданої стосовно ме-
ти та умов перебування в кра-
їні». Невідомо, чи перевіряли 
працівники консульського від-
ділу робочу електронну пошту 
тими днями, але лист від са-
мого голови EOF Раймона 
Зельца з підтвердженням мети 
поїздки українським аспіран-
там не допоміг. Тоді представ-
ники посольства, а згодом і са-
мого МЗС Італії, до якого звер-
нулась дівчина, вказали на єди-   
но можливу процедуру 
оскар  ження рішення – через 
італійський суд Лаціо, де її ін-
тереси мав би представляти 
лише акредитований італій-
ський адвокат.

«Атмосфера політичних від- 
носин між ЄС і третіми краї-
нами, ситуація з демократією 
та правами людини у відповід-
них країнах є чутливим для 
ЄС чинником, який, проте, не 
впливає суттєво на рівень лібе-
ральності чи, навпаки, суво-
рості візової політики. Про це 
чітко свідчить ситуація з пози-
тивною динамікою видачі віз 
країнами ЄС у Росії, Білорусі та 
Китаї», – підсумовують автори 
громадського моніторингу за 
2012 рік «Візова політика країн 
ЄС в Україні» ГО «Європа без 
бар’єрів», зазначаючи, що лібе-
ральніші підходи до видачі віз 
у Росії та Білорусі деякими кра-
їнами ЄС в Україні «сприйма-
ють як прояв подвійних стан-
дартів». Автори дослідження 
прогнозують, що найближчи-
 ми роками «лібералізація/ска-
сування візових режимів зали-

шатиметься непопулярною по-
літикою в державах Євросоюзу, 
тож успіх дальших зусиль зале-
жить від систематичної роботи 
з цільовими групами, які фор-
мують громадську думку в кра-
їнах ЄС і впливають на полі-

тичні рішення». Отож надалі 
все залежатиме від готовності 
повертатися обличчям до 
українського суспільства тих, 
хто міг би підтримати його в 
найкращих намірах та устрем-
ліннях. 
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Видано
шенгенських віз 

Відмови, %

Відсоток багаторазових віз

Частка  виданих шенгенських віз від загальної кількості,  %

Кількість жителів на одну видану за рік (2011) шенгенську візу

28 41 1316 126 16

5,5 1,5 3,3 4,5 5,0 0,5

38,7 47,3 35,5 11,8 37,0 45,3

100 40,7 8,7 8,1 4,7 4,6

Символічна динаміка лояльності

За підсумками громадського моніторингу «Візова політика країн ЄС в Україні» 
ГО «Європа без бар’єрів»

Серед п’яти країн, де оформлюють найбільшу кількість шенгенських віз, 
Україна має один із найменших приростів їх видачі, а за відсотком відмов 
значно поступається Рос� та Білорусі

Станом на 2011-й Україна зберігала другу позицію у світі за абсолютною 
кількістю виданих шенгенських віз. Утім, порівняно із 2007–2008 роками, 
дистанція між нею та Китаєм, що посів третю сходинку, невпинно 
меншала. Водночас РФ доплюсовувала більш як 1 млн віз щороку 
впродовж 2010–2011 років, і, як наслідок, у 2011-му росіяни отримали 
понад 40% усіх шенгенських віз у світі (ще 2009-го цей показник не сягав і 
30%).
Цікавий контекст візової статистики вимальовується при спробі обрахунку 
«густоти» видачі віз – тобто з’ясування кількості населення, на яку припадає 
одна шенгенська віза. За цим параметром безперечним лідером 
лишається Білорусь (1 віза на 16 осіб), що випереджає Росію (1 віза на 28 
осіб) майже вдвічі, а Україну (1 віза на 41 особу) замалим не втричі.
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біцяв друзям про це не писати. Тому що 
це не подія загальнонаціонального зна-
чення. І взагалі не подія. Але редакція 
наполягає, бо проблема стосується не 

мене одного, такого пофігіста, а й сотень колег і 
десятків тисяч «простих» українців – не журна-
лістів, не дипломатів, не митців, не публічних 
осіб, а звичайних, цілком беззахисних (хіба в ко-
гось залишились ілюзії?) громадян. До того ж 
отримав запрошення на круглий стіл – щось 
про «План дій із візової лібералізації Україна – 
ЄС» (цитата: «Питання для обговорення: як 
Україна виконує завдання з візової лібераліза-
ції? Результати другої хвилі громадського моні-
торингу») – і це мене остаточно розлютило. Га-
разд, розповім, а ви ро-
біть висновки.
Із місяць тому компа-
нія BMW влаштувала 
презентацію нової кон-
цепції комп’ютерного 
сервісу своїх автівок. 
Мене запросили під 
Мюнхен на висвітлення 
одноденної події – туди 
й назад. Як годиться, 
пішов у консульство й, 
оскільки інколи вини-
кає потреба в терміно-
вому відрядженні – не 
так часто, як колись і як хотілося б, але тра-
пляється, – заповнив заяву на багаторазову 
річну візу. В день отримання документів мені те-
лефонує пані з консульства Німеччини й під-
креслено чемно, навіть шанобливо, я сказав би, 
просить негайно, до 11-ї ранку підвезти… член-
ський квиток Національної спілки журналістів. 
Інакше, каже, без цього підтвердження, із самою 
лише редакційною прес-картою вони будуть зму-
шені поставити мені одноразову візу на два дні. У 
перекладі з німецької: не довів ти, що журналіст.
До спілки я вступив «на зорі туманної юності», 
року так 1985-го, тоді вона ще називалася «Союз 
журналистов СССР», але, коли не так давно в 
мене виникла фантазія поновити членство (і, 
додам, заплатити внески за звітний період), від-
повідальний працівник цієї організації (до речі, 
знайомий і колишній співробітник) бігав від 
мене цілий тиждень, ховався, не брав слухавки. 
Може, чимось мій світлий образ його налякав? У 
результаті експрес-опитування з’ясувалося, що 
серед моїх колег у радіусі двох редакцій в НСЖУ 
перебувають одиниці. Решта – так, несортові.
Я вже не кажу, що за останні років 15 безліч ра-
зів бував учасником різних заходів посольства 
Німеччини, куди мене кликали напевне не як 

тусовщика, а саме як журналіста, що запрошу-
вав на ефір, брав інтерв’ю в гостей та працівни-
ків цієї поважної установи теж не злічити, 
скільки… Тобто простий дзвінок, мейл чи факс 
із консульського відділу до пресового в межах 
однієї інстанції… Гаразд, не вимагаймо від чи-
новника неможливого, але логіка?! Перед пред-
ставниками країни, яка дала світові Канта, Ге-
ґеля і Фреґе поставлено простеньке логічне за-
вданнячко: німецька компанія запрошує у 
прес-тур медійника. Або посольство має сум-
ніви у тому, що він справді журналіст, і тоді ло-
гічно перекриває йому кисень (бо якого біса 
йому там робити?), або логічно визнає очевид-
ний факт, і… тоді навіщо зайва довідка?

Я не стільки казився, 
скільки реготав із цієї 
колізії. Але ж є сила-
силенна людей, для 
яких формальні за-
чіпки з боку офіційних 
представництв циві-
лізованих країн (і Ні-
меччина в цьому 
списку далеко не 
остання) – серйозна 
проблема, яка руйнує 
плани, домовленості, 
угоди, просто псує 
життя. Під бла-бла-

бла про «лібералізацію».
Щоправда, існує протилежний порядок, я 

спостерігаю його щодня, а разом зі мною 45 із 
половиною мільйонів українців. Припустімо, 
мене доводить до сказу правило, яким керується 
єврочиновник і яке склав інший, але… це Пра-
вило! Воно працює, може, не ідеально, може, 
його є спосіб якось обійти (ніхто не без гріха, ко-
рупція трапляється навіть у найрозвиненіших 
країнах), зрештою, його можна оскаржити, вдо-
сконалити, скасувати – через суд, через парла-
мент, через пресу, через акції протесту. А є ще 
Світ-Без-Правил, де можна безкарно сфальшу-
вати результати виборів на одній дільниці чи в 
масштабах країни; де можна приїхати з рушни-
цею на поле, щоб зібрати врожай, який посадив 
не ти, а люди з чинними документами власності 
на земельний пай; де заради того, щоб уряту-
вати ментів-ґвалтівників, швиденько організо-
вують нічне засідання суду; де інші судді від-
пускають шахраїв і кидають за ґрати невинних, 
яких під тортурами змусили підписати зізнання 
інші менти… Звісно, бажано було б досягти яко-
гось компромісу між двома крайнощами, але 
світ недосконалий, і якщо обирати з двох поряд-
ків, вгадайте, що я оберу… 

є СиЛА-СиЛЕННА ЛюДЕй, 
ДЛЯ ЯКиХ ФОРМАЛьНі 

ЗАЧіПКи З БОКУ ОФіЦійНиХ 
ПРЕДСТАВНиЦТВ 

ЦиВіЛіЗОВАНиХ КРАїН – 
СЕРйОЗНА ПРОБЛЕМА, ЯКА 

РУйНУє ПЛАНи, ПРОСТО 
ПСУє жиТТЯ



Коли гіганти гальмують

Ц
ього року на країни, що 
розвиваються, за даними 
Міжнародного валютного 
фонду (МВФ), уперше при-

паде понад половина світового 
ВВП за купівельною спромож-
ністю. У 1990-му це була менш 
ніж третина набагато скромні-
шого обсягу валового внутріш-
нього продукту. У 2003–2011-му 
частка країн, що розвиваються, 
у світовому виробництві дода-
вала більш ніж один відсотко-
вий пункт за рік (див. «Безпре-
цедентне зростання»). Винят-
ково швидка динаміка, яка спо-
стерігалася у світі за ці два деся-
тиліття, позначила наймасш-
табнішу в сучасній історії еконо-
мічну трансформацію. Певно, 
це вже ніколи не повториться.

За даними нещодавнього до-
слідження Арвінда Субрама-
ньяна й Мартіна Кеслера з Ін-
ституту міжнародної економіки 
Петерсона (Вашингтон, США), 
від 1960 року до кінця 1990-х 
лише 30% країн, що розвива-

ються (для яких наявна статис-
тика), збільшили виробництво 
на особу швидше, ніж Америка, 
здійснивши так зване зрос-
тання навздогін. Стрибок був 
дещо в’ялим: різниця зменшу-
валася лише на 1,5% за рік. Од-

наче від кінця 1990-х тенденції 
змінилися: 73% країн, що розви-
ваються, змогли обігнати Спо-
лучені Штати із середніми річ-
ними темпами 3,3%. Почасти 
це пояснювалося сповільненням 
зростання в Америці, але насам-
перед причиною було інше.

Найпомітніше зростання 
спостерігалося в чотирьох най-
більших країнах, що розвива-
ються: Бразилії, Росії, Індії та 
Китаї, які економіст банку Gold-
man Sachs Джим О’Ніл охрестив 
у 2001 році абревіатурою БРІК. 
Динаміка цих країн різна і з різ-
них причин. Але вони виділя-
ються як обсягами економік 
(за купівельною спроможністю 
були єдиними державами з по-
над $1 трлн ВВП за межами 
«клубу багатих» ОЕСР), так і за 
темпами зростання (див. «Ри-
вок країн БРІК»). О’Ніл вва-
жав, що за десятиліття вони ста-
нуть передовими економіками, 
навіть якщо не враховувати різ-
ниці в купівельній спромож-

Найдраматичніший і найбільш вибуховий  
в історії період зростання економіки добігає кінця

Безпрецедентне зростання
Частка країн, що розвиваються, у світовому ВВП*
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ЗРОСТАННЯ ГРУПи БРіК 
ЗМіНиЛО РЕШТУ СВіТОВОї 
ЕКОНОМіКи ТАК, щО НА 
йОГО ТЛі БУДь-ЯКі СХОжі 
ПРОРиВи У МАйБУТНьОМУ 
МАТиМУТь БЛЯКЛий  
і НЕПЕРЕКОНЛиВий ВиГЛЯД

ності, – і виявився правий. Сьо-
годні це чотири з десяти най-
більших національних еконо-
мік світу.

Помітне зростання країн, 
що розвиваються, загалом і 
групи БРІК зокрема спричи-
нило багато змін у глобальній 
економіці, серед яких і нега-
тивні. Ціни на сировинні товари 
злетіли до небес, а затрати на 
виробництво й оплату праці 
впали. Бідності в усьому світі 
поменшало. Величезні еконо-
мічні дисбаланси спричинили 
період фінансової нестабіль-
ності й заклали основи для гло-
бальної кризи. Зростання обся-
гів і незмірно більша доступ-
ність робочої сили у країнах, що 
розвиваються, відіграли роль у 
стагнації заробітної плати й 
зростанні нерівності доходів у 
багатих країнах.

Зміщення в бік економік, 
що розвиваються, триватиме й 
далі. Але найбурхливіша його 
фаза, здається, близька до краю. 
В усіх країнах БРІК темпи зрос-
тання впали. Структура його 
теж зазнає зміни, і в новому ре-
жимі воно матиме менше пря-
мого впливу на решту світу. 
Ймовірність того, що в близь-
кому майбутньому інші нероз-
винені країни досягнуть у сво-
єму розвитку масштабу недав-
нього зростання економік БРІК, 
низька: в них немає такого по-
тенціалу для ривка, який мала 
ця четвірка в 1990-х і 2000-х. 
Поступ групи БРІК змінив реш-
 ту світової економіки так, що 
вона нейтралізує всі руйнівні 
наслідки схожих проривів у 
майбутньому. Ці новоявлені гі-

ганти ростимуть іще далі, але 
земля від їхніх кроків уже не 
двигтітиме як колись.

ВЕЛиКЕ ПОВЕРНЕННЯ
Ера країн БРІК почалася на 
присмерку століття, впродовж 
якого рівень життя в різних кра-
їнах світу став дуже відмінним. 
До кінця ХІХ століття еконо-
міка США обігнала китайську і 
стала найбільшою на планеті. 
До 1992 року КНР та Індія, у 
яких проживало 38% населення 
Землі, виробляли тільки 7% усіх 
товарів у світі, тоді як на шість 
багатих країн, де мешкало лише 
12% її людності, припадала по-
ловина обсягу планетарного ви-
робництва. У 1890 році серед-
ньостатистичний американець 
був приблизно вшестеро замож-
ніший за середньостатистич-
ного індійця або китайця. На 
початку 1990-х він був багат-
ший у 25 разів.

Після довгого запрягання 
китайці та індійці почали 

швидко поганяти. Розворот Під-
небесної до економічної лібера-
лізації та глобальних ринків по-
чався у слушний момент із по-
гляду політики, бізнесу й техно-

логії. Багаті держави не особ-   
ливо переймалися питаннями 
глобалізації та дефіцитів поточ-
ного балансу. Америка Білла 
Клінтона, процвітаюча й само-
впевнена, не надто боялася 
зростання китайської промис-
ловості чи перенесення робочих 
місць до Індії. А технології та 
менеджерський інтелектуаль-
ний потенціал, необхідні для 
створення й підтримки склад-
них виробничих ланцюгів, ста-
вали незалежними. Це давало 
компаніям змогу працювати не 
просто за кордоном, а й на різ-
них континентах.

Зменшення витрат на тран-
спортування й комунікації ви-
кликало явище, яке економіст 
Женевського вищого інституту 
Річард Болдвін назвав «другою 
хвилею» глобалізації (першою 
стала сама можливість забезпе-
чувати споживачів однієї кра-
їни товарами з іншої). Із поши-
ренням довших виробничих 
ланцюгів, що сполучили густо-
населені регіони з населенням 
працездатного віку, яке швидко 
зростало, доступною виявилася 
величезна кількість дешевої 
нової робочої сили. За даними 
Глобального інституту Мак -
Кін  сі, від 1980 до 2010 року в 
розвинених економіках з’яви-
лося близько 160 млн робочих 
місць поза аграрним сектором. 
У країнах, що розвиваються, – 
900 млн.

ВиПУСТиТи  
ДжиНА З ПЛЯШКи
Дешева робоча сила дала плоди: 
світова торгівля пішла вперед 
семимильними крока  ми. Екс-
порт товарів у світі виріс від 16% 
глобального ВВП у середині 
1990-х до 27% у 2008 році. 
Частка Китаю в планетарному 
експорті сягнула 11%, причому 
половина ВВП країни припа-
дала на зовнішній сектор. Суб-
раманьян і Кеслер вважають 
Китай першим «мегатрейде-
ром» на міжнародній арені з ча-
сів розквіту Британської імперії.

Зростання торгівлі супро-
воджувалося примноженням 
попиту на сировинні товари, а 
Китай і країни-постачальники 
жадібно поглинали електро-
енергію та сировину: залізну 
руду, мідь і свинець (див. 
«Зміни у світі»). Ці  ни під-
скочили, і це забезпечило 
легкі гроші країнам, що роз-

Ривок країн БРІК                      
ВВП*, зміни порівняно з попереднім роком у %

*Оцінка за часткою ВВП 
за паритетом купівельної спроможності
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Пік пройдено?
Світовий ВВП, зміни порівняно з попереднім 
роком у %*

За даними Goldman Sachs
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виваються, які виробляли си-
ровину, тим самим спричи-
нивши масштабний бум, який 
пішов на користь як членам 
БРІК – Росії та Бразилії, так і 
меншим державам, серед яких 
багато африканських.

Від 1993 до 2007-го середній 
темп економічного зростання в 
Китаї становив 10,5% щороку. 
Індія, яка менше залежала від 
торгівлі, спромоглася забезпе-
чити відповідну динаміку на 
рівні 6,5%, що удвічі з надлиш-
ком перевищує середній темп 
зростання США. Спільна частка 
двох країн у світовому виробни-
цтві більш ніж подвоїлася і сяг-
нула майже 16%. Швидко нарос-
тали глобальні фінансові дисба-
ланси. Від 1999 року розвинуті 
країни мали дефіцит поточного 
рахунку, який у 2006-му сягнув 
піка – майже 1,2% їхнього ВВП. 
Позитивне сальдо сукупного 
поточного балансу країн, що 
розвиваються, дійшло того ж 
таки року пікової позначки 4,9% 
валового внутрішнього про-
дукту.

Валютні інтервенції при-
звели до сплеску експорту, він 
став більш некерованим із 
боку урядів. Після фінансових 
криз кінця 1990-х багато країн, 
що розвиваються, почали на-
копичувати доларові резерви 
для захисту від раптового від-
пливу іноземної валюти. Ство-
рення резервів допомогло їм 
утримувати обмінні курси 
нижчими й забезпечити від-
носно дешевий експорт. Осо-
бливо захоплювався форму-
ванням валютних запасів Ки-
тай, який тепер має про чор-
ний день $3,5 трлн, накопиче-
них здебільшого після 2000 
року. На всі країни БРІК при-
падає десь $4,6 трлн золотова-
лютних запасів.

Це збирання резервів стало 
фактором перенасичення гло-
бальних заощаджень, внаслі-
док чого низькі відсоткові 
ставки посприяли зростанню 
запозичень державного і при-
ватного секторів багатого світу. 
Дехто вважає, що маніпулю-
вання валютою також пригні-
чувало споживання на ринках, 
що розвиваються, тож їхній 
експорт до великих розвинутих 
країн на зразок Америки не 
врівноважувався відповідним 
зростанням у споживанні ім-
портних товарів.

Утім, хоча ефект нещодавніх 
швидких змін відчуватиметься і 
в віддаленому майбутньому, 
самі зміни вже сповільнюються. 
Чимало ознак свідчать про те, 
що досягнуто поворотного 
пункту. Нові ринки й далі наро-
щуватимуть економічну вагу. 
Але темпи цього зростання спо-
вільняться. Дні стрімкого злету 
БРІК уже позаду.

ГЛиБОКО ВДиХНіТь…
Частка країн, що розвиваються, 
у виробництві уже не збільшу-
ється так швидко, як у 2000-х. 
2009-го її приріст становив 
майже півтора відсоткового 
пункту. Зараз він знову опус-
тився нижче одного. Це відпові-
дає разючому сповільненню тем-
пів зростання країн БРІК. У 2007 
році економіка Китаю розширю-
валася небувалими темпами – 
14,2%. Індія демонструвала темп 
зростання 10,1%, Росія – 8,5%, а 
Бразилія – 6,1%. І ось тепер, 2013 
року, за прогнозами МВФ, в Ки-
таї динаміка становитиме лише 
7,8%, в Індії – 5,6%, а в Росії та 
Бразилії – 2,5%.

Не дивно, що це означає 
менший внесок країн БРІК у 
глобальне зростання. У 2008 
році на них припадали дві тре-
тини приросту світового ВВП. 
У 2011-му – половина, у 2012-му – 
трохи менше. МВФ прогнозує, 
що приблизно на цьому рівні 
вони залишатимуться ще п’ять 
років. За передбаченням Gold-
man Sachs, ґрунтованим на фун-
да  ментальному аналізі, част  ка 
країн БРІК і далі зменшувати-
меться впродовж тривалого пе-
ріоду. Інші економіки, що роз-
виваються, дещо компенсують 
це вповільнення. Проте від цих 
ринків не очікують стрибка, 
здатного відвернути загальне 
гальмування темпів глобаль-
ного зростання (див. «Пік 
пройдено?»).

Хоча серед них є і такі, що 
мають солідний потенціал для 
зростання. Goldman Sachs опри-
люднив список «наступних 11» 
(Н11), куди входять, зокрема, 
Бангладеш, Індонезія, Нігерія, 
Мексика й Туреччина. Але низ-
 ка причин дає підстави вва-
жати, що ця одинадцятка не ма-
тиме аж такого впливу, як БРІК.

Перша – ці країни менші. 
Сукупне населення «наступних 11» 
заледве перевищує 1,3 млрд 
осіб. Це менше за половину на-

селення БРІК і лише трохи 
більше за людність Індії – члена 
четвірки з найбільшими пер-
спективами зростання.

Друга – зараз Н11 багатші, 
ніж БРІК на початку свого злету. 
На думку економістів, що біль-
 ша різниця у ВВП на особу будь-
якої країни порівняно з ліде-
ром, то швидше може зростати 
її економіка. Зважений за кіль-
кістю населення середній по-
казник ВВП на особу в «наступ-
них 11» уже становить 14% від-
повідного коефіцієнта у США. 
Коли члени БРІК починали своє 
сходження, у них цей показник 
дорівнював усього 7% амери-
канського ВВП. Саме тому висо-
кий потенціал для зростання 

зберігається в Індії, де стрімко 
збільшується населення і ця 
величина й досі становить 
лише 8%.

Річ не лише в Н11. Світ зага-
лом має менший потенціал, 
щоб наздогнати розвинуті кра-
їни, ніж раніше. Держави з най-
більшою кількістю населення 
зараз не такі вже й бідні, а 
бідні – не такі вже й густонасе-
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ЕКОНОМіЧНУ ВАГУ,
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СПОВіЛьНЯТьСЯ; ДНі 
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ються, зменшилося разом із 
дисбалансом поточних рахун-
ків. Від 2011-го китайські золо-
товалютні резерви практично 
не змінилися. І справді, остан-
німи роками відплив резервів – 
проблема деяких країн, що роз-
виваються.

Сповільнення нових еконо-
мічних гігантів тривожитиме 
насамперед мешканців тих дер-
жав, де зростання забезпечило 
вищий рівень життя й розпа-
лило апетити до продовження 
цієї тенденції. Але такі зміни не 
обов’язково мають бути болю-
чими. У Китаї загальне сповіль-
нення динаміки може бути не 
страшним для працівників, 
якщо частка споживання в 
економіці збільшуватиметься 

швидше, ніж інвестиції. А от в 
Індії картина не така пози-
тивна.

Приплив може справді під-
няти всі човни; зате відплив 
покаже, хто забув надягти 
плавки. Несприятливі умови 
даватимуться взнаки фінансо-
вим системам країн, що розви-
ваються, тож інвестори вже 
починають хвилюватися. Якщо 

За даними МВФ, The Economi�
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лені. Через два десятки років 
інтенсивного зростання на чолі 
з країнами БРІК незаможних 
людей стало значно менше. 
1993 року близько половини 
світу жило, маючи менш ніж 
5% американського ВВП на 
особу, за даними аналізу ста-
тистики МВФ (див. «Наздога-
няти не так уже й багато»). 
У 2012 році рівень відсікання 
бідної половини світу пересу-
нувся на 18%.

Третя причина, чому не-
можливо повторити результат 
БРІК, – сам розмах успіху. Сві-
това економіка набагато масш-
табніша, ніж колись: удвічі 
більша в реальному обрахунку 
порівняно з 1992 роком (за 
дани  ми МВФ). Це означає, що 
нові країни, які розвиваються, – 
БРІК, Н11 чи всі разом – пови-
нні продемонструвати вищий 
абсолютний приріст виробни-
цтва для забезпечення темпів 
економічного зростання на 
рівні 1990–2000 років.

Ту ж таки математику за-
стосовують до ринків праці. 
Нове збільшення обсягів робо-
чої сили віднині не зможе на-
стільки легко змінити світову 
економіку. Той мільярд робо-
чих місць, який, за оцінкою 
Глобального інституту Мак-
Кінсі, з’явивсь у 1980–2010 ро-
ках, підняв економіку на 115%. 
Якщо у світі від 2010 до 2040 
року буде створено ще мільярд 
робочих місць, це означатиме 
збільшення зайнятості лише на 
51%. Вражає, але не настільки.

ДОВЕДЕТьСЯ ДУжЕ 
ПОСТАРАТиСЯ
Те, як світова економіка відреа-
гувала на підйом країн БРІК, 
зробило її менш уразливою до 
таких потрясінь у майбутньому. 
Ринки відгукнулися на різке 
підвищення попиту й цін на си-
ровинні товари. Підприємства й 
домогосподарства економлять; 
бізнес та уряди країн поквапи-
лися розробляти нові ресурси 
(що ми спостерігаємо нині на 
прикладі буму видобутку слан-
цевого газу й нафти в Північній 
Америці).

Пристосування валютних 
курсів зменшило дефіцити пла-
тіжних балансів. Китайський 
юань подорожчав відносно до-
лара приблизно на 35% від 2005 
року. Накопичення валютних 
резервів країнами, що розвива-

центральним банкам не вда -
сться керувати відходом капі-
талу, то повільне зростання 
може перейти у відверте падін-
 ня. Багато країн зрозуміють, 
що експорт сировини більше не 
буде опорою. Економіст Девід 
Джекс (Університет Саймона 
Фрейзера, Британська Колум-
бія, Канада), який вивчає дов-
готривалу динаміку цін на си-
ровину, вважає, що вони, мож-
ливо, увійшли в затяжний пе-
ріод слабкого зростання.

У міжнародному масштабі 
знижена динаміка, ймовірно, 
спонукатиме лідерів держав по-
силити співробітництво й дасть 
новий поштовх лібералізації. 
Ера БРІК почалася загалом за 
відсутності нової лібералізації в 
торгівлі (хоча вступ Китаю до 
СОТ став важливою віхою); у то-
варообміні й так спостерігалося 
здорове зростання, тож оцінити 
вплив на нього лібералізації 
було важче. Сповільнення може 
привернути увагу до проблем 
світової торгівлі. Зокрема, ве-
лику вигоду може забезпечити 
угода щодо нетарифних обме-
жень.

Проте є небезпека розвороту 
в протилежному напрямку. Ба-
гатий світ обережніше ставить-
 ся до глобалізації, ніж за 10 чи 
20 років до цього, й більше заці-
кавлений у підтримці власної 
експортної конкурентоспро-
можності. Століття тому остан-
 ня велика ера торговельної інте-
грації закінчилася війною й від-
крила шлях поколінню еконо-
мічного націоналізму та міжна-
родних конфліктів. Регіональні 
торговельні угоди, які нещо-
давно почали з’являтись у вели-
ких кількостях, можуть озна-
чати рух до створення угрупо-
вань у світовій економіці. А спо-
вільнення динаміки в нині ве-
ликих країнах БРІК може закін-
читися таким внутрішнім на-
пруженням, яке держава здатна 
зняти лише борючись із зовніш-
нім ворогом. Чи зможе світ бу-
дувати й далі видатну еру зрос-
тання? Це дуже залежатиме від 
того, чи крокуватимуть нові гі-
ганти шляхом ширшої глобаль-
ної співпраці, чи, навпаки, спо-
тикатимуться, падатимуть і, в 
найгіршому випадку, воювати-
муть. 

СПОВіЛьНЕННЯ ДиНАМіКи  
У ВЕЛиКиХ КРАїНАХ БРіК 
МОжЕ ЗАКіНЧиТиСЯ ТАКиМ 
ВНУТРіШНіМ НАПРУжЕННЯМ, 
ЯКЕ ДЕРжАВА ЗДАТНА ЗНЯТи 
ЛиШЕ БОРюЧиСь іЗ 
ЗОВНіШНіМ ВОРОГОМ

Мільярд 
робочих місць, 

який,  
за оцінкою 

Глобального 
інституту МакКінсі, 

з’явився в 
неаграрному 

секторі від 1980  
до 2010 року, 

підняв  
економіку на 

115%
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населення 
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більшістю 
найлегших шляхів 

до процвітання
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Енергоресурс 
учорашнього 

дня

Р
озквіт нафтової доби роз-
почався досить недавно. 
Звісно, моряки Близького 
Сходу звикли до водоне-

проникних човнів іще 6 тис. ро-
ків тому, однак масштабний ви-
добуток чорного золота старту-
вав 1859-го після нафтового 
страйку в Пенсильванії. Перший 
барель коштував $18 (близько 
$450 за нинішніми цінами). Із 
нафти робили гас, що став голов-
ним джерелом штучного світла, 
коли виник дефіцит китового 
жиру, спричинений промисло-

вим винищенням океанських ве-
летнів. Інші продукти переробки 
нафти – надто нестабільні або 
тьмяні для освітлення – спалю-
вали або викидали. Утім, із роз-
витком двигунів внутрішнього 
згорання, який настав кілька ро-
ків потому, бензин і дизель теж 
стали в пригоді.

Відтоді попит на нафту по-
стійно зростає (за винятком де-
яких спадів у 1970-х та 1980-х ро-
ках), з огляду на дедалі більшу 
популярність пересування авто-
мобілями, літаками й кораб-
лями. Три п’яті її зрештою опи-
няються в баках для пального. 
Мільярди китайців та індійців, 
наживши статки, квапляться 
сіс ти за кермо, тож великі наф-
тові компанії, Міжнародне енер-
гетичне агентство (МEA) та Енер-
гетична інформаційна адміні-
страція США прогнозують підви-

щення попиту й надалі. Один із 
галузевих гігантів, британська 
компанія BP вважає, що від ни-
нішніх 89 млн барелів за день 
він доросте до 104 млн у 2030 
році.

ОСТАННі КРАПЛі НАФТи
Гадаємо, її експерти помиля-
ються: популярність нафти 
майже на піку. Йдеться не про 
той «пік», який за кілька років 
до цього моменту широко обго-
ворювали декотрі теоретики 
(останнім часом вони чомусь 
мовчать), ведучи мову про кі-
нець зростання і, зрештою, змен-
шення поставок. На наш погляд, 
упаде радше попит, а не пропо-
зиція. У розвинутих країнах 
він уже сягнув свого піка й від 
2005 року зменшується. Навіть 
попри наявність усіх цих нових 
водіїв у Пекіні та Делі, дві техно-
логічні революції вгамують сві-
тову спрагу чорного золота.

Першу таку революцію роз-
почав техасець Джордж Міт-
челл, який нещодавно пішов із 
життя. Він агітував за метод гід-
ророзриву для забезпечення 
масштабного видобутку нетра-
диційного газу на пластах гли-
нистих сланців. Цей метод, а та-
кож велика кількість нововід-
критих покладів традиційного 
газу довели світові резерви бла-
китного палива до обсягів, здат-
них забезпечити людство уже 
не на 50, а на 200 років наперед. 
У США, де завдяки панові Міт-
челлу видобуток сланцевого газу 

За даними BP
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прогресує, скраплений або комп-
римований газ потрапляє до ба-
ків вантажівок, автобусів, фурго-
нів тощо. Крім того, газ може за-
мінити нафту на кораблях, елек-
тростанціях, нафтохімічних за-
водах, а також в опалювальних 
системах житлових і промисло-
вих приміщень. Таким чином, 
кілька мільйонів барелів чор-
ного золота, що їх використову-
ють щодня, будуть замінені ним 
до 2020 року.

Іще одна революційна но-
винка – технологія регулювання 
для автомобілів. Бурхливий роз-
виток конструкцій двигунів та 
авто також створює загрозу до-
мінуванню нафти. Насамперед 
це ефективність самого двигуна 
внутрішнього згорання. Бензи-
нові й дизельні мотори стають 
дедалі більш економічними. Ма-
теріали для виробництва авті-
вок – легшими й міцнішими. 
Зростає популярність електро-
мобілів та гібридних авто, а та-
кож транспорту, що працює на 
природному газі або з водневим 
двигуном. Це, безумовно, підко-
ригує попит на наф  ту. Згідно з 
підрахунками аналітиків банку 
Citi, якщо ефективність легкових 
і вантажних автомобілів у сенсі 
витрат пального зростатиме в се-
редньому на 2,5% за рік, змен-
шення попиту на нафту гаранто-
ване. За їхнім прогнозом, «наф-
тового піка» слід очікувати вже в 
наступні кілька років – на рівні 
менш ніж 92 млн барелів за 
день.

Певна річ, що галузевих гі-
гантів та МEA це не втішить. 
Вони наголошують: більшості 
країн, що розвиваються, треба 
буде пройти довгий шлях, перш 
ніж вони матимуть стільки ав-
томобілів і такий кілометраж 
пробігу на особу, як Сполучені 
Штати.

Однак нераціонально екстра-
полювати минуле багатих країн 
на майбутній бум Азії. Еколо-
гічну політику, що за рахунок су-
ворих стандартів ефективності 
для транспорту прагне обме-
жити попит на пальне в Європі 
та Америці, реалізують і в краї-
нах, що розвиваються. Відне-
давна Китай запустив у дію 
власну програму економічності. 
Якщо країна рішуче візьметься 
послаблювати залежність від ім-
портованої нафти й запровадить 
політику кардинального переве-
дення транспортної системи на 

гібридні автомобілі, попит на 
наф  ту постраждає ще більше.

НА ПіКУ
Однак споживання чорного зо-
лота, не виключено, збільшать 
кілька взаємопов’язаних чинни-
ків. По-перше, Саудівська Ара-
вія, що контролює 11% нафто-
вого виробництва й має най-
більшу резервну потужність, 
може знизити ціни заради біль-
ших прибутків і відповідно поси-
лити попит. Але, крім того, вона 
здатна скоротити виробництво, 
щоб підняти ціни, і тоді попит 
упаде ще дужче. По-друге, якщо 
його обмеження сприятиме 
зменшенню цін на нафту, водії 

можуть повернутися до нееконо-
мічних автівок, як це було, коли 
вона подешевшала в 1990-х. 
Хоча запровадження суворіших 
стандартів щодо викидів у май-
бутньому має ускладнити таку 
опцію.

Якщо попит на чорне золото 
бодай стабілізується, серйозні 
наслідки не за горами. Трохи по-
кращиться екологічна ситуація. 
Газовий транспорт викидає 
менше двоокису вуглецю, ніж 
той, що працює на бензині.

Корпоративна ієрархія також 
зміниться. Нині Exxon Mobil 
конкурує з Apple як найпотуж-
ніша у світі компанія. Однак 
Exxon та інші нафтові гіганти – 
більш вразливі, ніж здається. 
Дослідна компанія Bernstein 
стверджує, що вартість видо-
бутку бареля нафти з арктичних 
чи інших технологічно (або полі-
тично) вибагливих покладів, ко-
штує нині $100. Можливо, нафта 
й газ досі мають гідне майбутнє в 
бізнесі, однак справа обіцяє 
стати менш прибутковою.

Обмеження попиту матиме 
насамперед геополітичні на-
слідки. Нафта лежить в основі 
клептократії Владіміра Пу-
тіна. Кремлеві буде складніше 
нав’язувати країні свою волю, 
якщо головне джерело його 
влади похитнеться. Для саудів-
ських монархів високі ціни на 
нафту – це спосіб підтримувати 
баланс бюджету й оплачувати 
щедрі соціальні програми, щоб 
заспокоїти невдоволену молодь, 
яка виходить на вулиці з протес-
тами. Величезні фінансові ре-
зерви можуть якийсь час стри-
мувати її, та якщо нафтові гроші 
поповнюватимуть королівську 
скарбницю менш активно, то під-
куповувати опозицію буде склад-
ніше й загроза перевороту 
стане реальнішою. Американці, 
які прагнуть до енергетичної са-
модостатності за рахунок слан-
цевого газу, в майбутньому на-
вряд чи ставитимуться до араб-
ських союзників так само по-
блажливо, як раніше. У часи роз-
квіту нафтовидобутку чорне зо-
лото виявилося джерелом бага-
тьох конфліктів. Можливо, ця 
його роль залишиться незмін-
ною і в добу занепаду. А все ж 
таки більшість людей тішити-
меться змінами. 

За даними Citi Research
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Vamos a la playa*
Європейці відпочивають більше за китайців та американців.  
Чи не через їхнє байдикування нині потерпає економіка єврозони  

Н
арешті серпень! Фруктів 
удосталь, море тепле… 
Навіть здається, ніби в по-
вітрі відлунює морська 

ода Шарля Трене «La Mer». 
Влітку порушується звичний по-
рядок Європи. Місто перекочо-
вує до села. Мешканці звільня-
ють мегаполіси, по вінця запов-
нені іноземними туристами. 
Північна Європа подається до 
Південної, дозволяючи останній 
менше перейматися режимом 
економії.

Успішний туристичний се-
зон може означати відновлення 
економіки для Іспанії, а Греції 
дати надію на списання боргів 
кредиторами. Єврократи поли-
шили Брюссель, сподіваючись, 
що цього року їм не доведеться 
повертатися через ще одну літню 
кризу в єврозоні. Канцлер Ні-
меччини Анґела Меркель буде 

відсутня майже три тижні, час-
тину часу проведе в італійських 
Альпах. Тоді як французький 
президент Франсуа Олланд від-
почиватиме лише тиждень по 
черзі з прем’єром Жан-Марком 
Еро. Інші міністри – два, але му-
сять перебувати неподалік і мати 
змогу не зволікаючи за потреби 
повернутися на робоче місце. 
Урядовці невдоволені, але 
Олланд непохитний: «У часи 
кризи навіть двотижнева від-
пустка – це розкіш».

Справді, чимало європейців 
мають скромніші канікули: 
їдуть на менше днів або шука-
ють дешевше житло. Утім, опла-
чувана відпустка для Європи – 
це святе. Йдеться і про країни 
англосаксонської та германської 
групи, і про романські держави. 
Відповідно постає питання: чи 
достатньо працюють європейці, 

коли боргова криза триває чет-
вертий рік поспіль? Саме байди-
кування закидають їм амери-
канські друзі та китайські конку-
ренти.

1930 року Джон Мейнард 
Кейнс застерігав в «Економіч-
них можливостях для наших 
онуків», що приріст статків 
призведе до небаченого байди-
кування. За наступні 100 років 
праця стане таким рідкісним 
явищем, що «ми мудрувати-
мемо, як прилаштувати хліб на 
масло заради раціонального її 
розподілу». Прогноз Кейнса 
щодо тригодинного робочого 
дня виявився ілюзією, але він 
мав рацію щодо загальної тен-
денції: робочий час поступово 
зменшувався (з 3 тис. год на рік 
наприкінці XIX століття до 
1,5–2 тис. на сьогодні). Порів-
нювати різні країни не зовсім 
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доцільно, однак європейці загалом 
поставилися до вільного часу з біль-
шим ентузіазмом, аніж американці. 
За підрахунками Організації еконо-
мічного співробітництва та розви-
тку (ОЕСР), останні нині працюють 
у середньому 1790 год на рік, тоді як 
французи – 1480, а німці – 1400 год, 
чим можна пояснити те, чому аме-
риканці заможніші. Однак кіль-
кість годин – це не єдине пояс-
нення. Попри стереотип про ліни-
вих мешканців Півдня, іспанці, 
португальці та італійці працюють 
довше за німців, а греки взагалі 
2030 год на рік.

За словами європейців, вони оби-
рають дозвілля замість доходів у 
межах соціальної моделі, що є 
справедливішою і гарантує більше 
здоров’я та щастя, ніж американська. 
На їхню думку, ситуація в США ано-
мальна: це єдина багата країна, у за-
конодавстві якої не прописана опла-
чувана відпустка. Три чверті тамтеш-
ніх працівників мають оплачуваний 
відпочинок, що в середньому перед-
бачає лише 21 день на рік включно з 
державними святами, в той час як у 
розпорядженні європейців 20–40, а 
то й більше днів. Однак ідея цивілізо-
ваного відпочинку видається менш 
переконливою, коли зростають по-
датки, урізаються заробітні плати та 
звільняються держслужбовці. Чому 
відпустки мають імунітет до режиму 
економії? Краще працівники втра-
чали б їх, аніж зарплати чи робочі 
місця.

ДУХ СТАХАНОВА
У часи війни робітників заводів за-
кликали виробляти більше. То чому 
б європейцям, які переживають най-
гіршу економічну кризу з часів Дру-
гої світової війни, не погодитися по-
працювати на тиждень довше. Може, 
День праці (святкується в Європі  
1 травня) має стати днем реальної 
праці? Чи це занадто по-сталінськи? 
Більшість економістів стверджують, 
що загалом активніша трудова діяль-
ність мала б сприяти зростанню ВВП, 
хоча й невідомо наскільки. Та невже 
компаніям справді потрібні додат-
кові робочі години, коли стільки без-
робітних? Якщо не буде відпусток, 
працедавці матимуть додаткові ви-
трати або знижуватимуть погодинну 
оплату? А хто купуватиме додаткові 
товари? Не вдасться заробити влас-
никам готелів і ресторанів. Тривалі-
ший робочий день може позначитися 
на продуктивності. Під час Першої 
світової війни військові заводи збіль-
шили її завдяки зменшенню надмір-
ного робочого часу (люди тоді пра-

цювали до 100 год на тиждень). Утім, 
нині американці трудяться більше за 
європейців і мають вищі показники 
погодинної продуктивності праці.

Але в будь-якому разі, звичайно, 
ніхто не переконує, що для подо-
лання кризи потрібно більше відпо-
чинку. За висновком Британської на-
ціональної статистичної служби, до-
даткові вихідні (на кшталт діаман-
тового ювілею королеви Єлизавети 
ІІ) призвели до зниження ВВП. То-
рік Швейцарія, одна з найзаможні-
ших країн світу, шляхом референ-
думу відмовилася від пропозиції 
зменшення пенсійного віку, щоб 
звільнити робочі місця для безро-
бітної молоді. Натомість було вирі-
шено, що працівники пізніше вихо-
дитимуть на пенсію, щоб заощадити 
кошти держави для своїх майбутніх 
пенсій. А рішення працювати більше 
років не надто далеке від рішення 
продовжити робочий рік.

Та річ у тім, що навіть намагання 
коригувати оплачувані відпустки 
викликають запеклий опір. Коли 
Італія спробувала перенести деякі 
свята, які припадають на середину 
тижня, правовірні Неаполя за-
явили, що чудо Святого Януарія, – 
вважається, що саме 19 вересня  
(і щонайменше у два інші конкретні 
дні) мертва кров священномученика 
стає рідкою і гарячою, – не можна 
перенести за бюрократичним розпо-
рядженням. За словами генераль-
ного секретаря Конфедерації євро-
пейських профспілок (ETUC) Берна-
детт Сегол, скасування 2008 року 
державного свята, що відзначалося в 
понеділок після Святої Трійці, не за-
безпечило помітного зростання конку-
рентоспроможності Франції. У будь-
якому разі не можна відмовлятися від 
тяжко здобутих благ заради економіч-
ної доцільності. Здається, навіть керів-
ників компаній не надто захоплює 
ідея змушувати співробітників до 
важчої праці. Федерація працівни-
ків європейських компаній Business 
Europe заявила, що не порушувала 
питання про зменшення оплачува-
них канікул. Дістати коментар її 
президента Емми Марчеґальї не 
вдалося, бо вона… у відпустці. Тож 
автор цієї статті визнає свою по-
разку. Втомлений і пригнічений, він 
залишить ручку на столі та неохоче 
подасться у тритижневу відпустку, 
заспокоюючи себе лише піснею The 
Beatles «Here comes the sun. And I say, 
it’s all right…» («Ось і сонце. І я скажу: 
це добре…»). 

*«Усі на пляж!» (ісп.) – назва по-
пулярної в Європі пісні 
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Комедія демократії 
Сенсація італійської політики – популістський «Рух 5 зірок» Беппе 
Ґрілло створив прецедент, який може трансформувати політику  
і в інших країнах

«Н
аша мета – здо-
бути 50% голосів 
на наступних ви-
борах, і ми її до-

сягнемо!» – ще півроку тому 
зухвало виголошував зі сцени 
Беппе Ґрілло, лідер «Руху 5 зі-
рок». Нове політичне утворення 

стало головним відкриттям 
останньої кампанії в Італії – 
здобуло 25,5% голосів на парла-
ментських перегонах у лютому 
завдяки обіцянкам «очистити 
політику», змести старий ко-
румпований політичний клас 
і забезпечити безпосередню 
участь електорату в ухваленні 
рішень. Однак за півроку попу-
лярність «Руху» впала на 5%. На 
місцевих виборах, які відбулися 
в 500 містах Італії, йому вдалося 
перемогти лише у двох. Част-
ково розчарування виборців по-
яснюють тим, що парламентарії 

від «5 зірок» відмовилися фор-
мувати уряд із будь-якою з ін-
ших партій, таким чином по-
сприявши об’єднанню в широку 
коаліцію тих самих представни-
ків старої політичної еліти, яку 
вони критикують: лівих і пра-
вих на чолі з Берлусконі. 

Після фіаско на місцевих ви-
борах депутатка від «Руху 5 зі-
рок» Аделе Ґамбаро заявила 
журналістам, що причиною 
цього вважає «неправильну ри-
торику» лідера Беппе Ґрілло, 
мовляв, він відлякує виборців 
своєю неконструктивною пози-
цією і радикальними висловлю-
ваннями (на кшталт того, що 
італійський парламент є «смер-
дючим могильником»). Остан-
ній відреагував на критику про-
позицією виключити Ґамбаро з 
лав партії, що й було зроблено в 
результаті онлайн-голосування 

її членів із поясненням: «Слова 
сенаторки Ґамбаро, не пого-
джені з парламентськими гру-
пами, зашкодили репутації 
«Руху 5 зірок» і є її особистою 
думкою, яка не відповідає дій-
сності». На знак солідарності з 
депутаткою політичну силу по-
кинули ще троє колег. Загалом 
після виборів із «Руху 5 зірок» 
були виключені або добро-
вільно пішли близько десятка 
депутатів. Аргументуючи своє 
рішення, вони говорять про 
«задушливу атмосферу», «стра-
тегію терору», «полювання на 
відьом». «Рух 5 зірок» став 
«персональною партією Ґрілло з 
феодальною системою прав-
ління», – заявила пресі екс-
депутатка Фабіола Аніторі. 

НОВий БЕРЛУСКОНі Чи 
МУССОЛіНі?
Через свою різкість та емоцій-
ність Беппе Ґрілло швидко став 
не менш суперечливою фігурою 
в італійській політиці, ніж Сіль-
віо Берлусконі. Після лютневих 
виборів закордонні журналісти 
писали про перемогу двох клоу-
нів, шукаючи паралелі в пове-
дінці політиків. Прибічник 
«Руху 5 зірок» Джуліо Сансеве-
ріно вважає такі порівняння не 
зовсім коректними: «Це правда, 
що і Берлусконі, і Ґрілло вміють 
спілкуватися з народом. Проте 
перший не є коміком, він кари-
катура. Ставить ріжки, робить 
«ку-ку» Меркель, кепкує. Дру-
гий – сатирик, його стиль гу-
мору кардинально інший. Бер-
лусконі перестав бути смішним, 
із жартів Ґрілло досі регочуть». 
Безперечно, багаторічний до-
свід роботи коміком – один із 
факторів, завдяки якому остан-
ній, а разом із ним «Рух 5 зірок» 
стали популярними. На Апенні-
нах Ґрілло знали задовго до рі-
шення піти в політику, його 
блог читали мільйони. За сло-
вами експерта з політичних ко-
мунікацій Крістіана Ваккарі, він 

ЗІРКА № 1. Лідер «Руху 5 
зірок» Беппе Ґрілло вміло 
скористався іміджем 
коміка в політичних цілях
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«Рухові 5 зірок» 
сьогодні 

симпатизує 

20%
 італійців 

«РУХ 5 ЗіРОК» ДОВіВ, щО 
ВиГРАТи ВиБОРи МОжНА,  
НЕ МАюЧи ВЕЛиКиХ 
ФіНАНСОВиХ ТА МЕДійНиХ 
РЕСУРСіВ. УСЕ, щО 
ПОТРіБНО, – ОБРАТи 
ЯСКРАВОГО ЛіДЕРА і ВГАДАТи 
НАСТРОї ЕЛЕКТОРАТУ

уміло скористався іміджем ко-
міка в політичних цілях: «Якщо 
мітинг влаштовує інший полі-
тик – це просто політик, який 
говорить. А на мітинги Ґрілло 
приходять, бо він розважає лю-
дей. Для багатьох мотивація 
така: ходімо послухаємо, зазви-
чай квитки на його виступи по 
€50, а зараз безплатно! А потім 
вони думають: чому б і не про-
голосувати за нього?».

Нині той самий Ґрілло, за-
вдяки якому «Рух 5 зірок» здо-
був шалений успіх, перетво-
рився на джерело проблем своєї 
політичної сили – на його адресу 
лунають звинувачення в автори-
таризмі. Закидаючи амораль-
ність іншим політикам, він не 
терпить інакодумства всередині 
своєї партії. Критичні запитання 
читачів його блогу залишаються 
без відповіді, тих, хто з ним не 
погоджується, Ґрілло цькує як 
«тролів», журналістів звинува-
чує у змові проти нього. Британ-
ський часопис The Spectator на-
віть надрукував провокаційну 
статтю, в якій порівняв його з Бе-
ніто Муссоліні. «До Муссоліні 
Ґрілло далеко, історія не повто-
рюється», – не погоджується по-
літолог П’єрджорджо Корбетта, 
автор книжки про феномен 
«Руху 5 зірок». На його думку, ця 
партія наступила на ті самі 
граб лі, на які раніше ставали 
інші популістські рухи: намага-
ючись протистояти представ-
ницьким механізмам у політиці 
та пропагуючи «пряму демокра-
тію», вона скотилася до автори-
таризму свого лідера. 

УТОПіЯ «ПРЯМОї 
ДЕМОКРАТії»
Ідея «прямої демократії» забез-
печила «Руху 5 зірок» голоси ба-
гатьох виборців, які відчували, 
що їх не чують інші політичні 
сили. Під час лютневої парла-
ментської кампанії ідеолог руху 
Джанроберто Казаледжо пере-
конував: нові технології, насам-
перед інтернет, створюють мож-
ливість прямої участі громадян 
у прийнятті політичних рішень 
й управлінні державою без тра-
диційного посередництва пар-
тій. Люди пропонують закони й 
обговорюють їх у мережі, там 
само голосують. При цьому дер-
жава заощаджує на утриманні 
політиків і знижується ризик 
корупції – таке бачення майбут-
нього привабило багатьох. Се-

ред інших ідей, які знайшли 
відгук поміж італійців, – пропо-
зиція заборонити балотуватися 
тим, кого було засуджено хоча б 
у першій інстанції, обмеження 
на перебування тієї самої особи 
в парламенті до двох термінів, 
відмова від державного фінан-
сування політсил. Частину з 
цих пропозицій парламента-
ріям від «Руху 5 зірок» вдається 
втілювати в життя. Наприклад, 
половину зарплат вони поверта-
ють у бюджет, як і гроші на ви-
борчу кампанію. Справді, кан-
дидатів у депутати від цієї по-
літсили обирали за допомогою 
онлайн-голосування, і кожен 
має право запропонувати зако-
нопроект на сайті. Однак схоже 
на те, що «пряма демократія» 
закінчується там, де думки чле-
нів «Руху» не збігаються з дум-
кою їхнього лідера. 

«ЗіРКОВі» УРОКи
Як свідчать опитування, «Рух 5 
зірок», попри все, лишається до-
волі популярним: йому симпа-
тизує 20% італійців. Чимало з 
них, як-от 37-річний лікар Джу-
ліо Сансеверіно, збентежені ви-
ключенням «дисидентів», од-
нак виправдовують їх моло-
дістю політичної сили: «Є пра-
вила, і якщо хтось їх порушує, 
він має піти. Можливо, політ-
силі справді бракує демократії, 
однак її в ній набагато більше, 
ніж в інших партіях». 

Успіх «Руху 5 зірок» також 
створив важливий прецедент, 
який надихає активістів за кор-
доном. У Греції з’явилася 
«Драхма 5 зірок», яка запози-
чила чимало ідей італійських 
колег. П’єрджорджо Корбетта 
прогнозує, що політсили такого 
штибу можуть виникати і в ін-
ших країнах, де сильне почуття 
громадського невдоволення. 
Найкориснішим для охочих по-
вторити успіх «Руху 5 зірок» 
може стати його досвід ведення 
електоральної кампанії і вико-
ристання інтернету. Партія до-
вела, що виграти кампанію 
можна, не маючи величезних 
фінансових та медійних ресур-
сів. Усе, що потрібно, – обрати 
яскравого лідера, вгадати на-
строї електорату, завдяки ін-
тернету дати голос тим, кого за-
звичай не чути. Ґрілло та його 
команда цілковито відмови-
лися від дорогих традиційних 
методів політичної реклами: 

білбордів і телевізійних роли-
ків, зосередившись на мобіліза-
ції прибічників у мережі та ор-
ганізації живих виступів на 
площах. Це, на думку Крістіана 
Ваккарі, стало головним кози-
рем: «З 1994 року, відколи на 
політичній арені з’явився Бер-
лусконі, всі були переконані, 
що політика – те, що відбува-
ється в телевізорі, а не на вули-
цях. Однак багато виборців вто-
милися від телевізійної полі-
тики, вважають її формою, за-
критою для участі людей, віді-
рваною від них. Ґрілло був єди-
ним, хто систематично спілку-
вався з електоратом на місцях». 
Він також відмовився брати 
участь в різноманітних ток-
шоу, таким чином підкреслю-
ючи свою відмінність від ліде-
рів інших партій. Саме це й 
стало новиною – про «Рух 5 зі-

рок» на ТБ говорили не менше, 
ніж про інших.

Щоб і далі надихати Італію 
та світ, «Рухові 5 зірок» варто 
провести роботу над помил-
ками, кажуть експерти. Адже, 
відмовившись співпрацювати з 
іншими партіями, політсила 
фактично унеможливила ухва-
лення пропонованих нею зако-
нів. Займаючи неконструктивну 
позицію і критикуючи все і всіх, 
Ґрілло ризикує ще більше втра-
чати підтримку виборців, вва-
жає Корбетта. «Ґрілло дав голос 
частині італійського електорату, 
яка почувалася зневаженою, і з 
цього погляду зробив позитив-
ний внесок у демократію. Однак 
він не здатний втілити в життя 
решту складових демократич-
ного процесу: урядувати, шу-
кати компроміс із іншими полі-
тичними силами задля реаліза-
ції спільних цілей». Те, що від-
бувається сьогодні з «Рухом 5 зі-
рок», свідчить: лише існування 
інтернету недостатньо, щоби 
трансформувати політику. 
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Автор:  
Віталій Огієнко

Невилікувані  
хвороби минулого 

Н
а Різдво 25 грудня 1989 
року на території вій-
ськової частини Тиргові-
ште за рішенням наспіх 

зібраного трибуналу було роз-
стріляно багаторічного керів-
ника Комуністичної партії Ру-
мунії Ніколае Чаушеску та його 
дружину Єлену, другу за впли-
вовістю людину в країні. По-
дружжю довелося на гелікоп-
тері втікати з охопленого по-
встанням Бухареста, а потім ав-
томобілем, аж поки їх не схо-
пила армія. Румунія стала єди-
ною країною Центральної Єв-
ропи, у якій комуністичний ре-
жим було скинуто в результаті 

повстання, а колишнього кер-
манича страчено в жахливий 
спосіб. 

жОРСТКА ПОМСТА 
У жодній іншій державі грома-
дяни не відчували такої ненави-
сті до комуністичного режиму. 
Румунія була однією з найбідні-
ших країн у Європі, харчові про-
дукти видавали за талонами, ви-
користання електроенергії та па-
лива було лімітоване. Повно-
владним господарем у країні 
була спецслужба Секуритате, 
яка викрадала і вбивала незгод-
них. Культ особи «генія Карпат», 
як називали провладні медіа Ча-
ушеску, не поступався за своєю 
силою культу Сталіна, однак на-
багато перевершував його за іді-

отизмом. Чаушеску був у захваті 
від Кім Ір Сена та Мао Цзедуна й 
навіть намагався впровадити де-
які східні рецепти «на шляху до 
кращого життя» в Румунії. Кар-
тинка заможного життя періоду 
розвиненого соціалізму з екра-
нів телевізорів разюче контрас-
тувала не тільки з реальністю, а 
й зі способом життя його ро-
дини, що потопала в розкоші. 
Інакше кажучи, Румунії кінця 
1980-х років був властивий стан-
дартний набір атрибутів кому-
ністичного режиму, помноже-
ний на місцеву специфіку. За-
кони та здоровий глузд заміня-
лися волею однієї людини та 
придвор ної кліки.

Революція 1989-го стала пе-
реломним моментом в історії 

Тиждень продов-
жує серію публіка-
цій про діяльність 
інституцій пам’яті  
в країнах 
Центрально-
Східної Європи, їх-
ній внесок у деко-
мунізацію та від-
новлення історич-
ної пам’яті після 
десятиліть пану-
вання тоталітарних 
режимів. Цього 
разу пропонуємо 
огляд румунського 
досвіду в подо-
ланні комуністич-
ної спадщини. 
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Виступ 
президента 
Траяна Бесеску 
в парламенті 
зі звітом про 
злочини 
комуністич-
ного режиму

СиТУАЦіЯ В ПОЛіТиЦі 
ПАМ’ЯТі РУМУНії ЗМіНиЛАСЯ 
У 2006 РОЦі, КОЛи КРАїНА 
ГОТУВАЛАСЯ ДО ВСТУПУ В єС 

Невилікувані  
хвороби минулого 

країни, яка провела вододіл 
між тоталітарним минулим і 
демократичним теперішнім. 
Утім, навіть після успішного 
скинення диктатора ставлення 
до комуністичного режиму та 
до особи Чаушеску лишилося 
неоднозначним. Частина насе-
лення вважає соціалістичне 
минуле нелегітимним і кримі-
нальним, інші ж, особливо в 
часи економічної кризи та по-
шуку уявного відчуття соціаль-
ної захищеності, з ностальгією 
озираються на той період. 

У всіх країнах Центральної 
Європи комуністичне минуле 
було переоцінено та засуджено, і 
Румунія тут не стала винятком, 
хоча й робила це не так сис-
темно й послідовно, як решта. 

Невдовзі після повалення 
диктатури в країні було заборо-
нено Компартію, хоча колишні 
партійні функціонери швидко 
пристосувалися до нових умов і 
зберегли контроль над багатьма 
сферами країни. Суспільство час 
від часу вступало у фазу гарячих 
дискусій, однак держава уни-
кала активних кроків на шляху 
до переоцінки комуністичного 
минулого. Наступники румун-
ських червоних, що були при 
владі у 1990–1996-му та 2000–
2004-му, блокували всі подальші 
ініціативи у цьому напрямі.

СиМВОЛіЧНЕ ЗАСУДжЕННЯ 
Ситуація змінилася 2006 року, 
коли країна готувалася до 
вступу в ЄС. Із метою набли-
ження до європейських стандар-
тів політики пам’яті в Бухаресті 
постала Комісія з аналізу кому-
ністичної диктатури в Румунії, 
заснування якої довгий час до-
магалися дисиденти, історики та 
громадські активісти. Створена 
при президентові, вона була по-
кликана сприя ти інтенсивні-
шому дослідженню епохи кому-
нізму в країні. Хоча треба зазна-
чити, що аналогічна інституція 
до цього часу вже тут існувала. 
Однак Інститут дослідження 
злочинів комунізму координу-
вав прем’єр-міністр Калін 
Попеску-Тарічану, який тоді пе-
ребував в опозиції до президента 
Траяна Бесеску. 

Комісія складалася з 20 чле-
нів і 39 експертів: учених, інте-
лектуалів і дисидентів, призна-
чених її головою професором 

університету Мериленду (США) 
Владіміром Тісменяну. Вона діс-
тала привілейований доступ до 
всіх архівів Румунії, що для цієї 
країни було безпрецедентним 
кроком. 

У результаті проведених до-
сліджень було опубліковано 
650-сторінковий звіт, який ви-
кривав злочини, скоєні комуніс-
тичною владою в Румунії. Бе-
сеску зачитав його у стінах пар-
ламенту й уперше в новітній іс-
торії держави офіційно засудив 
тоталітарний режим і його зло-
чини. Звіт Комісії викликав кри-
тику, зокрема через те, що на 
його підготовку пішло лише три 
місяці й були допущені фактичні 
помилки. Під час виступу ру-
мунського очільника частина де-
путатів з опозиційних політсил 

навіть влаш тувала обструкцію. 
Це втім, зрозуміло з огляду на 
те, що понад третина депутатів 
тогочасного парламенту обі-
ймала в комуністичний період 
важливі посади.

Політична складова опри-
людненого звіту полягала та-
кож у тому, що в ньому було 
згадано кількох відомих румун-
ських політиків – опонентів Бе-
сеску (ім’я одного з них прозву-
чало в доповіді 28 разів, а ін-
ший фігурував як придворний 

Попри певні 
кроки Румунії на 

шляху до 
переоцінки 

власної 
комуністичної 

спадщини, 
значна частина її 

громадян досі 
ностальгує за 

епохою Чаушеску    
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поет Чаушеску). У відповідь ті 
закинули йому вибіркове вико-
ристання історії з метою ки-
нути тінь на своїх супротивни-
ків, що за режиму Чаушеску 
були не останніми людьми в 
країні. Й навіть звинуватили 
самого президента в співпраці 
із Секуритате, адже той у 1980-х 
був капітаном корабля дале-
кого плавання, а отже, мав зві-
тувати перед румунськими 
спецслужбами. Бесеску відки-
нув усі звинувачення, зая-
вивши, що ці контакти були 
суто формальними. 

Сама доповідь та взаємні за-
киди, що супроводжували ро-
боту Комісії, викликали неабия-
кий резонанс у румунському 
суспільстві, й ця тема на певний 

час стала топовою в тамтешніх 
медіа. 

Доповідь містила низку реко-
мендацій, більшість із яких, 
утім, не були виконані, зокрема в 
частині спорудження монумента 
жертвам тоталітаризму, від-
криття Музею комуністичної 
диктатури і навіть офіційного 
відзначення Дня пам’яті жертв 
комунізму в Румунії. Не мали 
конкретних практичних наслід-
ків заклики Комісії надати фі-
нансову підтримку, безоплатний 
проїзд та лікування колишнім 
політичним в’язням. 

Парламент навіть не ухва-
лив відповідної резолюції, що 
мала нагадувати, за задумом 
членів Комісії, резолюцію № 
1481 Парламентської асамблеї 
Ради Європи «Про необхід-
ність міжнародного засу-
дження злочинів тоталітарних 

комуністичних режимів» від 
2006 року. 

Також лишаються нереалізо-
ваними пропозиції щодо різних 
заходів проти осіб, що були від-
повідальними за організацію та 
здійснення репресій, починаючи 
від зменшення їхнього пенсій-
ного утримання й закінчуючи 
скасуванням деяких актів, при-
йнятих на початку 1990-х, які об-
межують кримінальне прова-
дження проти них у зв’язку з тер-
міном давності.

ДЕКОМУНіЗАЦіЯ В Дії 
Таким чином, доповідь стала 
радше важливим символічним 
актом і не привела до карди-
нального зламу в політиці 
пам’яті у Румунії. Попри це, 

певні зміни все ж таки були. 
Найбільший прогрес, зокрема, 
спостерігався в архівній галузі та 
запровадженні люстраційних 
механізмів. Доступ до матеріалів 
спецслужб для жертв, родичів, 

колишніх інформаторів, дослід-
ників значно спростився.

Ще 1999 року було створено 
за німецькою моделлю Інсти-
туту Гаука Національну раду з 
дослідження архівів Секуритате. 
Остання не лише покликана опі-
куватися файлами комуністич-
них спецслужб, а й здійснює пе-
ревірку фактів можливої співп-

раці з колишніми органами осіб, 
які претендують на державні по-
сади. Перевірці підлягає доволі 
широке коло людей, починаючи 
від кандидатів у президенти й 
закінчуючи лідерами церковних 
і громадських організацій. 
Особи, які обіймають публічні 
посади, зобов’язані за законом 
підтвердити або спростувати 
факт співпраці із Секуритате. 
Щоправда, визнання факту та-
ких зв’язків не тягне за собою 
жодних юридичних наслідків. 
Якщо ж чиновника спіймають 
на брехні, то він має бути пока-
раний за це аж до звільнення. 

До 2008-го Рада сама мала 
право публікувати відомості 
щодо колишніх інформаторів та 
агентів Секуритате, однак після 

рішення Конституційного суду 
за позовом одного з депутатів ру-
мунського парламенту вона 
лише встановлює факт співпраці 
та робить відповідне подання до 
суду, який приймає рішення про 
звільнення. Згідно із законом від 
2004 року службовці, які працю-
ють у юридичній системі, також 
мають підписати декларації про 
неколаборацію з румунськими 
комуністичними спецслужбами.

У 2010-му нижня палата пар-
ламенту ухвалила закон, за яким 
усі особи, що працювали в сило-
вих структурах комуністичного 
режиму, мали бути позбавлені 
права обіймати публічні посади. 
Однак після приходу до влади 
Соціал-демократичної партії Ві-
ктора Понти його скасував Кон-
ституційний суд. 

Провідною інституцією 
пам’яті в країні на сьогодні є Ін-

РУМУНСьКА МОЛОДь ВжЕ НЕ 
РОЗГЛЯДАє КОМУНіСТиЧНі 
ЧАСи ЯК щОСь АКТУАЛьНЕ 
ДЛЯ ДНЯ ТЕПЕРіШНьОГО 

2

1

ПРИВИДИ 
МИНУЛОГО. 
На фото 
демонтаж 
пам’ятників 
комуністичної 
доби (1), 
закатовані 
румунські 
політв’язні 
(2), розстріл 
родини 
Чаушеску 
(3), музей 
у в’язниці 
Секуритате (4)
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ститут дослідження злочинів ко-
мунізму в Румунії, який за мож-
ливостями цілком можна порів-
няти з польським та чеським 
аналогами (див. Тиждень, № 
9, № 22/2013). На сьогодні його 
очолює Владімір Тісменяну. За-
ймається установа науковими 
дослідженнями і має право звер-
татися до суду в разі виявлення 
злочинів комуністичного ре-
жиму, таких як застосування 
тортур, насильне психічне ліку-
вання, викрадення та вбивство 
людей тощо. Інститут реалізував 
низку цікавих проектів. Зо-
крема, було створено кілька баз 
даних, зокрема фотографій соці-
алістичного періоду (налічує по-
над 10 тис. зображень), в’язнів 
Секуритате та місць поховань 

жертв комуністичного терору. 
Також інститут веде список зло-
чинців тоталітарного режиму. 

Далеко не повний перелік 
видавничих проектів Інституту 
також свідчить про його значні 
фінансові та організаційні ре-
сурси. Наприклад, було видано 
перший у країні підручник «Іс-
торія комунізму в Румунії», «Іс-
торія Секуритате», «Словник 
комунізму», «Досвід ув’язнення 
в комуністичній Румунії» тощо. 
Установа курирує низку науко-
вих проектів, зокрема тих, що 
стосуються методів роботи Се-
куритате з дисидентами, функ-
ціонування відділу кадрів при 
ЦК КП Румунії, життя філо-
софського факультету Буха-
рестського університету за ко-
муністичного режиму тощо. 
При Інституті діють два музеї, 
створені на базі колишніх 

в’язниць румунських комуніс-
тичних спецслужб. 

Більшість комуністичних 
символів і пам’ятників були де-
монтовані. Також вилучено зо-
браження портретів Ніколае та 
Єлени Чаушеску. Довгий час му-
сувалась ідея знесення мону-
мента героям комунізму в Буха-
ресті та побудови на його місці 
собору національного спасіння, 
однак згодом храм вирішили по-
будувати в іншому місці. 

Також у країні функціонують 
Міжнародна комісія з вивчення 
Голокосту в Румунії при прези-
дентові (створена 2003-го, ви-
вчає, зокрема, участь румунів у 
винищенні євреїв під час Другої 
світової), Національний інститут 
дослідження тоталітаризму (за-

снований 1993-го, досліджує на-
цистський і комуністичні тоталі-
тарні режими), а також Інститут 
румунської революції (постав за 
ухвалою парламенту 2004-го 
для наукового аналізу причин, 
розгортання і наслідків револю-
ції 1989 року).

УСЕ щЕ В ПОЛОНі 
ВЛАСНОГО МиНУЛОГО 
Комуністична минувшина все 
ще лишається чутливою темою 
для румунів, що, втім, харак-
терно для всіх країн Централь-
ної Європи. Дискусії стосу-
ються і революції 1989 року, зо-
крема обставин страти Чау-
шеску. За результатами опиту-
вання фундації «Відкрите сус-
пільство», проведеного у 
2009-му, 53% румунів усе ще 
вважають комунізм доброю 
системою, а 38% молоді переко-

нані, що за його часів було 
краще, ніж тепер. 

Можна зрозуміти ностальгію 
людей старшого віку за соціаліс-
тичними часами, однак як пояс-
нити некритичне і навіть при-
хильне ставлення до тоталітар-
ної епохи молодого покоління, 
яке ніколи не жило за режиму 
Чаушеску? Річ у тому, що ру-
муни, особливо молодь, вже не 
розглядають комуністичний пе-
ріод як щось актуальне для дня 
теперішнього. Радше воно по-
стає для них такою собі «іншою 
країною» – краєм, де вони ні-
коли не були. 

Люди не готові дати оцінку 
минулому, адже це передбачає 
певну активність і зайняття пев-
ної громадянської позиції. Бага-

тьом румунам важко зрозуміти, 
навіщо це потрібно, у чому поля-
гає актуальність тих дій і що це 
означатиме для них самих. 
Зв’язок між минулим і теперіш-
нім затирається, як і усвідом-
лення того, що в майбутнє треба 
йти без колишніх невилікуваних 
хвороб. Румунія слугує незапере-
чним підтвердженням цієї тези.

Звичайно, якщо суспільство 
динамічно розвивається, як, на-
приклад, у країнах Балтії або Че-
хії, і водночас активно прово-
дить переоцінку минулого, то 
громадяни більше схильні ві-
рити політикам, які закликають 
їх до таких кроків. Коли ж люди 
відчувають проблеми і державні 
діячі не акцентують уваги на 
тому, щоб дати раду важкому 
минулому, то складно вимагати 
від них високої громадянської 
свідомості. 

За результатами 
опитування 

фундації «Відкрите 
суспільство», 

проведеного у 
2009 році, 

53%
 румунів усе ще 

вважають комунізм 
доброю  

системою, а 

38%
 молоді 

переконані, що за 
його часів було 

краще, ніж тепер
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Автор:  
Петро 

жижиян

Вони поруч
Польська рок-музика незнана в Україні, бо більшість вітчизняних 
фанів року все ще перебувають у культурній парадигмі радянських 
часів, коли був «русскій рок» і «все інше»

В
ідзначення 70-річчя тра-
гічних подій на Волині 
втягнуло в орбіту проти-
стояння не лише політичні 

кола, а й культурні. Щоправда, 
це стало несподіванкою для 
останніх. Так, євродепутат від 
Польщі Януш Войцеховський за-
кликав музикантів польсько-
українського гурту Enej змінити 
його назву. На думку парламен-
тарія, вона прославляє одного з 
керівників УПА Петра Олійника 
(псевдо Еней). Спекуляції поль-
ських «патріотів» змусили гіта-
риста колективу Мирослава Ор-
тинського написати на своїй сто-
рінці у Facebook звернення до по-
ляків та українців про те, що 
учасники Enej прагнуть не ді-
лити, а, навпаки, об’єднувати і 
їхня творчість є поза політикою.

НЕВіДОМі СУСіДи
В Україні ситуація з  гуртом Enej 
залишилася поза увагою сус-
пільства. І це не дивує, адже 
про існування цього гурту, 
заснованого українцями 
з Ольштина, який грає 
ска, рясно перемежова-
ний елементами укра-
їнського та польського 
фолк-року, у нас зна-
ють одиниці, як і про 
польську рок-музику 
загалом. Приміром, в 
українській Вікіпедії 
про гурт Dżem можна 
прочитати, що це 
блюз-рок-колектив, 
який вважається од-
ним із найважливі-
ших гуртів в історії 
польської рокової і 
блюзової музики. 
Якщо не брати до уваги 
різноманітні статис-
тичні дані, більше ні-
чого в статті не наво-
диться. А між тим для 
Польщі Dżem – то ціла 
епоха. Його перший 
професійний альбом 
«Cegła» надовго став 

каноном для всієї польської рок-
музики. Пік популярності гурту 
припадає на 1980-ті та першу по-
ловину 1990-х – часи перелом-
них і болісних змін в історії кра-
їни, коли політична, економічна 
та світоглядна криза пронизала 
всі сфери життя тамтешнього 
суспільства. Музика Dżem стала 
тим свіжим вітром, що приніс 
людям відчуття невідворотності 
змін на краще, віру в людину.  

Другим у списку таких знако-
вих гуртів наших сусідів є 
VooVoo, заснований 1985 року. За 
свою довгу творчу кар’єру спро-
мігся видати понад 30 альбомів. 
Його музика – органічне поєд-
нання року, польських фоль-
клорних мотивів і джазу. Україн-
цям цей колектив відомий за-
вдяки співпраці з нашими «Гай-

дамаками», що вилилась у спіль-
ний альбом «Voo Voo i 
Haydamaky», сингл до якого 
«Wyszła młoda» визнаний най-
кращою піснею літа на Націо-
нальному радіо Польщі 2009-го. 

Кажучи про польську сцену, 
не можна оминути увагою й 
Akurat із містечка Бєльско-
Бялої, створений 1994 року. Їхня 
музика – це ска з елементами 
року і регі. Гурт вважають жи-
вим класиком саме цього на-
пряму в Польщі. Фактично 
можна стверджувати, що поль-
ський ска розпочався з Akurat. 
Їхні пісні переважно філософ-
ського спрямування вже багато 
років не втрачають своєї попу-
лярності серед слухачів. 

Польсько-лемківсько-укра  ї н-
сь кий LemON – теж помітне 
явище тамтешньої сцени. Коротка 
історія колективу, заснованого 

2011 року, – яскравий приклад 
того, для чого потрібні різ-

номанітні талант-шоу. 
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РЕйТиНГ НАйКРАщиХ РОК-ГУРТіВ ПОЛьщі*

1. Dżem
Без перебільшення культовий гурт. Смерть лідера Ри-
шарда Ріделя в 1990-х не призвела до розпаду ан-
самблю. Dżem продовжує активну концертну діяль-
ність. 2010 року випущено альбом «Muza».
Рекомендований альбом: «Cegła»

2. Czerwone Gitary
У Польщі його порівнюють із The Beatles. Став одним із 
найвідоміших в історії польської музики. Нині гурт ак-
тивно концертує.
Рекомендований альбом: «Czerwone Gitary 3»

3. Budka Suflera
За майже 40-річну кар’єру рокери з Любліна продали 
не один мільйон дисків. Унікальний голос вокаліста 
Кшиштофа Цуґовського й досі приваблює широку ауди-
торію.
Рекомендований альбом: «Cisza»

4. Perfect
Один із найпопулярніших гуртів, створений наприкінці 
1970-х років. У його складі відзначилися серед інших 
Барбара Тшезлевська й Збіґнєв Голдис. Від 1994 року 
колектив очолює Ґжеґож Марковський.
Рекомендований альбом: «Perfect»

5. Kult
Яскравий представник польської альтернативи. Понад  
30 років історії гурту – це величезна кількість концер-
тів, десятки альбомів і кілька книжок. Тексти Казика 
Сташевського ніколи не залишали байдужими слухачів.
Рекомендований альбом: «Posłuchaj, to do ciebie»

6. Lady Pank
Кістяк формації утворюють харизматичні Ян Борисевич 
і Януш Панасевич. Вона давно посіла своє заслужене 
місце серед найкращих польських гуртів.
Рекомендований альбом: «Lady Pank»

7. Republika
Представники «нової хвилі» польського року. Колектив 
перестав існувати у 2001-му після смерті свого лідера 
Ґжеґожа Цеховського. Republika створила одну з найві-
доміших польських пісень – «Biała flaga».
Рекомендований альбом: «Nowe sytuacje»

8. Breakout
Легендарний гурт. Його лідери Міра Кубасинська й Та-
деуш Налепа давно стали визначними постатями поль-
ського блюз-року.
Рекомендований альбом: «Blues»

9. Maanam
Справжній чистий рок-н-рол. Величезна популярність 
прийшла до гурту завдяки вокалістці Корі (Ользі) Яц-
ковській. Наприкінці 2008 року Maanam припинив 
свою діяльність. 
Рекомендований альбом: «Maanam»

10. Bajm
Поп-рок група з неповторною вокалісткою Беатою Козі-
драк уже багато років не втрачає популярності.
Рекомендований альбом: «Bajm»

Успіх формації, утвореної за-
вдяки шоу Must Be the Music, роз-
почався з пісні «Litaj ptaszko», ви-
конаної лемківською говіркою. 
Завдяки композиції «Dewiat» 
гурт вийшов до фіналу конкурсу і 
здобув першість у третьому се-
зоні. До речі, переможцями пер-
шого стали музиканти з Enej. 
Лише констатація: у всіх чоти-
рьох сезонах польського талант-
шоу перемогли гурти, що грають 
музику з елементами україн-
ського фолку. Причому їхні учас-
ники не приховують свого похо-
дження і всіляко його підкреслю-
ють. За словами фахівців, пер-
шість Enej та LemON засвідчила 
брак якісного музичного про-
дукту з фольклорним колоритом у 
Польщі. Фактично їхня творчість 
стала справжнім трендом сучасної 
польської музики. 

Перелік невідомих в Україні, 
але надзвичайно цікавих поль-
ських рок-гуртів можна продо-
вжувати і далі. Хто з вітчизняних 
цінителів музики хоча б раз у 
житті чув щось про Kult, Strachy 
na Lachy, Lady Pank, happysad, 
Elektryczne Gitary? Хіба що люби-
телі дет-блек-метал в Україні зга-
дають назви легендарних поль-
ських гуртів Behemoth, Vader, 
Hate, Decapitated. Ці колективи 
давно зажили всесвітньої слави. 
У самій Польщі вони популярні 
не тільки поміж прихильників 
цього нішевого напряму, а й се-
ред ширшої аудиторії. Тут якраз 
повною мірою виявляється міс-
цевий патріотизм – Behemoth і 
Vader не є елементами масової 
польської музичної культури, але 
про їхнє існування знають прак-
тично всі.

МОНОПОЛіЗАЦіЯ «РУССКіМ 
РОКОМ»
Польський рок навіть не має шан-
сів позмагатися з російським за 
рівнем промоції в Україні. Що 
таке сучасний «русскій рок»? 
Його місце в нинішній російській 
культурі яскраво продемонстру-
вало святкування 1025-річчя хре-
щення Русі. Виступ гуртів «Во-
скресенье» і «Алиса» став чи не 
головною музичною подією під 
час відзначання цієї дати. І в 
цьому полягав головний культур-
ний моветон тих святкових захо-
дів. Адже рок у його чистому ви-
гляді не повинен бути частиною 
святкування будь-якої релігійної 
події. За своєю сутністю він за-
вжди був виразником інших ідей. 

Та в головах апологетів су-
часного «Русского міра» таке по-
єднання є цілком органічним. 
Після розпаду СРСР православ’я 
стало частиною маскульту на 
пост радянському терені, праг-
нучи замінити собою «мораль-
ний кодекс будівника кому-
нізму». В тій новій реальності 
старому доброму російському 
року знайшлося місце, а саме 
«служба государева». Коли це 
стало зрозуміло навіть найвідда-
нішим фанатам, він почав втра-
чати популярність. Концерти 
«легенд» відвідують ті, кому вже 
за 40, і вимагають старих хітів: 
вони приходять по ностальгію, а 
не щоб почути щось нове. Тож 
нині російський рок – це специ-
фічний музичний напрям, який 
повільно вмирає, нікому не по-
трібний навіть у своїй країні.  

Чому ж наші музичні фахівці  
досі годують українського слу-
хача «русскім роком», залиша-
ючи поза увагою цілий пласт 
культури сусідньої Польщі? Чому 
на Radio ROKS не почуєш Dżem 
чи тих самих Akurat, VooVoo, 
проте завжди знайдеться місце 
для численних представників ро-
сійського року? Найочевиднішою 
видається версія про те, що мене-
джери наших радіостанцій так і 
не змогли поки що вийти за межі 
власного містечкового світо-
гляду. Для них навколишній світ 
свого часу поділявся на дві час-
тини: СРСР і все інше. Польща, 
на жаль, їм не цікава. Ця світо-
глядна обмеженість людей, які 
жили на «рабочіх окраінах» об-
ласних центрів УРСР, призводить 
до того, що працівникам телека-
налів і радіо станцій навіть не 
спало на думку поцікавитись: а 
чи є в Польщі той рок? Ті, хто має 
вплив на сучасну українську му-
зику і культуру, не хочуть вийти 
за межі своєї зони комфорту і 
спробувати усвідомити себе час-
тиною чогось відмінного від «су-
часної версії СРСР» – євразій-
ського «Русского міра». Саме такі 
люди взяли на себе відповідаль-
ність казати, що вони все знають 
про смаки української аудиторії. 

Хочеться вірити в те, що 
польська рок-музика знайде свій 
шлях до нашого слухача, бо вона 
того варта. Щоб це сталося, бага-
тьом українцям треба для по-
чатку перестати з ностальгією 
дивитися на Схід, а все ж таки 
озирнутися навколо й побачити 
те, що перебуває зовсім поруч. *З
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Реальність 
майбутнього
Режисер «Елізі  ума» Ніл Бломкамп  
про наукову  
фантастику та погляд  
на Землю через 150 років

Н
іл Бломкамп ріс у Йоган-
несбурзі й завжди захоп-
лювався науковою фан-
тастикою, хоча ніколи не 

був типовим зацикленим на ній 
заучкою – сам 33-річ  ний півден-
ноафриканець називає себе в 
ми  нулому розумником-спорт  сме -
ном. Любов Бломкампа до нау-
кової фантастики не полишала 
його в роки юно сті, коли він із 
батьками у 18 років переїхав 
до Ванкувера (Канада). 

Кар’єру починав як худож-
ник візуальних ефектів. Пра-
цював у кіно і на телебаченні. 
Коли йому був 21, номінувався 
на «Еммі» за візуальні ефек  ти, 
зняв чимало короткометражок. 
Вперше привернув увагу 
світу 2009-го, коли 
вийшла його де-
бютна повноме-
тражна стрічка – 
науково-фан тас -
тичний «Район 
№ 9», що заро-
бив $200 млн у 
прокаті, а ще чо-
тири номінації на 
«Оскар», зокрема 
в категоріях «Най-
кращий фільм» і 
«Най кра  щий сце-
нарій». Тепер він по-
вертається на широкі 
екрани зі ще однією 
кінокартиною, теж 
науково-фанта стич  -
ною, хоча з більшим 
розмахом. Події в 
«Елізіумі» відбува-

ються у 2154 році. На той час на 
Землі є два класи людей: дуже 
заможні, які мешкають на бездо-
ганній космічній станції «Елі-
зіум», і ті, що виживають на 
перенаселеній та виснаженій 
планеті.

Попри величезний масштаб 
дійства, на комп’ютері монту-
вали близько 900 кадрів, що на-
прочуд мало для фантастичного 
екшна з таким бюджетом. Нато-
мість режисер вирішив зні  мати 
все вживу, де тільки можливо, 
підбираючи найяскраві  ші лока-
ції в Мексиці.  

У. Т.: Чи перегукується тематично 
«Елізіум» із «Районом  

№ 9»? Який меседж ви 
в нього заклали? 

– Взагалі-то я не 
намагався зняти щось 
схоже на мій поперед-

ній фільм. Для мене 
«Елізі  ум» – інший по-
гляд на жит   тя на Землі 
з перспективи 2013 ро -
ку. У ньому є картини 
сьогодення. Напри-

клад, зараз багаті 
замовляють усю му -

зику, а резуль-
тату чи розв’я-
 зан  ня проб  ле-

 ми масової бід-
ності немає. Ніхто 

не знає, як це зробити. 
А якщо рішення не-
можливе, то й месе-
джу немає – просто 
даєш можливість 

інакше подивитися на світ, у 
якому ми живемо.

У. Т.: Чому, на вашу думку, нау-
кова фантастика часто змальо-
вує таке темне майбутнє? 

– Я не можу говорити за ін-
ших людей, які знімають таке 
кіно. Моя версія майбутнього 
темна, недобра. Тому просто 
філь  мую стрічку, яка вербалізує 
те, куди, на мій погляд, ми рухає-
мося. Думаю, якщо роботи інших 
режисерів аналогічно антиуто-
пічні, то і в них такий самий об-
раз майбутнього. 

У. Т.: У «Районі № 9» було чи-
мало насильства. Певно, у новій 
стрічці воно теж буде. Звідки та-
кий потяг до жорстоких сцен?  

– Мені подобаються фільми, 
де чимало насильства, – чи то на-
укова фантастика 1980-х, чи екш-
 ни, чи стрічки 1970-х. Наприк-
лад, одна з моїх улюблених стрі-
чок такого штибу – «Робокоп» 
Пауля Вергувена. Мені до впо-
доби сатира в ній. Там немає по-
няття насильства як рішення або 
як меседжу. Просто таке собі візу-
альне, «попсове» насилля: ви-
бухи, стрілянина.

У. Т.: Багато найвідоміших екш-
нів чи фантастичних блокбасте-
рів створюються за франшизою. 
«Елізіум» – виняток. Чому?

– Мушу сказати одне: я дуже 
відірваний від решти Голлівуда. 
Просто працюю над своїм і гадки 
не маю, що там думають чи роб-
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ЗАВжДи ХОЧЕТьСЯ БіЛь  ШЕ 
РЕАЛіСТиЧНОСТі, ТОМУ 
НАМАГАєШСЯ МАКСиМАЛьНО 
НАБЛиЗиТи АКТОРіВ ДО 
СЕРЕДОВищА ФіЛьМУ

лять. А що стосується «Елізіума», 
то його не так і важко було зро-
бити, бо спонсор повірив в успіх. 
Я описав, як бачу фільм, і йому 
дуже сподобалося. 

У. Т.: Ви спеціально набрали 
багато латиноамериканських 
акторів? 

– Дія відбувається в майбут-
ньому – у спустошеній Північній 
Америці. Я хотів показати мігра-
цію між двома Америками, те, 
що Південна мігрувала до Пів-
нічної, ніби кордони стерлися. 
Коли шукав акторів, мені сподо-
балися кілька мексиканців і бра-
зильців. Найкраще, що вони з 
країн, які варяться в цьому. Там 
величезний розрив між бідними 
і багатими, а ця тема якраз пору-
шується у фільмі. Особисто я вва-
жаю, що розрив поглиблювати-
меться. Хоч би як ми старалися 
змінити це зараз, така, мабуть, 
людська природа. 

У. Т.: Одна з найяскравіших ло-
кацій фільму – величезний і по-
вний нечистот смітник у Мехіко. 
Наскільки було складно отри-
мати дозволи знімати там? 

– Це не була проблема. Ми 
просто спитали, чи можемо зні-
мати на сміттєзвалищі, і нам до-
зволили. Найскладніше було з 
тамтешніми профспілками, бо 
50% акторського складу – з Ка-
нади, плюс кілька американців. 
Раптом, коли втрутилися ці 
профспілки, нам довелося ро-
бити тести бактеріологічні й 

на токсичність землі. Вони не 
хотіли, щоб знімальна група й 
актори потрапляли під інфек-
ційні ризики. Тому були зму-
шені привезти землю і засипати 
нею сміття, хоча збоку наче ні-
чого й не змінилося. Загалом у 
Мехіко можна знімати що за-
вгодно. 

У. Т.: Ви обрали такі локації, 
щоб не знімати на зеленому тлі? 

– Я ж родом зі світу візуаль-
них ефектів, а там зйомки на зе-
леному тлі – це найгірше, що 
може бути. Результат виходить 
жахливий. Завжди хочеться 
біль  ше реалістичності, тому на-
магаєшся максимально набли-
зити актора до середовища 
фільму, щоб і він, і ти сам пові-
рив, що все насправді. У цій 
стрічці багато персонажів-робо -
тів. У давніших фільмах артисти 

розмовляють із тенісним м’ячи -
ком або вудкою, на якій що-
небудь висить. Це погано. Кра-
 ще, коли один актор зображує 
робота, а потім його просто вирі-
зати з кадру й замінити нама-
льованим. Ми намагалися, щоб 
усе було як насправді, як у житті. 

Спеціально шукали для зйомок 
найгірші райони Мехіко. 

У. Т.: Ви провели колосальну ві-
зуальну підготовку перед зйом-
ками? 

– Так, довелося чимало по-
працювати над візуальними 
ефек  тами, щоб показати акторам 
те, що бачив. Якщо зробити так і 
добре аргументувати свою пози-
цію, обґрунтувати, що ідея хоро-
 ша, а ще підкріпити все це реаль-
ними образами та концепція  ми, з 
тобою всі погодяться. Так і зро-
били, коли знімали на сміттєзва-
лищі. 

У. Т.: Звідки брали натхнення 
для світу в «Елізіумі»? 

– Будь-який вплив на образи 
підсвідомий. З усвідомлених рі-
шень – космічна станція «Елі-
зіум». Якщо вона матиме вига-
дану структуру, без прив’язки до 
дійсності, то буде неправильно, 
бо все це матиме вигляд науково-
фантастичного трешу. А якщо по-
казати аудиторії щось на кшталт 
дамби на річці Янцзи чи іншу ін-
женерську мегаконструкцію, лю-
ди повірять. Усе має відчуватися 
якомога реальніше. Дія у стрічці 
відбувається в майбутньому, че-
рез 150 ро  ків, а до того часу наша 
планета буде спустошена, абсо-
лютно всі ресурси виснажені. 
Вона буде такою, якими є на сьо-
годні найбідніші закутки Аф-
рики. Тож я свідомо зобразив 
Землю в майбутньому і створив 
«Елізіум». 

«Елізіум» в 
українському 

прокаті від  
8 серпня
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Саме до цього закликає Євген Гудзь у но-
вому, шостому альбомі Gogol Bordello. 
За словами фронтмена рок-гурту, в 

«Pura Vida Conspiracy» передусім ідеться про 
внутрішній потенціал людини. Учасники ін-
тернаціональної банди підтверджують: мов-
ляв, якщо раніше тексти були про те, що від-
бувається у світі, то в цій платівці Євген більше 
розкрив те, що коїться всередині нього. 
Звісно, шибайголовість лишилася, але в ін-
тимнішому та щирішому варіанті, неначе 
після п’яти альбомів блазнювання Гудзь вто-
мився, сів у крісло біля каміна й почав розпо-
відати справжню історію.

Продюсував платівку Ен-
дрю Шепс, який уже попра-
цював із такими гуртами, як 
Red Hot Chili Peppers та The Mars 
Volta. Для Gogol Bordello це пер-
ший диск після трирічної перерви, з 
часів «Trans-Continental Hustle» 2010-
го, продюсером якого виступив знаме-
нитий Рік Рубін. Тоді платівка посіла 
дев’яте місце в Alternative Albums chart і 
була продана в кількості 67 тис. копій 
тільки в США. А ось свіжий реліз ви-
кликає полярні реакції: одні 
фани кричать, що альбом 

На початку ХХ століття в Києві один за 
одним відкривалися численні теа-
тральні майданчики й кінотеатри. 

Молодь задоволено спостерігала аван-
гардні видовища з піротехнікою, дресиро-
ваними тваринами й масами акторів, які 
синхронно виконували незбагненні кос-
мічні рухи. Нагадати киянам про часи кар-
навальної пишноти і творчої сміливості ви-
рішив Музей театрального, музичного та кі-
номистецтва: з нагоди 90-річчя цього за-
кладу із запасників було видобуто рідкісні 
експонати – пам’ятки тієї доби.

Експозиція містить фотографії багатьох 
акторів Курбасового «Березоля», сценогра-
фічні ескізи Вадима Меллера, Олександри 
Екстер і Данила Лідера, особисті речі кори-
феїв: Кропивницького, Садовського, Сакса-
ганського, Старицького, Заньковецької. 
Окремі вітрини присвячені Аді Роговцевій 
та Гнату Юрі.

Афіші, фотографії з вистав і репетицій, 
ескізи, акторські посвідчення, костюми та 
реквізит: у самому музеї виставлені пред-

мети називають реліквіями. На превели-
кий жаль, такими вони є лише для обізна-
них і палких шанувальників українського 
театру та кіно. Працівники закладу бідка-
ються, що на виставку ходять переважно 
студенти художніх університетів, а широкої 
публіки годі й чекати. Не дивно, адже сві-
танок українського театру й кінематографа 
(а до радянських репресій вони динамічно 
розвивалися на світовому рівні) дедалі 
більше відходить у небуття. Сьогодні ані 
навчальні програми, ані масова культура 
не розкажуть про тогочасні мистецькі до-

сягнення: далі корифеїв, Леся Курбаса та 
Олександра Довженка екскурс не захо-
дить, але це лише осі розмаїтої та цікавої 
історії українського сценічного й екран-
ного мистецтва. Приміром, Наталя Ужвій 
знялась у 20 кінофільмах, одначе імені ак-
торки не дає забути хіба що назва київської 
вулиці. А чи багато хто знає талановитого 
кінооператора Данила Демуцького, який 
отримав золоту медаль на виставці в Па-
рижі, головного «березолівця» Амвросія 

Бучму чи актрису й перекладачку п’єс Лю-
бов Гаккебуш? Знає і прийде подивитися 
на їхні «реліквії»?

Крім того, останні представлені не 
надто піднесено – в невибагливому, якщо 

не сказати кустарному оформленні. Пред-
мет музейної виставки непростий, експо-
зиції бракує продуманості, супровідних ві-
домостей, а найголовніше – чіткого 
повідом лення для глядача. Це лише він-
тажний калейдоскоп, уцілілий клаптик 
знищеної і забутої культури.

На сьогодні реконструкцією культурної 
пам’яті про український авангард серйозно 
переймається хіба що Національний центр 
Олександра Довженка. Тут не лише рестав-
рують стрічки, а й видають фотоальбоми та 
DVD з кінокласикою, організовують на кіно-

фестивалях гучні події, перетворюючи 
старе українське кіно на сучасний медіапер-
форманс. Своєю чергою, Музей театраль-
ного, музичного та кіномистецтва, у чиєму 
розпорядженні безліч культурних артефак-
тів, міг би не обмежуватися мовчазною ви-
ставкою, а створити інтерактивну просвіт-
ницьку платформу й почати формувати ау-
диторію власноруч. Глядач ніколи не впаде 
з неба, і взаємодія з ним – єдиний шлях до 
успіху для сучасного музею.

Реліквії забуття

Копати глибше

Виставка «Мистецьке життя Києва ХХ ст.  
у реліквіях музейної колекції» триває до 31 жовтня

46|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 32 (300) 9–15.08.2013

НАвіГАТоР|критика



«Краща пропозиція» Джузеппе 
Торнаторе – це найліпша ро-
бота живого італійського кла-

сика, але лише формально. Режисер пода-
рував глядачеві зразок чудового жанро-
вого кіно – кримінальний фільм з елемен-
тами драми і з лоскотною, збудливою ат-
мосферою романтики. У нього є все, що 
потрібно для синефілів зі смаком, осо-
бливо тих, хто полюбляє таємницю в сю-
жеті. У плані форми Торнаторе можна 
лише плескати в долоні й захоплено кри-
чати «бравісимо» – так він чітко, винахід-
ливо й динамічно збудував світ аукціо-
ніста, перфекціонізм та снобізм якого є 
його силою і водночас слабкістю. Розпові-
даючи як сценарист історію про героя, іта-
лійський кінематографіст паралельно вво-
дить глядача у світ мистецтва, краси і ве-
личності минулого. Та головний герой за-
криває цей світ у потаємній кімнаті з досту-
пом лише для себе. Він має вишуканий 
смак, є високим поціновувачем мистецтва, 
розуміється на ньому. Водночас це мізан-
троп, який через огиду торкатися до інших 
людей носить рукавички. Ось у цьому мо-
менті – вихолощеності персонажа – дуже 
допомагає виконавець ролі Джеффрі Раш. 
Власне, саме його манера рухатися, міміка 
і, звісно, здатність досконало вимовляти 
слова, вочевидь, підмічені режисером у 
попередній роботі актора – стрічці «Ко-
роль говорить», підняли формально до-
сконалий фільм на ще одну сходинку 
вище. Раш говорить, як соловей співає, 
створюючи вербальним чином музику, 
якою неможливо не захоплюватися. Далі 
сюжет бачиться ще цікавішим, адже цей 
аристократичного ґатунку чоловік, який 
дістає задоволення через очі, споглядаючи 
свої кімнатні перли, знайомиться з хворо-
бливою жінкою (Сільвія Гукс), котру й поба-
чити не може, бо вона через власні психо-
логічні проблеми зачинилася в кімнаті 
свого старого будинку. Бачить – не бачить, 

любить – не любить – Торнаторе грається з 
глядачем, заманюючи його в інтригу, як і 
сам герой ловиться на неї. Однак фінал, із 
легкістю передбачений ще посередині 
стрічки, розчаровує. Хоча він оптимальний 
у межах жанру кримінальної драми, утім, 
його прогнозованість псує загальне вра-
ження. Особливо коли йдеться про Джу-
зеппе Торнаторе, на рахунку якого щонай-
менше один унікальний, абсолютно оригі-
нальний сюжет, втілений у фільмі 1994 
року «Проста формальність» із Жераром 
Депардьє і Романом Полянським у голов-

них ролях… Операторська майстерність 
(танцюючий рух камери, близькі плани) і 
кольорокорекція зображення, детективна 
складова й фантастичні зйомки в Римі, 
Празі та Відні, сильна акторська гра – усе в 
«…пропозиції» є, все на місцях, та не ви-
стачає простору, об’єму, повітря, певної за-
гадковості, над якою хочеться подумати і 
по закінченні стрічки, як це було після 
«Простої формальності». Торнаторе спро-
мігся створити досконалу форму, висло-
вити цікаву думку, але проблема в тому, 
що вона вичерпна й тому програшна.  

більше ніж вдався, 
особливо друга 
половина. Інші – 
що хітів не роз-
чули, бо, певно, 
всі залишились у 
попередній ро-
боті. 

Український 
слухач особливо 
прискіпливий до 
творчості гурту. 
Адже уродже-

нець Боярки Євген Гудзь – це наче коли 
кватирка в Європу зачинилася, зате вила-
мали стіну поряд. Певно, то один із секре-
тів успіху гурту: і вашим, і нашим. Якщо для 
західного слухача «гоголі» уособлюють 
контрольований хаос, у якому можна від-

почити, при цьому ностальгуючи й повер-
таючись до коренів (неважливо, чи своїх), 
то кожен українець має шанс ідентифіку-
вати себе з Євгеном і сприймати все це як 
«нашу відповідь Чемберлену». Gogol 
Bordello – така собі українська навала, яка 
асоціюється водночас із гуцульським та чи 
ледь не одеським шармом, естетикою, що 
не може не зачіпати, а саме тому сприй-
мається як справжнє і спільне між усіма на-
родами. 

«Pura Vida Conspiracy» – ідеальний са-
ундтрек для весілля. Така собі застільна 
музика для інтелектуалів, адже тексти 
таки мають глибину. Попри виразну «на-
рощену» чуттєвість, альбом несе основ-
ний меседж Gogol Bordello: залишатися 
собою та подорожувати куди заманеться, 
адже «кордони – то шрами на обличчі 

планети», як співає Гудзь в одному з тре-
ків. І це звучить переконливо, адже він 
сам дотримується такої філософії, живучи 
трансконтинентальним життям. Справ-
жність не може не зворушувати, адже гли-
боко в душі кожен мріє про варіант сво-
боди, коли тільки ти, дорога і ніщо не 
стримує. Щоправда, і не чекає. Й саме 
цю тугу видають скрипки та іноді дрижа-
чий голос Євгена. Втім, тут і криється сут-
ність платівки: якщо копнути глибше, під 
шаром позірного балагана уважний слу-
хач знайде ядро серйозності. Граючись, 
Гудзь ділиться всім, що наболіло. Але 
м’яко, як наче після дов гих нічних розмов 
на кухнях, коли вже все виговорено і 
слова не мають сенсу, тож навіть сумні 
теми, як-от «I Just Realised», звучать 
радше мудро, ніж безнадійно. 

Гра в піжмурки 
на арені 
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Острів 
перебудови
Хтось їде на Кубу, щоб забутися, хтось – 
щоб пригадатися, а гурт ТНМК  
вирушив по натуру, що поступово 
зникає, адже країна змінюється

К
оли відлітаєш із Куби, не-
обхідно сплатити спеці-
альне виїзне мито – $25 з 
носа. Чесно кажучи, я 

вперше зіткнувся з тим, що треба 
платити ще й за виїзд (кубинські 
візи не з дешевих), але в той мо-
мент наш гурт мав іншу про-
блему. В аеропорту Гавани сто-
ять застарілі рентгенівські апа-
рати, і якби наша кіноплівка по-
трапила до них, то засвітилася б і 
«Танок на майдані Конго» не 
зміг би реалізувати свою давню 
мрію – відзняти кліп «Фідель» 
на батьківщині героя. Він, між 
іншим, нам і допоміг – оператор 
Ярослав Пілунський купив в ае-
ропорту листівку зі старою 
чорно-білою фотографією Ка-
стро, який пробивається крізь 
джунглі до своєї мрії. Поки при-
кордонник її роздивлявся, Пі-
лунський тихенько посунув па-
кета з кіноплівкою далі, повз 
апарат, і ми були врятовані. 
Можна було нарешті заспокої-
тися й підбити підсумки. 

Отже, чому саме Куба? Ідея 
пісні в тому, що, доки Фідель жи-
вий, наше покоління залиша-
ється дітьми, бо він був дідусем із 
бородою ще тоді, коли нас при-
ймали в жовтенята і на 
кожній політінформації 
обов’язково йшлося про 
далекий Острів Свободи, 
що бореться з клятим 
Дядьком Семом. Від-

Автор: 
Олександр 

«Фоззі» 
Сидоренко

Фото 
автора
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КУБиНЦЯМ жиВЕТьСЯ ТАК 
САМО ВАжКО, ЯК і 
УКРАїНЦЯМ КіНЦЯ 1980-Х – 
ПОЧАТКУ 1990-Х,  
АЛЕ ВОНи ДО ВСьОГО 
СТАВЛЯТьСЯ З ЛЕГКіСТю

тоді майже все змінилося, але 
уявлення про той острів лиши-
лося, і ми вирішили реалізувати 
давню ідею. Врешті-решт, де ж 
нам знімати дитячі фантазії, ну 
не в Північній Кореї ж?  

Ми в жодному разі не хотіли 
фільмувати класичне пляжне ві-
део з дівчатами, хоча й не змог ли 
відмовитися від зйомок у старо-
винному американському кабрі-
олеті. ТНМК цікавив не турис-
тичний постер, а справжня Куба, 
останній острів романтиків, які 
вірили, що можна ощасливити 
всіх і відразу. Хтось їде туди, щоб 
забутися, хтось – щоб пригада-
тися, ми ж їхали по натуру, що 
поступово зникає, адже країна 
змінюється, а нам хотілося за-
фіксувати утопію дитинства: Фі-
дель, Че, Гемінґвей, сигари й ре-
волюція, сонце і радість. ТНМК 
дуже пощастило з екскурсово-
дом – Цезар Гомер Чакон колись 
навчався у Львові, потім був вій-
ськовим журналістом, перекла-
дачем і письменником, знає про 
Кубу все й охоче включається в 
роботу. Він був із нами зі сві-
танку до ночі, шукав акторів і ло-
кації, перериваючись лише для 
того, щоб піти на партійні збори. 
Так, реформи Рауля Кастро 
ґрунтуються на новій доктрині 
правлячої партії, у них перед 
очима приклад змін у Піднебес-
ній. Усе це нагадує перебудову 
Ґорбачова, так само як і сьогод-
нішня Куба трохи вдає ейфорію 
першої хвилі кримського коопе-

ративного руху, коли здавалося, 
що можна відпустити ринок, усе 
запрацює само по собі й цього 
вистачить на всіх. 

Куба – сонячний спосіб зро-
зуміти, що не треба багато при-
чин для щастя. Кубинцям жи-
веться так само важко, як і укра-
їнцям кінця 1980-х – початку 
1990-х, але вони купують хліб за 
талонами й радіють життю. У 
них до всього ставляться легко, 
навіть класичні туристичні маг-
нітики відпадають від холодиль-
ника – так мало на них магніту. 

Куба – це зайвий спосіб пере-
свідчитися, що Україна все ж 
таки впізнається на карті світу, – 
не раз зустрічні люди, дізнав-
шись про наше походження, од-
разу починали співати україн-
ських пісень. І як же ж було при-
ємно чути «Ти ж мене підма-
нула» та «Червону руту» за де-
сять тисяч кілометрів від дому. 
Звісно, то були ті, хто свого часу 
навчався в нашій країні. Як 
з’ясувалося згодом, багато знайо-
мих українців у дитинстві після 
Чорнобиля відпочивали й лікува-
лися на Кубі, але зараз інша ситу-
ація, і в центрі на пляжі Тарара 
скупчилися молоді китайці – тут 
у них база, де вони вчать іспан-
ську, а потім роз’їжджаються по 
країнах Латинської Америки. 

Куба – це хороший спосіб пе-
ревірити вашу залежність від ін-
тернету. Донедавна глобальна 
мережа була тут під забороною, 
тепер ніби трохи можна, але 

швидкість місцевого діалапу по-
вертає нас у 1990-ті. Кажуть, що 
тягнуть новий кабель із Венесу-
ели й незабаром з інтернетом 
буде простіше. Кубинці взагалі 
покладають на Венесуелу багато 
надій. Хоч як дивно, для них це 
зараз приклад заможної, успіш-
ної країни й найбільшого друга, 
який щороку надає $10 млрд до-
помоги. Саме тому вони сумують 
за Чавесом, сподіваючись, що 

новий водій нафтобуса не змі-
нить дружнього курсу.  

І ще Куба – це вельми неочі-
куваний спосіб пересвідчитися в 
силі української театральної 
школи. Я не жартую – у пошу-
ках акторів ми потрапляємо на 
«Попелюшку» дитячого театру 
La Colmenita («Маленький Ву-
лик»). Дітлаки наживо співа-
ють пісні The Beatles, а ми ша-
леніємо, бо це прекрасно, як 
океан. З’ясовується, що режисер 
Карлос Кремата теж навчався у 
Львові, й навіть такий жахливий 
театрал, як я, радить вам прина-
гідно побачити його вистави, 
адже це справжнє диво.  
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Відгуки на статтю «Місію не виконано»  
в № 31, де Андрій Скумін констатує провал 
церковної складової російської експансії в 
Україну
Невідомий: Хотілося б вірити автору, але 
дійсність, на жаль, прямує в напрямку 
православного бєспрєдєлу, а матеріальні 
подачки в регіонах стимулюють наплив нових 
русскіх православних, адже це уже стало 
показником лояльності до влади. І тенденція 
ця особливо проглядається в західних регіонах 
України. Достатньо, наприклад, прийти 
на богослужіння у неділю в Дрогобичі у 
новозбудовану соборну церкву Ільї, де колись і 
100 віруючих не було, а зараз там уся місцева 
еліта з сім’ями. Складно сказати, скільки 
тут позірного, але, якщо добавити до цього 
перехід на спілкування в сім’ях цих нових 
православних на російську, роки Януковича 
і «регіонів» залишать важкий слід на справі 
утвердження європейської України. 

Михайло: Варто було б наголосити на тому, 
що православ’я за своєю сутністю докорінно 
відрізняється від католицизму. Останньому 
притаманна ієрархічна структура: єдиний 
глава усієї католицької церкви – Папа 
Римський, а церкви в окремих країнах 
очолюють кардинали. Натомість у православ’ї 
неприпустима вертикаль влади, адже всі 

помісні церкви де-факто є церквами-сестрами 
автокефальними (цілковито самостійними 
й незалежними в управлінні). Той факт, що 
на святкуванні 65-річчя Патріарха Кірілла не 
було представників Константинопольської, 
Александрійської, Єрусалимської, 
Сербської, Кіпрської, Елладської, Албанської 
й Американської церков, є вельми 
красномовним. Адже Кірілл явно домагається 
підпорядкування собі світового православ’я. 
Стосовно України це проявляється шляхом 
не тільки шельмування предстоятеля УПЦ КП 
Патріарха Філарета, але й підкилимного тиску 
на нібито шановану Путіним і Кіріллом людину 
– митрополита УПЦ МП Володимира. 

Відгук на статтю «Вибуховий застій»  
у № 31, де Богдан Буткевич пише про те, 
чому Миколаївщина постійно перебуває  
на межі соціального вибуху
Руслан Секела: Із циклу «рейдерські 
захоплення в Україні»: Миколаївщина. 
Незаконне заволодіння землею сьогодні 
є одним із найбільш поширених способів 
збагатити себе та свою родину. Сценарії 
заволодіння землею практично всюди 
подібні: немає особливого значення, де 
це відбувається – в місті чи в селі, однак, на 
відміну від мешканців міста, забрати землю 
у селянина – це фактично розчавити його 

як людину, вмить перетворити на жебрака 
та приректи на голодну смерть. В місті ще 
можна привернути увагу преси, а в селі 
виступити проти рейдера часто означає 
ризикувати своїм життям та життям рідних 
та близьких. Фактично отримаємо таке собі 
нове злочинне віяння – сільське рейдерство, 
яке сьогодні досягло просто колосальних 
соціальних масштабів та характеризується 
швидкою трансформацією селян у бідних та 
безземельних батраків. На жаль, проблему не 
визнають. Часто, коли говорять про земельні 
злочини, вживають лише вислів «українська 
земельна специфіка». Але як впливає така 
специфіка на простих селян і чому боротись 
із сільським рейдерством просто необхідно, 
розглянемо на прикладі села Лідіївка. 
Перебуваючи на Миколаївщині, важко було 
обійти стороною сотні звернень простих 
жителів із села Лідіївка. Саме вони є авторами 
та ініціаторами цього допису. А багаторічна 
історія їхньої боротьби з місцевими рейдерами 
заслуговує як мінімум поширення та розголосу. 
Особливе привілейоване становище на 
Миколаївщині займає пан Вадатурський 
О.О. Особа тут відома усім, оскільки саме 
він, займаючи до 1991 року керівну посаду 
в Миколаївській області і будучи не тільки 
свідком, а й учасником розвалу сільського 
господарства Миколаївщини.

Вікторія Матола Богдан Буткевич

НАш ТИЖДЕНЬ| 
ПУНКТУАЛьНіСТь 

ЧиНОВНиКіВ
ФОРМАТ  

МОєї 
ВіДПУСТКи

ВЕЛиЧНА 
ЕКЛЕКТиКА

Ганна Трегуб

Надіслати запит у п’ятницю 
після обіду в Державну пенітен-
ціарну службу – справа не з лег-
ких. «У мене скорочений робо-
чий день – до 16:45, залиши-
лося чотири хвилини… Та й се-
кретаря вже немає», – моно-
тонно пробубоніла в слухавку 
представниця прес-служби уста -
нови. Намагаючись переконати, 
що це не принципово, щоб за-
пит був одразу ж зареєстрова-
ний, мовляв, почекає до поне-
ділка, жінка все одно повторю-
вала про «законний кінець ро-
бочого дня». А згодом сказала, 
що їй неважко прийняти факс, 
утім, поклала слухавку і більше 
не відповідала на дзвінки. Фор-
малізм чиновників вельми ви-
бірковий, адже, надсилаючи 
відповідь, вони дуже часто забу-
вають про дотримання термінів, 
передбачених на це законом 
про доступ до публічної інфор-
мації. 

Про що більшість людей 
думають у серпні? Звісно, про 
відпустку. Кого не спитаєш – 
усі обирають морський відпо-
чинок: ті, хто має гроші та вміє 
їх заощаджувати, – у Греції чи 
Хорватії, хто живе скромніше 
– у наших краях. І помічаю, 
що сам гарячково починаю 
підшуковувати можливості 
розмісити свої тілеса на піску 
та повільно підсмажуватись, 
як яєчня на пательні. А потім 
згадую: хай йому грець, у 
мене всі пращури з північних 
лісів, згоряю миттєво, ненави-
джу спеку, терпіти не можу 
натовпи, особливо курортного 
штибу, то на біса мені те 
море? Вимкнути мобільник і 
майнути кудись у глиб По-
лісся – туди, де відчувається 
дух давнини, де прекрасні со-
снові бори, чисті лісові річки, а 
на 10 км довкола жодної лю-
дини. 

Натрапила якось на вислів 
про те, що народ, який не має ба-
чення власного майбутнього, 
пишається своїми традиціями, 
культурою, подекуди історією і 
мистецтвом. З апломбом пиша-
ється. Бо це ж «Велике і велич-
 не»! За недолугим «білим шу-
мом» довкола виставки з такою 
назвою, у якому змішалися релі-
гійний привід, політичні мо-
тиви, мотлох із соцмереж, гу-
биться естетика мистецьких тво-
рів українських художників. Тих, 
кого привезли із запасників не-
величких музеїв і кого ще тих-
цем не розікрали «справжні по-
ціновувачі» та не позамазували 
на стінах різні лакизи. Невже 
інформаційний супровід мис-
тецької події значить набагато 
більше, ніж її естетичний рі-
вень? Тоді можна констатувати, 
що й цього разу все зроблено 
для того, щоб якнайбільше лю-
дей тих творів не побачили. 

ЗВОРОТНий ЗВ’ЯЗОК 
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