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Донедавна Адміністрація Обами 
нехтувала відносинами з колишніми 
радянськими сателітами й новими 
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треба кардинально переглянути свій 
підхід
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 15 серпня 1948  16 серпня 1945  17 серпня 1245 

У битві під Ярославом 
галицько-волинські війська 
під командуванням Данила 
Галицького розгромили спіль-
ні сили угорців, поляків та бо-
ярської опозиції

 8–15 серпня 
Ізраїль розпочав 
звільнення палестин-
ських в’язнів, що є 
умовою відновлення 
переговорів з араб-
ською стороною

Вибух газу в 
житловому бу-
динку в Луган-
ську. Двоє лю-
дей загинули

Окружний адміністративний суд 
столиці визнав діяльність Київ-
ської міської ради легітимною, а 
скликання і проведення сесій за-
конними. Наступну заплановано 
на 19 серпня

На південь від 38-ї 
паралелі проголо-
шено Республіку 
Корея

У Москві підписано 
радянсько-польський договір 
про державний кордон (вхо-
дження Галичини та Волині до 
складу СРСР)

Тиждень  
в історії

Б
арак Обама відмовився від зу-
стрічі з Владіміром Путіним, яка 
мала відбутися на початку ве-
ресня в Москві. Експерти гово-

рять про формальне завершення полі-
тики перезавантаження з Росією, яку 
Обама задекларував після обрання пре-
зидентом США 2009 року. Однак, як і у 
випадку «нової східної політики» Яну-
ковича, перезавантаження Обами від 
початку було приречене на провал, 
оскільки причина різкого погіршення 

відносин із Москвою 2008-го полягала 
не в Буші, Ющенкові чи Саакашвілі, а в 
Путіні, що ставить за першочергову 
мету свого правління відновлення Росії 
як наддержави та реванш за поразку в 
першій холодній війні. 

Формальним приводом для «паузи» 
(як висловився Обама) у політиці пере-
завантаження стало те, що 1 серпня РФ 
надала тимчасовий притулок колиш-
ньому працівникові ЦРУ Едварду Сноу-
дену, якого звинувачують у поширенні 
таємної інформації. Втім, у США не 
приховують, що насправді той став 
лише приводом, справжня причина – 

провал політики перезавантаження як 
такої, а відтак і брак перспективи досяг-
нути бодай якихось зрозумілих резуль-
татів у разі продовження компромісної 
тактики щодо путінської Росії. Таке рі-
шення закономірне, хоч і запізніле. 
Адже Москва від початку не прихову-
вала, що сприймає перезавантаження, 
запропоноване Обамою, як фактичну 
згоду на відступ США від зайнятих ра-
ніше позицій на пострадянському те-
рені після «чіткого попередження» у 
вигляді спецоперації проти Грузії 2008-
го. І навіть більше – як можливість по-
силення своїх позицій в інших регіонах, 
на вплив у яких колись претендував 
СРСР. Як писав у одній із своїх про-
грамних статей у 2011 році Путін, вплив 
«зовнішніх сил» (із прозорим натяком 
на Сполучені Штати) із Євразії має бути 
повністю витіснений, а російськоцен-
трична структура на пострадянському 
терені відігравати ключову роль своє-
рідної зв’язки між Європою та Азією 
(для початку Китаєм та Азійсько-Тихо-
океан сь ким регіоном). Наразі найоче-
виднішим виявом цієї стратегії витіс-
нення США з Євразії стала позиція РФ 
щодо розміщення в Європі ПРО та під-
тримки режиму Асада в Сирії. 

Перші сигнали усвідомлення Спо-
лученими Штатами реваншистських 
претензій Росії і невдоволення ними 
почали з’являтися синхронно з повер-
ненням Путіна на посаду президента і 
пов’язаними із його новими ініціати-
вами загрозами. На високому офіцій-
ному рівні вперше про вичерпаність пе-
резавантаження заговорила тоді держ-
секретар США Гілларі Клінтон на по-
чатку грудня 2012 року – під час саміту 
ОБСЄ в Дубліні вона відзначила «зсув у 
бік повторної совєтизації регіону». І на-
магання «продумати всі способи спо-
вільнити той процес або не дати йому 
відбутися». У межах перезавантаження 
досягнути цього неможливо, адже Росія 
за аналогією з гітлерівською Німеччи-
ною 1930-х років сприймає таку полі-
тику як заохочення до дій. Користую-

Час повертатися  
до Східної Європи

Автор: 
Олександр Крамар

Міндоходів заблокува-
ло вихід львівської газе-
ти «Експрес». Журналісти 
назвали це тиском на ЗМІ і 
вдалися до акції протесту
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Богдан Хмель-
ницький підписав 
із польським коро-
лем Яном ІІ Кази-
миром Зборівський 
мирний договір

В Ірані за підтримки за-
хідних спецслужб відбув-
ся державний переворот 
(відновлення абсолютної 
монархії шаха Могамме-
да Реза Пеглеві)

 18 серпня 1649  19 серпня 1953  21 серпня 1968  20 серпня 1083 

Розпочало-
ся вторгнен-
ня військ 

країн Варшавського договору 
в Чехословаччину задля приду-
шення Празької весни

Папа Римський кано-
нізував першого угор-
ського короля Стефа-
на І та його сина Еме-
ріка (національне 
свято Угорщини)

Петра Мель-
ника оголо-
сили в міжна-
родний роз-
шук

Українські шаблістки ви-
бороли командне золо-
то на Чемпіонаті світу з 
фехтування в Будапе-
шті. У фіналі вони пере-
могли росіянок

чись моментом, Кремль дедалі 
менше приховував свої претензії. 
Останнім прикладом стали нещо-
давні відповіді Дмітрія Мєдвє-
дєва в інтерв’ю грузинському ка-
налу Руставі-2, у якому він фак-
тично взявся погрожувати Грузії 
«та іншим державам» на випадок 
бажання знову спробувати при-
єднатися до НАТО, а також ви-
словив невдоволення членством 
в Альянсі країн Балтії. Фактично 
йдеться про претензії на віднов-
лення брєжнєвської «доктрини 
обмеженого суверенітету» щодо 
як мінімум пострадянських дер-
жав. У цьому контексті рішення 
Обами стало другим публічним 
кроком після заяви Клінтон, 
який мав визнати неефективність 
політики лояльності щодо путін-
ського режиму в умовах зрос-
тання його внутрішньої автори-
тарності та зовнішньої агресив-
ності.

«Голуби» в стані демократів 
уже взялися активно критику-
вати президента США за те, що 
це лише провокує подальшу еска-
лацію у відносинах, завдасть біль-
шої шкоди Сполученим Штатам, 
аніж Росії, посилить позиції Пу-
тіна всередині самої Росії. При 
цьому вони, схоже, виходять із 
того, що найбільшою проблемою 
є ізоляціонізм РФ та посилення 
внутрішніх авторитарних трен-
дів, наступ на свободу слова. На-
справді ж головною небезпекою 
від Росії для світу є саме реван-
шизм нинішнього її керівництва, 
який має надто багато спільного з 
реваншизмом гітлерівської Ні-
меччини 1930-х, що в підсумку 
призвів до найбільш руйнівної в 
історії людства війни. І найсер-
йознішим промахом США і За-
ходу зараз буде повторення по-
милок, яких 80 років тому при-
пустилися Велика Британія та 

інші західні держави, надто довго 
заплющуючи очі на очевидні за-
грози з боку Третього Рейху. 
Адже реваншизм за визначенням 
неможливо заспокоїти жодними 
поступками чи лояльністю. Що 
раніше це усвідомлять керівники 
США та інших країн НАТО, а від-
так і переглянуть відповідним 
чином свою політику щодо путін-
ської Росії та інших пострадян-
ських держав не лише на рівні де-
кларацій та публічних демаршів, 
то простіше буде ті загрози міні-
мізувати. У згаданому контексті 
вкрай важливою є активізація 
політики Сполучених Штатів 
щодо України, яка була і є ключо-
вим пунктом у русі до відро-
дження Москвою російської над-
держави й водночас ключовим 
фактором стримування відповід-
них амбіцій.

Імперські комплекси й фан-
томні болі частини еліти та сус-
пільства колишньої «наддер-
жави» здатні припинити лише 
перетворення Росії на пересічну 
національну державу. У випадку і 
нацистської Німеччини та імпер-
ської Японії у 1940-х, і Сербії Ми-
лошевича у 1990-х, а так само й 
сучасної Росії це можливо тільки 
за умови остаточної поразки геге-
моністських амбіцій на постра-
дянському терені й претензій на 
якусь особливу роль у Євразії і 
тим більше в інших регіонах 
світу. Лише після цього стануть 
реальними її внутрішня еволюція 
в напрямку демократичної кра-
їни, незворотна нормалізація від-
носин із Заходом на основі адек-
ватного сприйняття свого місця у 
світі та регіоні. Інакше світ дуже 
швидко може постати перед за-
грозою масштабного конфлікту з 
низкою потужних викликів як 
для Європи, так і для західної ци-
вілізації загалом.  

УЄФА позбавила ФК «Металіст» 
(Харків) участі в єврокубках сезо-
ну-2013/2014. Таким є покарання 
за договірний матч із львівськими 
«Карпатами» у 2008 році
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На всій терито-
рії Єгипту введе-
но надзвичайний 
стан строком на 
місяць

Без оголошення війни
Як і прогнозував Тиждень, Росія розширює арсенал засобів 
тиску на Україну з метою примусити її відмовитися від укла-
дення Угоди про асоціацію та ЗВТ з ЄС (див. № 32/2013), 
справа дійшла до фронтальної атаки на всі українські 
підприємства-експортери. Проблеми із проходженням 
контролю на митниці РФ у частини з них почали виникати 
ще від 20-х чисел липня. 14 серпня Федерація роботодавців 
України (ФРУ), яку контролює один із ключових гравців у 
нинішній владі Дмитро Фірташ, повідомила, що до чорного 
списку (профілю ризику системи управління ризиками Фе-
деральної митної служби РФ) були додані всі без винятку 
віт чизняні експортери, а «заходи запобігання» були ще 
більш посилені. У ФРУ відзначили, що це фактично поста-
вило на межу повного припинення український експорт на 
невизначений час, аж до тижнів або навіть місяців. Про 
проблеми з вивозом товарів до Росії, починаючи від 13 
серпня, повідомили і в Метінвесті, що належить лідеру ін-
шої із трьох основних груп впливу у владі Рінатові Ахметову.
Загальний тиск на усіх українських олігархів, які мають вплив 
на ухвалення рішень у державі, вочевидь, мав би змусити їх 
виступити проти підписання Угоди. Втім, наразі ми спостері-
гаємо зворотну реакцію – одностайну публічно висловлю-
вану думку представників як влади, так і опозиції, що ме-
тоди шантажу з боку Москви не дадуть бажаного їй резуль-
тату – лише підштовхнуть до підписання Угоди про асоціа-
цію з ЄС. Попри суттєвий удар по окремих вітчизняних ви-
робниках, блокування українського експорту до Росії не 
призведе до катастрофічних наслідків у загальнонаціональ-
ному масштабі, на що можуть розраховувати його ініціа-
тори. За оцінками ФРУ, внаслідок зриву частини контрактів, 
а також подорожчання й затримки виконання інших екс-
портних угод через останні дії Митної служби РФ утрати 
України можуть сягнути $2–2,5 млрд до кінця року. Однак 
навіть за найгіршого сценарію це призведе до додаткового 
скорочення загальних обсягів експорту з України у 2013 році 
на 3–4% й, можливо, ще на стільки само в наступному. Зре-
штою, конфлікт можна вирішувати з використанням інстру-
ментарію СОТ, звертатися по підтримку до ЄС (бо ж оче-
видно, що тиск зумовлений зближенням Києва з Євросою-
зом). Крім того, за логікою, відразу після підписання Угоди 
про асоціацію та ЗВТ політична доцільність у продовженні 
торговельної війни проти України для Росії буде втрачена, а 
відтак означений вище песимістичний сценарій не стане ре-
альністю. Це, до речі, ще один потужний стимул, щоб 
швидше завершити процес підписання угоди і усунути раці-
ональний мотив для продовження шантажу з боку Москви. 

Більше про наслідки торговельної війни з Росією  
читайте сайті tyzhden.ua 
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ҐЄННАДІй ОНІщЄНКО
пропонує здатися
У відповідь на закиди щодо неви-
правданого обмежен-
ня імпорту українських 
товарів голова Росспо-
живнагляду заявив: 
«Не треба організову-
вати проти Росії опір, 
нічого не вийде»

ОЛЕКСАНДР ШЕПЕЛЕВ
шукає притулку
Екс-депутат і його дружина звернули-
ся до Угорщини з про-
ханням про політич-
ний притулок. В Укра-
їні Шепелева звину-
вачують у замовно-
му вбивстві й розкра-
данні коштів Родо-
відБанку

НАЗАР КУЛьЧиЦьКий
покинув Страсбург
Урядовий уповноважений у справах 
Європейського суду з прав людини 
Назар Кульчицький подав у відставку. 
Експерти пов’язують це 
із втручанням нового 
міністра юстиції Оле-
ни Лукаш. Мета – об-
межити критику вла-
ди в питаннях право-
суддя з боку ЄС

ОЛЕКСАНДР ЛУК’ЯНЧЕНКО
має гордість
Мер Донецька заявив, 
що в жодному разі не 
наслідуватиме євро-
пейських високопоса-
довців і не пересяде 
на велосипед, аби «не 
смішити людей»

До 6,5% 
знизив Нацбанк облікову ставку. Це мінімальний у його іс-
торії рівень. Таким чином влада, схоже, починає реагувати 
на кризові явища в економіці. За рахунок зменшення облі-
кової ставки уряд, вочевидь, сподівається наситити еконо-
міку, яка вже давно увійшла в рецесію, дешевими грошима  

ФЕйС-КОНТРОЛь МАйжЕ СЕРйОЗНО

Н
апередодні пляжного се-
зону-2013 голова Ради мі-
ністрів АРК Анатолій Мо-
гильов перед десятками 

телекамер особисто бульдозером 
зносив огорожу на платних пля-
жах та обіцяв майбутнім відпо-
чивальникам, що вони будуть 
безкоштовними, мовляв, лас-
каво просимо до чорноморської 
перлини, всесоюзної здравниці, 
улюбленого всіма курортного 
півострова! І справді, навіщо 
платити більше, їхати в екзо-
тичні дикі прерії, коли рідний 
Крим здатен забезпечити вам 
необхідну дозу адреналіну? А ті, 
хто ще сумнівається, нехай почи-
тають останні новини звідти. 
75 туристів застрягли на ялтин-
ській канатній дорозі, 400 людей 
отруїлися «пляжними» харчами 
в Севастополі, дітям у санаторії 
вільно продавали пиво… Та, су-
дячи з напливу туристів, про 
який радо рапортує уряд АРК, 

піару Могильову таки повірили. 
Утім, не надовго, зважаючи на 
тисячі викладених в інтернеті 
негативних відгуків про цього-
річний кримський відпочинок. 
Зокрема, безплатними пляжа-
 ми виявилися невеличкі шматки 
50 на 50 м, за місце під сонцем на 
яких треба ще було поштовха-
тися або ж займати лежак із ночі. 
Справжній комфорт від Моги-
льова таки можна було отри-
мати, причому не відходячи від 
каси, поруч, на альтернатив-
ному «елітному» пляжі, виклав-
 ши якихось 100–150 грн за вхід.  
І як  що вірити останньому рей-
тингу володарів кримських при-
бережних пісків, платити дово-
диться передусім «Сім’ї» та ін-
шим широковідомим за межами 
півострова олігархам. 

І тільки інтриги конкурентів 
заважають Криму посісти перші 
місця в топах світових курор-
тів... 

8,4 млрд грн
збитків задекларува-
ли державні шахти за 
січень – липень цього 
року. Дані Міністерства 
енергетики 

КРиМ  
НЕ ДЛЯ ВСІХ

На 50%
зменшилося вироб-
ництво легкових ав-
томобілів в Україні 
з початку року. Дані 
Укравтопрому

Гарячі точки для Європи

За даними  Євростату

Країни, жителі яких подали 
найбільше заяв на здобуття 

притулку в ЄС, І квартал 
2013 року, кількість прохачів

Кількість заяв про 
здобуття статусу біженця 

на розгляді в окремих країнах, 
станом на 1 квітня 2013 року

Країни, які найчастіше 
відмовляють претендентам 

на притулок, частка 
відмов, %

Євростат констатує значне збільшення кількості заяв на здобуття притулку в країнах 
Євросоюзу: в І кварталі 2013 року прохачів побільшало на 85 тис. порівняно із 70 тис. в 
аналогічному періоді 2012-го. Показово, що найбільше таких звернень подали навіть не 
сирійці, які залишають охоплену громадянською війною країну, а жителі РФ. Але 
загалом, якщо не брати до уваги російський феномен, то втекти до Європи найчастіше 
прагнуть громадяни держав, де точаться тривалі війни й рівень життя належить до 
найнижчих у світі. Згідно з даними Євростату, більш ніж половина заяв про здобуття 
притулку зазвичай зостається незадоволеною. Найчастіше європейці відмовляють 
громадянам Сербії: негативну відповідь дістають 97% охочих. Кількість українців, які 
бажають мати притулок у країнах ЄС, невелика, нині її обраховують сотнями, і статус 
біженця наразі здобувають вітчизняні політики та бізнесмени, які залишили країну 
через кримінальне переслідування.
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СТАТиСТиКА

МІХЕїЛ СААКАШВІЛІ 
прийняв бій
Напередодні п’ятої річниці російсько-
грузинського конфлікту прем’єр Іва-
нішвілі намагався зму-
сити Саакашвілі взя-
ти на себе відпові-
дальність за війну 
08.08.08, на що він 
відповів: «Сподіва-
юся, що ви, пане Бі-
дзіно, не пов’язані 
з ворогом Грузії»

9,997 млрд грн 
такі збитки НАК «Нафтогаз 
України» за січень – червень 
2013-го, що у 2,2 раза більше, 
ніж торік. Дані НАК 
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МАйжЕ СЕРйОЗНО

115 тис. пенсіонерів
отримують пенсію,  
нижчу за прожитковий мінімум. 
Дані Пенсійного фонду  

$4 млрд на рік
у таку суму оцінюють обсяг  
тіньових коштів в українській освіті. 
Дані Міжнародного інституту бізнесу

Гарячі точки для Європи

За даними  Євростату

Країни, жителі яких подали 
найбільше заяв на здобуття 

притулку в ЄС, І квартал 
2013 року, кількість прохачів

Кількість заяв про 
здобуття статусу біженця 

на розгляді в окремих країнах, 
станом на 1 квітня 2013 року

Країни, які найчастіше 
відмовляють претендентам 

на притулок, частка 
відмов, %

Євростат констатує значне збільшення кількості заяв на здобуття притулку в країнах 
Євросоюзу: в І кварталі 2013 року прохачів побільшало на 85 тис. порівняно із 70 тис. в 
аналогічному періоді 2012-го. Показово, що найбільше таких звернень подали навіть не 
сирійці, які залишають охоплену громадянською війною країну, а жителі РФ. Але 
загалом, якщо не брати до уваги російський феномен, то втекти до Європи найчастіше 
прагнуть громадяни держав, де точаться тривалі війни й рівень життя належить до 
найнижчих у світі. Згідно з даними Євростату, більш ніж половина заяв про здобуття 
притулку зазвичай зостається незадоволеною. Найчастіше європейці відмовляють 
громадянам Сербії: негативну відповідь дістають 97% охочих. Кількість українців, які 
бажають мати притулок у країнах ЄС, невелика, нині її обраховують сотнями, і статус 
біженця наразі здобувають вітчизняні політики та бізнесмени, які залишили країну 
через кримінальне переслідування.

8435 8395
5880

4310
3430

Росія
Сирія

Афганістан

Пакистан

Сомалі

Німеччина
Німеччина

Франція

Швеція

Греція

Бельгія

80 000 40 000 28 000

65%
84%

52% Продов-
ження теми 
на стор. 22



Мито розбрату
Роман Олеарчик, експерт видання Financial Times, наголошує на тому, 

що митна політика Януковича ставить під загрозу налагодження відносин 
офіційного Києва з Євросоюзом.

«Щоб дати поштовх своїй автомобільній промисловості, Україна запро-
вадила ще один податок на імпорт машин, розгнівавши політиків ЄС і нара-
зивши на небезпеку заплановане на осінь підписання Угоди про асоціацію 
та запровадження зони вільної торгівлі з ЄС», – пише видання.

Як зазначає автор, установлення нового мита заскочило Євросоюз зне-
нацька: «Мало що свідчить про наміри українського президента поступитися 
тискові ЄС, звільнити свого найбільшого опонента і змінити негативну тен-
денцію розвитку демократії на позитивну. Утім, нове випробування колек-
тивного терпіння ЄС Януковичем стало шоком для Союзу. За словами одного 
із представників останнього, рішення лідера офіційного Києва «осквернило 
дух» угоди про запровадження зони вільної торгівлі, яку обидві сторони пла-
нують підписати восени».

Постврадіївський синдром як сигнал:  
ЄС має допомогти громадянському суспільству в Україні

Автор статті у виданні EUobserver, аналітик Польського інституту міжна-
родних відносин Євген Воробйов вбачає у постврадіївських подіях новий на-
прям для співпраці між Україною та ЄС.

На його думку, події у Врадіївці, попри весь негатив, виявили позитивні 
тенденції в українському суспільстві: 

«По-перше, соціологічні опитування свідчать, що українці більше довіря-
ють неурядовим організаціям і медіа. Як показало висвітлення подій у Враді-
ївці, ЗМІ мимоволі пропонують українцям бодай якийсь шлях до протисто-
яння безкарності посадовців: навіть популярні телеканали, фінансовані олі-
гархами, не уникнули висвітлення врадіївської історії через її великий резо-
нанс у суспільстві, а незалежні журналісти прямо вимагали реформування мі-
ліції. По-друге, ці протести можуть стати провісниками важливішої тенденції в 
українській політиці, яку ЄС залишає поза увагою: громадські активісти дедалі 
інтенсивніше вимагають змін у судочинстві та правоохоронній системі, незва-
жаючи на нестачу організаційних і фінансових основ».

«З одного боку, ЄС вимагає подолання вибіркового судочинства й прове-
дення судової реформи, що встановила б контроль над діями уряду. Але вуха 
тих, хто зацікавлений у збереженні статус-кво, залишаються глухими. [...] За-
мість цього Євросоюз повинен скористатися моментом, щоб налагодити взає-
модію з активістами на всій території країни, забезпечивши їх юридичною до-
помогою та політичною підтримкою, можливо, із залученням Європейського 
фонду за демократію. Якщо взяти до уваги те, що рух започаткували місцеві 
активісти, а не політики, то бачиться більше шансів здійснити реальні зміни у 
правоохоронній системі України. Допомогти цьому незрілому рухові – най-
менше, що може ЄС, щоб підтримати свободу зборів у авторитарній Україні й 
підтвердити власну вимогу про запобігання випадкам вибіркового судочин-
ства», – наголошує аналітик.

Спам-лідер

У рейтингу Spam- 
 haus Project – органі-
зації, що виявляє 
спам-контент в інтер-

неті, – Україна посіла четверте місце.
«Більша частина світу потерпає від проблем, 

пов’язаних із поширенням спаму. А втім, деякі 
країни не роблять майже нічого, щоб завадити 
діяльності спамерів на своїй території. Вони пе-
ретворюються на безпечні гавані для спамер-
ських операцій, відтак виникають проблеми для 
користувачів інтернету включно з тамтешніми 
громадянами. Найбільше таких мереж зазвичай 
створюють на території держав, які не мають 
жодного або майже жодного відповідного за-
кону», – наголошує Spamhaus.

У рейтингу країн, інтернет-простір яких від-
значається найвищим у світі рівнем продуку-
вання спам-трафіку, Україна посідає четверте 
місце. До трійки лідерів рейтингу входять Сполу-
чені Штати, Китай і Російська Федерація.

Уроки російсько-грузинського  
збройного конфлікту

Роберт Колсон із Jamestown 
Foundation підсумовує п’яти річ -
 ні наслідки російсько-грузин сь -
кого воєнного конфлікту 2008 
року.

«Грузинсько-російська війна 
стала виявом агресії РФ проти 
незалежної Грузії – в цьому не-

має сумнівів. То була дуже небезпечна на пострадян-
ському терені кампанія, оскільки вона продемонструвала, 
що Росія лишається тією самою імперією – дуже агресив-
ною щодо всіх народів та малих націй світу», – цитує ав-
тор Вафу Гулузаде, колишнього азербайджанського пре-
зидентського радника із зовнішньої політики.

Але були, на думку Колсона, в тієї події і позитивні на-
слідки: «Конфлікт підготував ґрунт для помітної активізації 
політики Європейського Союзу в регіоні. […] 2009 року 
блок запустив програму Східного партнерства, що стала 
спробою посилити співробітництво з шістьма пострадян-
ськими країнами. Штефан Майстер із Європейської ради з 
міжнародних відносин погоджується з тим, що Східне 
партнерство відіграло значущу роль у демократизації і 
встановленні верховенства права у Грузії та Вірменії».

Але й тут є певні прогалини, переконаний Роберт Кол-
сон: «Східне партнерство не включає компонента без-
пеки. ЄС має поєднати політику сусідства і трансформації з 
політикою безпеки, бо саме вона – ключ до демократиза-
ції та перетворень у цих країнах».

Лідери політичних думок

Експерти видання Foreign Policy підготували Twitterati-100 – щорічний список найвпливовіших людей,  
за активністю яких варто відстежувати основні події світової політики.

До сімки найвпливовіших Twitter-політиків і Twitter-дипломатів увійшли Карл Більдт (шведський міністр 
закордонних справ, один із найвідвертіших міжнародників), Білл Клінтон (42-й президент США), Гілларі 
Клінтон (колишній держсекретар тієї ж таки держави), Папа Римський Франциск, Джон МакКейн (амери-
канський політик-республіканець), Майкл МакФол (посол США в Росії), Саманта Павер (новий представник 
Сполучених Штатів у ООН).
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Тест на ґрати 
П

ам’ятаєте анекдот: «Яка країна – такий 
теракт»? Я це згадував щоразу впродовж 
останніх двох тижнів, коли з’являлося 
чергове повідомлення про нашого ньюз-

мейкера: ректора ірпінського Національного 
університету Державної податкової служби 
України взяли на хабарі; ректора примусово 
привозять до суду; у ректора чи то щойно була, 
чи то ось-ось буде операція на серці; ректор роз-
стібує штани, демонструючи свої рани в суді; 
ректор переписав майно на колишню дружину; 
ректора посадили під домашній арешт; ректор 
утік, перепилявши чи знявши з милом браслет 
стеження; ректора оголосили у всеєвропейський 
розшук…

Колізія сама по собі трагікомічна. Можна, 
наприклад, припустити кілька версій: Петра 
Мельника навмисно підставили, щоби звіль-
нити крісло для представника «молодої ко-
манди». Могло таке бути? Скільки завгодно! 
Ректора взяли, бо він кум чи сват прем’єра, 
знову-таки в інтересах «нових зубатих». Мож-
ливо? Ще й як! 

Зрештою, в нормальній ситуації робити ви-
сновки було б зарано, бо є презумпція невин-
ності. От тільки в нас усе чомусь спрощується 
далі нікуди. Є кузня кадрів, де юне покоління з 
дня посвячення в студенти й до отримання ди-
плома засвоює наочні уроки корупції та підла-
бузництва (несподі-
вано серед знайомих 
знайшлося кілька ко-
лишніх вихованців по-
даткового універси-
тету, які розповіли пі-
кантні деталі), воно 
цей досвід утілюва-
тиме в життя в подаль-
шій кар’єрі митарів – 
цілком «авторський проект» нашого героя. 
Є список його будинків і квартир, який не 
спонукає до співчуття. Зрештою, є докумен-
тально зафіксовані зразки його джентльмен-
ської поведінки в Обухові, де рік тому тепер уже 
колишній народний депутат від ПР аж ніяк не 
жалівся на здоров’я, випихаючи опозиційну ко-
легу Ірину Геращенко з виборчої дільниці. Бук-
вально руками.

Заради цікавості я дослідив інформаційні 
ресурси США, Британії, Франції, Німеччини – 
ніде жодного повідомлення про Петра Мель-
ника, хоча з погляду таблоїдності це мало би 
стати мегановиною: граф Монте-Крісто з Ірпеня, 
втеча з Шоушенка-на-Дніпрі. Їм нецікаво. Вони 
звикли до специфічних новин, що надходять 
звідси. Ми теж.

Чим цікавий казус Мельника? По-перше, 
здали «свого». Але так сприймати новини 
можна лише тоді, коли ділиш світ на тих, хто в 

лексусах, і тих, хто в метро. А в останніх давно 
відбулися фетишизація й водночас демонізація 
пасажирів лексусів. Між тим там є свій окремий 
розподіл. Є багатші й трохи бідніші, впливові та 
менш впливові, наближені й ненаближені. Там є 
регіонали, комуністи, олігархи, бізнесмени з 
«оточення», бізнесмени умовно незалежні, на-
віть опозиціонери. А серед самих регіоналів так 
само є вчорашні, є сьогоднішні, є функціонери, 
є штатні клоуни, є баласт. «Свій» – поняття не-
однозначне, мінливе, ефемерне. «Своїх» у їх-
ньому світі не буває. Це перший висновок.

Не кожен здатен оцінити себе, дивлячись 
збоку. Як же ж так? Я служив! Я був у команді! 
Я носив! Я виштовхував! Чому я не маю бути в 
шоколаді? Тим часом хтось на горі вирішує: «Та 
ну його! Мажоритарку програв… Користі нуль… 
Та ще й зажерся…» Ось у цьому суб’єктивному й 
розгадка. Звісно, узагальнювати треба обе-
режно, всі люди різні. А разом із тим є певна 
ментальна спорідненість правлячого класу. Як 
кожна закрита корпорація, кадри режиму здій-
снюють специфічну селекцію, виштовхуючи 
інакших і слабших, тож класова близькість – це 
не лише вигадка комуністів.

Спільна риса тієї корпорації в тому вигляді, 
як вона склалася на сьогодні, – цілковита безза-
хисність. Звісно, звучить провокативно, тому я 
поясню, що мається на увазі. Людина, яка нале-

жить до політичної або 
бізнесової влади, по-
винна мати якийсь 
стрижень. Ідеаліст чи 
тиран, місіонер чи ци-
нік, представник прав-
лячої еліти мусить 
хоча б собі пояснювати 
час від часу, чого він 
прагне, яке надза-

вдання стоїть перед ним як особистістю. 
Якщо його амбіції не сягають далі золотого 

унітаза (перепрошую за заяложений образ), він 
ламається, щойно випаде із системи стосунків. 
Згадайте тих, хто досі потрапляв на лаву підсуд-
них, або намагався сховатися за кордоном, або 
те й інше разом, – куди дівалися їхня впевне-
ність, їхня пиха, їхній апломб? Можна по-
різному ставитися до Юлії Володимирівни чи 
Юрія Віталійовича, але коли вони опинялися за 
ґратами, за них не було соромно. А нинішній па-
нівний тип – я вже уявляю, як він поводити-
меться, коли настане час платити по рахунках.

Звичайні слабкі люди, до того ж іще жлоби, 
нещасні й уразливі, щойно відблиск променів 
влади сходить із їхніх облич. У цьому, власне, 
другий і головний висновок колізії: вони жалю-
гідні й у своїй жалюгідності інстинктивно праг-
нуть опустити до власного рівня всю країну. 
Якоюсь мірою їм уже вдалося. 

Автор:  
Юрій 

Макаров

«СВОїХ» У їХНьОМУ  
СВІТІ НЕ БУВАЄ. ЦЕ ПЕРШий 

ВиСНОВОК. ДРУГий 
І ГОЛОВНий – ВОНи 

жАЛЮГІДНІ!
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Утеча 
«хворого» 
Мельника 
спричинила 
чергову хвилю 
дотепів в 
уанеті

Біжи, Петре, біжи
Утеча Петра Мельника з-під домашнього арешту проілюструвала 
рівень деградації української правоохоронної системи

«Б
уде комедія, якщо 
він утече», – жарту-
вали між собою 
журналісти, зали-

шаючи 1 серпня засідання Печер-
ського суду, котрий присудив рек-
тору Національного університету 
Державної податкової служби 
України Петрові Мельнику до-
машній арешт як запобіжний за-
хід. Минув лише тиждень, як 
жарт перетворився на правду.

З офіційних повідом  лень мілі-
ції, журналістських пошуків та 
розслідування, яке проводить 
опозиційний нардеп Геннадій 
Москаль, складається ось яка кар-
тина: близько 10-ї вечора в четвер, 
8 серпня, Мельника востаннє ба-
чили на території заміського бу-
динку його сестри, де він мав пе-
ребувати за рішенням суду. Очіль-
ник вишу якимось чином зумів 
позбутися електронного браслета, 
через який контролювали його 
переміщен  ня, лісом дістався до 
траси, де на нього, вочевидь, че-
кала заздалегідь підігнана автівка. 
Шукати VIP-підозрюваного мілі-
ція кинулась аж наступного дня. 
Брак офіційної інформації відразу 
породив чимало версій, але відпо-
віді на головне запитання (як 
Мельник непомітно зняв браслет, 

навіть не пошкодивши його) досі 
немає. Гіпотеза про те, що в при-
строї елементарно сіла батарейка, 
він вимкнувся й замок розблоку-
вався, навряд чи є прав  дивою. Як 
з’ясував Тиждень після ви-
вчення розлогої технічної харак-
теристики браслета, розміщеної 
на офіційному сайті американ-
ського патентного відомства, у ви-
падку критично низького рівня 
заряду батарейки він автоматично 
надсилає попереджувальний сиг-
нал на пульт моніторингу. До того 
ж, як зазначено в тому-таки тек-
сті, він є стійким до зовнішнього 
втручання, тож непомітно позбу-
тися його неможливо. Щоправда, 
як відомо, народна кмітливість не 
має меж: у російському інтернеті 
(а в РФ такі браслети використову-
ють досить давно) можна знайти 
інструкції, як позбутися цього 
приладу стеження за допомогою 
гарячої води чи машинного мас-
тила. А щоб обманути електронну 
систему й завадити їй надіслати 
сигнал попередження, вистачає 
кількох звичайних канцелярських 
скріпок.

Зрозуміло, що втеча стала 
можливою саме за сприяння спів-
робітників МВС і суддів. Першу 
перемогу, домашній аре  шт за-

мість доправки до Лук’я  нівського 
СІЗО, Мельник (завдяки своїм 
зв’язкам), здобув іще 1 серпня в 
Печерсь  кому суді. Домашній 
арешт як запобіжний захід (за-
проваджений наприкінці мину-
лого року відповідно до нового 
Кримінального процесуального 
кодексу) вже застосовано майже 
до п’яти сотень людей, але брас-
лети наділи тільки на близько 40 
підозрюваних. У решті випадків 
контроль забезпечували міліціо-
нери. На Київщині до «казусу 
Мельника» браслет, тобто елек-
тронний засіб стеження за аре-
штантом, жодного разу не засто-
совували. І тут вирішили «поек-
спериментувати» з новинкою 
саме на Петрові Мельнику. Важко 
повірити у випадковість. А тепер, 
схоже, виконано і другу частину 
плану – організацію втечі. «Ірпін-
ський князь» Мельник (див. 
Тиждень, № 32/2013) за ба-
гато років обзавівся хорошими 
контактами та впливом серед міс-
цевих правоохоронців, які й тепер 
ма  ли за ним стежити: то чом би й 
не кинутися шукати втікача лише 
наступного дня після його зник-
нення. З високою імовірністю, 
одіозний регіонал невдов  зі «ви-
пливе» на території Росії, Білорусі 

Автор: 
Мілан Лєліч

10|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 33 (301) 16–22.08.2013

ПоліТИКА|Влада

К
р

е
а

т
и

в
 К

о
р

и
с

т
у

в
а

ч
ів

 с
а

й
та

 Д
у

р
Д

о
м

.in
.u

a



216  
млн грн

бракує 
правоохоронцям, 
за підрахунками 

МВС, щоб 
повноцінно 

контролювати осіб, 
які перебувають 

під домашнім 
арештом

КОРУПЦІйНА СиСТЕМА 
ТАКОж ПЕРЕДБАЧАЄ 
СВОЄРІДНУ РОТАЦІЮ

чи Прид ніст ров’я (як повідомило 
одне із джерел Тижня). Пока-
зово, що лише за кілька кіломе-
трів від місця перебування Мель-
ника під домашнім арештом міс-
титься госто ме льсь кий аеродром, 
звідки, як стверд   жують поінфор-
мовані дже  рела, раз по раз здій-
снюють несанкціоновані польоти.

Історія з Петром Мельником 
укотре продемонструвала масш-
таб деградації вітчизняної правоо-
хоронної та судової систем. За сло-
вами Геннадія Москаля, з елек-
тронними браслетами вітчизняні 
силовики поводяться як «мавпа з 
гранатою». За словами опозиціо-
нера, мало того що надягнутий на 
ректора пристрій був завезений 
контрабандним шляхом, а інші 
такі самі були закуплені чомусь не 
безпосередньо в ізраїльського 
підприємства-виробника, а через 
сумнівну фірму-прокладку, так 
іще й необхідні для ефективного 
стеження за підозрюваним мо-
більні ретранслятори, стаціонарні 
контрольні пристрої та іншу тех-
ніку взагалі не було придбано. 
Москаль, крім того, стверджує, що 
«в міліції ніхто не знав, як замі-
нити здохлу батарейку в брас-
леті». Отже, вся схе  ма стеження за 
підозрюваними в українській вер-
сії звелася до цілковитої імітації. 
Прик  метною є цинічна у своїй 
флегматичності відповідь пре-
м’є ра Миколи Азарова на запи-
тання про відповідальність міні-
стра Захарченка за втечу Мель-
ника. Під час щотижневого спіл-
кування з користувачами мережі 
Facebook очільник Кабміну зазна-
чив: «Я доручив йому (Захар-
ченку) вжити всіх необхідних за-

ходів, які органи внутрішніх справ 
вживають у таких ситуаціях». 
Ніби без «доручення» той не знав 
би, що робити. «Вважаю таку по-
ведінку Мельника неприпусти-
мою», – підвів риску керівник 
уряду, начебто його відомий одно-
партієць (а за чутками, ще й 
близький родич) не втік із-під 
арешту, а вилаявся у присутності 
жінки.

Історія з Мельником, схоже, 
не спричинить жодних кадрових 
звільнень на найвищому рівні. 
Показово, що таких висновків 
досі немає і на низовому. Жоден 
із рядових міліціонерів, котрі 
проґавили VIP-корупціонера, досі 
не покараний і навіть не відсторо-
нений від посади. Складається 
враження, у МВС узагалі не бажа-
ють надавати втечі керівника по-
даткового вишу особливої уваги. 
Принаймні на офіційному сайті 
міністерства новина про цю 
справу губиться серед перемож-
них реляцій прес-служби про 
викрит  тя підпільного казино в 
Одесі чи зустріч міністра з послом 
Авст рії. Тож, швидше за все, у 
владному конгломераті просто 
розпочався вже давно очікуваний 
процес витіснення слабших – 
коли всередині істеблішменту 
охочих отримати привабливі ак-
тиви дедалі більше, а самих 
об’єктів менше, війна між «сво-
їми» неминуча.

Корупційна система, яку він з 
іншими біло-синіми плекав більш 
ніж 10 років, також передбачає 
своєрідну ротацію. У цьо  му зв’язку 
не зовсім зрозуміло, для чого саме 
Мельнику була ця втеча. Маючи 
дуже широкі зв’язки у владному 

таборі (зміна запобіжного заходу 
підтверджує, що не всі вони в ми-
нулому), він і його адвокати могли 
б працювати над тим, щоб стат  тю 
перекваліфікували; врешті, щоб 
умови ув’язнення в нього були 
комфортні, а за якихось два-три 
роки він вийшов би на волю за 
умовно-достроковим звільнен-
ням. Утеча – це альтернатива, яка 
не дає шансів на майбутнє. Свого 
часу це вже зрозуміли й Олексій 
Пукач, і Віктор Лозинський. Чому 
на неї пішов Петро Мельник, на-
разі загад  ка.

Для суспільства історія з 
Мельником, незалежно від її за-
вершення, вочевидь, обернеться 
тим, що корисну в усіх сенсах ін-
новацію Кримінального процесу-
ального кодексу, якою передба-
чено можливість домашнього аре-
шту і впровадження електронних 
браслетів, вітчизняні суди ігнору-
ватимуть, навіть не почав  ши ма-

сово застосовувати. Та й не лише 
суди здатні заблокувати викорис-
тання цього запобіжного заходу. 
Парламент також може не за-
класти в бюджет кошти на заку-
півлю цих пристроїв. Сьогодні 
МВС заявляє про потребу в 216 
млн грн для їх придбання. Відтак 
замість того, щоб ізолювати вдома 
підозрюваних, котрі не станов-
лять серйозної суспільної небез-
пеки, їх, як і раніше, відправляти-
муть у слідчі ізолятори. 
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НА БЕЗКОР-
ДОННІ. Як і у 
випадку з кон-
фліктом до-
вкола остро-
ва Коса Тузла 
у 2003 році, 
Москва може 
й надалі ви-
користовува-
ти неврегу-
льований ста-
тус Азовсько-
го моря та Кер-
ченської про-
токи для про-
вокацій,  
зокрема з ме-
тою тиску на 
українське ке-
рівництво, 
щоб примуси-
ти його піти на 
певні політич-
ні компроміси  

Пірати 
Азовського 
моря
Дії російських прикордонників  
у акваторії Азовського моря,  
яка досі не розмежована через  
саботаж Москви, мають дедалі менше 
спільного з міжнародним правом

Автор: 
Андрій Скумін

В
бивство чотирьох україн-
ських рибалок російськими 
прикордонниками в Азов-
ському морі далеко за меж-

ами територіальних вод РФ вкот-
 ре сфокусувало увагу на принци-
пах двосторонніх відносин, які 
склалися останнім часом між 
офіційними Києвом та Москвою. 
Фактично піратський напад у во-
дах, на які російська сторона не 
має жодних прав відповідно до 
нинішнього правового стану во-
дойми, є ілюстрацією не лише 
справжнього ставлення офіцій-
ної Москви до «братнього» на-
роду, а й цілковитої неспромож-
ності режиму Януковича ефек-
тивно обстоювати національні ін-
тереси та життя українських гро-
мадян. Знову ж таки навіть у ви-
падку мешканців регіону, який 
нинішня правляча партія та пре-
зидент вважають своїм базовим. 
У ширшому контексті ситуація 
вкотре підкреслила, що «нова 
східна політика», завдяки якій 
Янукович чотири роки тому обі-
цяв досягнути поліпшення відно-
син із Москвою після «помаран-
чевої конфронтації», цілком про-
гнозовано завершилася прова-
лом і нинішні позиції офіційного 
Києва у відносинах із РФ значно 
гірші, ніж ті, які були за прези-
дентства Ющенка. Навіть завер-
шити процес делімітації акваторії 

Азовського моря, про уявні успіхи 
в чому ще торік урочисто звітував 
Віктор Янукович за результатами 
зустрічі з Путіним, так і не вда-
лося. Як наслідок – російські си-
ловики фактично почали повер-
татися до політики «самозахо-
плення» зразка тузлинського 
скандалу 2003 року й у відкри-
тому морі. Нападають на грома-
дян іншої держави, захоплюють у 
полон і намагаються, порушуючи 
міжнародне право, ув’язнити на 
власній території. За великим ра-
хунком, коли проаналізувати 
останній інцидент із україн-
ськими рибалками в Азовському 
морі, то виявиться, що дії росій-
ських прикордонників мало чим 
відрізняються від дій тих самих 
сомалійських піратів в Індій-
ському океані. 

ШиТО БІЛиМи НиТКАМи
Спочатку російська сторона вус-
тами прес-офіцера Прикордон-
ного управління ФСБ Росії по 
Краснодарському краю Натальї 
Стрєдініной оприлюднила таку 
версію подій 17 липня: «Нама-
гаючись відірватися від росій-
ських силовиків, судно-
порушник виконало небезпеч-
ний маневр, різко змінило курс 
у бік переслідувачів, пору-
шивши міжнародні правила за-
побігання зіткненням суден на 
морі». Нібито все зрозуміло ви-
кладено, та й, кажуть, уцілілий 
моряк Олександр Федорович 

підписав свідчення, яким під-
твердив цю версію. Але рибалки 
були на звичайному пластико-
вому човні з двигуном, російські 
прикордонники – на сторожо-
вому катері «Мангуст» за-
вдовжки майже 20 м і бортом 
заввишки 2,2 м з алю мі нієво-
магнієвого сплаву. Яким чином 
човен міг протаранити катер, 
незрозуміло. Втім, усе стало на 
свої місця, коли заговорив «уря-
тований» моряк Олександр Фе-
дорович. За його словами, при-
кордонники спочатку стріляли 
(за межами власних територі-
альних вод!) по рибалках, а по-
тім пішли на таран. Причому є 
підозра, що принаймні один із 
українців загинув не від зіт-
кнен  ня з російським судном, а 
від кулі. Відповідний напад не 
просто був вчинений за межами 
російських територіальних вод. 
За словами його жертви, при-
кордонники навіть були вдяг-
нуті не по формі, обмежившись 
шортами і майками. При цьому, 
як розповів Федорович, діяли зі 
сміхом. Коли ж після тарану 
двоє рибалок усе ще були живі й 
Олександр просив їх урятувати, 
росіяни відмовилися, сказавши, 
що викликали МНС. Тобто сві-
домо не надали допомоги, хоча 
це суперечить не лише 
міжнародно-правовим актам, а 
й російському законодавству. 
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ЯКБи КОРДОН БУВ ЧІТКО 
ВиЗНАЧЕНий, ТО ІНЦиДЕНТУ 
В АЗОВСьКОМУ МОРІ МОГЛО 
Б І НЕ БУТи, А НАШІ 
ГРОМАДЯНи БУЛи Б жиВІ

Зокрема, відповідно до п. 862 
гл. 20 Корабельного статуту 
ВМФ РФ прикордонники з ка-
тера мусили рятувати рибалок, 
не чекаючи працівників МНС. 

Російська влада не лише про-
ігнорувала злочинні дії своїх при-
кордонників, а й зосередила всі 
зусилля на тому, щоб перекласти 
відповідальність на українських 
громадян і таким чином уник-
нути відповідальності за відомим 
правилом «найкращий захист – 
це напад». Було порушено кримі-
нальну справу за ст. 352 КК Росій-
ської Федерації «Порушення пра-
вил кораблеводін  ня» та розпо-
чато судовий процес проти захо-
пленого в полон громадянина 
України за ст. 256 КК РФ «Неза-
конний вилов біологічних ресур-
сів», хоча доказів цього в росіян 
немає. А важко пораненого 
Олександра Федоровича, у якого 
була пробита легеня, поставили 
перед вибором: або він підписує 
зізнання про браконьєрство й 
погоджується з версією прикор-
донників щодо інциденту, або 
йому не роблять операції на ле-
гені. Крім того, у російських ЗМІ 
поширено інформацію про те, 
що після шторму в зоні переслі-
дування українців виявили ри-
бальські сітки. І з цього безпід-
ставно зроблено висновок, що це 
справа рук загиблих донецьких 
рибалок.  

БЕЗ ПРАВА  
НА «ЗАТРиМАННЯ»
Українські рибалки не порушу-
вали державного кордону РФ, не 
входили в її територіальні води. 
Досі українсько-російська дого-
вірна база (на основі угоди 
2003 ро  ку) розглядає Азовське 
море як таке, що спільно вико-
ристовується обома країнами. 
Українська сторона не раз пору-
шувала питання про укладення 
договору щодо делімітації мор-
ського кордону між Україною та 
РФ на основі міжреспублікан-
ського адміністративного кор-
дону УРСР і РСФСР. Проте Росія 
відмовлялася. У липні 2012 року 
Янукович і Путін оприлюднили 
спільну заяву про делімітацію 
морських просторів в Азовсь-
кому і Чорному морях, а також у 
Керченській протоці. Деталі цієї 
угоди не розголошували. Що-
правда, озвучений у ній намір 
президентів України і Росії делі-
мітувати кордон досі не реалізо-
ваний через саботаж російської 
сторони. А якби він був чітко ви-
значений, то нещодавнього інци-
денту могло б і не бути, а наші 
громадяни були б живі. 

Врешті Міністерство юстиції 
України з великою затримкою 
оприлюднило висновок, яким 
підтверджено, що наші рибалки, 
перебуваючи в Азовсь кому морі, 
мали повне на це пра  во. У прибе-
режній смузі (за 4 км від берега), 
де й діє російська юрисдикція, 
вони не були (зна ходилися в 
точці координат 46° 41,2' північ-
ної широти, 37° 51,7' східної дов-
готи), а виключну економічну 
зону та континентальний шельф 

РФ в Азовському морі також не 
визначила, оскільки немає 
українсько-російських договорів 
щодо розмежування сфери еко-
номічного впливу України та Ро-
сії в згаданій водоймі. На цій під-
ставі Мін’юст констатував: «…
інцидент слід розглядати як та-
кий, що виник не в межах терито-
ріального моря РФ та адміністра-
тивних межах її прикордонного 
контролю, тобто не на території 

РФ. І, як наслідок, факти здій-
снення кримінально караного 
вчинку на території РФ відсутні». 
То не лише констатація безпід-
ставності затримання українців, а 
й свідчення того, що російські 
прикордонники скоїли фактично 
піратський напад за межами 
своєї юрисдикції. Проте цього за-
мало, а далі українська сторона, 
яка вже три роки займає щодо 
східного сусіда позицію меншо-
вартості у спірних конфліктних 
ситуаціях, піти не наважилася. 
Навіть після того, як 9 серпня ро-
сійський слідчий відмовив у задо-
воленні клопотання адвоката про 
закриття кримінальної справи і 
повернення рибалки Олек сандра 
Федоровича в Україну та передав 
справу в прокуратуру. Таким чи-
ном, український громадянин, за-
хоплений у нейтральних водах, 
фактично є в цій ситуації заруч-
ником, а наша влада обмежується 
формальними заявами та разом 
із російським ке рівництвом від-
значає «спільне свято» Війсь-
ково-Морського фло ту (ад же 
святкування відбулося вже після 
вбивства росіянами донецьких 
рибалок та захоплення одного з 
них у полон). 

Наразі з українського боку 
відсутні вимоги до Росії активізу-
вати процес делімітації акваторії 
Азовського моря, через брак якої 
і трапилася значною мірою тра-
гедія. Досі не висунуті вимоги 
щодо виплати компенсації сім’ям 
загиблих. Попри ігнорування ро-
сійською стороною міжнародних 
правових норм та безпідставне 
утримування громадянина Укра-
їни фактично в заручниках, офі-
ційний Київ ще не висловив на-
міру звернутися до міжнародних 
судових органів. Врешті, в Укра-
їні й досі не відкрите кримі-
нальне провадження за фактом 
убивства наших громадян. 

Історія із загибеллю доне-
цьких рибалок вкотре продемон-
струвала нездатність режиму 
Януковича в особі вищих поса-
довців захищати українських 
громадян та обстоювати націо-
нальні інтереси у відносинах зі 
східним сусідом. Натомість Мо-
сква може й далі, як і у випадку з 
інцидентом довкола Коси Тузла 
2003 року, використовувати не-
врегульований статус Азовського 
моря і Керченської протоки для 
провокацій, зокрема політич-
них, які в майбутньому можуть 
стати ще зухвалішими.  
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Російські уроки для Обами
Після чотирирічних безуспішних намагань перезавантажити 
відносини з Москвою США мають розробити кардинально нову 
стратегію щодо неоімперіалістичної Росії

Донедавна адміністрація 
Обами нехтувала відно-
синами з колишніми ра-
дянськими сателітами й 

новими членами НАТО, помил-
ково сподіваючись, що добра 
співпраця між Америкою та Ро-
сією допоможе запобігти будь-
яким конфліктам навколо схід-
ної частини Європи. Тож Ва-
шингтон не витрачав політич-
ного капіталу на дальше розши-
рення НАТО чи активну оборону 
нових союзників.

Команда нинішнього прези-
дента Сполучених Штатів помил-
ково вважала, що в погіршенні 
двосторонніх відносин із Мо-
сквою винна Адміністрація 
Джорджа Буша-молодшого, на-

самперед у зв’язку з підтримкою 
вступу України та Грузії до Пів-
нічноатлантичного Альянсу. Та-
ким чином, існувало очіку-
вання, що, коли американці 
трохи відвернуться від Європи й 
подбають про співробітництво з 
Москвою у сферах спільних ін-
тересів, російська влада пере-
твориться на відповідального 
міжнародного гравця.

Путін тим часом сприйняв 
м’який підхід Обами до Росії як 
доказ слабкості американців уна-
слідок фінансової кризи в США 
та виснажливих війн в Іраку й 
Афганістані. Крім того, він по-
трактував примирення з Білим 
домом як можливість для ство-
рення Євразійського союзу, який 

дасть змогу об’єднати політичні, 
економічні та оборонні важелі в 
межах антидемократичного кон-
домініуму для протистояння 
впливу ЄС, НАТО і США.

Нинішня прохолодність у від-
носинах між Вашингтоном та Мо-
сквою була спричинена низкою 
суперечок, зокрема щодо надання 
політичного притулку колиш-
ньому працівникові американ-
ської розвідки, який зрадив інте-
ре си своєї країни, а також щодо 
путінської підтримки сирійського 
лідера Башара Асада й численних 
порушень прав людини всередині 
РФ. Крім того, попри приділення 
Обамою основної уваги ядерному 
роззброєнню, Кремль відмовився 
від дальшого скорочення свого 

Автор:  
Януш 

Бугайські

Про автора: 
Януш Бугайські 
– американ-
ський політич-
ний аналітик, 
письменник, ви-
кладач, колум-
ніст, телеведу-
чий, автор 18 
книжок про Єв-
ропу, Росію і 
трансатлантичні 
відносини

НЕБЕЗПЕЧНІ ІЛЮЗІї.  
Розпочавши політику 

перезавантаження з Росією понад 
чотири роки тому, Адміністрація 

Обами підіграла експансіоністській 
політиці Кремля
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СТРАТЕГІЧНІ НАСЛІДКи 
ПРОХОЛОДНІШиХ  
ВІДНОСиН МІж МОСКВОЮ  
І ВАШиНГТОНОМ СПРАВЛЯТь 
БЕЗПОСЕРЕДНІй ВПЛиВ  
НА СУСІДІВ РФ

арсеналу, бо його військова стра-
тегія побудована навколо вико-
ристання ядерної зброї. Ці неу-
згодженості засвідчили наївне 
ставлення Білого дому до неоім-
періалістичних амбіцій, автори-
тарної політичної системи та офі-
ційно фінансового антиамерика-
нізму Росії.

Стратегічні наслідки прохо-
лодніших відносин між Москвою 
і Вашингтоном справлять безпо-
середній вплив на сусідів РФ. До-
нині вони або скаржилися, що 
американці нехтують безпекою в 
Європі, або схилялися в бік Росії 
через очевидний брак інтересу 
США, а також тиск і приманки 
Кремля. Якщо Адміністрація 
Обами хоче знову активно спри-
яти самовизначенню й демокра-
тичному розвитку Європи, їй зна-
добиться стратегія, що передба-
чає три етапи: підтримати без-
пеку нових членів НАТО; переза-
пустити процес розширення 
Альянсу для країн, які прагнуть 
членства; активізувати відносини 
з державами, що є найбільш 
уразливими до тиску Росії і шука-
ють виходу на Заході. А особливо 
дедалі більш уразливою стає 
Україна.

ЯКиМ БУДЕ ШЛЯХ  
ДО НОВОї СТРАТЕГІї?
Одразу після заяви про скасу-
вання запланованої зустрічі з Пу-
тіним Обама запросив на перего-
вори до Білого дому президентів 
трьох країн Балтії. Зустріч при-
значено на 30 серпня – перед-
день саміту Великої двадцятки в 
Санкт-Петербурзі. Лідери держав 
обговорять низку питань у межах 
спільних інтересів, зокрема регіо-
нальне співробітництво, про-
грами оборони, енергетичну без-
пеку, взаємодію у сфері цифро-
вих технологій, запланований до-
говір про трансатлантичне торго-
вельне й інвестиційне партнер-
ство. Крім того, Обама має наго-
лосити на необхідності спільних 
зусиль у сфері гарантування прав 
людини й підтримки демокра-
тичних цінностей у регіоні із не-
двозначним натяком на Росію. 
Зустріч стане також чудовою на-
годою для обговорення інших на-
гальних проблем регіону, зо-
крема майбутнього України та її 
відносин із ЄС.

Три країни Балтії, які всту-
пили до ЄС та НАТО майже 10 ро-
ків тому, мали конфліктні відно-
сини з Москвою і досі висловлю-

ють занепокоєння кампанією 
Обами, спрямованою на ядерне 
роззброєння. Росія весь час чи-
нить тиск на Естонію, Латвію та 
Литву, попри членство цих країн 
в Альянсі: позбавляє їх енергоре-
сурсів, маніпулює позиціями ро-
сійських етнічних меншин, орга-
нізовує провокаційні військові 
навчання. На початку серпня 
прем’єр-міністр РФ Дмітрій Мєд-
вєдєв, скаржачись на їхній вступ 
до НАТО, заявив, що ці три ма-
ленькі держави насправді ство-
рюють загрозу для безпеки Росії. 
Якщо в таких заявах замінити 
слово «безпека» на «експансія», 
легше буде зрозуміти справжні 
амбіції Кремля.

Москва стає дедалі агресивні-
шою в сусідніх країнах, зазіхаючи 
на безпеку членів НАТО. Запла-
новані на вересень російські на-
вчання «Запад-2013» будуть по-
дібні до «Запад-2009» – симуля-
ції війни між РФ і НАТО за 
Польщу із застосуванням звичай-
ної зброї, кульмінацією якої було 
ядерне знищення Варшави. Мо-
сква також будує військово-
повітряну базу в Білорусі, яка має 
відігравати важливу роль у май-
бутніх навчаннях та потенційних 
військових операціях. Така діяль-
ність вимагає більш зваженого 
підходу США до оборони 
Центрально-Східної Європи – ре-
гулярних навчань НАТО й розмі-
щення американських систем 
протиракетної оборони, які змо-
жуть ефективно стримувати агре-
сивність Росії.

Крім того, Обама заявив, що 
перш ніж податися на саміт Ве-
ликої двадцятки, відвідає Шве-
цію. Це серйозний меседж для 
країни, яка розглядає можли-
вість вступу до НАТО і від якої 
Москва прагне збереження ней-
тралітету. У квітні російські лі-
таки здійснили провокаційний 
перетин повітряного простору 
цього королівства й залишились 
не помічені тамтешніми військо-
вими. У результаті Стокгольм 
серйозно замислився про ефек-
тивність національної оборони 
країни.

У червні 2012 року генерал 
Ніколай Макаров, начальник Ге-
нерального штабу Збройних сил 
Росії, попередив Швецію та Фін-
ляндію, що будь-які спроби всту-
пити до НАТО або налагодити 
тісніші зв’язки з ним буде розці-
нено як ворожі дії проти Москви. 
Крім того, він назвав нинішні 

проекти північнобалтійського 
співробітництва у сфері оборони 
потенційною військовою загро-
зою для Росії. І заявив натомість, 
що обидві північні країни мають 
налагодити активнішу військову 
співпрацю з Кремлем. Гельсінкі 
та Стокгольм категорично відки-
дають пропозиції такого штибу; 
причому може виникнути зво-
ротний ефект: на тлі експансив-
ної позиції РФ вони більше схи-
лятимуться до членства у НАТО.

Макаров також погрожував 
превентивними атаками на будь-
яку територію, призначену для 
розташування американської 
системи протиракетної оборони в 
Польщі та деінде в Центрально-
Східній Європі як запобіжника 
від міжнародних конфліктів. У 
відповідь польський міністр обо-
рони Томаш Семоняк заявив, що 
Варшаві бракує «старого доброго 
НАТО» і що рішення США скасу-
вати четвертий етап програми 
розміщення протиракетного 
щита свідчить, на жаль, про «не-
рішучість» Вашингтона стосовно 
Європи.

Замість того щоб поступатися 
Москві, категорично настроєній 
щодо будь-яких систем протира-
кетної оборони в регіоні, котрих 
не зможуть контролювати її вій-
ськовики, Обама повинен під-

твердити, що елементи амери-
канської системи ПРО Aegis бу-
дуть розміщені в Польщі, Румунії 
та інших країнах у заплановані 
строки, незалежно від неприєм-
них погроз Кремля.

УКРАїНА ТА ЄВРОПА
Вашингтон має розробити ефек-
тивну стратегію з реальними зав-
даннями щодо Європи, особливо  
колишніх радянських республік, 
які прагнуть конструктивних 
зв’язків зі США. Необхідно поси-
лити незалежну позицію України 
щодо Росії, активізувати шлях 
Грузії до НАТО, відновити за-
хідну орієнтацію Білорусі, по-
дбати про територіальну ціліс-
ність Молдови, підтримати про-
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західну позицію Азербайджану й 
розвинути зв’язки Центральної 
Азії зі Сполученими Штатами.

Така комплексна стратегія 
повинна бути двосторонньою, 
тож нинішню владу цих держав 
слід активно залучати до її роз-
робки. Якщо українські високо-
посадовці нарешті почали усві-
домлювати експансійні загрози з 
боку Кремля, вони мали б вико-
ристати згортання програми пе-
резавантаження США та Росії як 
можливість для зближення з Ва-
шингтоном. Щоправда, для цього 
треба «наступити на горло влас-
ній пісні» – знайти спосіб подо-
лання найболісніших суперечок 
щодо політв’язнів та іншої своєї 
антидемократичної політики. Та, 
попри очевидне гальмування по-
ступу у сфері політики, еконо-
міки й безпеки, Україна, на від-
міну від Росії, залишається демо-
кратичною країною, що розвива-
ється, а більшість її громадян ба-
жають бути частиною об’єднаної 
Європи.

Зі свого боку, президент Вік-
тор Янукович мав би запрова-
дити ефективні програми для за-
хисту своєї країни від економіч-
них зазіхань та політичних амбі-
цій РФ, що мали б затягнути Київ 
до Митного і, зрештою, Євразій-
ського союзу. Вашингтон, своєю 
чергою, має заохотити Європу до 
підписання Угоди про асоціацію 
з Україною та поглибленої комп-
лексної домовленості про вільну 
торгівлю на саміті Східного парт-
нерства ЄС, що відбудеться на-
прикінці листопада у Вільнюсі. 

Економічний розвиток, забезпе-
чений західною орієнтацією, 
дасть ефективніший захист від 
російської реколонізації.

Після жовтневих президент-
ських виборів Грузія мала б під-
твердити свою готовність до 
вступу НАТО й необхідного у 
зв’язку з цим підписання Плану 
дій щодо членства (ПДЧ). Відтак 
процес стартував би на наступ-
ному саміті Альянсу, запланова-
ному на 2014 рік.

У Молдові Вашингтону по-
трібно вийти із глухого кута, в 
якому нині опинилися перего-
вори, й допомогти Кишиневу бу-
дувати єдину державу. Це вима-
гатиме не лише координації із 
Брюсселем, а й співпраці з та-
кими сусідніми країнами, як 
Україна, для впливу на промос-
ковський режим у Тирасполі та 
створення єдиної молдовської 
федерації. Однак з умовою, що 
при такій політичній розстановці 
сил Придністров’я не блокува-
тиме рішень центральної влади 
щодо національної безпеки та зо-
внішньої політики.

Відносини США з Азербай-
джаном мають стати активні-
шими, адже ця країна й надалі ві-
діграє ключову роль у сфері без-
пеки Каспійського регіону. 
Ідеться про постачання альтерна-
тивних джерел енергії до Європи, 
боротьбу з міжнародним терориз-
мом та протистояння войовни-
чому Ірану й Росії з її погрозами. 
Крім того, Азербайджан – це 
шлюз до конструктивніших від-
носин із центральноазійськими 

державами, які досі по бою ються 
тиску Москви в питанні вступу до 
Євразійського союзу.

Крім того, певно, Америці час 
ініціювати саміт за участю нових 
європейських демократій та 
країн, що прагнуть до членства у 
НАТО і ЄС. Цю зустріч можна 
провести в конструктивному 
трансатлантичному тандемі з Ні-
меччиною, яка після вересневих 
виборів матиме свіжу енергію. 
Перемога канцлера Анґели Мер-
кель, що цілком імовірна, тим 
більше посилить голос ФРН у 
справах ЄС. Берлін може стати 
надійнішим партнером Вашинг-
тона в реалізації програми демо-
кратичної безпеки для Європи. 
Адже останніми роками німецька 
влада висловлювався щодо демо-
кратичної регресії та регіональ-
них амбіцій Росії активніше, ніж 
Адміністрація Обами. З’їзд ліде-
рів може мати важливе значення 
для синхронізації політики й за-
безпечення участі таких ключо-
вих країн, як Польща та Україна, 
у виробленні узгодженого підходу 
до зміцнення національної без-
пеки кожної європейської країни.

Якщо Обама серйозно на-
строєний на відновлення першо-
рядної ролі США у просуванні де-
мократичної безпеки, конкурен-
ція, конфронтація і навіть періо-
дичні конфлікти з Москвою не-
минучі. Однак путінській Росії не 
можна дозволяти диктувати зо-
внішню та оборонну політику 

будь-яким європейським держа-
вам – новим членам НАТО, а та-
кож тим, які прагнуть до член-
ства чи притримуються ней-
тральної позиції. Американці ма-
ють заохочувати їх до самостій-
них рішень щодо обрання парт-
нерів та будь-яких міжнародних 
організацій для посилення своєї 
безпеки. Така послідовна страте-
гія допоможе, окрім іншого, під-
готувати Європу до можливого 
розколу Російської Федерації: на-
сувається розпад, який навряд чи 
буде таким самим мирним, як 
крах Радянського Союзу.

США МАЮТь АКТиВНІШЕ 
СПІВПРАЦЮВАТи  
ІЗ СУСІДАМи РОСІї, 
ЯКІ ПОБОЮЮТьСЯ ЗАЗІХАНь 
КРЕМЛЯ НА СВОЮ 
НЕЗАЛЕжНІСТь

ХОЛОДНИЙ 
ДУШ. Схоже, 
Обама 
нарешті 
усвідомив, 
що лояльність 
до Кремля 
та порожні 
саміти з 
Путіним не 
дають жодного 
ефекту
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Міф про Україну – 
житницю світу
Попри рекордні врожаї, українське сільське господарство 
неспроможне стати драйвером економіки. Навпаки, великі 
інвестиції олігархічного бізнесу в АПК здатні перетворитися  
на джерело численних соціально-економічних проблем

В 
Україні вже кілька років 
спостерігається бурхливий 
розвиток сільського госпо-
дарства, передусім рослин-

ництва. Як наслідок – стрімко 
збільшуються інвестиції в агро-
промисловий комплекс, причому 
їхню левову частку становить олі-
гархічний капітал. Олігархи по-
чали звертати увагу на агробізнес 
порівняно недавно, вочевидь, 
коли усвідомили, що потенціал 
визискування пріоритетних до 
цього часу галузей вичерпується 
(гірничо-металургійний комп-
лекс, машинобудування, вироб-
ництво труб тощо). Агробізнес 
натомість нині є одним із небага-
тьох напрямів в Україні, який за 
сприятливої кон’юнк тури може 
забезпечити надвисоку рента-
бельність у стислі терміни. А саме 
це, власне, завжди й передбачала 
бізнес-стратегія олігархів. Не 
див  но, що лише після того, як 
сільським господарством заціка-
вилися наближені до влади біз-
несмени, уряд намагається всі-
ляко підтримувати АПК, декла-
руючи, що він повинен стати ло-
комотивом зростання економіки 
та допоможе вирішити цілу низ-
 ку проблем на макроекономіч-
ному рівні. Проте такі пріоритети 
насправді можуть мати згубні на-
слідки як для села, так і для еко-
номіки. 

  
ПРиЗЕМЛЕНІ МОТиВи
Ще 2004-го обсяг інвестицій в аг-
робізнес становив лише 3,4 млрд 
грн на рік. Ситуація змінилася 
починаючи приблизно з 2005-го, 
не в останню чергу завдяки пев-
ній лібералізації, пов’язаній із то-
дішньою зміною влади. В агро-
бізнес стали інвестувати іноземці, 

ГЛОБАЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ
Світові ціни на зернові підвищуються із невеликими перервами з середини 2005 року, попри 
збільшення глобального експорту. Це відображає економічне піднесення перехідних 
економік та створення сотень мільйонів робочих місць для середнього класу, який формує 
платоспроможний попит на продовольство. Однак сповільнення економічного зростання 
в країнах, що розвиваються (див. Тиждень, № 32 /2013), та великі врожаї в інших країнах-
експортерах можуть суттєво пригальмувати темпи підвищення цін на зернові й продовольство 
загалом. Власне, ця тенденція вже простежується.   

За даними Департаменту сільського господарства США
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2004/05 – тут і далі маркетинговий рік; 
в Україні рахується, наприклад, 
із липня 2004-го по червень 
2005-го 

2005          2006         2007         2008         2009          2010          2011           2012           2013

Пшениця

 Ячмінь

Кукурудза 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ БУМ
Агробізнес в Україні зараз стрімко розвивається, таким чином реагуючи насамперед на зростання 
світових цін на продовольство. Однак олігархи, які активно вкладають гроші в АПК, за прикладом 
інших пріоритетних для них галузей витісняють звідси малий і середній бізнес.

За даними Держстату, власні розрахунки

Індекси реальних обсягів, за 100 взято значення 2003 року
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жОДНА КРАїНА щЕ НІКОЛи 
НЕ СТАВАЛА ЗАМОжНОЮ 
ЗАВДЯКи СІЛьСьКОМУ 
ГОСПОДАРСТВУ. НАВПАКи, 
йОГО РОЗВиТОК ЗАВжДи 
КОНСЕРВУВАВ ВІДСТАЛІСТь

впроваджуючи передові техно-
логії, які швидко поширювалися 
й серед українських аграріїв. З 
черв  ня 2005-го стабільно зрос-
тали світові ціни на зернові, що 
тривало практично до початку 
кри  зи – не завадив навіть вели-
кий врожай у світі в 2007/08 мар-
кетинговому році, який збільшив 
глобальний експорт на 10% (див. 
«Глобальне зростання»). Це 
дало змогу стрімко нарощувати 
інвестиції в сільськогосподар-
ське виробництво в Україні та по-
ступово довести врожайність зер-
нових та зернобобових культур із 
18,2 ц/га у 2003-му до 34,6 ц/га у 
2008-му. Обсяги сільгоспвироб-
ництва стрімко збіль  шувалися 
(див. «Сільсь
когосподарський бум»). Темп 
приросту капіталовкладень в аг-
робізнес лишається одним із най-
більших в українській економіці, 
а сама галузь дістала тепличні 
умови для розвитку. По-перше, 
кредитна політика банків стала 
лояльнішою до аграріїв. По-
друге, значні податкові префе-
ренції для агробізнесу. За весь 
минулий рік великі та середні 
сільгосппідприємства отримали 
27 млрд грн чистого прибутку 
(68% чистого прибутку всіх укра-
їнських підприємств), але внесли 
при цьому менше ніж 1% спла-
ченого всіма підприємствами в 
Україні податку на прибуток. По-
третє, після чергового переділу 
зернового ринку трейдери, влас-
ники яких є наближеними до 
влади, дістали широкі можли-
вості для вивезення збіж  жя з кра-
їни: у 2012/13 маркетинговому 
році було поставлено на експорт 
майже 23 млн т зернових (див. 
«Валюта й політика»). Вони 
отримали стабільні надходження 
валютної виручки та можливість 
легко й дешево залучати фінансу-
вання за кордоном. 

Займатися рослинництвом 
стало так вигідно, що навіть тра-
диційні олігархи, які звикли до 
екстенсивного розвитку бізнесу 
(через дешеву приватизацію та 
розпилювання держбюджету), 
оцінили потенціал галузі, увій-
шовши в цей бізнес. Тому серед 
теперішніх власників найбіль-
ших агрофірм і земельних банків 
не тільки так звані аграрні ко-
ролі, що заробили статки саме 
на АПК, як-от Олег Бахматюк 
(Ukrlan  dfarming, Avangardco), Ан-
дрій Веревський («Кернел Групп»), 
Юрій Косюк (ПАТ «Миронівсь -

кий хлібопродукт»), а й олігархи 
першої хвилі, які лише нещо-
давно накинули оком на агробіз-
нес: Рінат Ахметов, Вадим Но-
винський, Ігор Коломойський, 
Сергій Тарута. 

Цього року очікують рекорд-
ного врожаю зернових, який мо -
же перевищити показник 2011-го 
– 56,7 млн т. Можливе й суттєве 
нарощення експорту. Зокрема, 
Міністерство сільського госпо-
дарства США прогнозує, що у 
2013/14 маркетинговому році (ли -
пень 2013-го – червень 2014-го) 
Україна може посісти друге місце 

у світі (після США) за експортом 
зерна, якщо продасть на зовнішні 
ринки 30,2 млн т.  

Уряд, звісно, намагається 
отримати дивіденди, зокрема й 
політичні, від розвитку галузі, 
щоразу приписуючи успіхи агро-
сектору до своїх заслуг. Хоча це 
очевидне перебільшення, адже 
розвиток сільського господарства 
почався значно раніше, а подат-
кові пільги, ініційовані урядом, з 
огляду на обсяг торішнього при-
бутку аграріїв мають сумнівну 
стимулювальну ефективність, на-

томість є зайвим тягарем для бю-
джету.

Особливе ставлення влади до 
агросектору пояснюється також 
проблемами платіжного балансу. 
2012-го товарна група «Продо-
вольчі товари та сировина», у 
якій експорт зерна становить 
39%, зайняла 26% товарного екс-
порту з України, майже наздо-
гнавши багаторічного лідера – 
чорну металургію. Зважаючи на 
показники за п’ять місяців, у по-
точному році металурги разом із 
машинобудівниками недораху-
ються близько $3,5 млрд екс-
портної виручки. Уряд сподіва-
ється перекрити падіння валют-
ними надходженнями від екс-
порту зерна. Та для цього по-
трібно, щоб вони зросли в пів-
тора раза, що неможливо, бо сві-
тові ціни на зернові падають. 
Станом на 14 серпня вересневі 
ф’ючерси на кукурудзу знизи-
лися ще на 14% порівняно з кін-
цем липня – при цьому вони на 
17% менші, ніж спотові (поточні) 
ціни; ф’ючерси на пшеницю 
зменшилися на 4% – на 19% 
нижчі, ніж спотові (див. «Гло
бальне зростання»). 

У будь-якому разі урядовці не 
втомлюються повторювати про 
потенціал галузі, ніби заклика-
ючи його реалізуватися вже 
цього року. Потенціал справді ве-
личезний: 100–120 млн т зерно-
вих, якщо орієнтуватися на се-
редні показники врожайності 
розвинених країн. Це практично 
удвічі більше від тих рекордних 

ВАЛЮТА Й ПОЛІТИКА
За останні два роки Україна вивезла рекордні обсяги зернових і планує надалі нарощувати експорт. У такий спосіб влада 
вирішує два завдання: отримує валюту для вирішення проблем із платіжним балансом і заробляє на цьому політичні 
дивіденди, демонструючи успіхи в економіці, до яких насправді немає жодного стосунку
 Експорт зернових із України, млн т
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2002/03 – тут і далі маркетинговий рік; 
в Україні рахується, наприклад, із липня 
2002-го по червень 2003-го 

За даними закордонної аграрної служби Департаменту сільського господарства США
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врожаїв, які були в Україні за 
роки незалежності. Але це пер-
спектива п’яти – семи років за 
умови, якщо за цей період в агро-
бізнес буде інвестовано ще $20–
25 млрд. Однак чи зможе галузь 
освоїти таку суму в стислий тер-
мін з огляду на те, що 2012-го 
вкладення в неї не дотягнули до 
$2,5 млрд? Зреш  тою, куди ці об-
сяги врожаю продавати? Світ ба-
нально не готовий спожити до-
даткові 60 млн т зерна, які вже 
хоч сьогодні ладен експортувати 
перший віце-прем’єр Сергій Ар-
бузов. І хоч би як уряд намагався 
пришвидшити розвиток галузі, у 
нетривалій перспективі він не 
зможе компенсувати її досягнен-
нями падіння решти економіки 
та уникнути проблем із платіж-
ним балансом.

НА ГРЕБЕНІ ХВиЛІ
Між потенціалом та його реалі-
зацією часто є численні вузькі 
місця й різноманітні фактори, на 
усунення яких ідуть роки. Основ-
ним чинником, що зробив рос-
линництво в Україні рентабель-
ним і здатним фінансувати влас-
ний розвиток навіть за низької 
врожайності деяких років, стали 
ціни на зернові у світі. Попри ко-
рекцію у 2008–2010-му внаслі-
док кризи, загальне їх зростання 
величезне. Так, від червня 2005-го 
до червня 2013 року на пшеницю 
вони зросли у 2,2, на ячмінь – у 
2,5 раза, на кукурудзу – більш 
ніж утричі (див. «Глобальне 
зростання»). При цьому світо-
вий експорт зернових від 2004/05 
маркетингового року до найбіль-
шого свого значення у 2011/12 
виріс на 34% (73 млн т).

Хоч як дивно, у 2005–2012 ро-
ках реальний ВВП на планеті під-
нявся, за даними МВФ, на ті самі 
34%. Тобто середнім зростанням 
доходів населення всієї земної 
кулі не поясниш такої стрімкої 
динаміки цін на продовольство. 
Тим більше що рівень доходів 
громадян розвинутих країн зде-
більшого дає їм змогу повністю 
задовольняти потребу в їжі неза-
лежно від ситуації в економіці.

Причина високих цін, воче-
видь, в іншому – значному еко-
номічному зростанні країн, що 
розвиваються (див. «Гальму
вання розвитку»). За останні 
вісім років їхній реальний ВВП 
виріс на 66%. Водночас еконо-
міки нерозвинутих країн Азії,  
у яких проживає більш ніж  

3,4 млрд населення, піднялися 
майже вдвічі (на 97%). Економіч-
ний бум у державах третього 
світу, зокрема густонаселених 
азійських, за ці роки створив 
сот ні мільйонів нових робочих 
міс  ць. Відповідну кількість людей 
наділено доходами, які новоспе-
чені робітники першочергово 
спрямовували на забезпечення 
повноцінного харчування. Таким 
чином, розширення середнього 
класу в Азії та поодиноких краї-
нах Африки фактично стало клю-
човим фактором зростання цін 
на зерно.

Це підтверджує розподіл до-
даткового обсягу світового екс-
порту, який з’явився на глобаль-
ному ринку в 2011/12 маркетин-
говому році порівняно з іншим 
рекордним сезоном – 2007/08 
(див. «Нагодований світ»). 
Найбільшу частину приросту 
спожили Китай, який буквально 
за кілька останніх років перетво-
рився з нетто-експортера на по-
тужного нетто-імпортера продо-
вольства, а також менші азійські 
економіки, що стрімко розвива-
ються (Індонезія, В’єтнам, Філіп-
піни, Таїланд, Іран). Значна кіль-
кість зерна пішла в поодинокі 
густонаселені держави з інших 
континентів, що теж демонстру-
ють високі темпи економічного 
зростання і, як наслідок, значне 
розширення середнього класу. 
Цікаво, що 12 країни (див. «На
годований світ») наростили 
обсяг імпорту зернових майже на 
41 млн т, хоча світовий експорт 
додав лише 33 млн. Тобто вони 
завдяки своїй посиленій плато-
спроможності через високі ціни 
навіть потіснили частину тих ім-
портерів збіжжя, які впливали на 
ринок раніше.

Отже, український агробізнес 
опинився на гребені глобальної 
хвилі зростання середнього класу 
в нерозвинутих країнах. Але ця 
хвиля вже в минулому (див. 
«Гальмування розвитку»), 
натомість майбутнє нашого сіль-
госпвиробника бачиться не та-
ким чітким та оптимістичним. 
По-перше, якщо Україна й реалі-
зує свій аграрний потенціал, ви-
робляючи 100–120 млн т зерно-
вих за рік, то їй доведеться екс-
портувати 60–90 млн т (для вну-
трішнього ринку такі обсяги не 
потрібні), що на 35–65 млн т пе-
ревищує рекордні показники ми-
нулого й позаминулого років. Це 
лише в півтора раза менше, ніж 

зростання всього світового екс-
порту у 2004–2012-му. Навіть 
якщо припустити, що інші гравці 
ринку не збільшать вивозу на-
стільки суттєво (що малоймо-
вірно), як Україна, чи зможе тре-
тій світ забезпечити бодай 2/3 
того приросту попиту на продо-
вольство, який був дотепер? Сум-
нівно, бо, за різними оцінками, 
його економіки в найближчі 10–
15 років не прогресуватимуть на-
стільки швидко, як досі (див. 
Тиждень, № 32/2013), тож во -
ни виявляться неспроможними 
в майбутньому створити велику 
кількість додаткових робочих 
місць, що спричинило б значне 
зростання світового попиту на 
продовольство. По-друге, ціни на 
зерно демонструють цікаві тен-
денції. З одного боку, вони дося-
гали дуже низьких рівнів у 2009 
та 2012 роках, коли темпи зрос-
тання азійських економік, які 
розвиваються, вповільнювалися 
до менш ніж 7% за рік. Водночас 
небувалий урожай та зростання 
світового експорту зерна у 2011/12 
маркетинговому році на 15% на 
тлі вповільнення азійських еко-
номік призвели до падіння цін на 
пшеницю й кукурудзу на 20–
25%. Це свідчить, що при зрос-
танні обсягів виробництва й екс-
порту збіжжя дохід та кількість 
вирученої валюти не обов’язково 
зростатимуть.

Якщо Україна таки реалізує 
свій аграрний потенціал, то світо-
вий вивіз зернових виросте на 
15–20%, а глобальна конкуренція 
суттєво загостриться. У такому 
разі «локомотив» української 
еконо  міки може перетворитися 
на валізу без ручки, а урядові 

НАГОДОВАНИЙ СВІТ
Дотепер завдяки швидкому зростанню перехідних економік, 
зокрема густонаселених азійських країн, збільшені обсяги 
світового експорту збіжжя знаходили споживачів із платоспро-
можним попитом, навіть попри високий рівень цін на зернові. 
Однак темпи зростання економік країн, що розвиваються, 
стрімко сповільнюються, і, за прогнозами, така тенденція 
протримається принаймні до 2030 року, а це, своєю чергою, 
зменшить попит на продовольчі товари.   

Зміна обсягів імпорту зернових у 2011/12 
маркетинговому році порівняно з 2007/08, млн т

В’єтнам

Філіппіни

Алжир

Туреччина

Таїланд

Нігерія

Китай

Єгипет

Іран

Мексика

Саудівська Аравія

Індонезія

9,5

7,0

4,33,4

3,3

2,7

2,5

2,0

1,7

1,7
1,5 1,3

За даними закордонної аграрної служби Департаменту сіл
ьсь

ко
го

 го
сп

од
ар

ст
ва

 С
Ш

А,
 в

ла
сн

і р
оз

ра
ху

нк
и

20|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 33 (301) 16–22.08.2013

ЕКоНоміКА|сільське гОспОдарстВО



гасла на кшталт «Нагодуємо весь 
світ разом!» зміняться на крики 
відчаю. Тож деякі економісти не-
безпідставно застерігають: «Не 
перебільшуйте значення нових 
рекордів українського сільського 
господарства у 2013-му й будьте 
готові до зворотних наслідків». 
Економіки, що розвиваються 
вповільнюються, врожай у світі 
очікується високий, тому вже 
цього року українські аграрії мо-
жуть відчути всю жорсткість кон-
куренції на глобальному ринку, а 
експортні надходження від про-
дажу зернових, цілком можливо, 
навіть виявляться нижчими від 
тогорічних. Принаймні дотепер 
динаміка цін на зернові цілком 
підтверджувала ці побоювання.

Хоч би як склалася ситуація з 
реалізацією врожаю-2013, Укра-
їні напевне слід шукати страте-
гічних покупців для свого збіжжя 
й укладати довготривалі конт-
ракти на його постачання, інакше 
глобальна конкуренція може зро-
бити збитковою велику частину 
інвестицій у сільгоспвиробни-
цтво, які вже зроблені і які ще 
треба освоїти.

ЗВОРОТНий БІК МЕДАЛІ 
Але хоч би якими були перспек-
тиви аграрного бізнесу в Україні з 
погляду прибутковості, зрозуміло 
одне: його розвиток у найближчі 
п’ять років триватиме. Адже на-
віть якщо глобальна конкуренція 
з’їсть третину чи половину тепе-
рішніх цін на зернові, їх виробни-
цтво в Україні буде рентабель-
ним, хоча нових інвестиційних 

проектів може й помітно помен-
шати. А втім, і тут є ризики, зва-
жаючи на екстенсивний шлях 
розвитку сільського господар-
ства. Великий бізнес, який зараз 
активно вкладає гроші в АПК, у 
гонитві за швидкими прибут-
ками робить ставку на вирощу-
вання культур, які виснажують 
землю, зокрема технічних. На-
приклад, із 2005 по 2013 рік по-
сівні площі під соняшником 
збільшилися з 3,7 до 5,2 млн га, 
під кукурудзою – із 1,7 до 4,7 млн га, 
під ріпаком – із 240 тис. га до 
майже 2 млн га. Натомість посіви 
традиційних продовольчих куль-
тур стрімко зменшується. За такої 
динаміки розподілу площ неми-
нуче знижуватиметься і родючі-
сть українських чорноземів. Тоб-
 то нові аграрні королі фактич  но 
залишають по собі випалену 
землю.

Розвиток сільгоспвиробни-
цтва також може цілковито змі-
нити українське село, у якому за-
раз проживає 31% населення 
(більше ніж 14 млн осіб). Сучасні 
технології забезпечують дуже ви-
соку продуктивність праці, тож 
згодом для обробки всіх земель в 
Україні буде потрібно зовсім 
мало людей. Власне, ситуація 
може нагадувати США, де менше 
ніж 1% населення (майже 2 млн 
зайнятих) обробляє всі землі с/г 
призначення країни. Що ста-
неться з рештою українських се-
лян? Тут можливі кілька сцена-
ріїв. 

Традиційно в такому випадку 
вони поступово мігрують у місто, 

знаходячи для себе роботу та від-
повідно кращу долю. Такий про-
цес супроводжував розвиток сіль-
ського господарства в усіх розви-
нених державах. Однак для цього 
потрібно, щоб кількість новоство-
рених робочих місць в інших га-
лузях економіки хоча би при-
близно дорівнювала обсягам ви-
вільнених через зростання про-
дуктивності в сільському госпо-
дарстві. На цьому етапі промис-
ловість та сфера послуг в Україні 
не те що не розвиваються, а до-
сить стрімко падають. Зважаючи 
на нинішню ситуацію в країні та 
інструменти економічної полі-
тики, які застосовує влада, ці 
сфери ще довго не зможуть роз-
виватися. Тож українським селя-
нам нема на що сподіватися в 
містах. У такому разі можливий 
інший шлях – міграція в розви-
неніші країни, а відтак подальше 
зменшення чисельності україн-
ців. Імовірно, якщо в нас скасу-
ють мораторій на продаж землі 
с/г призначення, міграційні про-
цеси в довготривалій перспективі 
пришвидшаться. Бо окрім бу-
динку з присадибною ділянкою, 
що коштує небагато, людей у селі 
нічого не триматиме – роботи не 
буде, а землю продадуть. 

Так чи інакше розвиток сіль-
ського господарства без загаль-
ної економічної стратегії може 
супроводжуватися багатьма соці-
аль  но-економічними проблемами. 

Відомий норвезький еконо-
міст Ерік Рейнарт у своїй книжці 
«Як багаті країни стали бага-
тими… і чому бідні країни зали-
шаються бідними» доводить, що 
жодна держава ще ніколи не ста-
вала заможною завдяки сіль-
ському господарству. Навпаки, 
його розвиток завжди консерву-
вав відсталість. Виробники с/г 
продукції, як і інших сировинних 
матеріалів, залежні від попиту 
тих, хто має сильну переробну 
промисловість, та від темпів їх-
нього зростання. Якщо останні 
потерпають від кризи, стагнації 
чи просто вповільнення, то перші 
стають заручниками низьких цін, 
доходів і темпів розвитку. Але 
скидається на те, що, вибравши 
агросектор «локомотивом» зрос-
тання економіки, влада не ба-
чить у ньому нічого, окрім засобу 
для вирішення поточних про-
блем, наприклад, у платіжному 
балан  сі, а наближені до неї олі-
гархи – можливість швидкого 
збагачення. 

За даними МВФ

*Прогнозні показники, 
оцінені МВФ

ГАЛЬМУВАННЯ РОЗВИТКУ
За останнє десятиліття країни, що розвиваються, зробили неймовірний стрибок в економічному 
зростанні (див. Тиждень, № 32/2013). Це забезпечило сотні мільйонів нових робочих місць 
і величезне збільшення попиту на їжу. Однак останніми роками динаміка суттєво сповільнилась 
і, за прогнозами, падатиме й надалі. На графіку зображено країни, що розвиваються, які за обсягом ВВП 
входять до 20 найбільших економік світу.

Приріст реального ВВП, %
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цілковито змінити 
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ситуація, ймо-
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тиме США, де 
менше ніж 1% на-
селення обробляє 
всі землі с/г при-
значення країни. 

Що станеться з ре-
штою українських 

селян?
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ЛАСКАВО  
ПРОСиМО  

ЗА ҐРАТи

У
країна стає небезпечною 
державою для шукачів 
міжнародного притулку та 
статусу біженця, які праг-

нуть дістати прихисток, зокрема 
втікаючи від політичних переслі-
дувань у себе вдома. Про це свід-
чать нещодавно опублікований 
звіт Управління Верховного комі-
сара ООН у справах біженців 
(УВКБ ООН) і звіт Amnesty 
Interna tional за 2013 рік. За найсві-
жішими висновками УВКБ ООН, 
система притулку в нашій країні 
досі потребує фундаментального 
поліпшення, оскільки не гарантує 
достатнього захисту проти екстра-
диції і не забезпечує шукачам ста-
тусу біженця можливості роз-
гляду їхніх заяв у межах ефектив-
ного та, що голов  не, справедли-
вого процесу. Через це УВКБ ООН 
закликало інші країни не повер-
тати біженців до України. 

До цього додаються окремі 
факти «прихованої екстрадиції», 
як, зокрема, сталося з росій-
ським опозиціонером Лєонідом 
Развозжаєвим, якого торік було 
викрадено серед білого дня в Ки-
єві за не до кінця з’ясованих об-
ставин, але, вочевидь, не без 
участі українських та російсь ких 
спецслужб. Репутація держави, 
недружньої до біженців і шука-

чів притулку, вкотре змушує за-
думатися про ступінь її неповаги 
до основоположних прав лю-
дини. Проводячи таку політику, 
вона відмовляє собі в місці по-
між цивілізованих країн, які по-
важають міжнародне право, і та-
ким чином ставить чергову пере-
пону на шляху до повної лібера-
лізації візового режиму з ЄС. 

ШЛЯХ ВиКЛЮЧЕННЯ
Проблеми, які постають на 
шляху здобуття легітимного ста-
тусу біженця в Україні перед осо-
бами, які з об’єктивних причин 
покинули країни походження, 
мають комплексний характер. 
Зокрема, як каже регіональний 
представник Управління Верхов-
ного комісара ООН у справах бі-
женців у Білорусі, Молдові та 
Україні Олдріх Андрісек, «довго-
тривала адміністративна рефор-
 ма, що перебуває в процесі впро-
вадження в Україні, є лише од-
нією з цілої низки труднощів». 
На його думку, занадто багато 
людей у нашій країні й далі по-
милково думають, що біженці є 
просто мігрантами в пошуках 
кращого життя.   

Досі в Україні не розроблено 
та не імплементовано в цій ца-
рині ефективне законодавство. 

Так, УВКБ ООН зазначає, що, 
попри новий закон про біжен- 
ців, ухвалений Верховною Радою 
2011-го, відповідні процедури, як 
і раніше, не відповідають між-
народним стандартам. Зокрема, 
особам без документів, які шука-
ють притулку, загрожує затри-
мання терміном до 12 місяців у 
пунктах перебування нелегалів 
(утримання однієї особи на рік 
обходиться держбюджету у бли-
зько 22 тис. грн) за незаконний 
перетин державного кордону на-
шої країни або його спробу. 

Торік 83% (109 осіб) затрима-
них у Волинському та 33% (45 осіб) 
у Чернігівському пунктах тим-
часового перебування іноземців 
(ПТПІ) громадян Афганістану, 
Сомалі та Еритреї – це люди, які 
зверталися по міжнародний за-
хист в Україні. У зв’я  зку з перебу-
ванням у ПТПІ біженці з Афга-
ністану та Сомалі подавали скар-
 ги до Європейсь  кого суду щодо 
порушення Україною Європей-
ської конвенції про захист прав 
людини. 

Нині в Україні є два відкри-
тих пункти розміщення біженців 
в Одеській та Закарпатській об-
ластях (320 місць) та два пункти 
тимчасового перебування іно-
земців у Волинській та Чернігів-

Україна часто 
ігнорує 
міжнародне 
право у справах 
біженців, що 
додатково б’є  
по її репутації  
у світі   
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ЗАНАДТО БАГАТО ЛЮДЕй  
В УКРАїНІ й ДАЛІ  
ДУМАЮТь, щО БІжЕНЦІ  
Є ПРОСТО МІГРАНТАМи  
В ПОШУКАХ КРАщОГО жиТТЯ   

ській (373 місця). Варто наголо-
сити, що йдеться не про повно-
цінні притулки відкритого типу, 
а про справжнісінькі режимні 
об’єкти. Ще два ПТПІ закритого 
типу будують на Донеччині та 
Миколаївщині. Для порівняння: 
у Польщі нині діють 11 відкритих 
пунктів для біженців (можуть 
розмістити 2,5 тис. осіб) і 4 закри-
   тих. Тамтешні заявники отри  му -
ють €187 соціальної допомоги на 
місяць для самостійного вина-
ймання житла, у той час як в 
Україні людині, яка вже набула 
статусу біженця, здійснюється 
одноразова виплата у розмірі 
17 грн. 

Зрозуміло, що коли понад 
50% шукачів статусу біженця 
прибувають до нашої країни не-
законно через неспроможність 
отримати візи, те саме відбува-
ється і в країнах Євросоюзу. 
Проте ті, хто потрапляє до ЄС і 
заявляє про своє бажання на-
бути статусу біженця, принай-
мні можуть не боятися того, що 
їх вишлють із країни: частина з 
них дістають бажаний статус 
або додатковий захист, решта – 
право на проживання. 

Для порівняння: у 2012-му в 
Україні тільки 12% заявників 
дістали захист, частина з них – 
лише після судового оскар-
ження відмов, тоді як у країнах 
ЄС 26% із 268 тис. набули ста-
тусу біженця або отримали до-
датковий чи гуманітарний за-
хист без судових оскаржень. За 
інформацією Державної мігра-
ційної служби, сьогодні в Україні 
проживають лише 2435 офіційно 
визнаних біженців із 47 країн 
світу. Це крапля в морі від тих 
16 млн, які, за даними ООН, шу-
кали притулку 2012 року. 

   
ПІД ЗНАКОМ РАЗВОЗжАЄВА
Багато шукачів статусу біженця в 
Україні втікають зі своїх країн че-
рез політичні переслідування. Од-
нак і тут наша держава порушує 
міжнародні зо бов’язання в ме-
жах Конвенції ООН про статус 
біженців, задовольняючи запити 
про їх екстрадицію. Особливо 
такі випадки почастішали за ни-
нішньої влади. У багатьох ситуа-
ціях українські служителі Феміди 
чомусь забувають, що за ієрар-
хією правових зобов’язань у 
будь-якій країні – члені ООН 
першими йдуть конвенції цієї ор-
ганізації, згідно з якими екстра-
диція шукачів міжнародного за-

хисту або осіб, що набули статусу 
біженця, є протиправною дією. 

Не в останню чергу дається 
взнаки радянська традиція, за 
якою права людини та антиди-
скримінаційне законодавство 
бу ли чимось нечуваним, з-поза 
іншого боку Берлінського муру. 
Проблема в тому, що тих 19 ро-
ків, які УВКБ ООН працює в 
Україні, виявилося недостатньо, 
аби пояснити вітчизняним про-
курорам, суддям і правоохорон-
ним органам головні принципи 
захисту такої вразливої катего-
рії, як біженці та шукачі при-
тулку. 

Подеколи виникає питання, 
чому в мінській Конвенції про 
правову допомогу і правові від-
носини у цивільних, сімейних та 
кримінальних справах, до якої 
приєдналась Україна, немає жод-
них застережень щодо шукачів 
міжнародного захисту. Адже тих, 
хто втікає до України із країн 
СНД й шукає тут притулку саме 
через політичні переслідування, 
вистачає. Перед усім ідеться про 
росіян і білорусів, вихідців із 
країн Центральної Азії, де буйно 
квітне авторитаризм. 

Показово, що саме вихідці з 
пострадянських держав мають 
найменші шанси набути статусу 
біженця в Україні. Згідно з 
останнім звітом УВКБ ООН, із 
775 осіб із Киргизстану, Узбекис-
тану та Росії, які прохали про 
міжнародний притулок в Укра-
їні у 2010–2012 роках, тільки 
троє дістали захист. Особливо 
вороже наша держава налашто-
вана до політичних дисидентів 
із РФ. Якщо за часів президент-
ства Віктора Ющенка російські 
громадяни діставали тут захист, 
то після приходу до влади Вік-
тора Януковича зі 107 аплікан-
тів із РФ тільки двоє набули ста-
тусу біженця. Тоді як росіяни є 
другою після афганців групою, 
яка отримує згаданий статус у 
країнах ЄС.

У звіті міжнародної правоза-
хисної організації Amnesty Inter -
national за 2013 рік ідеться про 
найрезонансніші випадки пору-
шення українською стороною 
прав осіб, яким вона мала б на-
дати притулок саме за ознакою 
політичних переслідувань на їх-
ній батьківщині. Це додаткові 
сигнали для світової спільноти та 
ЄС, із яким Україна прагне під-
писати Угоду про асоціацію, що в 
нашій державі на практиці не ре-

алізується одна з ключових євро-
пейських цінностей – захист 
прав людини та відсутність дис-
кримінації. 

Нехтуючи зобов’язаннями 
України в межах Конвенції ООН 
проти катувань та Конвенції ООН 
про статус біженців, офіційний 
Київ намагався провести екстра-
дицію Руслана Сулейманова до 
Узбекистану. Останній переїхав 
сюди в листопаді 2010 року, по-
боюючись несправедливого су-
дового розгляду, тортур та інших 
видів жорстокого поводження у 
своїй країні після того, як буді-
вельну компанію «Караван ба-
зар», у якій він працював, спро-
бували поглинути конкуренти. 
Його затримали в Україні 25 лю-
того 2011-го й запроторили до 
СІЗО, коли прийшов до відділу 
МВС у Чернігові, щоб подати за-
яву для отримання дозволу на 
роботу. До 18 травня 2011-го він 
не мав доступу до адвоката, що 
було прямим порушенням норм 
українського та міжнародного 
законодавства. Того самого мі-

сяця ГПУ підтвердила, що його 
екстрадують до Узбекистану для 
судового розгляду в справі про 
економічні злочини. Прохання 
Руслана Сулейманова про на-
дання притулку в Україні було 
відхилено, проте УВКБ ООН у се-
редині травня 2013-го визнало 
його біженцем й активно займа-
лося переселенням до третьої 
країни, яка погодиться його при-
йняти. Згідно з положеннями 
нового Кримінально-процесу-
ального кодексу особа не може 
бути затримана для екстрадиції 
більше ніж на 12 місяців. 

У жовтні минулого року в 
Києві російсь кі спецслужби  ви-
крали Лєоніда Раз   возжаєва – 
громадянина РФ, активіста «Лі-
вого фронту», який поряд із 
Константіном Лєбєдєвим та 
Сєрґєєм Удальцовим фігурує у 
так званій справі Болотної 
площі. Це сталося вже після 
того, як Развозжаєв подав усі по-
трібні документи, щоб дістати 
статус біженця в Україні. Після 
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нелегальної екстрадиції до Росії 
його піддали тортурам і жорсто-
кому поводженню, змушуючи 
інкримінувати собі та іншим ак-
тивістам опозиції організацію 
масових заворушень у РФ. Зго-
дом у МВС України підтвердили, 
що Развозжаєва викрали «пра-
цівники правоохоронних органів 
інших країн» і що йдеться не про 
злочин, а про «питання взаємо-
дії силових структур» двох сусід-
ніх держав. 

Досі ніхто напевно не може 
сказати, залишиться ця історія 
одиничною й ніколи більше не 
повториться чи стане прецеден-
том, точкою опори для інших 
подібних випадків і відповідно 
для нового негативного резо-
нансу щодо України у світі. Для 

багатьох із РФ, Білорусі, держав 
Центральної Азії, хто втік від ре-
альних чи потенційних політич-
них переслідувань до нашої кра-
їни, постає питання: а чи 
справді вона зможе їх захис-
тити. 

ПиТАННЯ ЦІННОСТЕй 
Залишивши позаду безпосе-
редню небезпеку життю та здо-
ров’ю, потенційні біженці в Укра-
їні наражаються на місцеву бю-
рократію й паперову тяганину. 
Одразу ж постає і мовна, і низка 
інших технічних проблем, вирі-
шувати які наша держава поки 
що не готова. Так само невідпра-
цьованими лишаються питання 
належного документування но-
воприбулих заявників, надання 

їм соціальної допомоги під час 
розгляду їхніх звернень, реаль-
ного механізму легалізації та ін-
теграції в українське суспіль-
ство визнаних біженців та осіб, 
які потребують додаткового за-
хисту. Доволі час  то йдеться про 
багатодітні родини, єдиним засо-
бом для існування яких, щоб 
хоча б прохарчуватися, стає пе-
рехід у сіру економічну зону. 

Ще одна важлива деталь: Де-
партамент у справах біженців та 
іноземців Державної міграційної 
служби України, який наділений 
повноваженнями надання ста-
тусу біженця, не має власного 
бюджету. Це суттєво обмежує 
його автономію в розподілі ре-
сурсів для запровадження ман-
дата надання притулку.

Спілкувався 
Олександр 

Пагіря

Директор Бюро Європи Управління  
Верховного комісара ООН у справах біженців 

Венсан Коштель:

У. Т.: Які країни є нині голов ними 
місцями призначення для біжен-
ців у Європі і які – їх основними 
продукувальниками?
– Найбільша держава, що приймає бі-
женців, – сьогодні Туреччина: там пе-
ребуває 400 тис. утікачів із Сирії. Цей 
показник перевищує чисельність усіх 
шукачів притулку в Європі за 2012 рік. 
Головними країнами призначення в 
потоці біженців на континенті є Шве-

ція та Німеччина, куди їдуть із Сирії, 
Афганістану й Росії.

У. Т.: Наскільки сучасна криза 
мультикультурності впливає на 
прийняття біженців у країнах ЄС?
– Це дуже комплексне питання.  
Я пропоную розрізняти причини, які 
змусили людей покинути свою країну. 
Деякі виїжджають через об’єктивні об-
ставини. Наприклад, сирійці втікають 

сьогодні не через бажання знайти ро-
боту чи краще життя, а тому що їх 
змушує війна, яка шкодить масам на-
селення. Сьогодні понад 1 млн грома-
дян республіки опинилися поза її 
межами, тоді як 3,5 млн їхніх земля-
ків – переміщені особи. Багато людей 
шукають кращих умов для життя й ро-
боти, тобто стають економічними мі-
грантами. Ще хтось покинув свою 
країну через певні інші обставини.
Європі ніколи не бракувало випробу-
вань, пов’язаних з інтеграцією різних 
спільнот. Якщо держава визнає біжен-
ців, необхідні програми для їхньої ін-
теграції, щоб вони не виявилися тяга-
рем для суспільства, поступово вли-
лися в нього й могли подати на гро-
мадянство. У деяких країнах чимало 
легальних і нелегальних мігрантів, 
відсутній контроль за міграцією, роз-
поділом цих людей серед населення 
та інтеграцією, а звідси – великі про-
блеми. Однак потрібно розрізняти мі-
грантів та біженців. Це різні групи.

У. Т.: Яке місце України на мапі 
руху біженців у світі?
– У 2002-му вона підписала міждер-
жавну угоду стосовно захисту таких 
осіб. Щороку певна кількість людей 
шукає в Україні міжнародного при-
тулку. їх небагато: мова не про де-
сятки тисяч осіб, а про менш ніж 2 тис. 
(торік). Це мало. Наприклад, у Туреч-
чині понад 2 тис. переходять кордон 
із Сирією щодня.

Чимало часу знадобилося на за-
провадження офіційним Києвом 
адекватного законодавства у сфері 
захисту прав шукачів міжнародного 
притулку, і ми досі бачимо дуже ба-
гато прогалин процедурного плану. 

«Україна повинна зрозуміти, що надання притулку 
є гуманітарною дією, а не політичним актом»

ЕКСПЕРТиЗА

10 млн 
осіб у світі не 

мають 
громадянства

У 2012 році в 
Україні тільки 

12% 
заявників на 

здобуття статусу 
біженця дістали 

захист
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Афганістан

Сомалі

Ірак

Судан

Демократична 
Республіка 

Конго

Пакистан
Іран

Німеччина

Кенія

Сирія

Ефіопія

Біженці на експорт

За даними звіту 
УВКБ ООН «Global trends 2012»

Країни походження 
біженців, тис., на кінець 
2012 року

Країни, у яких перебуває 
найбільше біженців, тис., 
на кінець 2012 року 

2586

1136

746

728

569

509

1639

868

589

565

476

376

Понад 45,2 млн 
людей були переміще-
ні в 2012 році (найбіль-
ша кількість із 1994-го)

15,4 млн
937 тис.

28,8 млн
Біженці 

Шукачі 
притулку

Люди, які вимушені 
покинути свою країну 

через збройні конфлікти 
та переслідування 

52%
чоловіки

48%
жінки 

46%
діти 

БІОГРАФІЧНА 
НОТА: 
Венсан  
Кош тель – 
від березня 
2013 року ди-
ректор Бюро  
Європи Управ-
ління Верхов-
ного комісара 
ООН у справах 
біженців. Розпо-
чав свою роботу 
в УВКБ ООН у 
1986-му. Керу-
вав регіональ-
ними офісами 
УВКБ ООН у 
США та Кариб-
ському регіоні, 
Центральній та 
Східній Європі, 
на Близькому 
Сході.

Від 2002-го досягнуто значного про-
гресу на законодавчому рівні, однак у 
сенсі імплементації цього не сталося. 
Багато років ваші уряди бачили Укра-
їну тільки як транзитну державу, тож 
не переймалися наданням статусу бі-
женців шукачам притулку, вважаючи 
їх лише особами, які перетинають 
кордон, а тим більше не дбали про 
їхню інтеграцію. Проте сьогодні Укра-
їна повинна усвідомити: певна час-
тина людей приїжджає, щоб у ній 
осісти. Ви теж маєте мігрантів, які при-
бувають до вас з економічних причин 
і позбавлені права залишитися тут, 
тоді як інші шукають притулку, миру й 
захисту, втікаючи від переслідувань у 
себе вдома. Та насправді останні на-
ражаються на багато практичних про-
блем. Насамперед це труднощі спіл-
кування з органами влади, адже, всу-
переч національному законодавству, 
їм не забезпечують послуг перекла-
дача під час заповнення заяв. Через 
це владні інстанції часто дають нега-
тивну відповідь на прохання про на-
дання притулку.

Я не хочу сказати, ніби всі ці люди 
повинні залишитися в Україні чи діс-
тати статус біженця, однак ваша дер-
жава гостро потребує кращих адміні-
стративних процедур. Оцінка останніх 
із нашого боку не дуже схвальна.  
Є чимало прогалин. Деякі країни  
в регіоні дають цьому раду трохи 
краще, але ми співпрацюємо з україн-
ською владою в багатьох проектах, 
щоб покращити ситуацію.

У. Т.: Останніми роками в нашій 
країні було кілька резонансних 
випадків відмови у наданні полі-
тичного притулку, ба навіть ви-

крадення спецслужбами Росії 
тамтешнього опозиціонера Лєо-
ніда Развозжаєва. Наскільки ці 
факти б’ють по міжнародній ре-
путації Києва?
– Україна повинна зрозуміти, що на-
дання притулку є гуманітарною дією, 
а не політичним актом. Не йдеться 
про те, що ви визнаєте біженців із 
країни, яку критикуєте чи засуджуєте. 
Думаю, проблеми з цим маєте не 
тільки ви, а й ще багато хто в регіоні. 
Деякі уряди стверджують, що не при-
ймають шукачів притулку з тих чи тих 
країн через сусідство або остерігаю-
чись непорозумінь з останніми. Однак 
Конвенція 1951 року стверджує, що бі-
женцями можуть бути визнані люди, 
які зазнають переслідувань із політич-
них причин, на підставі своєї націо-
нальності, релігії, раси, належності до 
певної соціальної групи, незважаючи 
на країну, звідки походять.

У. Т.: Які сьогодні, на ваш погляд, 
найбільші виклики у сфері полі-
тики стосовно біженців не тільки 
в Україні, а і в Європі загалом?
– Одна із проблем у Європі – доступ 
до території країни. Ми розуміємо, 
що кожна держава має власні під-
ходи стосовно безпеки й повинна за-
хищати своїх громадян та кордони, 
контролювати рух людей. Однак 
прикордонні служби повинні бути 
чутливіші, коли йдеться про надання 
допомоги особам, які зазнають пе-
реслідувань у країні походження. Ча-
сом ті, хто втікає від війн та гонінь, не 
мають необхідних документів для 
перетину рубежу, і прикордонні 
служби мусять визнавати їх біжен-
цями. Це не економічні мігранти. 

Ось один із найбільших викликів для 
Європи.

Крім того, має бути послідов-
ність у прийнятті рішень. Ми не по-
винні одному надавати статус бі-
женця, а другому не надавати через 
колір шкіри, національність чи інші 
фактори. Єдина підстава, яку слід 
враховувати: чи справді існує небез-
підставний страх переслідувань; ви-
значити це мають органи влади. Пи-
тання непросте, воно потребує часу 
й ресурсів.

У. Т.: Які є приклади успішної ін-
теграції біженців у європейські 
суспільства?
– Усі скандинавські країни добре да-
ють собі раду з інтеграцією біженців, 
так само як і Німеччина та Нідер-
ланди. Що цікаво, це стосується не 
тільки компетенції органів влади, 
мова про залучення до співпраці гро-
мадського та приватного секторів. Як 
зазначають уряди, їм не під силу са-
мотужки впоратися з усіма пробле-
мами, що пов’язані з біженцями. Є за-
кони, програми, але коли йдеться 
про інтеграцію, то не завжди провідну 
роль відіграє держава, існують органи 
місцевого самоврядування, громад-
ські організації, які впроваджують 
держпрограми. Уряд не зробить 
усього сам. Замало вирішити, що 
хтось буде інтегрований у суспільство. 
Ідеться про прийняття біженця спіль-
нотою. Скажімо, чи може він віддати 
своїх дітей до школи, футбольного 
клубу або ж дістати допомогу від сусі-
дів, церкви, громадських організацій. 
Проблема комплексна, вона не тільки 
економічного, а ще й соціального та 
культурного плану. 

ЕКСПЕРТиЗА

Україні потрібно не лише від-
силати своїх миротворців у га-
рячі точки планети, а й належ-
ним чином приймати біженців 
на своїй території, як чинить пе-
реважна частина цивілізованого 
світу. А для цього наша держава 
має зробити крок, якого вже 
давно очікують від неї, – ухва-
лити антидискримінаційне зако-
нодавство. 

Практично весь час своєї не-
залежності Україна так чи інак-
 ше перекладає відповідальність 
за ро   боту з біженцями на плечі 
УВКБ ООН – агенції, яка, звісно, 
допомагає, проте не може вирі-
шити проблему за українців. Ці-
на цього питання для нашої кра-
їни – лібералізація візового ре-
жиму з ЄС. 
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Епоха секуляризму
Соціолог релігії Хосе Казанова про сучасні трансформації секуляризму 
в світі та унікальне місце України на релігійній мапі Європи

Н
а думку знаного у світі со-
ціолога релігії Хосе Каза-
нови, який усе своє нау-
кове життя присвятив до-

слідженню секулярності, питан-
ням церкви та глобалізацїі, од-
нією із запорук установлення 
принципів ліберальної демократії 
є релігійний плюралізм. Україна 
в цьому плані є унікальною краї-
ною, де різні течії змушені боро-
тися за вплив і паству. Цілком 
можливо, що саме такий стан ре-
чей порятує її від імперських зазі-
хань та монополізації релігійного 
простору країною-сусідкою.

У. Т.: 20 років тому теорія секуля-
ризму була дуже популярною і 
мало не мейнстримною. Чому 
сьогодні говоримо про «іншу» 
секуляризацію? Чи можна пе-
редбачити, що буде з цим 
трендом?

– Нині спостерігаємо 
продов ження секуляриза-
ції західноєвропейських 
суспільств, розпочатої 
кілька десятиліть тому. В 
США ці процеси відбува-
ються інакше, тож 
можна казати про так 
звану американську 

винятковість. Були очікування, 
що решта світу стане модерною за 
зразком Західної Європи і на-
стільки само секулярною. Одначе 
вона, стаючи дедалі більш модер-

ною, не секуляризується. На-
впаки, в останні 20–40 років 
всюди помітно релігійне відро-
дження, релігія набуває підкрес-
лено публічної ролі. Я стверджую, 
що переломним моментом у 

цьому сенсі був 1979-й. Саме 
тоді мали місце ісламська 

революція в Ірані, виступ 
Кароля Войтили (Папи 

Івана Павла ІІ), візит 
якого в Польську На-
родну Республіку 
став одним із пуско-

вих механізмів роз-
гортання антикомуніс-

тичного руху «Солідар-
ність». Того ж таки року 

відбулася Сандіністська 
революція в Нікарагуа, 

пов’язана зі звільненням като-
лицького кліру, який 

потерпав від ре-
жиму Сомоси, а 

Спілкувалася 
Ганна Трегуб

також активізувалися фундамен-
талістські християнські рухи у 
США, які заявили про себе пу-
блічно під час виборчого процесу, 
зокрема в кампанії Рональда Рей-
ґана. Отже, головні релігійні 
трансформації сталися скрізь: у 
країнах першого світу (як-от Аме-
рика), другого (СРСР та соціаліс-
тичний табір) і, нарешті, в Ірані, 
державах Латинської Америки 
тощо. Відтоді й бачимо взаємоза-
лежність релігії та політичних 
процесів, а також активізацію різ-
номанітних відповідних рухів. 
Отже, європейська модель розви-
тку є унікальною, і якщо не ствер-
джувати, що модернізація 
обов’язково спричинить секуля-
ризацію, то маємо дві альтерна-
тивні версії розвитку.

У. Т.: Ви торкнулися питання ко-
реляції процесів модернізації та 
секуляризації. Чи можна сьогодні 
говорити про різновиди останньої 
в сучасному світі?

– Секуляризм має як мінімум 
два значення. Перше стосується 
тривалого історичного процесу і 
вписується в концепцію про світ 
як такий, що спирається на досяг-
нення сучасної науки й техноло-
гій, де не потрібно Бога. Концеп-
ції соціального устрою, демокра-
тичного ладу, ринкової еконо-
міки, публічної сфери – все це 
гори зонтальні форми соціалізації 
індивідів, які ус відо м лю ють свій 
інтерес і моральний порядок яких 
заявляє про право на жит тя, 
рівні  сть і щастя. Це модерні секу-

лярні структу  ри, адже вони не 
передбачають присут-

ності Господа. По-
бутувала дум  ка: 
якщо люди жи-
вуть із такими 

іманентними структурами, 
то це автоматично означає, 

що вони обходяться без релі-
гії. Як на мене, це має важливий 
наслідок для Європи, бо фак-
тично інституціоналізація секу-
лярної царини та її диференціа-

ція відбулися в цій частині 

В УКРАїНІ РОЗВиВАЄТьСЯ 
МОДЕЛь РЕЛІГІйНОГО 
ПЛЮРАЛІЗМУ, 
СТРУКТУРНО БЛижЧА  
ДО  АМЕРиКАНСьКОГО,  
НІж ДО ЄВРОПЕйСьКОГО 
ЗРАЗКА
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БІОГРАФІЧНА 
НОТА:
Хосе Казанова 
– один із провід-
них світових уче-
них у галузі соці-
ології релігії, про-
фесор 
Джордж-
таунського уні-
верситету, керів-
ник Програми 
глобалізації, ре-
лігії та секуляр-
ності Центру Бер-
клі (США). Наго-
роджений Пре-
мією з теології 
Зальцбурзького 
університету. Ав-
тор низки праць 
із питань релігії 
та глобалізації, 
міграцій і релігій-
ного плюралізму, 
транснаціональ-
них церков та со-
ціологічної тео-
рії. Його найвідо-
міша книжка, 
«Публічні релігії 
в сучасному світі» 
(1994), визнана 
сучасною класи-
кою у відповідній 
частині соціології

світу. Відтак населення Західної 
Європи ви явилося знецерковле-
ним і практично перестало хо-
дити до храмів. Контекст був та-
кий, що ці іманентні структури 
чітко глобалізувались, і більш се-
кулярним став увесь світ, навіть 
Саудівська Аравія, адже там є ті 
самі технології та погляди, що і в 
західних суспільствах.

Водночас треба розуміти, що 
мова не про необхідний, але про 
тривалий процес із масою різних 
можливостей. Частина з них ви-
ключає релігію, а інша, навпаки, 
утверджує. Західна Європа подає 
приклад секуляризації з нерелі-
гійною іманентною структурою, а 
США типізують таку саму модель, 
тільки релігійну. Я порівняв 
кілька католицьких суспільств, 
зокрема у Квебеку, який насліду-
вав західноєвропейську модель, 
та Бразилії, що в цьому випадку 
пішла шляхом США. В Азії Індія 
ближча до американської моделі, 
а Китай наслідує протилежну їй 
європейську модель секуляриза-
ції. Отже, як бачите, маємо дві 
альтернативи, і навіть у них є без-
ліч варіацій.

Якщо говорити про країни, 
утворені після розпаду СРСР, то й 
тут відразу видно кілька варіацій. 
Східна Німеччина обрала найра-
дикальнішу із форм західноєвро-
пейського секуляризму. Польща 
на США не скидається бодай 
тому, що в ній немає релігійного 
плюралізму: там панує одна релі-
гія, і про секуляризм говорити 
важко. Україна – чи не єдине єв-
ропейське суспільство, яке наслі-
дує північноамериканську мо-
дель, а Росія навертається до ре-
конфесіоналізації. Це свідчить, 
що деякі пострадянські суспіль-
ства, які стали на шлях трансфор-
мацій, переходу до ліберальної 
ринкової економіки, демократи-
зації державного ус т рою та від-
криття публічного простору, ма-
ють надзвичайно різноманітні 
опції та можливості. Але тут слід 
говорити ще і про неоднакову ре-
лігійну динаміку. Зауважу, що 
вона не конче пов’язана з модер-
нізацією, бо і в цьому випадку є 
низка різних можливостей.

У. Т.: Після цьогорічних протест-
них акцій у Туреччині ЗМІ зазна-
чали, що там відбулася м’яка се-
кулярна революція. Проти чого 
все ж таки виступали курди, ала-
віти, суніти й представники інших 
етноконфесійних груп турець-

кого суспільства: проти поси-
лення ісламізму стараннями ни-
нішнього прем’єр-міністра Ердо-
гана чи політичної моделі, яку він 
нав’язує?

– Туреччина повстала проти 
тиранії більшості, такого типу де-
мократії, коли способом голосу-
вання обирають провладну біль-
шість, яка жодним чином не захи-
щає ліберальних прав меншин та 
окремо взятих індивідів.

Чого конкретно турки хочуть 
позбутися – ісламізму чи автори-
таризму? Як на мене, вони висту-
пили проти стилю правління Ре-
джепа Ердогана, бо він вірить, що 
демократія означає просту владу 
більшості й аж ніяк не повагу до 
прав меншин та ліберальних сво-
бод. Таким чином, маємо групу 
людей, не обов’язково секуляри-
зованих, які мобілізуються проти 
нинішнього правителя, з огляду 
на його авторитарну особистість і 
мажоритарну концепцію демо-
кратії. Тут ідеться не про секу-
лярне відкидання ісламу, а про 
демократичну критику й запере-
чення авторитарної концепції Ер-
догана. Звичайно, якби зараз від-
бувся плебісцит, то цей очільник 
владного кабінету переміг би 
знову. Однак демократія сучас-
ного типу аж ніяк не є плебісцит-
ною, це не мажоритарне прав-
ління, а фундаментальний захист 
прав меншин і окремих індивідів. 
Це те, чого Ердоган не розуміє. 
Отже, в підсумку маємо не бо-
ротьбу секуляризму проти ісламу, 
а зіткнення ліберальної демокра-
тії та авторитарного правління, 
зав’язаного на плебісцитній ма-
жоритарній демократії.

У. Т.: Яку роль, на ваш погляд, ві-
діграє національна церква у су-
часній Європі? Зокрема, ірландці, 
поляки, а зрештою, і українці всі-
ляко намагались і досі намага-
ються створити саме її. Чи в цій си-
туації передусім ідеться про один 
із проявів легітимізації себе на єв-
ропейській мапі як незалежних 
державних утворень?

– Тут мова про підходи до 
злиття й розчеплення церкви, 
держави та нації, які є більш реле-
вантними для того, щоб зрозу-
міти різноманіття відповідних єв-
ропейських зразків. Чому Чехія 
значно секулярніша, ніж 
Польща? Ми говоримо про два 
католицькі, слов’янські й постко-
муністичні суспільства. Одне з 
них дуже релігійне, а друге найсе-

кулярніше в Європі. Чому Фран-
ція секулярна, а Італія все ще за-
лишається країною з одним із 
найвищих рівнів релігійності на 
континенті? Можна також порів-
няти Нідерланди, кальвініст сь ко-
католицьку державу, зі схожою за 
релігійною структурою Швейца-
рією. Два однаково модернізовані 
суспільства, але одне з них є до-
волі релігійним, а друге, за вели-
ким рахунком, секулярне. Як на 
мене, то динаміка відносин між 
церквою, державою і нацією 
впливає на те, як саме вони роз-
виваються. Відмінності в цьому 
краще пояснюють ситуацію, ніж 
просто рівень модернізації тієї чи 
тієї держави або суспільства. Для 
розуміння релігійності Європи 
дуже важливо бачити такий тип 
кореляцій, як злиття, конфлікти, 
поділ сфер між світською і цер-
ковною владою, проекти націо-
нальних держави й церкви тощо.

В Україні, звісно, такі проекти 
були, однак вони не могли реалі-
зуватися через імперський кон-
текст Росії. Поділ регіонів єдиної 
нації між кількома державами, її 
розірваність зумовили дуже спе-
цифічну православну конфесіо-
налізацію і створили передумови 
для українського на ціо налізму.

У. Т.: Чи не першим із соціологів 
світу ви заговорили про унікаль-
ність позиції України на релігійній 
мапі світу. У чому вона виявля-
ється?

– Почну здалеку. У Речі По-
сполитій діяла так звана Вест-
фальська модель, окреслена сло-
вами «чия влада, того й віра». 
Цей процес усюди вів до релігій-
ної гомогенізації. Протестантська 
Північ, католицький Південь, три 
біконфесійні суспільства у Нідер-
ландах, Швейцарії та Німеччині 
– такий тоді мала вигляд релі-
гійна карта Західної Європи. Річ 
Посполита, до складу якої вхо-
дили українські землі, єдина з 
держав Європи була на той час 
неконфесійною і релігійно него-
могенною, бо мала прусську лю-
теранську аристократію, польсь-
ко-литовську католицьку шляхту 
і православні козацькі еліти. До 
того ж це було місце, куди втікали 
євреї та представники різних те-
чій і напрямів протестантизму. 
На теренах Речі Посполитої хви-
леподібно відбувалися процеси 
конфесіоналізації та секуляриза-
ції, і лише після Другої світової ві-
йни, зі зміною кордонів та складу 

Релігійний ринок 
може мати 

відмінну динаміку 
в різних точках 

планети
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населення, набуття ним етнічної 
однорідності в Польщі вперше 
склалися передумови для гомо-
генної конфесіоналізації. В Укра-
їні такого не відбулося. Проблеми 
з утвердженням автокефалії міс-
цевої православної церкви у 
цьому контексті спричинилися до 
того, що країна набула американ-
ської моделі й сучасного вигляду 
свого релігійного ландшафту.

Кожне європейське суспіль-
ство базується на уявленнях, що 
існують одна національна церква 
та група релігійних меншин. На 
Півночі континенту маємо люте-
ранську церкву, яка є національ-
ною, і невеликі групи католиків, 
юдеїв та ін. На Півдні – като-
лицьку в ролі національної і так 
само групу релігійних меншин. 
Ідеться про модель «церква і 
секти» (тобто релігійні більшість і 
меншість). Є ще кілька проміж-
них європейських суспільств без 
однієї панівної національної 
церкви, де натомість існують дві: 
лютеранство (або кальвінізм) та 
католицизм, які змагаються між 
собою. Хоча й тут бачимо струк-
туру із двох домінантних церков 
та низки релігійних меншин. На 
противагу європейській модерній 
схемі функціонує американська, 
яка називається деноміналізмом. 
Це мій термін, який я застосував 
на позначення того явища, коли в 
державі немає єдиної провідної 
церкви, а всі релігійні течії є рів-
ноцінними. На мій погляд, в 
Україні розвивається саме мо-
дель деноміналізму, структурно 
ближ ча до американського, ніж 
до європейського зразка. Україн-
ське суспільство – єдине в Європі, 
яке не має релігійної більшості, 
домінантної церкви, яка ствер-
джувала б, що репрезентує біль-
шість громадян. Ви маєте щонай-
менше три православні церкви, 
дві греко-като лицькі, римо-като-
ли ків, протестантів різних ґатун-
ків, мусульман, юдеїв, новітні ре-
лігійні рухи. Тут ідеться про випа-
док плюралізму та зростання різ-
них релігійних груп.

У. Т.: У світі не втомлюються гово-
рити про кризу й мало не смерть 
релігії, принаймні в Європі. Зі ска-
заного вами випливає, що робити 
такі висновки ще зарано?

– Не можу передбачити, в 
якому напрямі розвиватимуться 
ті чи ті процеси. Як на мене, йти-
меться про дуже різноманітні 
шляхи розвитку, а не якийсь 

один конкретно визначений. 
Справді, криза релігії відбува-
ється, однак це веде ще й до її 
трансформації. У сучасному світі 
традиційна релігія може зник-
нути, бо криза модерності прово-
кує і її кризу. Це можлива теорія. 
Одначе я стверджую, що релігія 
видозмінюватиметься, бо муси-
тиме відповідати на кризові ви-
клики. Буває, це приводить до ін-
новацій. Те, що нині відбувається 
в Україні, є відповіддю на кризу 
модерних секулярних суспільств. 
Релігійний плюралізм і конку-
ренція є варіантами відповіді на 
кризу модерності. Таким чином, 
Україна – це виняток із загально-
європейської практики, який іще 

раз доводить, що релігійний ри-
нок може демонструвати від-
мінну динаміку в різних точках 
планети.

У. Т.: Чи можна стверджувати, що 
конфесійний плюралізм має ве-
лику цінність і вагоме значення 
для сучасної України не лише в 
контексті релігійного життя, а й у 
вимірах політичного та 
культурно-цивілізаційного розви-
тку?

– Такий стан речей у вашій 
державі робить проект єдиної 
церкви достатньо проблематич-
ним. Знаю, що національна гор-
дість багатьох українців вимагає 

створення її як об’єднавчого 
чинника, здатного сприяти 
утвердженню сильної незалеж-
ної держави. Якщо вона (але без 
демократії та плюралізму) – це 
те, чого ви справді хочете, то на-
ціональна церква є найкращим 
шляхом у такому випадку. Плю-
ралізм релігійних груп автома-
тично не гарантує демократії, 
проте він є живлющим ґрунтом 
для демократичної плюраліс-
тичної держави, адже ніхто не 
зазіхатиме на позицію єдиної 
можливої більшості. Та навіть за 
цих умов сьогодні в Україні ба-
чимо низку антидемократичних 
процесів. Утім, я і не говорив, 
ніби релігійний плюралізм сто-
відсотково забезпечує лібе-
ральну демократію. Він дає мож-
ливість ширшого вибору, є своє-
рідною перешкодою для форми 
правління, базованої на мажори-
тарній владі в гомогенному релі-
гійному суспільстві. Ідея демо-
кратичної держави із плюраліс-
тичним громадянським суспіль-
ством тут превалює над ідеєю 
національної більшості, яка всім 
керує. Однак для забезпечення 
сильної національної влади 
церква переважної частини соці-
уму є найкращим засобом.

Якщо говорити про можливі 
імперські зазіхання Росії, то Укра-
їна здатна протиставити її автори-
тарному проектові свій проект 
плюралістичного демократич-
ного громадянського суспільства, 
який не роз’єднує різних груп со-
ціуму, а навпаки, згуртовує його 
під стягом рівних прав та вигод. 
Те, що грає на руку Україні, – це 
цілковито плюралістична демо-
кратія. 

РЕЛІГІЯ 
ТРАНСФОРМУВАТиМЕТьСЯ, 
БО їй ДОВЕДЕТьСЯ 
ВІДПОВІДАТи НА КРиЗОВІ 
ВиКЛиКи

Україна здатна 
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ДИКТАТУРА 
БІЛьШОСТІ. 
Хосе Казанова 
вважає, що 
недавні 
протести в 
Туреччині – це 
не боротьба 
секуляризму 
проти ісламу, 
а зіткнення 
ліберальної 
демократії та 
авторитарного 
правління
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М
іністр фінансів Естонії Юрґен Ліґі відомий 
у своїй країні неординарною риторикою. 
Його шпильки нерідко видаються зарозу-
мілими або самозакоханими, але водночас 

містять чимало гострої правди.
У тому самому дусі висловився Ліґі в межах серії за-
ходів у Берліні, присвячених країнам – членам євро-
зони. У ході публічної дискусії з німецьким колегою 
Вольфґанґом Шойбле він раптом заявив: «Естонія 
створила власну міні-єврозону задовго до появи за-
гальноєвропейської. Прив’язавши 1992 року естон-
ську крону до німецької марки, ми розуміли, що 
нова валюта потребувала надійного якоря, а також 
потужної фіскальної та економічної політики, і та-
ким чином багато чого досягли».
Остання теза в ретроспективі досить виправдана, 
однак, очевидно, перебільшена. 20 років тому лі-
дери Естонії, яка щойно звільнилася від радянської 
окупації, не надто розумілися на ринковій економіці 
й грошовій політиці. Навіть теоретичні знання були 
дуже туманними і фрагментарними, що й казати 
про практичні навички та досвід, яких у людей, ко-
трі жили за залізною завісою, просто не могло бути.
То як таке сталося: щойно здобувши незалежність, 
ця маленька бідна країна з усіма її недосвідченими 
реформаторами змогла прийняти рішен  ня, якими 
на всю Європу хвалиться естонський міністр фінан-
сів 20 років потому, до речі, зовсім небезпідставно?
У ретроспективі все вида-
ється ідеально логічним, 
та будівництво Естон-
ської держави базувалося 
здебільшого на інтуїції і 
мріях, хоча люди нині не 
наважуються цього ви-
знати. На той час естон-
цям було важливо стати 
антитезою до всього ра-
дянського. Тож вони до-
кладали максимальних 
зусиль, щоб якнай-
швидше позбутися минулого. 
Це також визначило умови запровадження 
власної валюти. Естонська крона повинна була 
протиставлятися рублю. Вона мала бути підкрі-
плена резервами і повністю конвертувалася в будь-
яку іншу валюту. З огляду на тогочасний рівень ін-
фляції – 1000% – було важливо, щоб крона мала 
фіксований курс і постійну вартість.
Як цього досягти? Ніхто в Естонії, яка 1991 року що-
йно повернула собі незалежність, насправді цього 
не знав. Молодій державі бракувало ліквідних акти-
вів, тож, вочевидь, важко було уявити, чим можна 
зміцнити крону. Не маючи кращих варіантів, парла-
мент навіть виділив центральному банкові великий 
наділ державного лісу для зміцнення валюти, однак 
було зрозуміло, що цей деревостій насправді не міг 
бути фінансовою гарантією.

Неочікувано на допомогу центральному банку при-
йшло золото часів першої незалежної Естонської 
держави. Як виявилося, напередодні 1940 року, 
коли Радянський Союз окупував країну, Банк Есто-
нії поклав на депозити банків Великої Британії, 
Швеції та Швейцарії 11 т дорогоцінного металу. 
І ось усі три країни погодилися компенсувати вар-
тість золота, вкладеного у фінустанови півстоліття 
тому.
На законодавчому рівні було визначено, що Банк 
Естонії може ввести в обіг стільки крон, скільки до-
зволяють наявні золотовалютні резерви. Централь-
ній фінустанові також заборонялося використову-
вати державні кошти для покриття дефіциту 
бюджету, що означало необхідність завжди підтри-
мувати профіцит. Кро  на була прив’язана до ні-
мецької марки, курс визначений законодавством (1 
німецька марка – 8 крон), і це виключало можливість 
несподіваної девальвації, адже парламент не міг 
раптом таємно змінити закон. Хоча на 1992 рік уже 
існувало екю (попередник євро), естонці обрали ва-
лютним якорем німецьку марку, адже це був зрозу-
міліший і чіткіший орієнтир для країни.
Таким чином, за допомогою суворих правил та еко-
номії Естонія справді створила міні-єврозону за 
10 років до запровадження єдиної валюти в ЄС. Від-
повідно до Маастрихтського договору, дефіцит дер-
жавного бюджету не повинен перевищувати 3% 

ВВП, держборг – 60% 
ВВП. Тим часом інозем-
ний борг Естонії завжди 
був меншим ніж 10% 
ВВП, і протягом майже 
20 років (до останньої 
економічної кризи) 
успішно підтримувався 
баланс державного бю-
джету (профіцит).
Єдиний критерій, якому 
не відповідала Естонія, 
коли приєднувалася до 

єврозони після вступу до ЄС, був рівень інфля-
ції. Тривалий час економіка країни розвивалася 
набагато швидше, ніж у середньому по Європі. 

Тож неминучим було й зростання цін на рівні, ви-
щому за середній.
Дивно, але світова рецесія насправді допомогла Ес-
тонії вийти зі скрутного становища. Хоч як пара-
доксально, вона довела свою спроможність пере-
йти на євро лише після падіння її економіки на 
14%. На цьому етапі й рівень інфляції стабілізу-
вався, й країна нарешті виконала умову, якої їй 
бракувало для вступу до клубу єдиної валюти. Ес-
тонська крона, яку, за прогнозами скептиків, очіку-
вала девальвація, стійко витримала найбільшу 
кризу, і 1 січня 2011 року її замінили на євро за тим 
самим курсом, за яким вона була запроваджена 20 
червня 1992-го. 
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Десятиліття 
втраченої свободи
Війна з тероризмом – прокляття Америки: країні  
варто повернутися до виплеканих цінностей

С
права рядового армії 
Бредлі Меннінґа, якого 
військовий суд уже ви-
знав винним у переданні 

таємних файлів сайтові 
WikiLeaks, що передбачає 136 
років ув’язнення, бачиться 
кульмінацією заповзятливої 
програми безпеки США. Або 
принаймні мала б нею стати. 
Після трагедії 11 вересня 2001 
року Джордж Буш занадто пе-
рехилив шальки терезів від 
свободи до безпеки, і за Барака 
Обами ситуація не змінилася.

Поки Меннінґ чекає на ви-
рок, Едвард Сноуден, праців-
ник американської служби 
безпеки, дістав тимчасовий 
притулок у Росії. Він вирішив 
пролити світло на не передба-
чене повноваженнями збері-
гання Національним агент-
ством безпеки (NSA) приватної 
інформації, що належить міль-
йонам громадян Сполучених 
Штатів. Ідеться нібито про по-
рушення Патріотичного акта й 
Четвертої поправки. Вже пере-
буваючи в Росії, Сноуден про-
довжив публічні викриття. Тим 
часом адміністрація Оба  ми 
конфіскувала дані про теле-
фонні дзвінки журналістів і 
запровадила процедуру пока-
рання для людей, що розкри-
вають таємну інформацію.

НЕСПРАВЕДЛиВО, 
НЕРОЗУМНО  
й НЕ ПО-АМЕРиКАНСьКи
Із-поміж багатьох держав Спо-
лучені Штати завжди вирізня-
лися своїми принципами до-
тримання особистої свободи. 
Водночас треба визнати, що 
першим обов’язком будь-якої 
влади є захист громадян. Поза 
сумнівом, слід було встано-

вити баланс між свободою та 
безпекою після трагедії 11 ве-
ресня. Але цінності Америки 
не повинні стати жертвами бу-
шівської війни з тероризмом.

Безстрокове утримання 
в’язнів за ґратами в «Гуанта-
намо» без жодного слідства – 
це порушення передбачених 
законом процедур. Коли кату-
вання водою назвали «посиле-
ним допитом», можна було го-
ворити про юридичну казуїс-
тику. Знущання в іракській 
тюрмі «Абу-Грейб» 2003 року, 
жахливі фотографії тощо ви-
явилися наслідками політики, 

провадженої на чолі з Діком 
Чейні та Дональдом Рамсфел-
дом. Це абсолютно не по-
американськи й на руку воро-
гам США. Барак Обама поклав 
край тортурам, однак «Гуанта-
намо» досі діє, і нерідко функ-
ціонує стара система покарань.

Ані Сноудена, ані Меннінґа 
не можна вважати ідеальними 
борцями за ліберальніший 
підхід. Обидва порушили за-
кон, розкривши таємниці, які 
присягнулися зберігати. Шпи-
гунські органи США не можуть 
функціонувати, якщо їхні спів-
робітники не тримають язика 
за зубами, а коли масове роз-
криття секретів перетворю-
ється на політичну моду, до 
того ж технічно здійсненну, ін-
струменти запобігання просто 

необхідні. Мотиви Меннінґа 
щодо захисту інтересів гро-
мадськості досить химерні: він 
оприлюднив понад 700 тис. 
файлів без чіткої оцінки 
шкоди чи блага такого вчинку. 
Спочатку розкриття таємниць 
Сноудена було вибірковим, але 
його подорожі до Гонконгу та 
Росії справили негативний 
вплив, і, зрештою, він поді-
лився інформацією про шпи-
гунські практики США сто-
совно Китаю. Америка слушно 
вирішила порушити проти 
нього справу, як і проти Мен-
нінґа.

Однак обидва процеси свід-
чать, що Вашингтон досі при-
діляє забагато уваги безпеці на 
шкоду свободі. У випадку Сно-
удена це пов’язано з інформа-
цією, яку він розкрив. Після 
його втечі представники спец-
служби стверджували, що тех-
нології зберігання інформації 
NSA були перевірені Конгре-
сом та Судом національної без-
пеки (займається криміналь-
ними справами, військовими 
злочинами, що пов’язані з те-
роризмом); урядники нібито 
були притягнені до відпові-
дальності представниками ін-
ших двох гілок влади. Цей ар-
гумент не вельми переконли-
вий: насправді контроль судо-
вої та законодавчої гілок над 
NSA лише позірний.

В основі системи – таємний 
суд (військовий трибунал), 
який виконує урядові повнова-
ження відповідно до закону, а 
також видає поточні розпоря-
дження. Але американці не 
знають про його накази, тому 
їх не оскаржать. Теоретично, 
якщо Конгрес не згоден із рі-
шеннями таємного суду або дія -

ІЗ-ПОМІж БАГАТьОХ ДЕРжАВ 
СПОЛУЧЕНІ ШТАТи ЗАВжДи 
ВиРІЗНЯЛиСЯ СВОїМи 
ПРиНЦиПАМи ДОТРиМАННЯ 
ОСОБиСТОї СВОБОДи
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 ми NSA, він може внести по-
правки до закону. Однак полі-
тики, яким відома секретна ін-
формація, не обговорювати-
муть своїх сумнівів із громад-
ськістю, і чиновникам можна 
без докорів сумління брехати 
на засіданнях Конгресу. Якщо 
таємний суд закритий для 
оскаржень із боку громад-
ськості, є ризик його перетво-
рення на знаряддя виконавчої 
гілки влади. Завдяки Сноу-
дену кафкіанську систему нині 
переглядають.

Важливо звернути увагу й 
на ставлення до Меннінґа, що 
є надміру жорстким. Дев’ять 
місяців останнього тримали 
під арештом в одиночній ка-
мері із суворими умовами (оче-
видно, заради його-таки без-
пеки: цілком у дусі Путіна). 
Проти нього було висунуто 
звинувачення згідно із драко-
нівським Актом про шпигун-

ство 1917 року, що його розро-
бляли для покарання зрадни-
ків і шпигунів, а не громадян, 
які розкривають інформацію. 
Суд звинуватив Бредлі у співп-
раці з ворогом на сумнівній 
підставі: нібито розкриті ним 
документи були опубліковані в 

інтернеті й можуть потрапити 
до «Аль-Каїди». Такий злочин 
заслуговує на смертну кару. 
Хоч суддя й закрила таку мож-
ливість, юнак, що мав добрі на-

міри, але заплутався, може діс-
тати довічне ув’язнення.

Суворість суду – контрпро-
дуктивна й несправедлива. 
Будь-яка демократична країна 
повинна мати таємниці. Однак 
для розкриття неминучих зло-
вживань владою їй потрібні й 
витоки інформації. Прихиль-
ники Сноудена додають, що 
він утік спочатку до китайців, 
а тоді до росіян через суворий 
процес над паном Меннінґом. 
Для США було б краще, якби 
Сноуден спробував виправдати 
себе в американському суді.

НЕВиЗНАЧЕНІСТь
Мало хто з американців спів-
чуває Меннінґові та Сноудену. 
Однак ставлення до секрет-
ності змінюється. Уперше від 
2004 року, коли соціологічна 
компанія Pew почала прово-
дити опитування, менше лю-
дей у США висловлюються за 
посилення заходів безпеки, 
більшість вважає, що держава 
зайшла надто далеко в обме-
женні громадянських свобод. 
Джим Сенсенбреннер, кон-
гресмен від республіканців із 
Вісконсину й один з авторів 
Патріотичного акта, заявив, 
що цей документ не передба-
чав залізної хватки NSA. 24 
лип   ня для ухвалення Пала-
тою представників поправки 
щодо обмеження повноважень 
аген  т   ства під час збору даних 
забракло тільки семи голосів. 
Дедалі більше сенаторів ви-
словлюються за посилення 
контролю над цією інстан-
цією. Навіть Барак Обама 
знову повернувся до своїх обі-
цянок закрити «Гуантанамо» 
й почав повідомляти більше 
інформації щодо програм 
NSA.

Будь-яка розвідслужба за-
зіхає на особисті свободи, тим 
часом американській вдалося 
виконати головне завдання: 
завадити терактам. Однак 
кожній демократичній країні 
потрібно тримати під контро-
лем ці зазіхання і притягати до 
відповідальності шпигунів. 
Серед усіх демократій саме 
США найкраще розуміють 
проблему. Американська Кон-
ституція базована на концепції 
про те, що всім посадовцям 
властиві помилки. Тож, поки 
пан Меннінґ чекає на вирок, 
саме час згадати про це. 
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ТЕПЕР, КОЛи КІБЕРЗЛОЧиНЦІ 
БЕЗКАРНО ДОЛАЮТь НАВІТь 
НАйВищІ «МУРи», 
ПІДПРиЄМЦЯМ ЧАС 
ПЕРЕГЛЯНУТи СВОї СПРОщЕНІ 
ПОГЛЯДи НА БЕЗПЕКУ
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Мережевий  
захист і контратака
Компанії, що спеціалізуються на інтернет-безпеці нового покоління, 
заохочують підприємців до контратаки проти хакерів

«К
оли по вас стріля-
ють, калібр куль – 
це, мабуть, ос тан нє, 
про що ви дума-

єте», – каже Джордж Куртц, ке-
рівник молодої компанії у сфері 
високих технологій CrowdStrike. 
Під час конференції «Black 
Hat», яка нещодавно відбулась у 
Лас-Вегасі й була присвячена 
індустрії кібербезпеки, сидячи 
за журнальним столиком, він 
розповів про головну помилку 
підприємств у протистоянні кі-
бератакам. За його словами, 
більшість із них працює насам-
перед над ідентифікацією зло-
чинців, не намагаючись зрозу-
міти мотиви хакерів і розробити 
план дій на випадок майбутніх 
атак.

CrowdStrike виступає за тех-
нології «активної оборони» – 
нині доволі резонансні у світі кі-
бербезпеки. Як запевняють при-
хильники цих технологій, той, 
хто думає, ніби засобів веб-
захисту, антивірусних програм 
та іншого безпекового програм-
ного забезпечення достатньо 
для охорони мереж, лише обма-
нює себе. Натомість компанії 
повинні працювати, виходячи із 
припущення, що їхні системи 
були зламані, а отже, вести ві-
йну проти хакерів. Серед реко-
мендованих методів – розмі-
щення в них фальшивої інфор-
мації (щоб збити крадіїв інфор-
мації зі сліду) та створення сер-
верів honeypot – пасток для ви-
вчення інформації про зловмис-
ників.

Однак є побоювання, що че-
рез поширення активної обо-
рони компанії зайдуть надто да-
леко і самі стануть хакерами для 
своїх мучителів, до того ж чи-
мало країн мають закони, що 
забороняють таку діяльність. За 

результатами опитування, про-
веденого торік на конференції 
«Black Hat», лише третина зі 181 
делегата вдавалася до антиха-
керської контратаки.

Та, попри занепокоєння 
щодо кіберсамосуду, фінан-
систи інвестують у компанії, які 
спеціалізуються на високих тех-

нологіях, адже вважають ак-
тивну оборону вигідним бізне-
сом. До прикладу, Endgame – 
фірма, що адаптує технології, 
розроблені для розвідслужб із 
комерційною метою. У березні 
вона отримала $23 млн фінан-
сування, а до складу її прав-

ління ввійшов Кеннет Мініген – 
колишній директор Національ-
ного агентства безпеки США 
(NSA). Кажуть, Endgame розро-
била систему Bonesaw, яка вияв-
ляє програмне забезпечення, 
що його використовують 
комп’ютери, під’єднані до ме-
режі. Таку систему компанії мо-
жуть використовувати з метою 
оборони, виявляючи вразливі 
місця власних комп’ютерів або 
чужих.

КАЗНА-щО І КАЗНА-ЯК
Як і більшість інших компаній 
у сфері високих технологій, 
підприємства, що вдаються до 
активної оборони, використо-
вують «хмарну» обробку даних 
(постачання програмного за-
безпечення і зберігання даних 
через інтернет) та опрацю-
вання великого масиву інфор-
мації. CrowdStrike створила 
«хмарний» сервіс, який збирає 
дані щодо онлайн-загроз по 
всій мережі й поєднує їх із ре-
зультатами діяльності аналі-
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тичного відділу компанії. По-
слуги CrowdStrike коштують клі-
єнтам від 25 тис. до сотень тисяч 
доларів за рік. На конференції 
«Black Hat» спеціалісти Endgame 
презентували систему BinaryPig, 
яка дуже швидко опрацьовує ве-
ликий масив даних, завдяки 
чому можна ідентифікувати ха-
керів і визначити їхні мотиви 
способом пошуку схем шкідли-
вого ПЗ, що їх використовують 
для проникнення до чужої ін-
формації.

Інші компанії надають пере-
вагу технологіям, орієнтованим 
на пошкодження ПЗ, яке хакери 
використовують для доступу до 
сайтів. Ця практика зводиться до 
«скрейпінгу» або вилучення кон-
тенту. Один із таких проектів 
CloudFare розробив сервіс Maze, 
гордо назвавши його «віртуаль-
ним лабіринтом Казна-що і 
Казна-як». Сервіс допомагає вия-
вити контент-скрепери й пере-
творити вилучений ними мате-
ріал на непотріб.

Джон Стренд, експерт із тех-
нологій активної оборони Інсти-
туту SANS (спеціалізується на тре-
нінгах у галузі комп’ютерної без-
пеки), каже, що метою всіх цих ін-
струментів є збільшення видатків 
хакерів, у надії позбутися зло-
вмисників у майбутньому. 
Йдеться не про удар по ворожих 
серверах. «Наша справа – отрута, 
а не каверзи», – пояснює він.

Але деякі експерти у сфері 
безпеки стверджують, що компа-
ніям слід забезпечити більше сво-
боди на законодавчому рівні для 
промацування таких серверів. 
Стьюарт Бейкер, колишній пра-
цівник Міністерства національної 
безпеки США, який тепер тру-
диться в юридичній компанії 
Steptoe & Johnson, гадає, що під-
приємствам варто дозволити 
«розслідування у відповідь» у де-
яких чітко прописаних ситуаціях. 
«Є різниця між злочинною діяль-
ністю та приватним розслідуван-
ням», – запевняє він. На його 
думку, уряди країн повинні також 
розглянути питання про уповно-
важення спеціалізованих компа-
ній проводити розслідування 
згідно з чіткими інструкціями за-
мість того, щоб розраховувати ви-
ключно на власних кібердетекти-
вів.

Натомість деякі представ-
ники цієї індустрії застерігають, 
що дозвіл на «хакерство» при-
ватних компаній щодо чужих 

серверів – навіть із метою за-
хисту власності – може спричи-
нити проблеми. «Досить без-
глуздо виходити на новий рівень, 
коли об’єкт атаки невідомий», – 
каже Джеффрі Карр із Taia 
Global, консалтингової компанії у 
сфері безпеки.

Крім того, навіть деякі техно-
логії, використовувані компані-
ями на кшталт CrowdStrike, мо-
жуть стати джерелом проблем. 
Наприклад, у них може виник-
нути спокуса завдати збитків ха-
керам, відкривши фальшиві ра-
хунки десь у своїй системі, що 
створить ілюзію, ніби фінансове 
здоров’я фірми гірше, ніж на-
справді. Однак, якщо замість 
того, щоб просто використати 
підробну інформацію для нераці-
ональних торгів на біржі, хакери 
захочуть поділитися даними з ва-
лютними ринками, такій компа-
нії загрожуватимуть неприєм-
ності із фінансовими регулято-
рами.

Попри те, що ризики можна 
мінімізувати за допомогою тісної 
координації дій між відділами ін-
формаційних розробок та юри-
дичними департаментами компа-
ній, експерти у сфері безпеки про-
гнозують зростання популярності 
технологій активної оборони. На-
самперед тому, що підприємства 
дедалі більше використовують 
«хмарне» опрацювання даних і 
такі мобільні пристрої, як смарт-
фони, внаслідок чого стало склад-
ніше забезпечувати захист їхніх 
інформаційних систем. «Коли не 
знаєш, де насправді починається 
й закінчується твій палац, немож-
ливо оточити його надійними му-
рами й ровом», – пояснює Нільс 
Пулман, колишній керівник із 
питань безпеки Zyng (компанії у 
сфері соціальних ігор) та засно-
вник галузевої групи Cloud 
Security Alliance.

Він має рацію. Але змінити до-
ведеться не лише менталітет ІТ-
фахівців. Нині керівники компа-
ній здебільшого не сумніваються 
в безпеці того, що міститься все-
редині корпоративного брандма-
уера, однак не впевнені ні в чому, 
що поза ним. Однак тепер, коли 
кіберзлочинці безкарно долають 
навіть найвищі «мури», підпри-
ємцям час переглянути свої спро-
щені погляди на безпеку. Хоч би 
де зберігалися дані, необхідно по-
дбати про потужніший і винахід-
ливіший метод захисту від циф-
рових куль хакерів. 
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«Мозковий» бізнес
Попри сумніви учених, когнітивні тренінги обіцяють стати 
прибутковою справою

«Н
асамперед ми 
прагнемо, щоб 
наші користувачі 
сприймали нас як 

фітнес-центр, займаючись у 
якому, вони підтримуватимуть 
інтелектуальну форму», – каже 
Майкл Скенлон, співзасновник і 
старший науковий консультант 
Lumos Labs. Сплачуючи $14,95 
за місяць, клієнти сайта компа-
нії Lumosity, дістають доступ до 
добірки онлайн-ігор, розробле-
них для вдосконалення когні-
тивних здібностей. Веб-ресурс 
містить близько 40 вправ, зо-
крема «добрати пару на швид-
кість» (гравці мають клікати 
мишкою, коли певна картинка 
пасує до попередньої); «ма-
триця пам’яті» (необхідно 
запам’ятати, які квадратики за-
тушовано); «дощові краплі» 
(треба розв’язати арифметичні 
задачі, перш ніж краплини з 
ними торкнуться землі). Голо-
воломки варійовано залежно 
від рівня користувачів, щоб їхня 
щоденна гімнастика для мозку 
була достатньо продуктивною.

Сайт Lumosity було запу-
щено 2007 року, і відтоді рівень 
його популярності… зашкалює. 
Свого часу відповідний додаток 
для смартфона посідав перше 
місце у 38 країнах серед освітніх 
програм інтернет-магазину 
iTunes. 1 серпня компанія ви-
пустила iPad-версію, завдяки 
якій сподівається примножити 
лави користувачів (нині їх 45 
млн) у більш як 180 країнах. 
Lumos Labs уже залучила 
майже $70 млн венчурного ка-
піталу і є однією із двох фірм, 
які змагаються за звання пер-
шої відкритої акціонерної ком-
панії на новому ринку «цифро-
вого здоров’я мозку», як розпо-
відає Альваро Фернандес із до-
слідної фірми SharpBrains (го-
ловним суперником Lumos Labs 
є NeuroSky, що розробляє «сен-
сори мозкових хвиль», зокрема 
пристрої у формі котячих вух, 

які похитуються, коли людина 
тішиться, і опускаються, коли 
вона розслаблена).

За підрахунками SharpBrains, 
уперше сукупні доходи «мозко-
вого» ринку сягнули $1 млрд 
2012 року: насамперед завдяки 
швидкому зростанню таких 
компаній, як Lumos Labs. У 
2009-му, коли цифра становила 
лише близько $600 млн, осно-
вними покупцями послуг були 
компанії у сфері охорони 

здоров’я, школи та роботодавці. 
SharpBrains прогнозує, що 2020-
го ринок зросте до $6,2 млрд, 
причому більш ніж половина 
цієї суми припадатиме на роз-
дрібних клієнтів. Очікують, що 
особливо активними користува-
чами виявляться представники 
повоєнного покоління – нині 
люди похилого віку, які 
відчайдушно прагнуть 
відтягнути старече по-
слаблення розуму.
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щЕ ОДиН Brain Gym?
Метафора щодо розумових вправ може викликати нега-
тивні асоціації в тих, кому відома програма Brain Gym 
(«мозковий» фітнес) – серія фізичних вправ для дітей, 
яку практикували чимало британських шкіл. Гадану ког-
нітивну користь цієї розробки піддав критиці у своїй 
книжці «Bad Science» («Шкідлива наука») Бен Ґолдакр. 
Однак Майкл Скенлон, який покинув докторантуру з не-
йробіології при Стенфордському університеті, щоб стати 
співзасновником Lumos Labs, стверджує, що на такий 
учинок його надихнули наукові відкриття в царині плас-
тичності мозку та можливості покращення когнітивної 
функції за допомогою простих вправ.

Lumos Labs підкреслює, що вона здатна зробити сут-
тєвий внесок у розвиток теоретичних підвалин дослі-
дження функцій мозку завдяки своїй базі результатів 
тренування користувачів. Компанія започаткувала про-
ект «The Human Cognition», що має заохотити науковців 
до використання її даних. Пан Скенлон є одним із кіль-
кох авторів дослідження, нещодавно опублікованого в 
журналі Frontiers in Human Neuroscience. Науковці вико-
ристали дані сайта Lumosity, які свідчать, що оптималь-
ним для функціонування мозку є семигодинний нічний 
сон, а невеликі дози алкоголю покращують розумову ді-

яльність.
Деякі дані підтверджують, що мозкові вправи 

здатні допомогти в боротьбі з розумовими відхилен-
нями. Компанія Cogmed домоглася неабияких ре-
зультатів, працюючи з дітьми, які мають проблеми з 
пам’яттю, зокрема хворими на синдром Дауна. Тим 
часом Lumosity наголошує, що в кількох досліджен-
нях, проведених експертами цієї галузі, вправи сайта 
були визнані ефективними. Наприклад, в опубліко-
ваному у травні дослідженні Шеллі Кеслер зі Стен-
фордського університету сказано, що 12-тижневий 

тренінговий курс Lumosity суттєво покращив опера-
тивні функції мозку групи жінок.

Ці дані переконливі не для всіх. «Хотілося б вірити, 
що мозок – це м’яз, котрий можна натренувати певною 
вправою і зробити сильним для будь-якої діяльності, од-
нак це міф, – каже Стівен Косслін, який донедавна обі-
ймав посаду директора Стенфордського центру передо-
вих досліджень у поведінковій теорії. – На жаль, правда 
в тому, що простір для узагальнень дуже обмежений. Ви-
конуючи якусь когнітивну вправу, ви насправді власне 
для неї і тренуєтесь. Коли зустрічається щось подібне за 
структурою, набуті навички можуть бути застосовані, 
але рідко на 100%». Майкл Скенлон вважає, що чимало 
питань залишаються відкритими: в яких межах діє та чи 
та вправа Lumosity? Тим часом він оптимістично ста-
виться до використання бази даних компанії в майбут-
ньому.

Дослідження ринку свідчать, як переконує пан Фер-
нандес із SharpBrains, що не варто ставити зависоку 
планку для Lumos Labs та інших «мозкових тренінгових» 
фірм. Згідно з результатами аналізу його компанії, біль-
шість споживачів набагато менш прискіпливо ставиться 
до «мозкових» теорій. Вони не шукають гарантованої 
профілактики хвороби Альцгеймера, а просто хочуть по-
ліпшити свою мозкову діяльність або ж підтримувати її 
на певному рівні, «здобуваючи від цього результати 
кращі, ніж від інших впливів, із менш вираженою дією: 
скажімо, від кросвордів, вітамінних додатків, перегляду 
освітніх телепрограм, а чи й звичайного неробства», – 
каже він. А коли так, то, випускаючи ігри, принаймні не 
менш захопливі за судоку, Lumosity забезпечить собі 
блискуче майбутнє. 

Київ (вул. Лисенка, 3):
20 серпня, 18:00 – презентація книжки спогадів та роздумів 
«Василь Стус: Поет і Громадянин». Модерує Євген Сверстюк. 
Спільно з видавництвом «Кліо».

22 серпня, 18:00 – презентація книжки романів Віктора 
Баранова «Смерть по-білому. Заплава». Спільно з видав-
ництвом «Ярославів Вал».

23 серпня, 18:00 – дискусія «Українське питання в Російській 
імпер�». За участю українських та російських істориків. 
Спільно з видавництвом Laurus.

Харків (вул. Сумська, 3):
19 серпня, 19:00 – круглий стіл «Книжки, які ми читаємо».

19–23 серпня 
чекаємо Вас на таких заходах 
у Книгарнях «Є»

Із повним переліком заходів 
та його можливими змінами 
ви можете ознайомитися 
в Книгарні «Є» у вашому місті 
та на сайті book-ye.com.ua 



ЧиМАЛО БАРІВ І КУРОРТІВ 
ГРЕЦІї ТА ІСПАНІї 
ОРІЄНТУЮТьСЯ САМЕ  
НА ГОСТЕй ІЗ БРиТАНІї

Море  
по коліна
Британці поруч з росіянами мають імідж  
чи не найгірших туристів у світі, завойовуючи 
на курортах репутацію хуліганів, пияків  
та розбишак 

І
з настанням літа мільйони 
британців подалися до пляжів, 
клубів та барів Іспанії, Греції, 
Кіпру й Туреччини. А відтак 

з’явились і перші повідомлення 
про цьогорічні інциденти: 18 мо-
лодиків зі Сполученого Королів-
ства заарештовано через те, що 
людина дістала ножове пора-
нення під час сутички у крит-
ському барі, п’яних молодих бри-
танців затримала місцева поліція 
за звинуваченням у хуліганстві; 
по всьому середземноморському 
узбережжю туристи з-за Ла-
Маншу встигли «прославитися» 
пияцтвом, сексом у громадських 
місцях, нічними бійками та беш-
кетами.

Може, британці гірші навіть 
за російських туристів, про відпо-
чинок яких уже складають анек-
доти? Або ж непристойна пове-
дінка, якою колись «прослави-
лись» футбольні хулігани з їхньої 
країни, перекинулася на пляжі 
Південної Європи? Тамтешні 
уряди дедалі більше обурюються 
їхньою поведінкою і запроваджу-
ють суворі заходи щодо наркоти-
ків та п’яних людей. Громад-
ськість острівної держави, шоко-
вана формуванням репутації ху-
ліганів у своїх земляків за кордо-
ном, вимагає якихось дій. У теле-
програмах можна побачити про-
мовисті й ганебні приклади того, 
як поводяться нетверезі британці 
на відпочинку. Було опубліко-
вано офіційні дані про зростання 
кількості арештів та суворих по-
карань за вживання наркотиків 
за кордоном.

Усюди одна й та сама історія. 
Завдяки дешевим перельотам ти-
сячі молодих людей купують 
тури й дістають доступ до деше-

вого алкоголю та «ліцензію» на 
непристойну поведінку. «Вони 
кричать, співають, падають, ски-
дають одяг, перебираються в жі-
ночий, блюють, – скаржився 
кілька років тому мер популяр-
ного грецького курорту Малія. – 
І все це британці – не німці й не 
французи». За той час майже ні-
чого не змінилося. Молоді грома-
дяни острівної монархії – зде-
більшого 17–30 років – бенкету-
ють, б’ються, потім їм стає по-
гано. Вони переповнюють місцеві 
лікарні в пошуку пігулок від по-
хмілля та медичної допомоги че-
рез венеричні хвороби.

Ще п’ять років тому занепо-
коєння було висловлене в опублі-
кованій Міністерством закордон-
них справ доповіді «Поведінка 
британців за кордоном». За ста-
тистикою, кількість жителів кра-
їни, затриманих поліцією поза 

її межами, зросла на 6%: 6015 
арештів за період від квітня 
2011 року до березня 2012-го; 
5700 – за попередній рік. Із них 
1909 випадків зареєстровано в Іс-
панії, що більше, ніж у будь-якій 
іншій країні. На другому місці – 
Сполучені Штати (1305 арештів). 
Алкоголь є причиною більшості 
проблем у різних туристичних 
осередках: на Канарах, Майорці, 
Ібіці та Коста-дель-Соль.

Можна почути різні версії по-
яснення цієї щорічної ганьби: 
прохолодний британський клі-

мат, звичка пити в запій, пору-
шення традиційних авторитетів 
та сімейної дисцип ліни, нова ме-
режа дешевих перельотів, поши-
рення молодіжних банд, 
Facebook та інші соціальні ме-
режі, що рекламують бешкети 
відпочивальників, мода серед 
молодих людей на пияцтво, роз-
дягання, а також переконання, 
що звичні правила соціальної 
поведінки за кордоном не діють.

Тим часом загроза поши-
рення такої поведінки зростає. 
Більшість урядів запроваджують 
суворі покарання за вживання 
наркотиків, у деяких країнах Азії 
та Близького Сходу засудженим 
за це (як і за перевезення такого 
товару) загрожує смертна кара. 
Міністерство закордонних справ 
Великої Британії весь час попе-
реджає британців, що не може 
втручатись у законодавство ін-
ших країн і що представники 
консульств держави за кордоном 
не вповноважені визволяти спів-
громадян із в’язниці.

Ігнорування місцевих тради-
цій також вважають серйозним 
злочином. Кілька років тому в 
Дубаї двоє британців були засу-
джені до трьох років ув’язнення 
за секс на пляжі. Цьогоріч там-

Автор:  
Майкл Бініон

36|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 33 (301) 16–22.08.2013

СвіТ|Велика Британія



ПІДМОЧЕНА 
РЕПУТАЦІЯ. 
Наприкінці 
липня грецька 
поліція 
заарештувала 
18 британців, 
причетних 
до п’яного 
дебошу на 
острові Крит, 
внаслідок 
якого 
загинув їхній 
співвітчизник

таки трьом чоловікам присудили 
по чотири роки тюрми за нарко-
тики. А на одному грецькому ост-
рові кільканадцять громадянок 
Сполученого Королівства дістали 
вирок за проституцію через 
участь у конкурсі з орального 
сексу, який було проведено про-
сто неба. Водночас чимало жінок 
недооцінюють загрозу зґвалту-
вання своїми співвітчизниками 
або ж місцевими чоловіками, на 
думку яких британки легко до-
ступні. Минулого місяця жінка 
стала жертвою наруги в Туреч-
чині, причому за останні кілька 
тижнів це був третій напад такого 
штибу в Мармарисі.

Пияцтво також спричинило 
чимало нещасних та фатальних 
випадків: туристи топляться, па-
дають із балконів і забиваються 
на смерть або ж гинуть від смер-
тельних поранень у бійках. 
Кілька років поспіль британське 
консульство в Афінах проводить 
соціальні кампанії, аби через 
плакати й рекламу спонукати мо-
лодих гостей пити помірно.

Провина лежить не лише на 
туристах. Чимало барів і курортів 
Греції та Іспанії орієнтуються 
саме на гостей зі Сполученого Ко-
ролівства, пропонуючи британ-

ську їжу, британські паби, англо-
мовні заклади й дискотеки. Деякі 
клуби продають міцні алкогольні 
напої за смішними цінами.  Туро-
ператори використовують ці осо-
бливості для приваблення клієн-
тів, відповідно за охочуючи їх го-
туватися до брутальної поведінки 
на курорті.

Згідно з нещодавнім опиту-
ванням, британська молодь вва-
жає право безмежно поглинати 
спиртне за кордоном складовою 
своєї національної ідентичності. 
Очевидно, сприяє формуванню 
такого підходу популярність у са-
мій Британії пиття заради того, 
щоб швидко захмеліти. Крім 
того, молодим британцям не 
звично бути на ногах пізньої го-
дини в умовах теплого клімату, 
тож вони намагаються на відпо-
чинку скористатися гарною пого-
дою сповна. Це означає вечірки 
щоночі, надмірну випивку і яко-
мога більше сексу. 

Певну роль відіграють і ЗМІ. 
Телерепортажі про хуліганство 
британських туристів – це сен-
саційні й популярні матеріали, 
які можуть, власне, спонукати 
людей, охочих потрапити в 
кадр, до непристойностей. Один 
телеканал навіть було звинува-

чено в навмисних спробах спро-
вокувати бешкетництво у Кавосі 
– популярному курорті на ост-
рові Корфу. Торік серіал «Що 
трапилось у Кавосі» мав 1,6 млн 
глядачів, а «Секс, сонце та стур-
бовані батьки» – 1,1 млн. Про-
дюсерам серіалів закидали екс-
плуатацію дівчат-підлітків, пре-
міювання співробітників, які 
знаходили юнок, що вживають 
пігулки від похмілля, та приму-
шування укладати контракти на 
зйомки молодих людей, які пе-
ребували в такому стані 
сп’яніння, що не могли зрозу-
міти написаного.

Однак британці – не єдині 
туристи-хулігани. Німці також 
мають за кордоном репутацію 
пияків. А французи, як відомо, 
ганяються за місцевими дівча-
тами. Та річ у тім, що інші ту-
ристи не схильні до такого єд-
нання, за винятком хіба що ро-
сіян, як жителі Сполученого Ко-
ролівства, котрі прямують до 
курортів, заповнених співвіт-
чизниками. Росіяни разом з 
британцями завойовують репу-
тацію хуліганів, пияків та роз-
бишак на курортах. Здебіль-
шого вони мають чимало гро-
шей і поводяться зарозуміло з 
місцевим персоналом рестора-
нів та готелів. Росіянам, як і 
британцям, важко адаптуватися 
до традицій і поглядів у країнах, 
які вони відвідують. Деякі го-
телі та клуби популярних серед-
земноморських курортів, побо-
юючись, що гості з РФ відляка-
ють решту, виставляють та-
блички з написом «Росіянам 
вхід заборонено» або роблять 
усе, щоб завадити дальшому 
бронюванню місць російськими 
мандрівниками.

Британці подорожують за 
кордон дуже активно – лише то-
рік у серпні інші країни відвідало 
7 млн осіб. Із людьми, які витра-
чають великі суми на далекі ман-
дрівки до Індії, Африки чи В’єт-
на му, рідко виникають про-
блеми. Це здебільшого старші, 
заможніші й краще освічені гро-
мадяни. Лише в Європі, особливо 
на дешевших курортах, їхні мо-
лоді земляки заслужили репута-
цію неадекватних хуліганів. Тим 
часом інші гості цих місць, які по-
водяться нормально, розплачу-
ються за витівки своїх співвітчиз-
ників. Як завжди, страждає неви-
нна більшість – тверезі й чемні 
туристи.  
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Колиска індоєвропейців
Українські степи відіграли провідну роль у формуванні народів 
індоєвропейської мовної сім’ї

Я
скраве сонце трипільської 
культури, що 7 тис. років 
тому засяяло на Правобе-
режжі, затьмарило собою 

народження в степах Лівобе-
режжя народів індоєвропейської 
сім’ї. Індоєвропейці – це близько 
200 споріднених народів, що 
протягом останніх 5 тис. років 
населяють Європу та західну час-
тину Азії від Індії до Британії та 
Піренеїв. Саме вони є творцями 
європейської цивілізації, куль-
турні досягнення якої значною 
мірою зумовили прогрес люд-
ства протягом останніх сторіч.

Тому зайве говорити про зна-
чущість проблеми походження 
індоєвропейської сім’ї народів 
для історії людства загалом і для 
первісної історії України зокре-
 ма. До того ж більшість сучасних 
дослідників включають терито-
рію нашої держави до прабать-
ківщини індоєвропейців, а дехто 
навіть звужує останню до степів 
між Південними Карпатами та 
Кавказом. 

У квітні 1986-го виповнилося 
200 років від великого відкриття 
члена Верховного суду Індії в 
Калькутті сера Вільяма Джонса. 
Читаючи книгу релігійних гім-
нів арійських завойовників Індії 
Ріґведу, він дійшов висновку про 

ПРО АВТОРА 
Леонід Залізняк – український уче-
ний, завідувач відділу археології 
кам’яної доби Інституту археології 
НАНУ, представник України в Комісії 
з палеоліту Міжнародної спілки про-
тоісториків. Автор праць «Нариси 
стародавньої історії України» (1994), 
«The Swidrian Reindeer-Hunters of 
Eastern Europe» (1995), «Від склави-
нів до української нації» (1997), «Най-
давніше минуле України» (1997), 
«Передісторія України Х–V тис. до н. е.» 
(1998), «Фінальний палеоліт північ-
ного заходу Східної Європи» (1999), 
«Первісна історія України» (1999), 
«Походження українців: між наукою 
та ідеологією» (2008) тощо.

Автор: 
Леонід Залізняк

Генетичне дерево 
індоєвропейських мов
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ВиОКРЕМЛЕННЯ СКОТАРСТВА 
ЗІ ЗМІШАНОї ЗЕМЛЕРОБСьКО-
СКОТАРСьКОї ЕКОНОМІКи  
В САМОСТІйНУ ГАЛУЗь 
РОЗПОЧАЛОСЯ НА ПІВДНІ 
УКРАїНи

спорідненість генетичних попе-
редників сучасних індоєвропей-
ських мов: санскриту, латини, 
давньогрецької, германських та 
слов’янських. 

Справу англійського юриста 
продовжили лінгвісти (пере-
важно німецькі) ХІХ століття, 
які розробили принципи порів-
няльного аналізу мов та оста-
точно довели походження індо-
європейських від одного спіль-
ного предка. Результатом їхніх 
зусиль стала класифікація індо-
європейських мов, яка охоплює 
13 етномовних груп: анатолій-
ську, індійську, іранську, грець-
 ку, італійську, кельтську, іллірій-
ську, фригійську, вірменську, 
тохарську, германську, балтську, 
слов’янську. 

Високий ступінь спорідне-
ності згаданих мов науковці по-
яснюють їхнім походженням від 
єдиного генетичного пращура – 
індоєвропейської прамови. Пе-
ред наукою постало завдання 
відшукати країну, де мешкали її 
носії, та простежити шляхи їх 
розселення, що розпочалося в 
ІV тис. до н. е. Таємниця похо-
дження народів індоєвропей-
ської мовної сім’ї ось уже два 
століття турбує вчених різних 
країн.

У ПОШУКАХ БАТьКІВщиНи
Пошуки індоєвропейської пра-
батьківщини мають драматичну 
двохсотрічну історію. Одразу ж 
після відкриття Вільяма Джонса 
нею була проголошена Індія, а 
санскрит Ріґведи розглядали 
мало не як пращура всіх мов, 
який нібито зберіг усі особли-
вості прамови. Вважалося, що 
завдяки благодатному клімату 
на півострові Індостан відбува-
лися демографічні вибухи і над-
лишки індоєвропейського насе-
лення розселялися на захід у Єв-
ропу та Західну Азію.

Однак незабаром виявилося, 
що мова іранської Авести не на-
багато молодша за санскрит Ріґ-
веди. Тобто спільний предок усіх 
індоєвропейських народів міг 
мешкати в Ірані або десь на 
Близькому Сході, де саме в цей 
час були зроблені великі архео-
логічні відкриття.

У 30–50-х роках ХІХ століття 
індоєвропейців виводили з Цен-
тральної Азії, яку тоді вважали 
«кузнею народів». Ця версія жи-
вилася історичними даними про 
міграційні хвилі, що періодично 

котилися з центральноазій-
ських степів до Європи протягом 
останніх двох тисяч років. 
Ідеться про прихід у Старий світ 
сарматів та тюрко-монгольських 
племен гунів, булгар, аварів, хо-
зарів, печенігів, половців, татар, 
калмиків та ін. До того ж саме в 
цей час зріс інтерес європейців 
до Центральної Азії, оскільки 
розпочалася її колонізація росія-
нами з півночі та англійцями з 
півдня.

Однак бурхливий розвиток 
лінгвістичної палеонтології в се-
редині ХІХ століття виявив не-
відповідність Азії природно-
кліматичним реаліям прабать-
ківщини. Реконструйована вче-
ними спільна індоєвропейська 
прамова свідчила, що остання 
зародилася в регіоні з помірним 

кліматом і відповідними фло-
рою (береза, осика, сосна, бук 
тощо) та фауною (тетерів, бобер, 
ведмідь тощо). Крім того, вияви-
лося, що переважна частина ін-
доєвропейських мов локалізува-
лися не в Азії, а в Європі. Між 
Рейном та Дніпром концентру-
ється переважна частина давніх 
індоєвропейських назв річок та 
озер (гідронімів).

Відтак із другої половини 
ХІХ століття більшість дослідни-
ків вважали, що індоєвропей-
ська батьківщина міститься в Єв-
ропі. Вибух патріотизму в Німеч-
чині, зумовлений її об’єднанням, 
не міг не вплинути на долю індо-
європеїстики, адже переважна 
частина тогочасних фахівців із 
цієї проблеми були етнічними 
німцями. Що, своєю чергою, сти -
мулювало популярність концеп-
ції походження індоєвропейців 
з території цієї країни. 

Посилаючись на встановле-
ний лінгвістами помірний клі-
мат прабатьківщини, її почали 
локалізувати саме в Німеччині. 
Додатковими аргументами ста-

Індоєвропеєць 
на колісниці  
ІІ тис. до н. е.

Мовні групи індоєвропейців
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 ли північноєвропеоїдна зовніш-
ність найдавніших індоєвропей-
ців. Світле волосся і блакитні 
очі – ознака аристократичності 
як в арійців за Ріґведою, так і в 
стародавніх греків згідно з їх-
ньою міфологією. Дійшли вис-
новку, що німецька мова є пря-
мим нащадком праіндоєвропей-
ської, а мови інших індоєвро-
пейських народів начебто вини-
кли в процесі змішування мови 
прибулих із півночі Центральної 
Європи індогерманців із мовами 
аборигенів.

Німецький філолог Ґустаф 
Коссінна проаналізував археоло-
гічний матеріал і 1926 року ви-
дав книжку «Походження і по-
ширення германців у доісторич-
ний та ранньоісторичний час», 
яку нацисти використали як нау-
кове обґрунтування своєї агресії 
на схід. Дослідник назвав індоєв-
ропейців індогерманцями і про-
стежив за археологічними мате-
ріалами доби неоліту та бронзи 
«14 колоніальних походів мега-
літичних індогерманців на схід 
через Середню Європу до Чор-
ного моря». Зрозуміло, що ця за-
політизована версія розселення 
індоєвропейців зазнала краху 
водночас із гітлерівським Третім 
Рейхом.

СТЕПОВА ВЕРСІЯ КОЛиСКи 
Разом із центральноєвропейсь -
кою концепцією походження ін-
доєвропейців народилася і пів-
денноруська, або степова. Її фун-
датором вважають видатного ні-
мецького вченого Освальда Шра-
дера. Між 1880 та 1920 роками 
він узагальнив досягнення лінг-
вістів та нові археологічні дані зі 
степових курганів півдня України 
й проголосив праіндоєвропей-
цями скотарів східноєвропей-
ського степу ІІІ–ІІ тис. до н. е. Ос-
кільки індоєвропейські мо  ви по-
ширені в Європі та Західній Азії, 
то, на думку Шрадера, прабать-
ківщина мала розміщуватися десь 
посередині – у степах Східної Єв-
ропи. З українських степів тією 
чи тією мірою виводили індоєв-
ропейців й інші вчені з Британії, 
Польщі, Литви, Росії та України. 
Провідну роль у побудовах індо-
європеїстів ХХ століття віді-
грала ямна культура українсь -
кого степу, у якій вбачали носіїв 
нерозчленованої індоєвропей-
ської прамови. 

Згідно зі степовою версією 
прабатьківщини найдавніші ін-

доєвропейці постали на півдні 
України у IV–ІІІ тис. до н. е. 
внаслідок виділення скотарства 
в окрему галузь первісної еконо-
міки. Цьому сприяли прогресу-
юча аридизація клімату, поши-
рення степів, що призводило до 
кризи землеробської економіки 
Балкан та Подунав’я і водночас 
створювало сприятливі умови 
для розвитку різних форм тва-
ринництва.

Виокремлення скотарства зі 
змішаної землеробсько-скотар-
ської економіки в самостійну 

галузь розпочалося на півдні 
України, на кордоні зайнятих 
трипільськими землеробами ро -
дючих чорноземів Правобереж-
 жя Дніпра та євразійських сте-
пів, що відтоді стали домівкою 
рухливих і войовничих скотар-
ських народів. Тож у IV тис. до н. е. 
територія України стала пору-
біжжям між осілими, миролюб-

ними землеробами Європи та 
агресивними номадами євра-
зійського степу. Це визначило 
драматичну історичну долю 
України на майбутні 5 тис. ро-
ків аж до XVIII століття 
включно.

Отримані від трипільців ско-
тарські навички прижилися і 
швидко розвинулися в окрему 
галузь у сприятливих умовах сте-
пів та лісостепів Лівобережної 
України. Стада корів та отари 
овець весь час пересувалися в 
пошуках пасовиськ, що потребу-
вало від скотарів рухливого спо-
собу життя. Це стимулювало 
стрімке поширення колісного 
транспорту, а також приру-
чення коней, яких разом із би-
ками спочатку використовували 
як тяглових тварин. Постійні 
пошуки пасовиськ призводили 
до військових сутичок із сусі-
дами, що мілітаризувало сус-
пільство. У скотарів, на відміну 
від землеробів, не жінка, а чоло-
вік є головною фігурою в сім’ї та 
громаді, оскільки все життєза-
безпечення лежить на пастухах 
та воїнах. Можливість зосере-
дження худоби в одних руках 
створила підґрунтя для майно-
вого розшарування. З’являється 
військова еліта. Мілітаризація 
суспільства зумовила будівни-
цтво найдавніших фортець, по-
ширення культів верховного 
бога воїна та пастуха, бойової ко-
лісниці, зброї, коня, сонця-ко-
леса (свастика), вогню тощо.

ПРОВІДНУ  
РОЛь У ПОБУДОВАХ 
ІНДОЄВРОПЕїСТІВ  
ХХ СТОЛІТТЯ ВІДІГРАЛА ЯМНА 
КУЛьТУРА УКРАїНСьКОГО 
СТЕПУ, У ЯКІй ВБАЧАЛи 
НОСІїВ НЕРОЗЧЛЕНОВАНОї 
ІНДОЄВРОПЕйСьКОї 
ПРАМОВи

Індоєвропейці –  
це близько 

200 
споріднених 
народів, що 

протягом останніх 

5 тис. 
років населяють 

Європу та західну 
частину Азії від 

Індії до Британії  
та Піренеїв

Рухливі скотарі 
Надчорномор’я  

у пошуках 
пасовиськ 

поширилися по 
степовій зоні як на 

схід в Азію до 
Алтаю, Індії, Ірану, 

так і на захід на 
Подунав’я та 

Балкани

Кам’яні антропоморфні стели індоєвропейських скотарів ІІІ тис. до н. е. 
Степи Північного Надчорномор’я
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В основі господарства степо-
виків ІV–ІІІ тис. до н. е. лежало 
рухливе відгінне скотарство. 
Воно передбачало осіле меш-
кання сімей у долинах річок, де 
вирощували ячмінь, пшеницю, 
розводили свиней, полювали на 
дичину, ловили рибу. Разом із 
тим чоловіче населення дедалі 
більше часу проводило зі ста-
дами корів, овець та коней на 
літніх пасовиськах. Навесні ху-
добу в супроводі пастухів та 
озброєної охорони гнали далеко 
в степ і лише восени повертали 
на зимівлю додому. Такий напів-
осілий спосіб життя набирав усе 
рухливіших форм завдяки зрос-
танню ролі скотарства.

Ці ранні напівкочові скотарі 
українських степів залишили 
мало поселень, але величезну 
кількість могил. Їх зараховують 
до середньостогівської, ямної, 
катакомбної та зрубної археоло-
гічних культур ІV–ІІ тис. до н. е. і 
впізнають по так званому степо-
вому поховальному комплексу. 
Його найважливішими елемен-
тами є курганний насип, покла-
дення небіжчика в могильну яму 
на спині з підігнутими ногами, 
посипання похованого червоною 
вохрою. У могили нерідко клали 
зброю (кам’яні бойові молоти 
та булави), грубі глиняні гор-
щики, орнаментовані відбит-
ками шнура. Нерідко в кутках 
могильної ями клали колеса, які 
символізували поховальний віз. 
У курганах знаходять кам’яні ан-
тропоморфні стели, що зображу-
ють родового патріарха з відпо-
відними атрибутами вождя вої-
нів і пастухів. 

ВІД РЕйНУ ДО ДІНЦЯ,  
ІНДІї ТА ІРАНУ
Однак обмеження індоєвропей-
ської прабатьківщини лише лі-
состепами та степами України не 
дає пояснення, чому основний 
масив індоєвропейської гідроні-
мії лежить у Центральній Європі 
від Рейну до Середнього Дніпра. 
Не зовсім в’яжуться зі степовою 
Україною і такі реалії прабать-
ківщини, як гори та болота, 
осика, бук, тис, верес, тетерів, бо-
бер тощо. Ці елементи природи 
властиві більш прохолодним і 
вологим регіонам Європи, ніж 
південь України. 

Позбутися цих суперечнос-
тей дає змогу припущення, що 
Україна була східним крилом ін-
доєвропейської прабатьківщини. 

Вочевидь, найдавніші 
індоєвропейці сфор-
мувалися у IV тис.  
до н. е. в Лісостепо-
вому Подніпров’ї на 
східному крилі куль-
турної спільноти, що, 
судячи з поширення 
індоєвропейської гід-
ронімії, охоплювала помірну 
зону Європи – від Дніпра 
до Рейну. 

Про формування 
найдавніших індоєв-
ропейців у помірній 
смузі Європи свідчить 
їхній антропологічний 
тип. Перші індоєвро-
пейці були північними єв-
ропеоїдами і мали міцну 
статуру, високий зріст, світ-
лий колір шкіри, волосся, 
очей. Про це свідчать як ре-
зультати антропологічних до-
сліджень кістяків із кур-
ганних поховань Укра-
їни V–ІІІ тис. до н. е., так 
і фольклорні та писемні 
джерела.

Так, за Ріґведою, до арійців 
можна застосувати епітет «Svit-
nya», що означає «світлий», «бі-
лошкірий». У героїв відомого 
арійського епосу «Махабхарата» 
очі нерідко кольору «синього ло-
тоса». Згідно з ведійською тра-
дицією справжній брахман по-

винен мати каштанове во-
лосся та сірі очі. В «Ілі-
аді» ахейці – золотово-
лосі блондини (Ахіл-

лес, Менелай, Одіссей), 
ахейські жінки і навіть 

богиня Гера світлокосі. 
Золотоволосим зображу-

вали і бога Аполлона. На 
єгипетських рельєфах часів 

Тутмоса IV (1420–1411 роки 
до н. е.) хетські колісничі (ма-
ріану) мають нордичну зо-
внішність, на відміну від їхніх 
вірменоїдних зброєносців. У 

середині І тис. до н. е. до 
перського двору з Індії 
нібито приходили світ-
локосі нащадки аріїв. 
Давньокитайські хро-
ніки також свідчать 
про блакитнооких 
блондинів, що в дав-
нину мешкали в пус-

телях Центральної Азії.
Рухливі скотарі Над-

чорномор’я в пошуках пасо-
виськ поширилися по степовій 

зоні як на схід в Азію до Алтаю, 
Індії, Ірану, так і на захід на 
Подунав’я та Балкани. У степах 
Нижнього Подунав’я міграцій-
ний потік ділився на три нап-
рямки: на південний схід у Малу 
Азію (Анатолію), на південь на 
Балкани в Грецію, на захід у Цен-
тральну Європу. Так скотарі над-
чорноморських степів ІV–ІІ тис. 
до н. е. стали далекими пращу-
рами індо- та іраноаріїв, анато-
лійської, грецької, вірменської та 
фригійської гілок індоєвропей-
ської мовної сім’ї. Досягнувши 
долиною Дунаю його верхів’їв, 
вони стимулювали постання 
центральноєвропейського вогни-
 ща етногенези індоєвропейців. З 
нього походять пращури кельтів, 
італіків, іллірійців, германців, 
балтів, слов’ян. 

Таким чином, український 
степ відіграв провідну роль у 
формуванні народів індоєвро-
пейської мовної сім’ї. Небувале 
за розмахом розселення найдав-
ніших індоєвропейців з півдня 
України на безкраїх степових об-
ширах до Верхнього Дунаю на 
заході й до Алтаю та Індії на 
сході пояснюється скотарською 
економікою, поширенням коліс-
ного транспорту, тяглових тва-
рин (кінь, бик), пізніше вершни-
цтва, що стали передумовою від-
носно рухливого способу життя 
та войовничості ранніх індоєвро-
пейців. 

Реконструкція 
обладунку 
та озброєння 
індоєвропейсь -
кого воїна  
ІІ тис. до н. е.

Глиняний посуд ямної (1–4) та посуд і бойові 
молоти катакомбної культур ІІІ–ІІ тис. до н. е.
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Самі про себе
Поради, сповіді й національний егоїзм домінують у європейській 
документальній літературі

«Л
ітература виникла тоді, 
коли за хлопчиком, що 
прибіг у селище з кри-
ком «вовки!», нікого не 

було, а не тоді, коли вовки справді за 
ним гналися», – писав у своїх лекціях з 
літератури Владімір Набоков. Можна 
додати: у день, коли хлопчик усе ж 
таки ще втікав від справжніх вовків, 
теж виникла література – докумен-
тальна.

Нон-фікшн – як мінімум така сама 
давня частина письменства, як і ху-
дожня оповідь. Найдавніші літературні 
форми ще не знають розділення на 
факт і вигадку. До замовлянь чи про-
клять цей розподіл годі застосувати. 
Синкретизм зберігається впродовж 
майже всієї історії людства. Значна 
частина літературних текстів мала вод-
ночас і практичний вимір – згадаймо 
хоча б сільськогосподарський шар 

поем Гесіода і Вергілія. У середньовіччі 
художні твори зберігають дидактич-
ність і практичний вимір моралі, а не-
художня література послуговується по-
етичними формами. Фактично відо-
кремлення вигадки від факту, а з ним й 
усталений у сучасній видавничій справі 
поділ літератури на «фікцію» і «нефік-
цію» є ще одним надбанням Нового 
часу.

В Україні левова частка обігу на 
книжковому ринку належить якраз не-
художнім виданням: підручникам, по-
сібникам, практичним порадникам і 
довідникам. Водночас нон-фікшн пере-
буває на периферії розмов про літера-
туру. Прикметно, що й власного адек-
ватного терміна, який охопив би все, 
що не стосується «художки», україн-
ська мова не виробила, і навіть у цій 
статті доводиться послуговуватися од-
разу кількома відповідниками містких 
слів із західноєвропейських мов.

Навіть якщо відкинути навчальну й 
довідкову книжку, «елітна» частина 

нехудожньої літератури – есеїстика та 
публіцистика – рідко набуває справж-
нього розголосу. Винятки є, але мало 
хто з українських авторів документаль-
них книжок може похвалитися такою 
популярністю, як, приміром, Ліна Кос-
тенко, Оксана Забужко або Юрій Ан-
друхович (хоч і вони, і їхні колеги-
письменники самі активно «захоплю-
ють» документальну територію). І все 
ж документалістика й в Україні знає 
непоодинокі історії успіху на кшталт ві-
домих медичних і мо ра льно-етичних 
писань. Саме в ній час від часу вибуха-
ють гучні напів- і суто політичні скан-
дали, серед яких усі літературні здо-
бутки Віктора Януковича.

Тим часом на Заході документаліс-
тика і взагалі нехудожні книжки – це 
не просто легітимна частина книжко-
вого ринку, а й не менш важлива за 
«художку», так само обговорювана, чи-
тана і люблена. Що ж пропонують 
своїм читачам європейські видавці 
цього літа і не тільки? 

Автор:  
Роман Горбик
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ФРАНЦІЯ:  
У ЗДОРОВОМУ ТІЛІ ЗДОРОВий ДУХ
Серпень у Франції – традиційна мертва пора, сезон 
відпусток. Але книжковий ринок не дрімає на пляж-
ному осонні: для пересічного француза не є диви-
ною проводити вакації з книжкою. Газети, журнали 
й інтернет-видання започатковують розділи на 
кшталт «Бібліотеки на літо», де вибирають із тисяч 
новинок найбільш варте для пляжного читання. І 
хоча художня література привабливіша, документа-
лістика не пасе задніх.
У рейтингу національних бестселерів від «Le Nouvel 
Observateur» та GfK лідирує практичний порадник 
«Найкращі ліки – це ви самі», у якому кардіолог і ді-
єтолог, а ще медіа-персонаж Фредерік Сальдман 
описує способи поліпшення здоров’я за допомогою 
лише мобілізації ресурсів організму. Друге місце 
теж належить лікареві, хоча тема і жанр карди-
нально відмінні. Жан-Крістоф Руфен є кимось на 
кшталт французького Миколи Амосова: медик, ро-
маніст, один із засновників «Лікарів без кордонів» 
та наймолодший член Французької академії. Його 
остання книжка «Довіку пішки: Компостела всупе-
реч мені» про нещодавню пішу подорож автора до 
Піренеїв впевнено тримається в рейтингу. Адже Ру-
фена знають у Франції ще й як любителя піших ман-
дрівок.
У спину академікові-пішо хо до ві дихає «Словник Ло-
рана Баффі». Популярний гуморист дає понад 500 
визначень найрізноманітніших понять, сіючи фран-
цузьким жартом в афоризмах на кшталт «Старан-
ність – це 
ідіотська 
практика, 
яка полягає 
в тому, щоб 
працювати 
більше, за-
робляючи 
так само». 
Вочевидь, 
надихнувся 
тим висло-
вом журна-
ліст Рено 
Ревель – 
його «Ама-
зонки рес-
публіки: 
секс і жур-
налістки 
Єлисей-
ського па-
лацу» хоч і 
претендують на звання неформальної історії прези-
дентського пулу журналістів у П’ятій республіці, 
утім, є радше збіркою чуток, припущень та анекдо-
тів, які складно відділити від фактів. Але секс, як за-
вжди, продається, надто як пляжне чтиво і вкупі з 
політикою.
Замикають список два дуже відмінні видання. Це 
книжка авантюриста, колишнього бізнесмена і по-
літика Бернара Тапі « Державний скандал, так! 
Але не той, про який ви говорите», що розкриває 
подробиці чергового фінансово-політичного скан-
далу за його участю, і праця бельгійського філо-
лога та письменника Антуана Компаньйона «Літо з 
Монтенем», у якій автор пояснює й інтерпретує 
уславлені «Спроби» класика французького Рене-
сансу для сучасного читача, робить його ближчим, 
зрозумілішим і навіть придатним для викорис-
тання літа Божого 2013-го.

НІМЕЧЧиНА: РІЧ У СОБІ
Німеччина може похвалитися 
розвиненою культурою читання. 
Німці читають багато і не цура-
ються грубих томів. У книгарнях 
і книжкових оглядах не менше 
місце, ніж наративна проза, по-
сідає добротна документаліс-
тика. Промовисто, що німець-
кою мовою нон-фікшн назива-
ють «Sach bü cher» (до слів но – кни- 
жки про речі). Провідні тижневики 
друкують рецензії, огляди книжко-
вої есеїстики й популярних науко-
вих видань. З останніх прикладів – 
обговорення в пресі одразу двох 
біографій засновника кіностудії  
Universal Карла Леммле, одного з 
перших «диктаторів» Голлівуда 
родом зі швабського містечка. 
Німці взагалі люблять біогра-
фічні книжки. Торік часопис 
Spiegel, який публікує й один із 

головних національних списків бестселерів, виніс на обкладинку й при-
святив значну частину номера проблемі реінтеграції інвалідів під при-
водом виходу автобіографій відомих людей в інвалідних візках.
Але на вершині піраміди – публіцистика з політичним, часто скандаль-
ним присмаком. Влітку минулого року в книгарнях стояли цілі стоси 
примірників видання «Європа не потребує євро» опального екс-члена 
правління Бундесбанку Тіло Сарраціна, який мусив піти з посади через 
власні расистські заяви. Найпопулярніший автор не художньої книжки в 
Німеччині останніх десятиліть хизується півторамільйонними накла-
дами, а його бестселери «Німеччина руйнує себе» і «Європа не потре-
бує євро», зміст яких чудово передають самі назви, стали культовими в 
неоконсервативних колах.
Однак, поки Саррацін працює над третьою книжкою, цього літа пер-
шість у продажу утримує його ідеологічний опонент, активіст-еколог і 
рятівник орангутангів Ганнес Єніке, назву роботи якого можна пере-
класти як «Великий лохотрон». Актор і режисер документальних філь-
мів створив щось на кшталт путівника для споживача, підказуючи 
шляхи до осмисленого вибору й уникнення проблемних товарів чи не в 
усіх сферах. Ця книжка – цілий зріз свідомості зрілого й відповідаль-
ного консюмеристського суспільства. Запорука її успіху – вдалий марке-
тинг. Так, видавці створили під неї окремий сайт із корисними пора-
дами для споживачів від автора.
На другому місці книжка зов сім іншого плану: ще від зими у списку 
бестселерів надійно закріпився Флоріан Ілліс із його «1913: літо сто-
ліття». Журналіст та історик культури майстерно відтворює плетиво мис-
тецьких, загальнокультурних і почасти політичних подій останнього 
року перед Першою світовою вій ною, з якого, на думку автора, і по-
стала наша сучасність. У цій мережі поєднані тонкими зв’язками ви-
падку і закономірності сучасники Малевич, Стравінскій, Кафка, Фройд, 
Рільке, Гітлер та багато інших. Письмо Ілліса, яке критики рекоменду-
ють як надзвичайно приємне для читання, водночас є своєрідним мета-
форичним попередженням про нетривкість будь-якого розквіту.
Серед інших лідерів продажу, за версією Spiegel, також книжка Рі-
харда Давіда Прехта «Анна, школа і Боженька», у якій він засуджує 
освітню систему за пригнічення особистості й надмір непотрібних 
знань (хоча саму книжку також гостро критикували за примітивізм 
аргументів), і новий бестселер гумориста Дітера Нура «Секрет до-
сконалого дня» – типовий зразок німецького Kleinkunst (дослівно – 
маленьке мистецтво), відносно якісної й популярної розважалівки в 
напіваматорському дусі, до якої німці ставляться з винятковою 
любов’ю та серйозністю. Книжка «Повний вперед» журналістки 
Майке Віннемут в інтимно-особистому тоні розповідає про те, як, ви-
гравши €500 тис. у телегрі, авторка провела рік у мандрах, про-
живши в 12 різних містах по місяцю.
Залишається на перших позиціях і ще позаторішній світовий бестселер 
Рольфа Добеллі «Мистецтво ясного мислення», у якому швейцарський 
письменник і тренінговий гуру пояснює, чому люди роблять логічні по-
милки, тримаються очевидно хибних теорій і вважають інших дурні-
шими за себе. Книжка радить також, як цього позбутися.
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ВЕЛиКА БРиТАНІЯ:  
ІНТиМНий щОДЕННиК
Британці не належать до націй-книголюбів: 40% мешканців Сполученого Королів-
ства не читають книжок. До речі, подібно до України, де літератури цурається по-
ловина населення. Але давні традиції, розвинений і заможний ринок разом зі ста-
тусом англійської мови як світової сприяють насиченню країни документальною 
літературою, на яку є реальний попит. Чи не тому одні з найпрестижніших літера-
турних премій у галузі нон-фікшн саме британські. Лауреатами головної з них – 
Премії Семюела Джонсона – в останні роки ставали такі різні книжки, як розвідка 
про повсякденне життя в Північній Кореї та історичний нарис підкорення Евересту. 
Завжди популярний жанр біографії серед переможців представляли праці про 
Берліоза, Шекспіра та Пушкіна.
Британські читачі вельми прихильні до автобіографічно-сповідальних історій, при-
наймні інших в останньому недільному рейтингу бестселерів від The Times украй 
мало. Лідером продажу є автобіографія акторки Міранди Гарт, у якій вона згадує свої 
підліткові й молоді роки і дає поради двадцятирічній собі, як подолати несподівані 
перешкоди та труднощі. Добре продаються автобіографія рок-зірки Рода Стюарта, 
мемуари телеведучих і перекладна сповідь японського хлопчика-аутиста «Ось чому я 
стрибаю».
Автобіографічна книжка-сповідь Емілі Маккензі «Втікачка», поза сумнівом, скла-
дає документальну конкуренцію слізливим історіям завдяки правдивості, з якою 
авторка ділиться важким життєвим досвідом. У дитинстві її били батьки, а коли ді-
вчинку взяли під свою опіку соціальні служби, вона стала жертвою групового 
зґвалтування й мусила робити аборт у 13 років. Серед лідерів і книжка телезірки 
Карла Пілкінґтона «Дальші пригоди ідіота за кордоном», у якій він описує свої 
мандри й пригоди від Сибіру до Аляски, зустрічі з Папою і королями, втечу від би-
ків у Памплоні та багато іншого.
До смаку британцям цього літа й невигадані історії про тварин. У центрі ще одного 

бестселера «Вся річ у Тео» життя і пригоди пса з найбільшою у світі кількістю військових нагород, який разом із господарем шукає вибу-
хівку в Афганістані. «Кіт, якого звали Боб» Джеймса Бовена розповідає реальну історію безпритульного, якого прихистив і вивів у люди 
звичайнісінький кіт.
Врешті-решт, може здатися, що списки бестселерів нон-фікшн найбільше розповідають про стереотипні смакові загальники кожного із 
суспільств. Якщо німці зорієнтовані на серйозну дискусію і практичні проблеми, французи більше цінують розвагу й дотеп, то ключ до 
успіху у Великій Британії – індивідуалізм. Але не менш цікаве інше спостереження: якщо ринок художньої літератури в Європі доволі ін-
тернаціональний і лідери продажу часто однакові в різних країнах, невигадані історії цікаві насамперед тому, що розповідають чита-
чам про самих себе і свою країну або принаймні показують чуже очима співвітчизника. Серед успіхів європейських рейтингів нон-
фікшн майже немає перекладних книжок, і це, можливо, є найкращим свідченням співвідношення локального і глобального в дедалі 
меншому світі.

СВІТОВІ НОН-ФІКШН БЕСТСЕЛЕРи 

(кількість проданих примірників з дня публікації)

Наполеон Гілл  
«Думай і багатій» 
(1937) – 70 млн

Еллен Вайт  
«Дорога до Христа» 
(1892) – 60 млн

Бенджамін Спок 
«Книжка про дитину  
і догляд за нею» 
(1946) – 50 млн

Шир Гайт  
«Звіт про сексуальне 
життя жінок» 
(1976) – 40 млн

Луїза Гей  
«Ви можете  
зцілити своє життя» 
(1984) – 35 млн

«щоденник  
Анни Франк» 
(1947) – 30 млн

Рік Воррен  
«життя з метою» 
(2002) – 30 млн

Гел Ліндсей, Сі Сі Карл-
сон «Покійна велика 
планета Земля» 
(1970) – 28 млн

Спенсер Джонсон  
«Хто вкрав мій сир» 
(1998) – 26 млн

Стівен Кові «7 звичок 
дуже ефективних 
людей» 
(1989) – 25 млн
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Сидоренко 

Газпром чемпіон?
У 

наших широтах зазвичай такі новини, що 
хоч не прокидайся. Останнім часом до моїх 
персональних страхів.ua додався проект 
об’єднаного російсько-українського чемпіо-

нату з футболу (взагалі-то розмовна скорочена вер-
сія – об’єбол, але ми люди культурні, тож вживати-
мемо «милозвучнішу» абревіатуру – ОРУЧФ) – се-
ред ночі до мене приходить вусатий привид Валерія 
Газзаєва, куратора ОРУЧФ, і натякає, що незабаром 
ми знову будемо разом, а там, дивись, недовго й до 
з’їзду ЦК КПРС. Мої страхи ніяк не вгамовуються і 
далі залякують, оперуючи потенційно мільярдним 
бюджетом, у якому знайдуться гроші для всіх силь-
них клубів двох нібито рівних сторін, причому ко-
шти на це дає одна сторона. Зрозуміло яка.
Мої страхи пов’язані з тим, що поруч час від часу пе-
ребувають люди, які в захваті від ідеї об’єднаного 
чемпіонату. І не сказати, що вони тупі чи фани ра-
дянського союзу, зовсім ні. Таких людей мало, але 
вони є. Розумію, що моє середовище навряд чи 
може бути об’єктивним зрізом суспільства. Як і те, 
що ми унікальна територія, на якій п’ята колона 
приблизно дорівнює сумі реш ти колон. Тобто може 
бути все. Я все розумію. 
Я спілкувався з українськими фанами з ворогуючих 
таборів. Це здебільшого мо-
лоді люди, які народилися в 
незалежній Україні. Для них 
Головне Дербі Країни – це 
матч «Динамо» – «Шахтар» 
або «Металіст» – «Дніпро». 
Категоріями радянського 
футболу вони не мислять – то 
було давно. І московський 
«Спартак» для них – це щось 
із підручника мрії Дмитра Та-
бачника. Чесно кажучи, я пи-
шаюся тими людьми й покла-
даю на них великі сподівання. 
Але водночас розумію і логіку опонентів. Чемпі-
онат СРСР справді був цікавим і напруженим. Я 
плакав жовтенятком, коли Іван Яремчук не забив 
пенальті в кубку і кияни програли «Спартаку», 
запам’я то вував на стадіоні «Металіст», що «спортко-
митет, мясниковский притон, снова готовит спарта-
ковский трон». То, мабуть, був один з етапів війни за 
незалежність, тільки тоді це важко було зрозуміти. Я 
добре пам’ятаю, між іншим, як тоді судили україн-
ські команди: судді були такі монстри, поруч із 
якими нині одіозні Шевцов із Ваксом – лайнсмени з 
шостої групи другої ліги. 
Люди, яким не вистачає першості СРСР, передовсім 
хочуть повернути часи своєї молодості, вони нос-
тальгують за тим футболом. І головна проблема в 
тому, що дехто з них має важелі, які дають їм змогу 
дивитися на ОРУЧФ реально. На їхній погляд, це: а) 
можливо; б) раціонально; в) прекрасно. 
Це колишній харків’янин Євген Гінер (президент 
московського ЦСКА), колишній киянин Лєонід Фє-
дун (власник «Спартака») і передусім головний друг 
усіх українців Газпром із власним «Зенітом» в особі 

голови правління компанії Алєксєя Міллєра. Після 
того як «Зеніт», на думку його господарів, почали 
притискати в російській першості, саме Міллєр завів 
мову про об’єднаний чемпіонат. І досі говорить так, 
ніби знає, що це реально. 
Якщо ви не стежите за тим, що кажуть про нас на 
півночі, то я швиденько поясню: росіяни зазвичай 
вважають, що в нас усе добре: є нові стадіони, зна-
чно тепліше, футбольні клуби в приватних, а не дер-
жавних руках. А оскільки в них тепер під чемпіонат 
світу теж будуються стадіони, то чому б не об’єднати 
таку красу газпромівським коштом?
До цього клубу ветеранів перегляду протистояння 
Лобановський – Бєсков входять і володарі україн-
ського футболу. Вони з жахом очікують уведення фі-
нансового фейрплею УЄФА, за допомогою якого 
планується суворо обмежити інвестиції в клуби, що 
нині розганяють футбольну інфляцію (зарплату фут-
болістів та їхню вартість) та поглиблюють 
фінансово-спортивну нерівність між клубами, і 
єдине, що їх лякає в спільному проекті, – квота участі 
в єврокубках. Хто від учасників ОРУЧФ гратиме в Єв-
ропі, за якою квотою і в якій кількості? Якщо компа-
нії «Газпром» – офіційному спонсорові Ліги чемпіо-
нів – вдасться вирішити це важке питання, то від 

спільного чемпіонату нас від-
ділятимуть лише лічені 
кроки.  
І це справді лякає. Тим 
більше що наразі україн-
ський футбол у глибокій 
кризі, яка випливає з полі-
тичних та економічних нега-
раздів останніх років. Зника-
ють клуби, зменшується фі-
нансування, падає якість гри. 
Але поряд із тим наш футбол 
уже відбувся, яму дев’яностих 
пройдено – дещо зростає від-

відуваність матчів, де-не-де запрацювали 
дитячо-юнацькі школи. Він досі брудний, цей 

український футбол, досі хворий, тут грають амбіції 
олігархів, а гонор вищий за честь на тисячу поверхів. 
Але він є і він наш. 
Не виключено, що від участі в об’єднаному чемпіо-
наті виграють лідери – чотири-п’ять клубів. Позбу-
дуться ліміту на легіонерів – і гратимуть південноа-
мериканці в різнокольорових футболках, щиро цілу-
ватимуть незнайомі емблеми й казатимуть в 
інтерв’ю, що президент клубу для них як другий 
батько. А решті світитиме доля криворізького «Крив-
басу» – був клуб і не стало, наче ніколи й не було. Як 
ніби не було двадцяти з гаком років боротьби за 
власного вболівальника.
І я як людина, що п’ять років тому молилася на бал-
коні перед матчем «Спартак» – «Динамо» в Лізі 
чемпіонів, страшенно цього боюся. У радянські часи 
я вболівав за всі українські команди, бо відчував, що 
то більше, ніж гра, що нас там не люблять і радіють 
кожній нашій поразці. Це відчуття чомусь не зни-
кає. Мабуть, щось із кармою. 

ВІН ДОСІ БРУДНий, ЦЕй 
УКРАїНСьКий ФУТБОЛ, 

ДОСІ ХВОРий, ТУТ 
ГРАЮТь АМБІЦІї 

ОЛІГАРХІВ, А ГОНОР 
Вищий ЗА ЧЕСТь  

НА ТиСЯЧУ ПОВЕРХІВ.  
АЛЕ ВІН Є І ВІН НАШ
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Мовчазні рятівники минулого 
О

бговорюючи розвиток української 
музейної сфери, можна довго жури-
тися через непідходящі примі-
щення чи недостатньо багаті колек-

ції. Та в цьому вічному дискурсі мало хто зга-
дує цінність мовчазної, але важливої роботи 
українських реставраторів, адже без неї сьо-
годні в музеях ми не побачили би значної 
частки шедеврів. Саме про 75-річну діяль-
ність Національного науково-дослідного 
рес тавраційного центру розповідає ви-
ставка «Минуле, врято-
ване для майбутнього», 
яка триває в Національ-
ному музеї Тараса Шев-
ченка.

Перше, що бачить 
відвідувач, – це «Пор-
трет Єлизавети Васи-
лівни Сапожнікової», 
написаний Іллею Рєпі-
ним. Реставрація його 
ще не завершена – на 
полотні, поставленому 
біля вікна, виразніше 
від зображення видно сітку пошкоджень. А 
далі, у виставкових залах, можна оцінити рі-

вень фахових робіт: із фотографій «до рес-
таврації», які супроводжують представлені 
об’єкти, можна судити про масштаби пошко-
джень і складність виконаних завдань. Тепер 
на колись розбитих столиках – ані шва, на зі-
псутих картинах – ані міліметрової зміни 

фактури. За всі роки роботи майстри Рес-
тавраційного центру відновили десятки ти-
сяч мистецьких пам’яток, із них для ювілей-
ної виставки відібрали понад сотню: живо-
писні та графічні твори, культові й побутові 
предмети. їх для виставки надали більш як 

Н
овина про те, що Владислав Троїць-
кий закриває «Дах», пролунала як 
грім серед не такого вже і ясного те-
атрального неба України. Але, як 

запевнив у коментарі для Тижня засновник 
і художній керівник театру, про втрату май-
данчика не йдеться. Натомість «Дах» пере-
водять із режиму репертуарного закладу в 
режим проектного, принаймні до появи 
зовнішнього фінансування від держави чи 
спонсорів. Приміщення на Либідській зали-
шається за театром. Тепер він функціонува-
тиме на засадах так званої французької 
(або швейцарської) моделі, що за нею, як 
запевняє Троїцький, працюють майже всі 
театри у відповідних країнах. «Ми знахо-
димо гроші на новий проект – нову ви-
ставу, граємо її певний час, приміром три 
тижні, після чого консервуємо й перехо-
димо до інших», – розповів Тижню режи-
сер. Паралельно роботи буде презенто-
вано іноземним антрепренерам, у разі їх-
ньої зацікавленості ці вистави житимуть у 
гастрольному режимі за кордоном. Водно-
час структурні зміни особливо не зачеплять 
дахівських сайд-проектів – гуртів «Даха-
Браха» і Dakh Daughters. «Театр ніколи не 
підтримувала держава, за винятком трьох-
чотирьох місяців, – пояснює пан Троїцький 

мотивацію свого кроку. – Водночас і ак-
тори подорослішали, і в мене немає гро-
шей на утримання репертуарної сцени».

Факт таких змін – частина своєрідної 
сумної тенденції. В Україні вже були преце-
денти зникнення незалежних мистецьких 
центрів через проблеми з коштами. Два мі-
сяці тому про ліквідацію театру «Київ Мо-
дерн Балет» заявив його керівник Раду По-
клітару – із тих самих фінансових причин. 
Пригадується й історія «Вільної сцени», ко-
тра, почавшись як цілком окрема група, 
врешті-решт мусила стати експерименталь-
ним майданчиком Театру драми і комедії 
на Лівому березі. Нині і її існування опини-
лося під питанням через проблеми з орен-
дою.

«Прикро не те, що зникають старі 
проекти, а те, що не виникає нового, – 
вважає засновник «Вільної сцени», режи-
сер Дмитро Богомазов. – Культура – мін-
лива річ, і коли щось відходить, це нор-
мально. Коли приходить щось нове, 
можна тільки радіти. Держава не дуже 
добре розуміє свою роль у культурній 
стратегії, бо в неї її немає, особливо – 
стратегії створення нового. Старе ще 
якось підтримують: є великі театри, фі-
нансовані з радянських часів майже авто-
матично, бо так звикли».

Чимало шанувальників «Даху» нарі-
кають у соцмережах на байдужість гля-
дача: нікому нічого не треба. Київська пу-
бліка і справді вельми специфічна, 
частка справжніх естетів із жагою нового 
у ній – невелика. Байдужість українців до 
прекрасного прирікала культурні оди-

Без державного даху 
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Цивілізація: 
туди й назад

60 музеїв: столичні імені Ханенків, 
Національний художній, історії Укра-
їни, російського мистецтва, народ-
ного декоративного мистецтва, а та-
кож музеї Одеси, Харкова, Жито-
мира, Кіровограда, Чернігова. 

Представлені твори відреставро-
вані в різні роки – від 1950-х до сього-
дення. До речі, наймасштабнішим із 
нещодавніх проектів Реставраційного 
центру була робота зі скульптурами 
Івана Георга 
Пінзеля перед 
його виставкою 
в Луврі восени 
2012-го, але за-
мість ювілейної 
е к с п о з и ц і ї 
вони потра-
пили на «Ве-
лике і величне» 
в «Арсенал». 
На щастя, «вря-
товане минуле» складається з не 
менш відомих робіт Тараса Шевчен-
 ка, Катери  ни Білокур, Гри  го   рія Світ-
лицького. Тут і символізм світового 
рівня від Вільгельма Котарбінського, і 
романтичний порт  рет від Оре  ста Кі-
пренського, і «Христос і самари-
тянка» італійського барокового ху-

дожника Луки Джордано. Засліп  лює 
кольорами колекція сакрального мис-
тецтва: українські дерев’яні скуль-
птури, французькі коштовності, еле-
менти священного вбрання, ікони. В 
останній залі – східне мистецтво з роз-
писами, гаптуванням, різьбленням, 
ковкою та інкрустацією. 

А от що по-справжньому засму-
чує, то це проблеми виставкового 
менеджменту, а точніше зв’язків із 

громадськіс тю. 
На запитання, чи 
багато відвідува-
чів ходить на 
вистав  ку, праців-
ники На  ціональ -
ного му  зею Та-
ра  са Шев чен ка 
відповіли: «За 
весь час близько 
тисячі». Для по-
рівняння: торіш-

 ню виставку Ані  ша Капура в Pin chuk-
 ArtCentre за чотири місяці від  відало 
понад 130 тис. глядачів. «Минуле, 
врятоване для майбутнього», на 
яко   му представлено чимало худож-
ників зі світовими іменами, безу-
мовно, варте того, щоб бути побаче-
ним. І час іще є.

Д
ва крила Національного музею мистецтв імені Бог-
дана та Варвари Ханенків представляють дві тимча-
сових виставки. У східному – експозиція офортів єв-
ропейського просвітника Даніеля Ходовєцького (до 

20 жовтня), у західному – пейзажі американського худож-
ника-модерніста Роквелла Кента (до 22 вересня). У парі 
експозиції створюють цікаву динаміку: доки Ходовєцький 
співає оду міській культурі, Кент підносить романтику втечі 
від цивілізації.

257 робіт Даніеля Ходовєцького належать до колекції 
Харківського художнього музею і в столиці виставляються 
вперше. Митець польського походження жив і працював се-
ред німецької еліти в добу Просвітництва. У дусі часу він 
створював картини, що утверджують інтелектуальні й мо-
ральні цінності. Проте його дидактизм має гумористичну то-
нальність – роботи, представлені на виставці, по-коме-
дійному легкі, що загалом нехарактерно для такої серйоз-

ної техніки, як гравюра. Витончені у виконанні й наївні в сю-
жетах, вони є яскравим зразком німецького реалізму. До 
Києва привезли кілька серій, у яких Ходовєцький розмірко-
вує над звичками бюргерства й аристократії, а також ілю-
струє популярні в ХVII тексти Вольтера, Руссо, Бомарше й Ле-
сажа. Серед реалістичних сюжетів вирізняється цикл-ін тер-
претація традиційного жанру dance macabre – танцю 
смерті: скелети являються, щоб відібрати життя в короля, 
вченого, повії, жебрака. Кожна з робіт завбільшки з долоню, 
тож уважному глядачеві доведеться по-справжньому до них 
наблизитися. 

10 робіт американського художника Роквелла Кента, 
що понад півстоліття зберігалися в запасниках музею Ха-
ненків, вперше представлено в залі. Чистота кольору і ге-
ометричність форми, первозданний спокій ландшафтів, 
філософія, прихована в композиції, – у творчому та осо-
бистому житті Кента можна провести чимало паралелей 
із відомим художником-езотериком Ніколаєм Рєріхом. 
Обидва вони мандрували у неходжені краї й мешкали 
поміж автентичного населення, не зіпсутого цивіліза-
цією, обидва сприймали пейзаж як вираження транс-
цендентного. Кент побував у Гренландії, на Алясці, Вог-
няній Землі та в диких куточках північних штатів Аме-
рики, де у фарбах закарбовував велич екзотичної при-
роди. Він був людиною широких інтересів: не лише жи-
вописцем, а й прозаїком, скульптором, архітектором, 
громадським діячем, шукачем пригод і певною мірою 
антропологом. 

ниці на смерть і забуття вже не 
раз. Фінал невеличкої драми 
може здатися однозначним: 
убивця – глядач. Але не варто ва-
лити все на публіку: ніде у світі 
така схема не пропрацювала б 
довго. Приміром, комерційні теа-
три в гамбурзькому Санкт-Паулі, 
одному з найбільших розважаль-
них районів Європи, виживають і 
заробляють на популярних мюзи-
клах та комедіях, що мало відріз-
няються від телевізійних скетчів. 
Єдиний англомовний театр міс  та 
показує класичний брод  вейсь кий 
репертуар у гранич  но легкій по-
дачі. Навіть «серйозні» «Талія» і 
Німецький драматичний – цілком 
дотаційні й змушені загравати із 
глядачем.

«Коли тебе фінансує держава, 
ти і твій колектив більш захищені. А 
незалежні проекти завжди ризико-
вані, – каже Дмитро Богомазов. – 
Саме тому вони зникають і в нас, і 
на Заході. Просто там існують різні 
форми фінансування, і нам потріб-
 ні, наприклад, незалежні фонди, 
де молодь отримувала б гранти. 
Було б добре, якби в Києві діяв не-
залежний театр, де молоді режи-
сери ставили б свої речі поруч із до-
свідченими, замість одразу йти у 

великий театр і намагатися туди 
вписатися».

Отже, рвати на собі волосся 
поки що не варто. Антонен Арто 
мріяв про поезію, яка існувала б 
тільки в секунду створення й тут-
таки була б знищена. «Дах» як ре-
пертуарний театр мав два десяти-
ліття, і дуже добре, що вони в нас 
були. Та й закриття майданчика на 
Либідській – справді не кінець 
«Даху» як такого. Багатьом іншим 
пощастило набагато менше. Утім, 
зникомість незалежної сцени – це 
ще й удар по загальновідомій нео-
ліберальній міфологемі: «Якщо 
маєте ідею, працюйте – і вам воз-
дасться». Жоден театр не є остро-
вом. І якщо поет може собі дозво-
лити існувати автономно від 
ринку, то театрові ця розкіш не-
приступна. В таких умовах те мис-
тецтво, яке не вимірює своєї якості 
грошима, щоб існувати, повинне 
здобувати підтримку уряду чи біз-
несу. Утім, держава й олігархічний 
капітал (які в Україні дедалі час-
тіше ототожнюються) поки що не 
прагнуть підхоплювати естафету. 
Чи це ще когось дивує у країні, де 
культура – здебільшого те, що за-
важає побудові нових офісно-
торговельних центрів?
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Село для риб

Я
кщо мандрувати Буко-
виною та Поділлям, пет-
ляти між «чудесами 
України» – Хотином і 

Кам’янцем-Подільським, то 
неодмінним пунктом у такій 
подорожі буде національний 
парк «Подільські Товтри». Цей 
заповідник на березі Дністра 
через свою унікальність потра-
пив до списку «Семи природ-
них чудес України». Тут тісно 
переплелися неповторна при-
рода й історичні пам’ятки.

ПРиМУСОВО ВиСЕЛЕНІ
Однією з найбільш магнетич-
них точок у Товтрах стала 
Бáкота. Точніше місце на березі 
Дністровського водосховища, 
біля якого до 1981 року стояло 
це село разом із кількома сусід-
німи. Тутешні люди й досі з 
ностальгією згадують свої са-
диби та череш нево-яблуневі 

сади, залишки яких тепер мо-
жуть рясніти хіба що рибою. 
Покоління, що пам’ятають бу-
дівництво ГЕС, через котре ця 
місцина опинилася під водою, 
розповідають, як селян змушу-
вали руйнувати власні до-
мівки, рубати фруктові дерева. 
Замість тих, хто відмовлявся, 
це робили ув’язнені. Інші, засу-
джені за тяжчі злочини, розко-

пували цвинтарі, щоб перепо-
ховати померлих.

Нині тут панує природа. 
Вона й притягує сюди людей. 
Впродовж літа над вапняко-
вими горбами Товтр гуляють 
сильні вітри, а за кількасот ме-
трів унизу, на березі широкого, 
наче море, Дністра, в тихих 
безвітряних гаванях водосхо-
вища, ставлять намети чис-
ленні туристи, відпочиваль-
ники катаються на катерах, 
човнах і вітрильниках, ґазду-
ють рибалки та браконьєри.

Перші літописні дані про 
Бакоту стосуються 1024 року. У 
XIII столітті вона стала столи-
цею Дністровського Пониз  зя, 
яке входило до Галицько-Во-
лин  ського князівства. Тоді міс   
то займало 10 га і в ньому жило 
2,5 тис. осіб. Найдавніша згадка 
в манускрипті про скельний 
чоловічий монастир – 1362-го. 

Затоплена Бакота зберігає історичні таємниці

Автор: 
 Ігор Тимоць

Фото  
автора

Кам’янець-
Подільський

Кельменці

Хотин Новодністровськ

БАКОТА

ХХХХ ММ ЕЕ Л Ь ННН ИИ ЦЦ ЬЬ КК АА ООО Б Л
.

Ч Е Р Н І В Е Ц Ь К А  О Б Л .

Дністровське
вдсх.
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Засновником обителі був ста-
рець Антоній, який заклав і Ки-
 єво-Печерську лавру. У 1255-му 
місто захопили монголи. За ле-
гендою, монахи й жителі схо-
вались у лабіринті печер. За-
гарбники пропонували вийти, 
здатися, зректися віри, але, не 
досягнувши успіху, чи то заси-
пали вхід каменями, чи розпа-
лили при ньому багаття й та-
ким чином живцем поховали 
бакотян. У 1258-му ординці 
спалили місцевий замок. 1431-
го Бакота стає прикордонною 
територією між Польщею і 
Литвою. Того-таки року її жи-
телі влаштовують повстання, 
виганяють магнатів і проголо-
шують незалежність. Через 
три роки польські війська жор-
стоко придушують бунт, кара-
ють його керівників, палять 
будинки і знову ж таки замок, 
розганяють населення. Після 
цього Бакота занепала й наза-
вжди перестала бути містом. У 
наступні століття життя пли-
нуло тут спокійно. Від 1918 до 
1939-го це було прикордонне 
село. Уздовж Дністра звели 
двометровий мур, а по той бік 
річки, де зараз Чернівецька об-
ласть, починалася вже «во-
рожа» Румунія. Остаточно 
храм біля монастиря зруйну-
вали, а монахів розігнали на 
початку 1960-х. А ще через 20 
років усіх виселили й місце-
вість затопили. 1996-го обвал 
скелі знищив основну масу пе-
чер і усипальницю з розпи-
сами та фресками XI–XIII сто-
літь.

КЕЛІї ТА ГАНЧІРКи
Перше, що бачиш, діставшись 
водосховища, – це «фотоге-
нічна» панорама Дністра. Кіль-
 ка мільйонів років тому ці 
горби правильної геометрич-
ної форми (наче величезні ру-
котворні піраміди) були бере-
гами моря. Водорості й мо-
люски з часом перетворилися 
на вапнякові гряди, що зді-
ймаються зараз над гладінню 
води приблизно на 400 м.

Далі можна спуститися 
стежкою до залишків келій дав-
нього скельного монастиря, 
який діяв іще з руських часів. 
Вірні часто їдуть до Бакоти від-
відати те, що від нього зоста-
лося. Тепер це кілька кімнаток-
печер у вапняковій породі, об-
ставлених іконами, свічками й 

лампадками. Тут немає ченців 
та ігуменів, лише групи вірян та 
зацікавлені пам’яткою туристи.

ЯЛТА НАД ДНІСТРОМ
Проминувши келії і спустив-
шись стежкою далі, можна ви-
йти до пляжу – ідеального 

місця для намету. Клімат у Ба-
коті теплий, м’який. Науковці 
кажуть, що кількість тепла на 
квадратний метр тут майже 
така, як у Ялті. Вітру прак-
тично немає, комарів біля води 
теж. Заплативши 100 грн за го-
дину можна покататися на ві-
трильнику. А ще курсують 
приватні яхти й човни, у небі 
іноді літають параплани. Че-
рез «мистецькі» краєвиди це 
місце люблять художники. Ри-
балки кажуть, що у вигнутому 
підковою «бакотському морі», 
яке охоплює майже 1600 га і 
має глибину до 50 м, багато 
риби. Попри те, що це заповід-
ник і ловити її заборонено, 
жодного охоронця я не зустрів, 
як і тих, хто би збирав плату за 
вхід, про що попереджають ре-
кламні щити.

Вода тепла й чиста. Пре-
красне місце, щоб поплавати. 
Течія (через вигин річки) прак-
тично відсутня. Під ногами – 
галька, по якій можна гуляти. 
Неподалік, іще від часу, коли 
тут було село, залишилося ба-
гато диких черешень. За кіль-
кадесят метрів уплав річкою – 
на березі невелика дерев’яна 
хата. Там живе сім’я з дитиною. 
Подружжя розповідає, що про-
дало квартиру в Києві й пересе-
лилося сюди, закохавшись у 
мальовничість тутешньої при-
роди. 

ЯК ДІСТАТиСЯ
З автовокзалу Кам’янця-Подільського шість разів за день 
ходять маршрутки до села Стара Ушиця (13 грн). За се-
лом Грушка слід висісти біля дороги із вказівником до 
монастиря. Водії маршрутних таксі часто возять туристів, 
тому випустять вас де потрібно. Далі рухайтеся шляхом 
до роздоріжжя із закинутою автобусною зупинкою: пра-
воруч буде дорога до дитячого табору, ліворуч – до ко-
лишньої святої обителі. Ідіть другою, доки побачите на-
ступну стрілочку в напрямку історичної пам’ятки. Звідти 
повз яблуневі сади агрофірми – до ще одного дорогов-
казу в бік того ж таки монастиря. Іще кількасот метрів по-
льовим шляхом – і ви на місці. Загалом близько 8 км і до 
години пішки. Автомобілем можна заїхати до остан-
нього вказівника, але якщо не було дощів, інакше ризи-
куєте загрузнути в болоті на польовій дорозі.
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Відгуки на статтю «Природний відбір» 
у № 32, у якій Мілан Лєліч аналізує 
процес витіснення слабких у владному 
конгломераті на прикладі Петра Мельника
Невідомий: Петро Мельник – член-
кореспондент Національної академії 
педагогічних наук України, тобто купив собі 
«обрання», за яке одержує і одержуватиме 
навіть у тюрмі щомісяця в еквіваленті 
по 500 дол. США до кінця свого віку. До 
нього вже арештовували академіка цієї 
державної академії Василя Мадзігона – 
першого віце-президента НАПН України за 
рекордний за історію незалежної України 
хабар – 11,5 млн дол. США. Ще як мінімум 
семеро академіків цієї академії, відомі 
всій країні як еквівалентні Мельнику і 
Мадзігону шахраї, хабарники і розкрадачі в 
особливо великих розмірах, інші дрібніші, 
«домашніх» розмірів, але теж шкідливі 
своїм прикладом, оскільки йдеться про 
способи поведінки для дітей, молоді та 
вчительства на найближче століття. Якщо 
вже головний учитель країни – директор 
Інституту педагогіки В. Мадзігон краде, 
то яке майбутнє в такої країни? Якщо 
навчитель охорони скарбів держави  
П. Мельник шахраює і хабарничає, 
то яке майбутнє скарбів держави на 
найближче століття? Усі знають, що в 

Національній академії педагогічних наук 
України, очолюваній уже більше ніж 15 
років Василем Кременем, можна купити 
собі обрання члена-кореспондента за 
30 тис. дол. США, а потім через півроку 
додати ще 30 тис. дол. США і купити собі 
обрання академіка цієї академії (прикладів 
достатньо). Академік цієї педагогічної 
академії Сергій Ківалов вчить дітей і 
молодь нашої країни рахувати і не вживати 
українську мову, а академік Анатолій 
Толстоухов – безпробудної тверезості й 
чесності... Навіщо більше ніж 130 млн 
бюджетних гривень щороку Держбюджет 
України відправляє на шкоду власній 
країні? 

Сусід Гарасима: Найстрашніше те, що 
він (Мельник) наклонував собі подібних. 
Мені довелося поспілкуватися з одним із 
випускників його вишу. Ось його портрет: 
молодий, симпатичний, качок, наглючий, 
закінчив ВУЗ із червоним дипломом, мабуть, 
купив. Склалося враження, що, будучи 
студентом, ходив на гоп-стоп. А тепер 
помножте кількість випускників за рік на 
роки, коли керував Мельник.

М. Корчинський: Є чудова приказка: 
«Закон один для всіх, якщо він не для 

всіх, то його немає ні для кого». Те, що в 
нас вибіркове правосуддя, є очевидним 
фактом. Ситуація з Петром Мельником 
була цілком прогнозованою, хоча варіантів 
розвитку подій малося декілька. Перший, 
враховуючи його близькі стосунки з 
Миколою Яновичем, вирок по справі з 
умовним терміном або майже умовним 
(полежав би кілька місяців на лікарняній 
койці у VIP-апартаментах у якійсь із колоній 
та й вийшов умовно-достроково). Другий –    
при усвідомлені ним хитких позицій його 
покровителів і їхньої готовності в дусі 
старих радянських традицій принести 
його в жертву – втеча. Так і сталося. Петро 
Мельник, використавши старі корупційні 
зв’язки, домовився про втечу. І, думаю, 
виїхав собі спокійно на ділянці українсько-
російського чи білоруського кордону по 
паспортному документу, виданому на 
чужі установчі дані, або, ще банальніше, 
взятому в когось із родичів (наприклад, у 
брата). І сидить зараз собі спокійно десь у 
Відні чи Празі. Взагалі це нагадує радянські 
політичні баталії кінця брежнівської епохи, 
коли Андропов за допомогою арешту 
хапуг місцевого рівня хотів поступово 
розправитися з політичними конкурентами. 
Дивна штука історія – для тих, хто її забуває, 
вона обов’язково повториться.

Наталія Петринська Дмитро Крапивенко

НАш ТИЖДЕНЬ| 
ВиХОВАННЯ 
РЕМОНТОМ

ЗОЗУЛЯ  
І ПІВЕНь 

ГЕОГРАФІЯ 
ЗАБОРОН

Валерія Бурлакова 

В Україні ніколи не знаєш, 
де на тебе чигає чергова «роз-
водка». Соціологи фіксують, 
що тотальна недовіра визна-
чає суспільну поведінку укра-
їнців і змушує їх розбиратися 
чи не в усіх сферах життя. Я їм 
вірю. Не раз перевірено влас-
ним досвідом, ось нещодавно 
ремонтом. Цей далекий для 
жінки-гуманітарія світ буді-
вельних сумішей та підлого-
вих покриттів поступово став 
зрозумілим і майже рідним. 
Бо десь щось проґавиш – і тобі 
«втюхають» неякісний товар 
чи послуги. До того ж гроші ні 
від чого не убезпечують, тобто 
дорожчий продукт не гарантує 
кращої якості. Надурити мо-
жуть будь-де – як у малень-
кому магазинчику, так і в буді-
вельному гіпермаркеті. Ось 
так і вчишся не плутати дю-
бель із Бабелем, МДФ із ПДФ, 
а ДВП із ВВП. 

Чомусь ще зі шкільної лави 
байдужо-іронічно ставився до 
такого літературного жанру, 
як байка, – сюжет примітив-
ний, мораль очевидна. Але 
саме ці невигадливої форми 
віршики чомусь найкраще 
запам’ятовуються на роки, як 
мотиви попсових пісеньок, – 
не любиш, але знаєш. От чи-
таєш українські рецензії на 
віт чизняне кіно, книжки, ви-
ставки – всі твори чудові й 
майстерні, а поглянеш сам – 
щось не дуже… Не скажу, що 
мій смак якийсь надто вибаг-
ливий. Кого не спитаю – 
май же всім не дуже. Але напи-
сати, згадати про це – табу, 
критикувати зняте/написане 
українськими митцями в нас 
не прийнято, мабуть, дається 
взнаки якась тяжка постколо-
ніальна травма, описана у ві-
домій байці про півня і зо-
зулю.  

Знайти підприємців, згод-
них надрукувати на футболці 
особу, схожу на президента, з 
крапкою на лобі, сьогодні май-
 же неможливо. Принаймні в 
столиці. «Колеги відзначили, що 
«картинка, звісно, хороша», –  
з подивом звітує знайомий ме-
неджер друкарні. – Однак вико-
нати таке ми не можемо». 
Кілька днів поспіль він напо- 
легливо обдзвонював конку-
рентів. Тих, що, за його сло-
вами, без жодних заперечень 
друкують навіть нацистські 
символи. Тих, що не мають 
жодних документів на діяль-
ність та віддають замовлення 
просто на вулиці. Відповідь 
усюди була одна: «Ні». Втім, 
днями таку саму футболку за-
мовив собі друг-львів’янин: У 
першій ліпшій конторі відпо-
віли. «У нас зараз черга велика. 
Але вашу футболку зробимо без 
черги і зі знижкою!».  

ЗВОРОТНий ЗВ’ЯЗОК 

:/
Критикувати 
зняте/напи-
сане україн-
ськими мит-
цями в нас 
не прийня-
то, мабуть, 
дається взна-
ки якась тяж-
ка постко-
лоніальна 
травма

Ст
ил

іс
ти

ку
 д

оп
ис

ув
ач

ів
 з

бе
ре

ж
ен

о.
Св

ої
 з

ау
ва

ж
ен

ня
 т

а 
ко

м
ен

та
рі

 д
о 

ст
ат

ей
 в

и 
м

ож
ет

е 
на

дс
ил

ат
и 

на
м

  
за

 д
оп

ом
ог

ою
 с

ис
те

м
и 

зв
ор

от
но

го
 з

в’
яз

ку
 н

а 
са

йт
і Т

иж
де

нь
.u

a 



М. КИЇВ
вул. Лисенка, 3 тел.: (044) 235-88-54, вул. Спаська, 5 тел.: (044) 351-13-38, 

пр-т Повітрофлотський, 33/2 тел.: (044) 275-67-42 
М. ЛЬВІВ

пр-т Свободи, 7 тел.: (032) 235-73-68
М. ХАРКІВ 

вул. Сумська, 3 тел.: (057) 731-59-49
М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 

вул. Незалежності, 31 тел.: (0342) 72-29-04
М. ВІННИЦЯ 

вул. Соборна, 89 тел.: (0432) 52-93-41
М. ТЕРНОПІЛЬ 

вул. Валова, 7-9 тел.: (0352) 25-44-59
М. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 

вул. Ковельська, 6 тел.: (03342) 2-19-57

www.book-ye.com.ua 

І Н Т Е Р Н Е Т - М А Г А З И Н
WWW.BOOK-YE.COM.UA/SHOP

К Н И Г А Р Н Я




	ОБКЛАДИНКА
	ЗМІСТ
	НА ЧАСІ 
	Час повертатися до Східної Європи
	Крим не для всіх
	Інозмі
	Тест на ґрати

	ПОЛІТИКА
	Біжи, Петре, біжи
	Пірати Азовського моря
	Російські уроки для Обами

	ЕКОНОМІКА
	Міф про Україну – житницю світу

	СУСПІЛЬСТВО
	Ласкаво просимо за ґрати

	СВІТ
	Епоха секуляризму
	Золото Естонії
	Десятиліття втраченої свободи
	Мережевий захист і контратака
	«Мозковий» бізнес
	Море по коліна

	СПАДОК
	Колиска індоєвропейців

	НАВІГАТОР
	Самі про себе
	Газпром чемпіон?
	Критика
	Село для риб

	НАШ ТИЖДЕНЬ



