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Тенденція тижня: чергові бої за 
Київраду 19 серпня показали, 
як Партія регіонів відпрацьовує 
на столиці сценарій збереження 
влади без підтримки виборців

Розширюватися, щоб 
не розпадатися
Як зростає 
невдоволення й рух 
за вихід зі складу 
Митного союзу  
в Казахстані та Білорусі
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Майже серйозно 
про формування 
культу особи

Юрій Макаров 
про незалежність 
у головах

Розколоті надвоє
Репортаж із Каїра, 
де в розпалі радше 
не громадянська, а 
інформаційна війна, 
яка ще більше  
роз’єднує суспільство

Очищення Китаю
Чому 
найбільший 
забруднювач 
повітря 
заходився 
«озеленятися»

Містичне серце Азії
Подорож Тижня на 
Алтай – до дивовижних 
льодовиків, 
небезпечних 
каменепадів та 
екзотичних народів

Крила революції
Як, попри матеріально-
технічні та кадрові 
труднощі періоду 
Визвольних змагань, 
в українських арміях 
було створено  
власну авіацію
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Табір іде в ЄС
Як європейські країни,  
що потерпають від ромської 
навали, шукають толерантний 
спосіб боротьби з нею

20

Ігор Лосєв 
про стратегію 
і тактику 
опозиції

Меттью Тейлор, у минулому 
головний політичний 
стратег британського 
прем’єр-міністра Тоні Блера, 
про кризу політики,  
яка перетворюється  
на спорт

Що буде  
з Єгиптом?
Майл Бініон 
аналізує 
останні події 
в країні 

ПоліТИКА

Кремль блефує
Чому економічну 
залежність 
України від 
Росії свідомо 
перебільшують

Союз лебедя, щуки й рака
Що свідчить про штучність 
і псевдоефективність 
Митного союзу Росії, 
Білорусі та Казахстану

Знімати головою
Куратор, фотограф і художник 
Олександр Ляпін про ілюзії 
креативного класу, таїнство 
фотографії та важливість мови, 
якою думає митець 44

Потяг у майбутнє
Яку транспортну 
революцію затіяв 
мільярдер і 
розробник проекту 
колонізації Марса 
Елон Маск

12 16

СПАДоК

СвіТ

НАвіГАТоР

Хвала лінощам
Чому, щоб бути 
успішнішими, бізнесменам 
треба менше працювати  
й більше думати
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 22 серпня 1910  23 серпня 1939  24 серпня 1923 
Народився Віктор Глушков, 
піонер комп’ютерної галу-
зі, автор фундаментальних 
праць із кібернетики, мате-
матики та обчислювальної 
техніки

Факти тижня

Підписано договір про 
анексію Японією Кореї 
(під владою Токіо вона 
перебувала відтак до кін-
ця Другої світової війни)

У Москві 
укладено пакт 
Молотова – 
Ріббентропа

Тиждень  
в історії

Ч
ергові бої за Київраду 19 
серпня показали, як Партія 
регіонів відпрацьовує на 
столиці сценарій збере-

ження влади в умовах відсутності 
підтримки серед виборців. Наразі 
її рівень у Києві не перевищує 
10%. Не набагато більше при-
хильників, найімовірніше, ма-
тиме у 2015 році й Віктор Януко-
вич. 

Термін повноважень старої 
Київради завершився 5 червня. 
Згідно із законом мали відбу-
тися вибори нової. Жодних шан-
сів у ПР на перемогу в разі їх 
проведення не було. Тож не 
дивно, що Конституційний Суд, 
віднедавна майже повністю 
сформований з вихідців із Дон-
басу, ухвалив рішення, яке дало 
владі підстави позбавити киян 
права обирати місцеве самовря-
дування та опертися на депута-
тів, у яких не було шансів на пе-
реобрання, а відтак які мали неа-
бияку мотивацію виконувати 
будь-які вказівки намісника 
Януковича, голови КМДА Олек-
сандра Попова. Місяць тому опо-
зиції вдалося зірвати спробу за-
сідання простроченої Київради. 
Влада перегрупувалася, озброїв-
шись рішенням Окружного ад-
міністративного суду від 9 
серпня, який визнав міськраду в 
нинішньому складі та її секре-
таря Галину Герегу легітимними 
«до наступних виборів». А їх, за 

логікою режиму Януковича, 
можна взагалі не проводити, по-
заяк рівень його підтримки у 
столиці не має навіть натяку на 
зростання, радше навпаки. Щоб 
легітимізувати в очах суспіль-
ства ручну міськраду, її засі-
дання 19 серпня було «освячене» 
суспільно корисним рішенням 
про виділення майже 100 млн 
грн на муніципальні доплати до 
зарплат бюджетникам. Останніх, 
переважно вчителів, зігнали на 
Хрещатик ще за кілька годин до 
його початку, вочевидь, під суво-
рим контролем «згори» (Тиж-
день зафіксував кількох «контр-
олерів», які рахували присутніх і 
щось занотовували в блокноти).  

Паралельно влада створила 
благородний мотив для застосу-
вання сили проти представників 
опозиції, які намагалися й цього 
разу зірвати засідання нелегітим-
ної міськради. Від самого ранку 
регіонали заблокували входи до 
КМДА і не впускала туди опози-
ційних депутатів. Традиційно 
були використані загони найня-
тих бойовиків – «тітушок» та 
спецпідрозділів МВС. Останні не 
раз вчиняли напади на народних 
депутатів від УДАРу, «Батьків-
щини» та «Свободи» і брутально 
побили свободівця Едуарда Лео-
нова, який не вдавався до жодних 
активних дій (що чітко зафіксо-
вано на відеозаписах, викладених 
в інтернеті). 

Олександр Попов на кулуар-
ному, неанонсованому для ЗМІ 
брифінгу заявив, що проведене 
засідання міськради – «це пере-
мога всіх киян над деструктив-
ними силами політики». Галина 
Герега знову запевнила, що, скли-
каючи позачергове засідання, ді-
яла у правовому полі, керувалася 
законами про статус депутатів 
місцевих рад та місцеве самовря-
дування і послалася на згадане 
вище рішення Окружного адміні-
стративного суду Києва. У сухому 
підсумку біло-сині змогли забез-
печити роботу Київради (отже, 
перспектива виборів у столиці 
стала ще примарнішою), опози-
ція провалила мобілізацію та орг-
підготовку, кияни вкотре не ви-
йшли на вулицю захищати свої 

«Мы за ценой  
не постоим»

Автори: 
Олесь 

Олексієнко, 
Мілан Лєліч

Українець Богдан 
Бондаренко пе-
реміг у стрибках у 
висоту на чемпіо-
наті світу з легкої 
атлетики

Оболонський районний суд столиці за-
крив гучну справу про «чорних тран-
сплантологів», у якій фігурували ліка-
рі Інституту імені Олександра Шалімо-
ва. Причина: добіг кінця термін давності. 
Прокуратура хоче оскаржити рішення

Джеффрі  
Пайятт розпочав 
свою місію  
посла США  
в Україні
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Розпочалася революція 
в Бельгії, що спричинила 
відокремлення Фландрії 
та Валлонії від Нідерлан-
дів і проголошення ново-
го королівства

Виверження вул-
кана Кракатау, 
жертвами якого 
стали 36 тис. осіб 
на островах Ява 
та Суматра

 25 серпня 1830  26 серпня 1883  28 серпня 1833  27 серпня 1813 
Парламент Сполуче-
ного Королівства при-
йняв акт про скасуван-
ня рабства на терито-
рії всієї Британської 
імперії

У битві під Дрез-
деном армія На-
полеона завдала 
поразки союзним 
військам Росії, 
Прусcії та Австрії

права, що дасть змогу владі пору-
шувати їх і надалі. Але при цьому 
лишилося чимало запитань до її 
опонентів, які дозволили так 
швидко й порівняно легко про-
вести сесію міськради. Безумовно, 
на боці влади були суди, адмінре-
сурс, численні загони міліції та 
«тітушок», підсилені кількома до-
свідченими бойовиками-пар ла-
мен та  рія ми, а також можливість 
свавільно змінювати правила гри. 
Але все ж таки чому опозиціо-
нери прийшли до Київради, вже 
коли вона була намертво заблоко-
вана «Беркутом», а не на кілька 
годин раніше? Чому не прово-
дили активної агітаційної роботи 
серед простих киян для залу-
чення їх до акції перед міськра-
дою 19 серпня? Чому Віталій 

Кличко та Олег Тягнибок, як і ба-
гато їхніх колег по фракції, не 
прибули під мерію? Зрештою, 
який план дій щодо подальшої 
боротьби за столицю має опози-
ція? «Будемо думати», – відпові-
дали Тижню під стінами Київ-
ради її представники. До речі, 
традиційна їхня відповідь в 
останні місяці на схожі запи-
тання. 

У будь-якому разі за своїм по-
черком події 19 серпня під Київ-
радою нагадують події 18 травня 
2013 року на Михайлівській 
площі та 27 квітня 2010-го в пар-
ламенті, коли відбулася ратифіка-
ція харківських домовленостей 
Януковича з Путіним. Тобто опо-
зиції та всій країні знову проде-
монстровано, що на шляху до до- ф

о
т

о
: у

н
іа

н

Шевченківський райсуд 
Києва засудив до п’яти 
діб адмінарешту акти-
вістів, які 19 серпня на-
магалися зайняти залу 
засідань Київради

Бас-гітарист групи 
Bloodhound Gang Джа-
ред Гасселгофф виба-
чився перед українцями 
за інцидент із держав-
ним прапором

сягнення мети режим не збира-
ється зупинятися ні перед чим і за 
потреби здобуватиме потрібний 
результат за будь-яку ціну. За ін-
формацією Арсенія Яценюка, по-
вернення до «переламування че-
рез коліно» пов’язане з тим, що 
координація відповідних опера-
цій перейшла до рук секретаря 
РНБО Андрія Клюєва. Цей стиль 
«вирішення проблем» зводиться 
до перенесення успішного досвіду 
рейдерських методів захоплення 
бізнес-активів, якими нинішні 
«старі донецькі» користувалися 
раніше для формування своїх 
бізнес-імперій, на інститути 
влади різного рівня. 

Водночас важко не помітити, 
що в Києві створюється преце-
дент і відпрацьовуються сценарії 
для можливого зриву виборів 
глави держави та парламенту в 
майбутньому з пролонгацією їх-
ніх повноважень. Врешті-решт 
ситуація з президентською кам-
панією мало чим відрізняється 
від ситуації з Київрадою. Ст. 108 
Конституції так само чітко визна-
чає, що «президент України ви-

конує свої повноваження до 
вступу на пост новообраного пре-
зидента України». Такий «вступ» 
можна відтермінувати під різ-
ними приводами з допомогою 
контрольованих судів та залеж-
ної ВР, скажімо, до 2030 року, 
коли Януковичу виповниться 80. 
І що, окрім як аналог Помаранче-
вої революції, здатне цьому пере-
шкодити?  

СхОже, НА КиєВІ 
ВІДПРАЦьОВУюТьСЯ 
СЦеНАРІї ЗРиВУ ВиБОРІВ 
ГЛАВи ДеРжАВи  
ТА ПАРЛАМеНТУ 

У Києві освя-
тили собор 
УГКЦ. Зібра-
лося понад  
10 тис. вірян 

У Бердичеві невідомі пошко-
дили пам’ятник Лєніну. Того 
самого дня Львівщині був зруй-
нований монумент воїнам 
УПА. У Донецьку невідомі спа-
лили п’ять державних прапорів
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Лише 38,8%
українців вважають свою державу 
справді незалежною, 47,2% висло-
вили протилежну думку. Результати 
опитування Центру Разумкова 

На  5,3% 
зменшилося промвиробництво в 
Україні за сім місяців цього 
року. Дані Держстату 

3,5 млн українців
хворі на гепатит В і С. Дані Міжна-
родного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні
 
715 тис. грн 
витратять із бюджету на культурно-
мистецькі заходи за участю прези-
дента. Дані ДУС 

60 християнських храмів
постраждали внаслідок масових за-
ворушень у Єгипті 

7 країн 
внесло МЗС від початку літа до пере-
ліку тих, які не варто відвідувати. Зо-
внішньополітичне відомство радить 
утриматися від поїздок до Таїланду, 
Туреччини, Тунісу, Лівії, Ємену, Іра-
ку та Єгипту. Рекомендації щодо цих 
держав почали з’являтися з червня 
нинішнього року, і викликані вони 
здебільшого заворушеннями в них 
або поширенням епідемій. Однак 
українські туристи заборону здебіль-
шого ігнорують 

Близько 10 тис. українців
перебувало в Єгипті під час початку 
чергової хвилі масових заворушень

2,2 млн заяв  
подали цього року абітурієнти до 
вишів. Це на 160 тис. більше, ніж 
2012-го. Дані МОН. Найпопулярні-
шими спеціальностями стали філо-
логія та правознавство 

13% росіян 
вважають, що путч 1991-го закінчив-
ся перемогою демократії. Для біль-
шості це трагедія або боротьба за 
владу. Дані Левада-Центру 

30% росіян
не знають, у якому порядку розмі-
щені кольори на державному прапо-
рі РФ. Опитування ВЦИОМ

МАйже СеРйОЗНО

Незалежність, яку готові захистити

За даними: Соціологічна група «Рейтинг»

Соціологи переконані, що кількість прибічників незалежності в 
Україні щороку зростатиме. По-перше, на користь цього 
свідчить демографія. Молоде покоління, яке формувалось після 
розпаду СРСР, не відчуває ностальгії за минулим і, природно 
підтримує, державність. По-друге, агресивна політика Росії 
щодо України дає дедалі менше підстав сумніватись у цінності 
суверенітету. Агресія Москви опосередковано впливає і на 
кількість тих, хто готовий захищати свою країну зі зброєю в 
руках: останнє відповідне опитування було проведено на тлі 
торговельної війни з боку Кремля; отже, відсоток громадян, 
готових стати на захист самостійності, сьогодні є найвищим 
упродовж останніх трьох років.

Чи готові ви зі зброєю в руках захищати
територіальну цілісність України?

Чи підтримали б ви 
незалежність України,
якби такий вибір постав
сьогодні? 22001100 22012 2013
2011

2013
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Ні Ні Не визначилися Не визначилися

CОЦІОЛОГІЯ

Факти тижня

ПеРШий У ЧеРЗІ  
НА УВІЧНеННЯ

Івано-Франківська об-
лрада заблокувала 
договір із компанією 
Chevron щодо видобутку 
сланцевого газу в регіоні

Парламент Чехії достроково припинив повнова-
ження через політичну кризу. На початку серпня за-
конодавці висловили недовіру уряду Їржі Руснока. 
Його кабінет був сформований після відставки уряду 
Петра Нечаса у зв’язку з корупційним скандалом

Адвокати Вадима «Ру-
муна» Тітушка хочуть 
через суд заборонити 
вживання його прізви-
ща як загальної назви
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ВАЛеРІЯ ЛУТКОВСьКА 
нагадала, що зайнята 
Уповноважена з прав людини не має на-
міру втручатися у справу Юлії Тимошен-
ко, зокрема щодо її помилування та 
умов ув’язнення, оскільки «пенітен-
ціарна служба діє по відношенню до 
неї адекватно й ефективно», а сама 
омбудсмен має безліч «інших питань, 
коли справді треба особисто відреагу-
вати»

МиКОЛА АЗАРОВ
знайшов чергових «винних» 
У так званій торговельній війні з Росією, на 
думку прем’єра, винні українські експор-
тери, які не звернули уваги на нові вимо-
ги російської митниці. Тоді як міністр за-
кордонних справ Литви Лінас Лінкявічус 
вбачає в митних обмеженнях із боку 
РФ «помсту»

ПеРВеЗ МУШАРРАФ 
причетний до вбивства?
Антитерористичний суд Пакистану ви-
сунув звинувачення колишньому пре-
зиденту країни генералові Первезу Му-
шаррафу в причетності до вбивства 
екс-прем’єрки Беназір Бгутто  

БРеДЛІ МеННІНґ
дістав суворий вирок 
До 35 років позбавлення волі засу-
див Військовий суд США інформато-
ра WikiLeaks за розголошення секрет-
них даних 

МАРК ЦУКеРБеРґ 
інтернетизатор 
Засновник Facebook ініціював проект по-
ширення інтернету в країнах, що розвива-
ються. До ініціативи Цукерберґа долучи-
лося кілька провідних ІТ-компаній. Мета 
– здешевлення доступу до мережі для ко-
ристувачів цих країн 

ГОСНІ МУБАРАК 
умовно вільний
Каїрський суд постановив звільнити екс-
президента країни Госні Мубарака під за-
ставу під час розгляду справи про коруп-
цію. В той час як щойно усунутий від вла-
ди Могаммед Мурсі надалі перебуває 
під арештом

ФейС-КОНТРОЛьМАйже СеРйОЗНО

Незалежність, яку готові захистити

За даними: Соціологічна група «Рейтинг»

Соціологи переконані, що кількість прибічників незалежності в 
Україні щороку зростатиме. По-перше, на користь цього 
свідчить демографія. Молоде покоління, яке формувалось після 
розпаду СРСР, не відчуває ностальгії за минулим і, природно 
підтримує, державність. По-друге, агресивна політика Росії 
щодо України дає дедалі менше підстав сумніватись у цінності 
суверенітету. Агресія Москви опосередковано впливає і на 
кількість тих, хто готовий захищати свою країну зі зброєю в 
руках: останнє відповідне опитування було проведено на тлі 
торговельної війни з боку Кремля; отже, відсоток громадян, 
готових стати на захист самостійності, сьогодні є найвищим 
упродовж останніх трьох років.

Чи готові ви зі зброєю в руках захищати
територіальну цілісність України?

Чи підтримали б ви 
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Я
кщо інфляція унаслідок «покращення» набере 
великих обертів і виникне потреба друкувати 
нові купюри з багатьма нулями, то питання, 
кого ж зобразити на банкнотах, вирішать до-

сить швидко. Достойники є, і вони поміж нас. Леонід 
Макарович Кравчук, який незабаром святкуватиме 
80-річчя, цілком міг би прикрасити собою, напри-
клад, купюру в тисячу гривень. Перший пострадян-
ський президент, хрещений батько кравчучки, автор 
афоризму «маємо те, що маємо», завсідник усіх ток-
шоу на правах «патріарха української політики» вже 
зараз перетворюється на пам’ятник самому собі. До 
ювілею Кравчука за ініціативою уряду знімуть доку-
ментальний фільм про нього, випустять відповідну 
поштову марку, пам’ятну медаль, фотоальбом тощо. 
Сам «патріарх», вочевидь, задоволений такою шаною, 
бо вважає, що ювілей потрібен не йому, а всій Україні. 
Слабувато сказав, як для фігури такого масштабу, міг 
би наслідувати Людовіка ХIV і гордо виголосити: 
«Незалежність – це я!». Давно ж бо він нас не тішив 
афоризмами. 

Показово, що Віктор Янукович не помітив іншого 
ювіляра – Леоніда Кучму, який днями з помпою від-
святкував 75-річчя на Сардинії (без Януковича, зате з 
Ахметовим), бо, схоже, таки має на нього зуб із 2004-
го. Інша річ Кравчук зі своєю Конституційною асамб-
леєю, яка може ще не раз стати в пригоді Банковій. До 
2015-го Леонід Макарович може і пам’ятник заслу-
жити, і перейменування, наприклад, Рівного на Крав-
чуківськ. Смішки смішками, а з маленького культика 
Леоніда Кравчука, не виключено, розпочнеться фор-
мування великого. Вдячність нащадків, зрежисована 
владою, може набувати будь-яких форм та розмірів. І 
якщо традиція укоріниться, то вже незабаром ста-
немо свідками відкриття музею-садиби «Межигір’я» 
чи золотого пам’ятника Вікторові Януковичу а-ля 
Туркменбаши. Утім, будьмо оптимістами, сподівати-
мемося, якщо таке станеться, то ненадовго. 

ПеРШий У ЧеРЗІ  
НА УВІЧНеННЯ

У Ліберії проти чемпіона сві-
ту з плавання Олега Лісогора 
порушили кримінальну спра-
ву за підозрою в насильниць-
кому утриманні людини

Спортивний арбiтражний суд Лозанни  
вiдмовив у задоволеннi повторної скарги  
ФК «Металiст» (харкiв) на рiшення 
апеляцiйного комiтету УЄФА щодо дисквалiфi-
кацiї клубу в єврокубках у сезонi 2013/2014

У Первомайську (Луганщина) шах-
тарі розпочали акцію «Донбас, вста-
вай з колін» і вирушили до обласного 
центру. Вони прагнуть, щоб їм випла-
тили 8 млн грн заборгованої зарплати
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Україна як заручниця  
старих звичок влади
експерт Центру європейської політики у Брюсселі 
Аманда Пол вважає, що нинішній напрям розвитку 
України робить її регіональним лузером, тоді як інші держави Східного партнерства, Молдова, Грузія та Вірменія,  
вимагають дедалі більше від єС, включно з перспективами членства.

Як зазначає експерт, на початку дії Східного партнерства 2009 року Україна була найбільш підготовленим учасником.  
Очікували, що вона перша підпише Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі, довівши таким чином успіх програми.

«Офіційний Київ не хотів покинути своїх старих звичок, дарма що вони й далі руйнували країну, й ігнорував бажання україн-
ського суспільства, яке прагне й заслуговує ліпшої долі; саме через те йому не вдалося дотриматися програми ЄС.

Інші країни, особливо Молдова, Грузія та Вірменія, використали кращий підхід до власного розвитку, хоча він часто був не-
простим, і вони також, як і Україна, потрапляли під тиск Росії. Ці держави починають вимагати більшого від Євросоюзу, включно з 
перспективами членства, і Брюсселю буде чимраз важче відмовити їм, оскільки вони стають дедалі здоровішими. Тоді як Україна 
топчеться на місці».

«В України завжди був потенціал регіонального чемпіона, проте сьогоднішня траєкторія розвитку, на жаль, робить її регіо-
нальним лузером», – вважає Аманда Пол. Однак додає, що Україна досі має шанс, щоправда, часу залишається дедалі менше.

НАТО має допомогти  
Україні та Грузії

Віце-президент радіо «Свобо-
 да» Джон О’Салліван у своїй 
статті для The National Review 
Online пише, що найбільша за-
гроза безпеці країн-сусідів Росії 
– ї ї тривале неоімперське став-
лення до них, тому НАТО має за-
початкувати нові переговори з 
Україною та Грузією.

Джон О’Салліван вважає, що у 
відповідь на торговельну блокаду 
Росією України Захід має вдатися 
до суворіших кроків. «Коли Укра-
їна сподівалася приєднатися до 
НАТО, політики РФ стверджували, 
що це провокація і загроза росій-
ській безпеці. Щойно Альянс на-
довго відклав розгляд заявки Ки-
єва, як загрозою російській без-
пеці тут-таки стало зближення з 
ЄС. НАТО повинне відновити пере-
говори з Україною, а з тих самих 
причин і з Грузією. Тривале неоім-
перське ставлення Росії до країн-
сусідів – найбільша загроза їхній 
безпеці», – вважає британський 
публіцист.

Торговельна війна не буде довгою
Аналітики The Economist Intelligence Unit 

вважають, що торговельна війна з Росією може 
подвоїти роботу українських політиків на євро-
пейському напрямку і зробити проблему 
ув’язнення лідера опозиції юлії Тимошенко 
другорядною для оточення президента.

На їхню думку, цей конфлікт передусім 
пов’я заний із наближенням дати підписання 

Угоди про асоціацію з ЄС. Проте вони не впевнені в довгостроковому характері 
торговельної війни. «На сьогодні здається малоймовірним, що Росія повністю 
припинить імпорт 
з України. А якщо 
вона це зробить, 
то не на тривалий 
час, бо її еконо-
міка, яка вже да-
вала збої 2013 ро -
ку, буде так само 
уражена (до її ос-
нов   ного імпорту з 
України належать 
ключові промис-
лові ресурси, як-от 
метали, хімікати, 
а також електрич-
 ні машини)», – за-
уважують аналі-
тики The Econo-
mist Intelligence 
Unit.

Бізнес сподівається на Меркель
Провідні світові бізнесмени вважають,  

що переобрання Анґели Меркель зміцнить економічні перспективи єврозони.
«22 вересня на вибори підуть німці, проте схоже, що їх результатів чекають і в інших країнах ЄС», – пише Financial Times. За ін-

формацією видання, роботу над деякими контраверсійними питаннями, як-от над створенням банківського союзу єврозони, при-
зупинено до виборів та оголошення результатів.

Про те, що успіх Анґели Меркель на найближчих виборах є запорукою розвитку єврозони, свідчать і результати дослідження 
Financial Times та Economist – опитування світових бізнесменів, яке проводили 9 липня – 12 серпня. Серед більш ніж 1500 респон-
дентів понад 60% визнали, що переобрання Меркель зробить їх більш упевненими в позитивних шансах європейської економіки. 
Тільки 16% висловили протилежну думку. Решта не дали відповіді.
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Захід переосмислює 
політику на Близь-
кому Сході

експерт із зовнішньої 
політики США Академії 
оборони Великої Британії 
ендрю ґоторп вважає, що 

нещодавні криваві заворушення у єгипті штовхають західні 
уряди до підтримки військових режимів на Близькому Сході.

«Стримана відповідь від Європейського Союзу та Сполуче-
них Штатів на влаштовану єгипетським урядом третю від часу 
тамтешнього перевороту величезну різанину засвідчує: західні 
лідери роблять ставку на військовий режим як на кращий шанс 
повернути стабільність до цієї країни, навіть якщо вона залита 
кров’ю», – вважає експерт.

«Десятиліттями західні уряди та Ізраїль мали тісні відно-
сини з арабськими країнами, що були репресивними у внутріш-
ній політиці, але уникали дестабілізації назовні. Єгипетські вій-
ськові були партнерами США й дотримувалися мирної угоди з 
Ізраїлем впродовж десятків років. Мало хто із західних дипло-
матів заперечить, що в минулому Сирія бачилася трояндовим 
садом за правління Башара Асада порівняно з регіональною 
дестабілізацією, що її спричинила громадянська війна в цій рес-
публіці», – стверджує Ґоторп.

«Суспільна користь від близькосхідних великоваговиків у 
тому, щоб підтримувати мир у неспокійному регіоні, тоді як 
зменшення витрат на оборону в західних країнах є очевид-
ним», – вважає Ґоторп. «У цьому криється відповідь на запи-
тання, чому Адміністрацію Обами примушують до словесної ек-
вілібристики, щоб вона уникала визначення липневого перево-
роту в Єгипті як власне перевороту. Хоча початок Арабської 
весни Захід гучно підтримував як диво демократії, згодом для 
нього стало очевидним, що демократія на Близькому Сході 
може фактично відкрити скриню Пандори. З огляду на те, що 
«Брати-мусульмани» дискредитували себе некомпетентним 
управлінням, усе це веде до відновлення військового режиму, 
як за Мубарака», – наголошує він.

«Переконати єгипетських ісламістів, що будь-який демо-
кратичний процес не спрямований проти них, буде нереально. 
Можна очікувати, що це лише підігріватиме невдоволення ре-
жимом та Сполученими Штатами, тоді як намагання військових 
повністю відмежувати «Братів-мусульман» від політики спричи-
нять нові заворушення», – прогнозує експерт.

Італія диверсифікує енергопостачання

Проросійська однобокість Італії в енергетичній політиці тепер у минулому. Країна 
демонструє свою інтегрованість у енергетичну стратегію єС і налагоджує співробітни-
цтво з Азербайджаном.

«Проєвропейськість, диверсифікація постачання газу, менше однобокості й особис-
тих інтересів», – так охарактеризував журналіст Матео Кацулані новий стиль італійської 
енергетичної політики. Про зміну вектора було заявлено під час візиту нового прем’єр-
міністра Італії Енріко Летта до Азербайджану, із президентом якого він обговорював пи-

тання, пов’язані з будівництвом Трансадріатичного трубопроводу (TAP).
«Цей візит ознаменував радикальні зміни в італійській енергетичній політиці, яка нині базується на необхідності диверсифі-

кувати постачання газу замість того, щоб розвивати енергетичні зв’язки лише з Росією, як це було за уряду Сільвіо Берлусконі у 
2001–2010 роках», – зазначає оглядач.

На думку Кацулані, Італія продемонструвала, що є цілком інтегрованою в спільну енергетичну стратегію ЄС, підтри-
мавши проект Трансадріатичного трубопроводу. Крім того, це допоможе знизити ціни на енергоносії для ї ї жителів.

«Візит Летти до Баку мав також показати підвищений інтерес Італії до TAP», – стверджує журналіст, бо, «за деякими 
чутками, найвпливовіші акціонери планують розширити газопровід з Італії до Північної Європи, щоб постачати азербай-
джанський газ до Швейцарії, Бельгії, Німеччини, Франції, Нідерландів та Великої Британії».

Молдова без 
Угоди про  
асоціацію

Угоди про асо-
ціацію з Молдо-
вою, найімовір-
ніше, не буде під-
писано на саміті у 

Вільнюсі, а це може викликати в неї недовіру до про-
грами Східного партнерства. Тож єС повинен знайти 
для цієї країни компромісне рішення.

Досягнення Молдови під час трирічного прем’єрства 
Влада Філата представляли як історію успіху Східного 
партнерства. Вона різко обірвалася після політичної 
кризи у 2013 році та призначення нового уряду, що його 
очолив дипломат Юріє Лянке. Через цю політичну не-
стабільність, за прогнозами Дейвіда Ріннерта, експерта 
Фонду Фрідріха Еберта, Угоду про асоціацію Молдови з 
ЄС, швидше за все, не буде підписано на листопадовому 
саміті Східного партнерства у Вільнюсі.

Експерт також вважає, що Європейський Союз має 
переглянути свій підхід до реформ у цій країні, бо він 
сфокусувався переважно на законодавчих змінах і не 
приділяє достатньої уваги структурним викликам у 
державному управлінні (високому рівневі корупції 
тощо).

«Покращення інтеграційних процесів республіки 
сильно залежить від політичного розвитку в ній у на-
ступні місяці», – стверджує Ріннерт. Поки що складно 
сказати, чи правління коаліції Лянке протримається до 
парламентських виборів у 2014-му, але «якщо це й ста-
неться, то не виключено, що після наступних виборів 
до влади прийде Комуністична партія (коли взяти до 
уваги останні опитування)». Тому оглядач радить Євро-
пейському Союзу вести діалог із молдовськими черво-
ними, якщо Брюссель прагне запобігти відмові країни 
«від інтеграції до ЄС у випадку формування комуніс-
тичного уряду».

Крім того, Ріннерт зазначає посилення впливу Мо-
скви на Кишинів: «Напередодні саміту Східного парт-
нерства Росія не лише збільшує підтримку Комуністич-
ної партії і вимагає від Молдови приєднання до Мит-
ного союзу, а й нарощує вплив своїх механізмів м’якої 
сили».
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«Від чого» чи  
«заради чого»?

С
оромно зізнатись, але щоразу з наближен-
ням нашого головного державного свята від-
чуваю легкий дискомфорт. Виключно через 
те, що досі переживаю ті серпневі дні 1991 

року так, ніби це сталося вчора. Спогади мені під-
казують те, що усвідомлювати, може, не вельми 
приємно, а саме: українська незалежність стала 
наслідком поточної геополітичної кон’юнктури, 
реалізацією відосередкових моментів у спорохні-
лій імперії, а ніяк не проявом солідарної волі на-
роду тодішньої радянської республіки. Були перед 
тим вражаючі акції, демонстрації під Верховною 
Радою УРСР, Студентська революція на граніті, 
Ланцюг злуки. Була купка щирих патріотів, осві-
чених і не дуже, дорослих і не надто, які воліли не-
залежності понад усе, вірячи, що після цього авто-
матично настане світле життя. Була ще пам’ять 
про кілька поколінь героїв, які віддали життя за 
омріяну вільну Україну… Однак стверджувати, що 
гасло незалежності було всеосяжним і визначаль-
ним, – м’яко кажучи, перебільшення.

Це вже потім, ближче до грудня настрої помі-
нялися, на референдумі навіть у заповідному 
Криму за серпневий Акт проголосували 54%, на 
Донеччині та Луганщині – понад 83%, причому за 
вражаючої явки, що й казати про тотальні 97–98% 
на Заході. Але згадаймо тодішні аргументи при-
хильників відокремлення: мовляв, Україна годує 
весь СРСР; позбувшись 
московської опіки, ми 
тут-таки заживемо як в 
Америці. Називаючи 
речі своїми іменами, ре-
гіональні еліти, праг-
нучи влади й грошей, 
надурили широкі маси 
населення, в чому 
останні переконалися 
вже невдовзі. Звісно, тодішня партійно-
господарська верхівка не мала наміру аж 
надто реформувати радянські принципи взає-
модії, ба надто проводити якісь чистки, люстрації 
тощо, вона лише прибрала запобіжники, закла-
дені в систему, які мали обмежувати апетити. Не-
вдовзі лави господарів життя поповнила номен-
клатура нового призову: прудкі комсомольці, но-
вітні бізнесмени, регіональна гопота. Патріоти се-
ред них розчинилися, частково маргіналізував-
шись, частково прийнявши правила гри.

Парадоксально: серед нинішніх патріотів – па-
тріотів без лапок – мало не більшість становлять 
ті, хто в далекому 1991-му були або відносно інди-
ферентними до теми незалежності, або надто 
юними, щоб робити свідомий вибір, або взагалі 
ще не народилися. Я з цікавістю відстежую еволю-
цію багатьох моїх друзів і знайомих, які 22 роки 
тому не вважали себе українцями ними не почува-

лися: хтось перейшов на українську, хтось просто 
вивчив, хтось залишився принципово російсько-
мовним, проте їхні реакції, їхня повсякденна по-
ведінка свідчать, що назад до імперії цих людей 
уже не загнати за жодних обставин. Їх уперше 
можна було роздивитися в масі на Майдані, вони 
були біля Українського дому після ухвалення 
мовного закону, але навіть якщо вони не виходять 
на акції, можна не мати сумніву щодо їхнього ви-
бору (як узагалі, так і в критичний момент). Важ-
лива обставина: аж ніяк не всі з них – етнічні 
українці, але вони почуваються українцями полі-
тичними – це і є база майбутньої нації.

Чому майбутньої? Бо незалежність – це не 
лише «від чого» чи «від кого», а ще й «заради 
чого». І власна держава – це не спосіб годувати 
власний Мінздох, власних ментів, власних суддів і 
власних депутатів. Від початку нашої ери від дер-
жави чекали двох засадничих речей: доріг і рим-
ського права. Іншакше кажучи, інфраструктури й 
правил, що однакові для всіх. Підкреслюю: це мі-
німум. А далі суспільні практики виробили додат-
кові вимоги: громадянські свободи, повага до осо-
бистості, захист слабких, сприяння індивідуаль-
ному розвитку, приватній ініціативі, забезпе-
чення соціальних ліфтів, збереження культури… 
Звісно, захист від зовнішньої агресії. В усіх цих 
сенсах наша молода незалежна держава або не-

дорозвинена, або від-
сутня. У тому ж бо й не-
зручність. Тобто справ-
жню незалежність іще 
треба вибороти, адже 
(ризикую повторити 
банальність) незалеж-
ність не в прикордон-
них пунктах, а в голо-
вах.

Хоча слід визнати принаймні один акту-
альний, цілком очевидний бонус: це відмежо-
ваність від імперії взагалі та її нинішньої мо-

дифікації зокрема, бо все пізнається в порівнянні. 
Незалежність від держави колишніх чекістів, від 
патріотично-клерикального «єдінообразія» та 
«єдіномислія», від проблем з околицями й мі-
грантами, від «нафтового прокляття», від дегра-
дації соціальних інститутів, від дикої агресії та 
експансії, гри м’язами, ксенофобії. Не так мало, до 
речі!

А формальний привід? Французи святкують 
день узяття Бастилії (з погляду історії, сумнівний 
привід), голландці – день народження монарха, 
іспанці – чомусь день, коли Колумб висадився в 
Новому світі, більшість країн – дату формального 
проголошення держави, після якого ще довго три-
вали криваві війни. Ми нічим не гірші.

Тож, хай там як, зі святом! 

Автор:  
юрій 

Макаров

СПРАВжНю НеЗАЛежНІСТь 
Іще ТРеБА ВиБОРОТи, 

НеЗАЛежНІСТь Не В 
ПРиКОРДОННих ПУНКТАх,  

А В ГОЛОВАх
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Кремль блефує
Залежність економіки України від Митного союзу свідомо 
перебільшується в межах інформаційної кампанії зі зриву  
Угоди про асоціацію 

Я
к і прогнозував Тиж-
день, Росія пішла ва-
банк, щоб примусити 
нашу країну відмовитися 

від укладення Угоди про асоціа-
цію та ЗВТ з ЄС (див. № 
32/2013). Її торговельна війна 
проти України триває, попри де-
кларації керівництва двох дер-
жав. Мантри, що «про торго-
вельні війни між Україною і РФ у 
принципі не може бути мови» 
лише дезорієнтують. Невідпо-
відність заспокійливих заяв та 
реальності приховати не вда-
лося. Приміром, 17 серпня керів-
ник української робочої групи  
віце-прем’єр Юрій Бойко заявив, 
що більшість питань щодо про-

пуску залізничним транспортом 
українських товарів на терито-
рію РФ буде вирішено вже най-
ближчим часом. Натомість і далі 
розширюється коло вітчизняних 
підприємств, які, щоб уникнути 
«зависання» свого товару на 
митниці на невизначений час, 
віддають перевагу призупи-
ненню експорту. 

За результатами переговорів 
19 серпня Міндоходів поширило 
чергову заяву про успішне вирі-
шення проблеми: мовляв, РФ за-
певнила, що станом на 20-те 
число додаткових процедур мит-
ного контролю щодо української 
продукції не проводять, і «то-
вари українських підприємств 

проходять через російську мит-
ницю в штатному режимі». 
Проте начальник Бєлгородської 
митниці Анатолій Ушаков 21 
серпня в коментарі ИТАР-ТАСС 
заявив, що служба «працює в ко-
лишньому режимі із застосуван-
ням додаткових процедур 
контро лю щодо українських то-
варів. Вказівок про скасування 
режиму наразі не надходило». 

Тим часом у ЗМІ розгорну-
лася повномасштабна інформа-
ційна кампанія. Були оприлюд-
нені документи, що мали б свід-
чити про розробників та мету ці-
леспрямованої операції зі зриву 
підписання Угоди про асоціацію, 
складовою якої стала і торго-
вельна війна. При цьому не лише 
спонсоровані з РФ, а й чимало на-
ших медіа послідовно підіграють 
нагнітанню апокаліптичних сце-
наріїв для України в разі продо-
вження торговельної блокади Ро-
сією вітчизняних товарів. Таким 
чином підіграючи планам її ініці-
аторів, які не приховують, що ме-
тою є переконати українську гро-
мадськість у тому, що ринки РФ і 
МС є основними, важливішими 
за європейські, а їх утрату наша 
економіка не витримає. Най-
більше на просування відповід-
ного меседжу працюють радник з 
питань регіональної економічної 
інтеграції президента РФ Сєрґєй 
Ґлазьєв і кум Путіна Віктор Мед-
ведчук. Останній, зокрема, зая-
вив, що «Україна, якщо не піде 
шляхом вступу до МС, а підпише 
Угоду про асоціацію з ЄС, по-
вин на розуміти, що МС рано чи 
пізно введе захисні заходи». А 
Ґлазьєв – що «ця перевірка мала 
разовий характер… але ми про 
всяк випадок готуємося до жор-
сткішого митного адміністру-
вання, якщо раптом Україна зро-
бить цей самовбивчий крок, під-
писавши Угоду про асоціацію з 
ЄС». 

У ЄС свідомі, що йдеться не 
про конфлікт Росії та України, а 

Автор: 
Олександр 

Крамар
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про виклик Європейському Со-
юзу. Адже Путін прагне змусити 
Україну відмовитися від підпи-
сання Угоди про асоціацію з ним.  

Єврокомісія вустами пред-
ставника з питань торгівлі Джона 
Клансі спочатку закликала «оби-
дві сторони швидко знайти рі-
шення виниклої проблеми», 
оскільки «із погляду ЄС, будь-
яка економічна загроза з Росії, 
спрямована проти України й 
пов’язана з можливим підписан-
ням країною Угоди про асоціацію 
з ЄС, неприйнятна». На 28 
серпня призначене спеціальне 
позачергове засідання Комітету з 
питань закордонних справ Євро-
парламенту, під час якого, за сло-
вами його голови Елмара Брока, 
планується «оцінити політичні 
наслідки останніх погроз, висуну-
тих Росією, якщо Україна під-
пише згаданий документ». У спе-
ціальній заяві він та керівник 
групи народних партій у Парла-
ментській асамблеї ЄВРОНЕСТ 
(ЄС та Східного партнерства)  
Яцек Саріуш-Вольський зазнача-
ють, що «Євросоюз як зацікав-
лена сторона в конфлікті має ді-
яти для захисту України,  
оскільки «такі дії є ворожими й 
щодо ЄС».

До колег із ЄНП приєднався й 
лідер другої за впливовістю полі-
тичної сили, очільник групи соці-
алістів і демократів у Європарла-
менті Ганнес Свобода, який зая-
вив, що «Україна повинна мати 
повну незалежність у своїй зо-
внішній політиці... без будь-якого 
зовнішнього тиску – зміцнювати 
свої відносини з ЄС». І наголосив 
на тому, що Києву потрібна ціл-
ковита підтримка з боку європар-
ламентаріїв, щоб зміцнити пози-
ції у відносинах із Москвою. 

У СТРАхУ ВеЛиКІ ОЧІ
Спроби залякувати Україну тор-
говельною війною є породжен-
ням стереотипу, що Росія – це її 
найважливіший економічний 
партнер, а тому санкції у відпо-
відь на неприєднання нашої кра-
їни до Митного союзу здатні об-
валити вітчизняну економіку. 
Сформований він у 1990-х роках, 
коли успадкована з радянських 
часів економічна залежність від 
Росії справді була значною, але 
зараз її надто перебільшують. 
Страхи підігріваються некритич-
ним ставленням до завищеної 
оцінки можливих утрат України 
й водночас ігноруванням ризиків 

для самої Росії на випадок, коли 
українська сторона наважилася й 
спромоглася б на відповідь. На-
приклад, ігнорують факт, що в 
більшості експортованих із нашої 
держави до РФ товарів частка до-
даної на території України вар-
тості часто менша, ніж «про-
міжне споживання» імпортова-
ної із-за кордону (часто із тієї ж 
таки Росії) сировини, комплекту-
ючих чи енерго ресурсів. Яскра-
вий приклад – продукція маши-
нобудування, глибоко кооперова-
ного з російськими постачальни-
ками комплектуючих. Продукція 
металургії чи хімії (особливо 
останньої) знач ною мірою виро-
бляється на основі імпортованих 
із РФ (або інших країн) сировини 
та енергоносіїв (газ, нафта, ву-
гілля). З урахуванням зазначених 
чинників, скажімо, прогнозоване 
Федерацією роботодавців Укра-

їни максимально можливе па-
діння експорту до Росії за песи-
містичного сценарію до кінця по-
точного року на $2–2,5 млрд 
означало б і скорочення імпорту 
щонаймен  ше на $1 млрд. Тож 
лише решту $1–1,5 млрд можна 
було б зарахувати до втрат вну-
трішнього валового продукту 
України, що значно менше за 1% 
ВВП.

Інший живучий міф: Росія 
або Митний союз ЄврАзЕС – най-
більший ринок збуту для україн-
ських підприємств. Та за обсягом 
ринку РФ поступається ЄС, а її 
Митний союз – його Митному со-
юзові (European Union Customs 
Union), до якого входить великий 
імпортер української продукції – 
Туреччина (див. «Надмірний 
гонор»). Крім того, відсоток Ро-
сії в експорті товарів з України 
стрімко падав і до початку ни-
нішньої пов номасштабної торго-
вельної війни, а до Євросоюзу 
зростав. Наприклад, лише за рік 
(січень – травень 2013-го до від-
повідного періоду 2012-го) частка 
Росії в українському експорті по-
меншала від 26,6% до 23,7%, тоді 

як до ЄС, навпаки, піднялася від 
24,5% до 26,8%. Крім того, попри 
стереотипи, географія україн-
ського експорту взагалі досить 
диверсифікована. Наприклад, за 
даними Держстату України за 
перші п’ять місяців 2013 року, на 
кожен із двох згаданих митних 
союзів (ЄврАзЕС та ЄС) припадає 
значно менше третини україн-
ського експорту, тоді як більш 
ніж 1/3 реалізовується за їх ме-
жами. Частка цих «третіх» ринків 
формується переважно за раху-
нок країн Азії та Африки й неу-
хильно зростає.

Попри суттєві загрози для 
окремих вітчизняних виробни-
ків, ускладнення українського 
експорту до Росії в разі підпи-
сання Угоди про асоціацію з ЄС 
та введення захисних заходів Єв-
разійським митним союзом не 
загрожує економіці України ката-
строфічними наслідками. За 
перші п’ять місяців 2013 року на 
експорт до Росії надійшло лише 
13% продукції української мета-
лургії (на $1,37 млрд із $10,55 
млрд усієї випущеної за відповід-
ний період), 14,7% виробів хімії та 
наф тохімії (відповідно $0,78 
млрд та $5,3 млрд), 22% конди-
терської промисловості (відпо-
відно $0,16 млрд та $0,74 млрд). 
Значно сильніша залежність від 
російського ринку збуту в україн-
ського машинобудування. Так, за 
січень – травень 2013 року із ви-
робленої на $5,4 млрд продукції 
галузі до РФ її було експортовано 
на $2,3 млрд (42,6%). Водночас 
тут спостерігається значна коопе-
рація виробників двох країн, а 
Росія не має чим замістити на 
внутрішньому ринку відповідну 
продукцію із України. Крім того, 
помітна частина навіть сучас-
ного, успадкованого від радян-
ської доби, вітчизняного маши-
нобудування конкурентоспро-
можна й на ринках розвинутих 
країн. Про це, наприклад, свід-
чить помітний відсоток продукції 
галузі в загальному українському 
експорті 2012 року до таких дер-
жав, як Естонія (57,7%), Норвегія 
(47,3%), Авст ра   лія (45,8%), Угор-
щина (45,2%), Латвія (35,4%), Ні-
меччина (34%), Велика Британія 
(30,1%), Швейцарія (20%), Литва 
(19%), США (17,1%), Фінляндія 
(17%). Крім того, машинобудівна 
продукція становить значну час-
тину експорту з України до вели-
ких імпортерів нашої продукції в 
Азії: як-от Іран (21,7%), Індія 

В КРеМЛІ ВПеВНеНІ, щО 
УКРАїНА Не ЗМОже ДАТи У   
ВІДПОВІДь, ОСКІЛьКи НА 
КОжНУ АТАКУ З БОКУ РОСІї 
КиїВ ДОТеПеР ВиЯВЛЯВ 
ГОТОВНІСТь ІТи НА ПОСТУПКи



14|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 34 (302) 23–29.08.2013

ПоліТИКА|тОргОвельна війна

(8,2%), Китай (15,5% від початку 
2013 року).

Отже, проблеми зі збутом у 
Росії бодай частково можуть бути 
вирішені за рахунок переорієнта-
ції на відповідні ринки та пошук 
нових. Крім того очевидною є по-
треба націлення українського ма-
шинобудування на потреби вну-
трішнього ринку, зокрема за 
допо могою кооперації з ком па-
ніями розвинутих країн. Саме та-
ким чином, а не у спосіб підтри-
мання штучного дихання для 
підприємств, зациклених на рин-
 ку РФ, може успішно розвиватися 
ця галузь української промисло-
вості, компенсуючи водночас 
утрати на російському напрямку. 
Так, український експорт маши-
нобудівної продукції до Росії ста-
новить близько $6–7 млрд за рік 
($6,9 млрд у 2012-му, а у 2013-му, 
з огляду на тенденції першого 
півріччя, значно мен  ше). При 
цьому обсяг імпорту продукції 
машинобудування до України 
становив $22,4 млрд у 2012 році. 
Навіть якби половину відповід-
ного попиту задовольнити за ра-
хунок випуску товарів усередині 
країни (з локалізацією бодай 40–
50%), то це означало б, що вітчиз-
няне машинобудування випус-

тить додаткову кількість продук-
ції як мінімум на $4–5 млрд. До 
того ж у цьому випадку йти-
меться про розвиток важливих 
коопераційних зв’яз ків із високо-
технологічними (зокрема, і євро-
пейськими) економіками, уряди 
яких не мають традиції спекулю-
вання на тор говельно-економіч-
них зв’яз ках із метою політич-
ного шантажу.  

ПОТеНЦІАЛ  
ДЛЯ ВІДПОВІДІ
Ініціатори торговельної війни 
проти України, схоже, впевнені, 
що вона не зможе дати у відпо-
відь, оскільки зви к ли, що на 
кожну чергову атаку з боку Росії 
Київ виявляв готовність іти на 
поступки, приймав нав’язані Мо-
сквою правила гри. Тим часом, 
обмеживши у відповідь росій-
ський імпорт до України можна 
змінити відповідну парадигму 
торговельних відносин, змусити 
Кремль остерігатися. Перші 
спроби вже є. Заборонено імпорт 
до України і транзит її територією 
зерна з трьох федеральних окру-
гів РФ, які найбільше його екс-
портують: Сибірського, Північно-
кавказького та Південного (офі-
ційна підстава – випадки 

захво  рюван  ня тварин на ящур у 
цих регіонах). Міністр енерге-
тики Едуард Ставицький заявив 
про намір НАК «Нафтогаз Укра-
їни» і далі зменшувати закупівлі 
російського газу, натомість по-
двоїти у 2014 році поставки з Єв-
ропи (із 2,5 млрд м3 у поточному 
до 5 млрд м3). Потенціал для кро-
ків у відповідь, які мають демоти-
вувати Москву від зловживання 
торговельними війнами, закладе-
ний у великому дефіциті двосто-
ронньої торгівлі товарами. Лише 
за перші п’ять місяців російські 
поставки до України майже на 

чверть перевищили обсяги на-
шого експорту до РФ. Так, понад 
60% з них становить мінеральне 
паливо (газ, нафта й нафтопро-
дукти, вугілля). Але решта зі-
ставна з 50% вітчизняного екс-
порту до північного сусіда (через 
згадану диспропорційність дво-
сторонньої торгівлі). У цих 40% є 
чимало товарів, які можна було б 
замінити. Наприклад, продукція 
чорної металургії, хіміко-фар-
мацевтичної галузі, харчопрому 
(особливо какао, кава, чай, тю-

РОСІйСьКий РиНОК  
ЗАЛиШАТиМеТьСЯ 
ДЛЯ УКРАїНСьКих 
ПОСТАЧАЛьНиКІВ УКРАй 
НеНАДІйНиМ І ОДНиМ  
ІЗ НАйРиЗиКОВАНІШих

Некритично залежні
Частка українського експорту до Рос� у виробленій 
продукц� окремих галузей 

Січень – травень 2013 року

За даними Держстату України

Металургія
Хімія 

та нафтохімія

Кондитерська 
промисловість

13% 14,7% 22%

Надмірний гонор
Частка Рос� та очолюваного нею Митного союзу ЄврАзЕС в українському 
експорті не дає підстав претендувати на статус найважливішого для Києва 
ринку збуту

Географічна структура української зовнішньої торгівлі товарами
Січень – травень 2013 року

За даними Держстату України

Білорусь – 0,9
Казахстан – 0,9

Російська 
Федерація – 6,4

ЄС-28 – 7,2

Туреччина – 1,6

  10,2

ЄС-28 – 10,1

Туреччина – 0,7Білорусь – 1,4
Казахстан – 0,3

Російська 
Федерація – 8,4

*До Митного союзу ЄС належать усі країни Євросоюзу, а також кандидат у його члени Туреччина та мікродер-
жави, що межують із ним, – Андорра, Монако й Сан-Марино
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тюн та вироби з них – див. «Не 
газом єдиним»), добрива. Вре-
шті, та сама продукція машино-
будування та приладобудування. 
На Україну припадає значна 
частка російського експорту цих 
товарів – $0,95 млрд (або 11,3% 
всього експорту машинобуду-
вання та приладобудування) за 
перші п’ять місяців 2013-го. 

Втім, і мінеральне паливо є 
цілком вразливою позицією у ро-
сійських поставках до України. 
Особливо ж коли йдеться про 

наф ту, нафтопродукти та вугілля 
– це той імпорт із РФ, який 
можна мало не повністю замі-
нити поставками з третіх країн. 
Приміром, у випадку чорного зо-
лота і продуктів із нього достат-
ньо залучити кілька західних 
ТНК, як це вже відбувається у га-
зовій галузі. Shell, BP, Chev ron, 
EхоnМo bil, азербайджанська 
SOCAR або арабські компанії за 
належних інвестиційних гаран-
тій та мотивації здатні замістити 
російські компанії на україн-

ському ринку нафтопродуктів за 
рахунок імпорту (на коротку пер-
спективу) або й збудувати тут су-
часні НПЗ (на середньострокову). 
Для російського бізнесу це може 
означати втрату  українського 
ринку нафтопродуктів. Якщо РФ і 
далі тіснитимуть ще й із газового 
ринку, то експансіоністська полі-
тика Кремля щодо нашої країни 
буде серйозно підірвана. Ще про-
стіше знайти заміну російському 
вугіллю за рахунок власного ви-
добутку або імпорту із третіх 
країн. Врешті, й щодо блакит-
ного палива останнім часом три-
ває диверсифікація імпорту, хоч і 
надто повільна. Зокрема, якщо 
2014 року з Європи буде імпорто-
вано 5 млрд м3 газу, то це означа-
тиме для РФ втрату порівняно з 
2012-м більш як $2 млрд екс-
порту. А з уведенням у дію плаву-
чого LNG-термінала потужністю 

5 млрд м3 – ще стільки само.
Намагатися вирішувати кон-

флікт із Росією, орієнтуючись на 
механізми СОТ, навряд чи ефек-
тивно через тривалість проце-
дури та здатність Москви вдоско-
налювати інструментарій ство-
рення проблем для українського 
експорту з політичних мотивів. 
Ефективнішим методом вирі-
шення торговельних проблем із 
РФ, особливо після підписання 
Угоди про асоціацію з ЄС, може 
стати залучення до переговірного 
процесу Брюсселя. Водночас є гі-
потетична можливість, що після 
успішного підписання та на-
брання чинності згаданим дого-
вором логічна доцільність у про-
довженні торговельної війни 
проти України для Росії буде 
втрачена. Проте російський ри-
нок у будь-якому разі залишати-
меться для українських поста-
чальників вкрай ненадійним і од-
ним із найризикованіших. З 
огляду на це вітчизняні компанії 
навіть по завершенні нинішньої 
торговельної війни мають почати 
позбуватися надмірної залеж-
ності від російського ринку. 

еФеКТиВНІШиМ МеТОДОМ 
ВиРІШеННЯ ТОРГОВеЛьНих 
ПРОБЛеМ ІЗ РФ МОже СТАТи 
ЗАЛУЧеННЯ  
ДО ПеРеГОВІРНОГО  
ПРОЦеСУ БРюССеЛЯ

Не газом єдиним
Структура російського імпорту до України робить його вразливим 
до контрзаходів на спроби РФ розпочати торговельні війни 

Січень – травень 2013 року
% у загальному російському імпорті до України 

Структура українського експорту до Рос
, 2012 рік

За даними Держстату 
України

Какаопродукти, кава, чай, тютюн
$108 млн | 1,3% 

Какао та продукти з нього
2,5% 

Добрива
$283,3 млн | 3,4% 

Хіміко-фармацевтична 
продукція

$152 млн | 1,9% 

Чорнi метали і вироби 
із них

$441,7 млн | 5,3% 

Продукція чорної 
металург�

Хімічна продукція
10,8%

19,4%

Продукція машинобудуван-
ня та приладобудування

$947 млн | 11,3% 

Продукція машинобудуван-
ня та приладобудування

39,1% 

Палива мінеральні; 
нафта і продукти � перегонки

$5,1 млрд | 60,3% 

Нафтопродукти

4,5%

Загалом
$8,4 млрд | 100% 

Інше
$2,4 млрд | 16,3% 

За даними Держстату 
України

Інша продовольча продукція
8,7% 

Решта
15,1%
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щ
о менше часу залиша-
ється до Вільнюського 
саміту, на якому Укра-
їна може підписати з 

ЄС Угоду про асоціацію зі ство-
ренням поглибленої та всео-
сяжної зони вільної торгівлі, то 
активнішою стає п’ята колона, 
яка намагається завадити євро-
інтеграції, пропонуючи нібито 
вигіднішу альтернативу – Мит-
ний союз Росії, Білорусі та Ка-
захстану. Однак достатньо про-
аналізувати статистику, щоб 
зрозуміти, що ця альтернатива 
є надуманою. 

Митний союз запрацював 
із липня 2010-го. Тож усі пере-
ваги його існування для країн-
членів встигли проявитися вже 
в 2011-му (див. «Сумнів  на 
ефективність»). На початку 
вони справді були помітними, 
адже того року товарообіг між 
Росією та Білоруссю зріс на 
42%, Росією та Казахстаном – 
на 23%. Щоправда, торгівля 
між білорусами та казахами 
зменшилася на 7%, але це не 
мало особливого впливу, адже 
її обсяг у десятки разів ниж-
чий, ніж між РФ та іншими 
державами – учасницями МС. 
Ефект виявився порівнянним 
зі збільшенням торгівлі, зу-
мовленим відновленням еко-
номік після кризи, яке відбу-
лося 2010 року. Але він тривав 
недовго: надалі її зростання 
лише вповільнювалося, а в 
першому півріччі обсяги това-
рообігу між Білоруссю та Ро-
сією, Казахстаном узагалі 
впали. Стало очевидним, що ці 
країни в Митному союзі немов 
лебідь, щука й рак: для кож-
ного участь дала певні корот-
кочасні переваги, але загаль-
ний довготривалий ефект за-

надто мізерний, щоб бодай 
трохи виправдати економічну 
мету цього утворення.

ЯРМО ДЛЯ КАЗАхСТАНУ
Економіка Казахстану розви-
вається найшвидше з-поміж 
країн МС. Торік реальний 
ВВП збільшився на 5%, 2013-го 
тем  пи зростання зберігаються 
(див. «Донорство Казахста
 ну»). Найбільшою мірою його 
забезпечує сфера послуг: торік 
вона зросла на 10,4%, а голо-

вними драйверами економіки 
стали внутрішня торгівля й га-
лузь інформації та зв’язку.

Власне, виробництво по-
слуг не є первинним джерелом 
розвитку, адже стрижень ка-
захської економіки – нафтога-
зовий сектор, який на всіх пе-
реділах гарантує 26% ВВП та 
74% експорту країни. Значна 
частина грошей від виробни-
цтва та експорту енергоносіїв 
потрапляє у Фонд національ-
ного достатку, який спрямовує 
їх на розвиток економіки, пе-
редусім сфери послуг. Цим мо-
дель економіки Казахстану від-
різняється від російської, у 
якій гроші від продажу нафти 
та газу спрямовуються на за-
безпечення міжнародного 
впливу, зокрема фінансового, 

через інвестиції за кордон, а 
також високого рівня внутріш-
нього споживання, яке топить 
у розкоші невелику частину 
населення РФ і забезпечує 
«хліб і видовища» решті.

Завдяки такій моделі еко-
номіка Казахстану переживає 
стрімкий розвиток. І хоча тем-
 пи приросту вже не такі, 
якими були до кризи (близько 
10%), бо нафтогазовий сектор 
досяг піка (торік обсяг вироб-
ництва не змінився відносно 
2011-го), однак ощадливе та 
розсудливе використання на-
фтодоларів ще дов  го підтриму-
ватиме динаміку на високому 
рівні.

Ця економічна модель ви-
значає диспозицію економіки 
Казахстану в Митному союзі. 
Насамперед через те, що екс-
порт на ¾ складається з палив-
 но-енергетичних матеріалів, 
ри  нок інших країн МС казахам 
нецікавий, адже Росія сама екс-
портує цю товарну групу, а Бі-
лорусь має монопольного її по-
стачальника – РФ. Якщо при-
пустити, що Україна приєдна-
лася до цього утворення, то гі-
потетично мала б з’явитися 
конкуренція між Росією та Ка-
захстаном на вітчизняному 
ринку енергоносіїв. Але, зважа-
ючи на нинішні розклади в 
МС, це неймовірно – на прак-
тиці ніякої конкуренції не було 
б, а наша країна перетворилася 
б на енергетичну монополію 
РФ так само, як нині Білорусь. 
Власне, саме тому експорт із 
Казахстану в Росію торік упав 
на 4%, а в Білорусь – на 13%.

Крім того, структура ім-
порту в Казахстан відповідає 
його стратегії: ощадливе ін-
нова  ційно-інвестиційне витра-
чання нафтодоларів з метою 
підвищувати конкурентоспро-
можність усієї економіки. У 

КАЗАхСТАНУ, РОСІї ТА 
БІЛОРУСІ УЧАСТь У МиТНОМУ 
СОюЗІ ДАЛА ПеВНІ 
КОРОТКОЧАСНІ ПеРеВАГи, 
АЛе ЗАГАЛьНий ТРиВАЛий 
еФеКТ ЗАНАДТО МІЗеРНий, 
щОБ ВиПРАВДАТи 
еКОНОМІЧНУ МеТУ  
ЦьОГО УТВОРеННЯ

Автор: 
Любомир Шавалюк

Через три роки після початку функціонування Митний союз Росії, 
Білорусі та Казахстану демонструє всю свою штучність  
і псевдоефективність
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минулому та позаминулому ро-
ках частка машин, обладнання 
і транспортних засобів в ньому 
становила 39%. Зважаючи на 
сировинну спрямованість і тех-
нологічну відсталість економік 
Росії та Білорусі, вони просто 
не можуть задовольнити по-
треби Казахстану, зумовлені 
його економічною моделлю. 
Тож не дивно, що за три роки, 
із 2009-го по 2012-й, імпорт із 
РФ та Білорусі в Казахстан на-
віть з урахуванням ефекту від 
створення Митного союзу зріс 
на 89%, а з Китаю – аж на 
108%. Коли йдеться про конку-
ренцію, то хоч скільки об’єд-
нуйся – виграє той, хто виро-
бляє ефективніше. Це доводить 
динаміка торгівлі казахів із Ки-
таєм і деякими розвиненими 
державами, а також зниження 
частки Росії й Білорусі в обо-
роті зовнішньої торгівлі Казах-
стану (див. «Донорство Ка
захстану»).

Зрештою, завдяки високим 
темпам економічного зростан-
 ня та досі міцним торговель-
ним зв’язкам із країнами – 
членами Митного союзу казахи 
до цього року нарощували ім-
порт із них (у першому півріччі 
2013-го із Росії і далі зростає – 
на 13%, а з Білорусі почав па-
дати – на 9%). Що призводило 
до поступового погіршення ба-
лансу торгівлі з цими країнами 
(див. «Сумнівна ефектив
ність»). І якщо дефіцит тор-
гівлі з Білоруссю невеликий – 
$0,7 млрд у 2012-му, то з Ро-
сією суттєвіший (від $6,7 млрд 
у 2010-му до $10,4 млрд у 2012-
му). Фактично, вступивши до 
Митного союзу, Казахстан по-
чав добровільно фінансувати 
економіки Білорусі та РФ. Це, 
безперечно, невигідно йому, та 
головне, що таке своєрідне ме-
ценатство не забезпечує каза-
хам жодних бонусів навзамін.

ПОНеВІРЯННЯ БІЛОРУСІ
Модель білоруської економіки 
значно ближча до української, 
ніж до казахстанської. Вона так 

само індустріалізована, що-
прав    да, ставку в ній роблять не 
на гірничо-металургійний ком-
плекс, а на хімічну й нафтохі-
мічну галузі, які охоплюють 
близько 40% від усієї промис-
ловості й становлять левову 
частку експорту. Відтак розви-
ток економіки суттєво зале-
жить від експортних надхо-
джень, зменшення яких при-

зводить до кратного негатив-
ного впливу на економічне 
зростання. Це підтверджує ди-
наміка макроекономічних по-
казників (див. «Валіза без 
ручки для Білорусі»). У пер-
шому півріччі 2013-го зрос-
тання ВВП вповільнилося до 
1,4% (від другого кварталу кра-
їна перебуває в рецесії), а про-
мислове виробництво узагалі 
впало на 4,2%. Цьому не зара-
дили навіть трикратна деваль-
вація білоруського рубля та 
вступ країни у 2011 році до 
Митного союзу.

Білорусь пов’я  зана з Росій-
ською Федерацією дуже тіс-
ними торговельними зв’яз-
ка ми. У першому півріччі 2013-
го туди пішло 42% всього екс-
порту країни, товари росій-
ського виробництва зайняли 
54% в усьому імпорті. Можна 
сперечатися, чи саме вступ Бі-
лорусі до МС спричинив те, що 
частка торговельного обороту 
з РФ виросла від 47% у 2010-му 
до 48% в першому півріччі 
2013-го. Але очевидно, що за 
такого високого відсотка 
дальше її нарощення мало-
ймовірне й дуже ризиковане в 
контексті національної без-
пеки Білорусі. Про торгівлю з 
Казахстаном говорити годі, бо 
вона займає лише 1% обсягу 
зовнішньоторговельних опе-
рацій. Отже, сумарний ефект 
від інтеграції Мінська з Мо-
сквою та Астаною наразі є мі-
зерним, та й особливих трива-
лих перспектив у ньому не ви-
дно.

Коли врахувати, що сальдо 
торгівлі між Росією та Біло-
руссю впродовж періоду існу-

вання Митного союзу зростало 
не на користь останньої, то 
вступ до цього утворення для її 
жителів узагалі бачиться нега-
тивним. Це, здається, зрозу-
міла й сама Білорусь: тільки-но 
її макроекономічні показники 
стали погіршуватися, як вона 
заходилася стимулювати еко-
номіку в найкращих традиціях 
протекціонізму, покращуючи 

Сумнівна ефективність
Зовнішня торгівля між учасниками Митного союзу вповільнюється, а подекуди 
� оборот падає. Поряд із цим сальдо торгівлі забезпечує вигоду лише для 
Рос�, хоч є мізерним у масштабах � економіки.

*Для першої країни в парі торгівля зведена з профіцитом, а для другої – з дефіцитом. Наприклад, 
сальдо торгівлі між Росією та Білоруссю є додатним для першої та від’ємним для другої

За даними Євразійської економічної коміс�, статистичних відомств Рос�, Казахстану, Білорусі
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ПРАВА ШКАЛАЛІВА ШКАЛА

Донорство Казахстану
Економічна модель Казахстану, яка є ефективнішою, ніж російська, дає змогу 
підтримувати зростання як своєї економіки, так і – через взаємну торгівлю – 
економік Рос� та Білорусі. Але білоруські й російські товари дедалі більше 
програють конкуренцію на казахстанському ринку, тож казахи поступово 
зменшують залежність від Митного союзу.

ВВП

Промисловість
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ПРАВА ШКАЛАЛІВА ШКАЛА

2005 2007 2009 2011 1П 2013
За даними статистичних відомств Рос�, Казахстану, Білорусі
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торговельний баланс. Парт-
нери по Митному союзу по-
страждали найбільше: у пер-
шому півріччі 2013-го імпорт 
із Росії впав на 24%, з Казах-
стану – на 29%, хоча весь ввіз 
товарів до Білорусі зменшився 
лише на 11%. Власне, протекці-
онізм по-мінськи – перший 
приклад того, як держави МС 
діятимуть у скрутні часи. Коли 
йдеться про економічну кризу, 
інтеграція в Митний союз та 
всі її надумані переваги відсту-
пають на другий план. Ніхто 
нікого не підтримає: це суттєво 
відрізняється від того, як спів-
працюють країни Євросоюзу та 
єврозони (див. стор. 20), і 
вкотре доводить неефектив-
ність МС, зокрема й для Біло-
русі.

РОСІЯ: НОВІ ІНСТРУМеНТи 
КОЛОНІАЛІЗМУ
Російська економіка 2012 року 
виявилась у 10 разів більшою 
від казахської та у 32 – від бі-
лоруської. Це найперший аргу-
мент того, що створенням 
Митного союзу росіяни досяга-
ють інших цілей, бо економіч-
ний зиск від інтеграції занадто 
слабкий. Якщо весь російський 
експорт до Білорусі й Казах-
стану ($45 млрд у 2012-му) по-
рівняти з обсягом вивезених 
енергоносіїв ($369 млрд, 70% 
російського експорту), то стає 
зрозуміло, що Митний союз 
іще довго не буде драйвером 
зростання російської еконо-
міки, якщо стане ним узагалі.

Модель народного госпо-
дарства Російської Федерації 
була б схожа з тією, що існує в 
Казахстані, якби нафтодолари 
витрачали всередині країни на 
створення робочих місць. Од-
нак левову їх частку спрямову-
ють на політичні цілі та соці-
альний популізм. Саме тому 
економіка РФ, де так само, як і 
в Казахстані, стагнує видобуток 
енергоносіїв, демонструє зна-
чно гіршу динаміку ніж казах-
ська й перебуває за крок від ре-
цесії (див. «Неоколоніалізм 
Росії»). Як впли  не можливе 
падіння ВВП Росії на торгівлю 
з Казахстаном та Білоруссю, з 
огляду на співвідношення об-
сягів економік, прогнозувати 
важко. Та якщо проводити па-
ралелі з білоруським досвідом 
подолання економічної кризи, 
то невеликий ефект від інте-

грації, який уже в минулому, 
може обернутися значними 
проблемами для економік чле-
нів МС. Власне, зростання ім-
порту з Казахстану та Білорусі 
до Росії вже суттєво вповільни-
лося: від 22% та 46% у 2011-му 
до 3% та 6% в першому півріччі 
2013-го відповідно. Судячи з 
усього, зменшенням динаміки 
справа не обмежиться.

Водночас якщо хтось і ви-
грав у економічному плані від 
створення Митного союзу, то 
це зно  ву ж таки Росія (полі-
тичні бонуси для неї також 
очевидні). Окрім зростання то-
варообігу між нею та Біло-
руссю з Казахстаном, виросла 
й частка торговельного обо-
роту з цими країнами від 7,1% 
усього показника РФ у 2010 році 
до 7,9% – у 2012-му (див. «Не
околоніалізм Росії»), збіль-
шився також і профіцит тор-
гівлі РФ із цими країнами –  
від $8,3 млрд та $6,7 млрд у 
2010-му до $11,3 млрд та 
$10,4 млрд у 2012-му відпо-
відно (див. «Сумнівна ефек
тивність»).

Цифри невеликі, як для ро-
сійської економіки, але голо-
вне інше – як росіяни розпоря-
джаються цими грішми. Зазви-
чай розвинуті країни, що ма-
ють профіцит зовнішньої тор-
гівлі із менш розвинутими, по-
вертають їм значну його час-
тину у вигляді інвестицій, 
оскільки нижчий рівень розви-
тку має більші потенціал та 
прибутковість капіталовкла-
день. Щось подібне можна спо-
стерігати в потоках товарів та 

грошей між державами Євро-
союзу. Однак це не стосується 
Росії. Іноземні інвестиції з Ро-
сії в Казахстан узагалі ніколи 
не перевищували $1 млрд за 
рік. Згідно з даними Націо-
нального банку Республіки Ка-
захстан, їх приплив був макси-
мальним у 2011-му (майже $1 
млрд), але вже торік він зни-
зився на 25%, а запас прямих 
інвестицій із РФ становив 
лише $1,8 млрд на кінець пер-
шого кварталу поточного року. 
У Білорусь росіяни інвестують 
активніше, але, за даними На-
ціонального банку Республіки 
Білорусь, запас прямих інвес-
тицій із Росії туди становив 
лише $9 млрд, що менше, ніж 
сальдо торгівлі між цими дер-
жавами за один рік. Отже, з 
партнерами по Митному союзу 
Кремль поводиться в дусі ко-
лоніалізму, нарощуючи торго-
вельний профіцит із ними й не 
віддаючи нічого взамін. І хоча 
суми цих профіцитів мізерні, 
вони чітко демонструють 
справжню мету утворення.

Ще один цікавий аспект 
функціонування Митного со-

юзу: вплив глобальних товар-
них потоків на взаємну тор-
гівлю між його членами. Як Бі-
лорусь, так і Казахстан є спо-
стерігачами у Світовій органі-
зації торгівлі, тоді як Росія 
2012 року стала повноправним 
її членом. Тож зростання то-
варних потоків із РФ до інших 
держав МС може в перспективі 
зумовлюватися реекспортом 
товарів, які насправді мають 
неросійське походження, але 
завдяки участі Москви у СОТ 
дістали ціновий диференціал, 
зумовлений різницею в митних 
тарифах, і зробилися зручними 
для простого перепродажу на 
територіях Казахстану та Біло-
русі. Такі потоки ще раз під-
тверджують, що МС не вигід-
ний ані Мінську, ані Астані.

єДиНО МОжЛиВий  
еФеКТ ВІД ПРиєДНАННЯ 
УКРАїНи ДО МиТНОГО 
СОюЗУ – НеВеЛиКА 
ОДНОРАЗОВА ВиГОДА 
ЦІНОю ДОВІЧНОї 
ВІДСТАЛОСТІ

Валіза без ручки для Білорусі
Білорусь дуже залежить від торгівлі з Росією, що створює загрозу для 
національної безпеки при подальшій інтеграц�. Водночас кризові тенденц�, 
які наростають у білоруській економіці, зумовлюють протекціонізм, 
що проявляється у зменшенні імпорту від найближчих партнерів

Частка торгівлі з країною
 в обороті зовніш
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ВиСНОВКи ДЛЯ УКРАїНи
Із проведеного аналізу випли-
вають такі висновки. По-
перше, позитивний ефект від 
утворення Митного союзу був 
тимчасовим, і на сьогодні він 
практично вихолощений. По-
друге, в довготривалому пері-
оді жодна з держав-членів не 
дістане суттєвих економічних 
переваг від участі в МС, адже 
стрижень їхніх економічних 
моделей лежить поза цим утво-
ренням. Казахстан, імовірно, 
буде постійним донором; Біло-
русі для поглиблення торгівлі з 
Росією Митний союз не потрі-
бен – її і без того поглинає РФ, 
а економічний ефект від цієї 
інтеграції для Росії занадто мі-
зерний, щоб робити на нього 
ставку. По-третє, це утворення 
функціонує радше на егоцен-
тричних, аніж на партнерських 
засадах. Тільки-но ситуація в 
економіці якогось із його чле-
нів погіршиться, виправити її 
можна насамперед за рахунок 
обмеження торгівлі з іншими 
учасниками МС, ніхто нікого 
підтримувати не збирається. 
Що й засвідчили перші роки 
його функціонування.

Митний союз – досить 
дивне інтеграційне утворення. 
Залишається лише дочекатися 
прогнозованого спаду в еконо-
міці Росії – і темні сторони 
цього об’єднання проявляться 
повною мірою. Не виключено, 
що воно цілком може припи-
нити існування, адже за пев-
ного рівня кризових тенденцій, 
передусім у РФ, білорусам і ка-
захам може стати невигідною 
вільна торгівля з росіянами. 
Цілком логічною є позиція 
президента Узбекистану Іс-
лама Карімова, який у 2011-му 
заявив, що його країна не при-
єднуватиметься до МС, бо «не 
виключено, що він вийде за 
межі економічних інтересів і 
набуде політичного забарв-
лення та змісту». Іншого сенсу 
цього об’єднання, окрім полі-
тичного, наразі не розгледіти.

Тож добровільне приєд-
нання до Митного союзу Укра-
їни видається економічним суї-
цидом. Аргументи прихильни-
ків такої інтеграції не витриму-
ють жодної критики. 
По-перше, вони кажуть про те, 
що обсяги зовнішньої торгівлі 
держави у разі її приєднання 
до МС зростатимуть на $9 млрд 

щороку. Навіть якщо повірити, 
що цифра не взята зі стелі, це 
лише 16% торговельного обо-
роту з учасниками союзу 2012-
го й лише 5,8% усієї зовнішньої 
торгівлі України. Судячи з по-
казників взаємного товарооб-
міну нинішніх членів МС, таке 
символічне зростання справді 
може стосуватися одного-двох 

років після інтеграції, однак 
швидко вичерпується.

По-друге, ідеологи МС у ме-
 жах ЄврАзЕС стверджують, що 
сумарний ефект від інтеграції 
становитиме 15–18% ВВП 
України в перспективі кількох 
років. Тобто якщо повірити й у 
цю цифру, то «ефект» інтегра-
ції України в ЄврАзЕС поляга-
тиме в тому, що ми були у 
п’ять-сім разів біднішими, ніж 
розвинені країни, а станемо 
лише в чотири-шість. Перспек-
тива не дуже вражає. Та навіть 
це може виявитися досягнен-
ням, адже модель, за якою роз-
вивається Росія (див. Тиж-
день, № 27/2013) як основна 
держава цього утворення, при-
зведе до того, що передові дер-
жави підуть далі, а РФ із її  
сателітами відстане ще більше.

По-третє, найпереконливі-
шим аргументом прихильників 

МС є відновлення синергії від 
співпраці високотехнологічних 
галузей: це нібито фактор три-
валої дії. Але чи можна його 
брати до уваги, якщо Росія, еко-
номіка якої до того ж не є інно-
ваційною, впродовж останнього 
десятиліття заміщує високотех-
нологічний імпорт з України 
продукцією власних заводів? Це 
стосується багатьох галузей, у 
яких росіяни володіють яки -
ми-не-якими технологіями або 
змог  ли легко їх відтворити: за-
лізничного, енергетичного ма-
шинобудування, випуску труб 
тощо. Що ж до галузей, у яких 
вітчизняні технології є унікаль-
ними (окремі виробництва літа-
ків, авіаційних двигунів, тур-
бін і т. ін.), то допоміжні потуж-
ності, які після розпаду СРСР за-
лишилися в РФ, узагалі зане-
пали. Один із українських авіа-
будівників якось напівжартома 
казав, що на деякі російські за-
води після обіду не можна теле-
фонувати, бо всі відповідальні 
особи вже п’яні й не працюють. 
Як кажуть, у кожному жарті є 
частка правди… Відтак ефект 
синергії для України від інте-
грації високотехнологічних га-
лузей може виявитися фантас-
магорією. Принаймні на прак-
тиці він буде значно меншим і 
значно більш розтягненим у 
часі, ніж це бачиться зі слів 
адептів утворення.

Отже, єдино можливий 
ефект від приєднання України 
до Митного союзу – невелика 
одноразова вигода ціною довіч -
ної відсталості. Така інтеграція 
в економічному контексті за-
крила б не лише значну час-
тину розвинутих ринків для 
країни, а й, головне, доступ до 
інвестицій, високих техноло-
гій, інновацій, розвитку, під-
тримки в кризові часи, врешті-
решт. А без цього стійке зрос-
тання української економіки 
виявилося б недосяжним. Ві-
тчизняна модель економіки де-
далі більше нагадувала б росій-
ську чи білоруську, які значно 
менш ефективні, ніж казах-
станська, не кажучи вже про 
розвинуті країни. Із такими 
підходом до розвитку і ставкою 
на таких «стратегічних» еконо-
мічних партнерів, як Росія чи 
Білорусь, українська економіка 
поступово деградуватиме, а 
країна й надалі потерпатиме 
від бідності. 

ПОЗиТиВНий еФеКТ ВІД 
УТВОРеННЯ МиТНОГО  
СОюЗУ БУВ ТиМЧАСОВиМ 
І НА СьОГОДНІ ПРАКТиЧНО 
ВихОЛОщеНий

Неоколоніалізм Рос�
РФ одноосібно пожинає плоди інтеграц� в межах МС. Однак вони такі мізерні, 
що не спроможні завадити вповільненню � економіки, що спричинене 
недолугою економічною моделлю. Тож можлива рецесія в Рос� може зробити 
невигідним Митний союз для всіх країн-учасниць. 

Частка торгівлі з країною
 в обороті зовніш

ньої торгівлі, %

ВВП

Промисловість

Білорусь

Казахстан

ПРАВА ШКАЛАЛІВА ШКАЛА

2005 2007 2009 2011 1П 2013
За даними статистичних відомств Рос�, Казахстану, Білорусі
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«Ефект» інтеграції 
України в ЄврАзЕс 

полягатиме в тому, 
що ми були у п’ять-

сім разів 
біднішими, ніж 

розвинуті країни, а 
станемо лише в 

чотири-шість
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Розширюватися,  
щоб не розпадатися
Утворення Митного союзу на чолі з Росією не виправдало 
райдужних прогнозів його ідеологів. Невдоволення й рух за вихід  
зі складу МС посилюються як у Казахстані, так і в Білорусі

С
пробу повного блоку-
вання доступу україн-
ських товарів на ринок 
РФ можна вважати росій-

ським ноу-хау в інтеграційних 
процесах. Принаймні досі до-
свід формування митних сою-
зів у межах Бенілюксу, Європи 
чи в країнах Америки демон-
стрував виключно добровіль-
ний характер зближення. За 

40 років євроінтеграції, від 
1973 до 2013 року, жодне роз-
ширення спільноти не було 
пов’язане із примусом. Навпа-
 ки, органи ЄС мали створю-
вати запобіжники супроти ма-
сового вступу нових членів із 
негативними наслідками для 
нього та його країн: саме з 
цією метою Європейська рада і 
сформулювала Копенгагенські 

критерії. Зауважмо, що від 
кінця 1960-х ці спільноти були 
вже не митним союзом, а зна-
чно глибшою формою інтегра-
ції, коли країни делегують ко-
лективним інститутам значно 
більше власного суверенітету, 
аніж у митному союзі. Зви-
чайно, економічна інтеграція 
– процес дуже склад ний, коли 
держави-суб’єк ти втрачають 

Автор: 
Андрій 
Скумін
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Зібрані в межах МС 
мита йдуть майже 

виключно до 
бюджету РФ – 

89% 

Казахам Митний 
союз приніс 

подорожчання 
низки споживчих, 

зокрема 
продовольчих, 

товарів. 
Наприклад, гречки 
– майже у 2,5 раза, 
м’яса різних видів – 

на  

33–40%, 
на  

25% 
підскочив у ціні 

бензин,  
на  

30–40% – 
запчастини до 
популярних у 
країні авто із 

сусіднього Китаю

Після вступу до МС 
у Казахстані 
розмитнення 

якісних іномарок 
суттєво 

подорожчало.  
У випадку  

Toyota Camry 
витрати зросли  

від $2,05 тис. 

до $11,3 тис., 
 

VW Golf –  

від $1,82 тис. 

до $7,84 тис.
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адміністративний інструмен-
тарій захисту інтересів влас-
ного виробника й діють закони 
конкуренції. Тому від конфлік-
тів ніхто не застрахований, але 
їх завжди вирішували через 
компроміс, а не примус. Як 
приклад – один із найскан-
дальніших періодів євроінте-
грації (у межах європейських 
співтовариств) пов’язаний з об-
струкцією Франції в переході 
від митного союзу до спільного 
ринку, коли органи ЄС здобу-
вали право ухвалювати рі-
шення більшістю, а не одно-
стайно. Тоді Франція бойкоту-
вала роботу інститутів Євро-
пейського Економічного Спів-
товариства (згідно з Договором 
про Європейський Cоюз, назву 
«ЄЕС» було змінено на «Євро-
пейське Співтовариство»), цей 
період увійшов в історію як по-
літика «порожнього крісла». 
Але країни Співтовариства не 
перекривали кордону для 
імпор  ту із Франції, а, навпаки, 
шукали (і нарешті знайшли) з 
нею порозуміння.

Натомість лише три роки 
функціонування Митного со-
юзу Росії, Білорусі та Казах-
стану засвідчили, що його еко-
номічна доцільність сумнівна, 
а зловживання Москви влас-
ними домінуючими позиціями 
надто очевидні. Це, природно, 
викликало невдоволення парт-
нерів, яке наростає і далі. Кре-
мль займається пошуком об-
меження вільного переміщен-
 ня товарів територією МС за-
лежно від власних інтересів. 
Єдиний митний тариф теж 
сформовано в інтересах Росії. 
Це, наприклад, уже негативно 
позначилося на ринку Казах-
стану, який активно примушу-
ють купувати продукцію ро-
сійського машинобудування, 
насамперед автомобільну. Ця 
країна ще не налагодила ви-
робництва власних авто, тоді 
як РФ має проблеми зі збутом 
ВАЗ. При формуванні єдиного 
митного тарифу в цьому пи-
танні було враховано інтереси 
Росії і встановлено високі мита 
на імпортний товар. Як наслі-
док – після вступу до МС у Ка-
захстані розмитнення якісних 
іномарок суттєво подорожчало. 
У випадку Toyota Camry ви-
трати зросли від $2,05 тис. до 
$11,3 тис., VW Golf – від 
$1,82 тис. до $7,84 тис.

При цьому зібрані в межах 
МС мита йдуть майже ви-
ключно до бюджету РФ (89%). 
Казахам Митний союз приніс 
також подорожчання низки 
споживчих, зокрема продо-
вольчих, товарів. Наприклад, 
гречки – майже у 2,5 раза, м’яса 
різних видів – на 33–40%, на 
25% підскочив у ціні бензин, на 
30–40% – запчастини до попу-
лярних у країні авто із сусід-
нього Китаю тощо.

Водночас витіснення росій-
ським та білоруським імпортом 
продукції казахських виробни-
ків із внутрішнього ринку вже 
породило потужний громад-
ський рух за вихід країни з 
Митного союзу. На початку 
2013 року опозиційна партія 
«Азат» навіть ініціювала з 
цього питання загальнодер-
жавний референдум. До речі, 
як свідчать джерела Тижня, 
ідея виходу з МС популярна на-
віть у російськомовних північ-
них та східних регіонах країни. 
Навіть офіційна Астана дедалі 
чіткіше сигналізує про незадо-
волення власним становищем у 
Митному союзі. Зокрема, про 
це в березні 2013 року відверто 
заявив у Москві віце-прем’єр 
Казахстану Кайрат Келімбетов. 
Поволі зростає невдоволен  ня 
Митним союзом і в Білорусі, 
яка, здавалося, мала б виграти 
від вступу туди, бо її економіка 
дуже залежна від російської 
(див. стор. 16). Так, у червні 
2013 року в країні відбулася 
низка протестних акцій (включ-
 но з одноденним страйком) під-
приємців, які розпочали збір 
підписів із вимогою виходу з 
МC. 

Москва намагається обмеж-
увати рух товарів навіть усеред-
ині самої цієї організації, як 
це раніше робила щодо країн, 
із котрими діяла Угода про 
вільну торгівлю. Через контр-
ольні служ  би (як-от Росспожив-
нагляд) та за допомогою адміні-
стративних процедур вона може 
заблокувати будь-яке проник-
нення товарів до себе з території 
«союзників», що суперечить са-
мій ідеї Митного союзу. Днями з 
цього приводу знову висло-
вився білоруський президент, 
який саркастично заявив, що «в 
Росії ідеолог і торговий пред-
ставник номер один – це голо-
вний санітарний лікар […] Ґєн-
надій Аніщєнко. Він спеціаліст і 

з молдавських вин, і з грузин-
ських вод і з нашого м’яса-
молока». Зокрема, наприкінці 
липня цього року той-таки Ані-
щєнко висловив підозру, що 
частина китайського товару 
проникає на територію РФ че-
рез Казахстан із маркуванням 
«Зроблено в Казахстані», а бі-
лоруські молочарі завозять до 
Росії більше молока, ніж виро-
бляють. Мовляв, це продукція, 
яку транспортують із-за кор-
дону в Білорусь, маркують як 
випущену там і яка потім з’я-
вляється на російському ринку. 
А далі головний санітар Кремля 
сказав дуже загадкову фразу: «І 
тут треба зрозуміти, які меха-
нізми ми виставимо». Дієвих 
важелів впливу на волюнта-
ризм російської сторони Біло-
русь і Казахстан, увійшовши до 
Митного союзу, фактично не 
дістали. Адже, згідно з догово-
ром про Комісію МС від 6 жов-
тня 2007 року, цей єдиний по-
стійно діючий регулюючий ор-
ган Митного союзу приймає рі-
шення двома третинами голо-
сів, що розподілені таким чи-
ном: Росія – 57%, Білорусь і Ка-
захстан – по 21,5%. Тобто при-

йняти рішення, в якому не за-
цікавлена Москва, Мінськ і Ас-
тана не здатні за визначенням.

Таким чином, протиріччя 
між трьома державами після 
створення МС не були зняті, 
Кремль зберіг широкі можли-
вості для розмови з партнера  ми 
з позиції сили, нехтування їх-
німи економічними інтересами 
та нав’язування своєї волі. Тож 
закономірно, що невдоволення 
членством у тій організації і 
далі поступово наростає. За та-
ких обставин збереження Мит-
ного союзу потребує постійного 
розширення, яке певний час 
підтримувало б ілюзію його 
привабливості й перспектив-
ності. І в цьому випадку йдеться 
про ще один важливий мотив 
для втягування туди за будь-яку 
ціну України. 

ЗБеРежеННЯ МС ПОТРеБУє 
ПОСТІйНОГО РОЗШиРеННЯ, 
ЯКе ПеВНий ЧАС 
ПІДТРиМУВАЛО Б ІЛюЗІю 
йОГО ПРиВАБЛиВОСТІ  
й ПеРСПеКТиВНОСТІ
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Про стратегію і тактику опозиції
Д

авно відомо, що будь-яка боротьба, воєнна чи 
політична, передбачає наявність чітко визна-
ченої мети, бо, як справедливо кажуть, ні-
коли не подолає шляху той, хто не знає, куди 

йому йти. Методи її досягнення поділяються на 
стратегічні й тактичні. Стратегія – це, сказати б, ве-
ликий план дій, що складається із сукупності малих 
конкретних планів, які підпорядковуються стратегії 
і працюють на неї. Щоб перемогти у війні (страте-
гія), треба виграти кілька битв чи завадити виграти 
їх супротивникові (тактика). Відсутність розумної 
стратегії і вправної тактики означає тільки одне: 
приреченість на поразку.
Невблаганно наближається 2015 рік, коли Україна 
має реальний шанс дістати багаторічний «сімей-
ний» режим на кшталт династії Кім у Північній Ко-
реї. Наші кіми, звісно, дещо європеїзовані (порів-
няно з північнокорейським аналогом), але легше від 
того не буде. Однак 2015-й – то дата умовна, бо ба-
гато завдань режим вирішує вже сьогодні, заклада-
ючи підвалини свого успіху, за спокійного спогля-
дання опозиції, що діє суто рефлекторно. Якщо 
влада зачепила когось із її представників, опозиція 
починає рухатися, якщо ні, то солодко спить…
Опозиціонери постійно нарікають на брак під-
тримки з боку мас. Але то скарги на самих себе. 
Можна скільки завгодно водити партійних активіс-
тів під прапорами вулицями українських міст – це 
навряд чи на щось суттєво вплине. Бо постійно ви-
никає запитання: а що конкретно пропонує опози-
ція українській нації, чим її плани радикально від-
різняються від візій нинішнього керівництва, яку 
саме країну вона будуватиме, якщо прийде до 
влади… Де той план нової України, де той ідеологіч-
ний прапор, під яким 
мільйони могли б вийти 
на вулиці?
Тепер не буде, як у 2004 
році, коли люди могли 
виходити лише тому, що 
Ющенко (Тимошенко, 
Яценюк і т. д.) хороша 
людина, симпатичніша 
від опонента. Немає викладеної на папері сис-
теми перетворень, радикальних змін умов гри, 
всього українського соціально-політичного порядку, 
а де-факто пропонується знову, як за часів Майдану, 
поміняти «поганих хлопців» на «хороших», «чу-
жих» на «своїх» і на тому заспокоїтися, не замахую-
чись на підвалини кланово-олігархічної клептокра-
тичної держави, де все вирішує обмежене коло осіб 
максимально непрозорим способом, де вся нація 
має працювати на кілька десятків родин. Маси не 
забули, що після 2004-го переможці навіть не спро-
бували зламати цей бюрократично-мафіозний 
«орднунг». Помаранчеві й біло-сердечні діяли аж 
до 2010 року в межах наявної соціально-політичної 
та управлінської схеми.
Арсеній Яценюк багато, дошкульно і справедливо 
критикує чинну владу. І має рацію, коли стверджує, 
що вона погана. Так, погана. Важко заперечити, 
коли політик заявляє, що вона антинародна і шкід-
лива. Це так. Але де альтернатива, де образ кращої 

системи і кращої влади? Немає. А кота в мішку (як у 
2004-му) більше ніхто не купуватиме.
Трагедія в тому, що свою майбутню неефективність 
як можливої влади опозиція вже сьогодні демон-
струє власними діями і бездіяльністю.
Стратегічна перемога і стратегічна поразка склада-
ються з багатьох тактичних перемог і поразок. Опо-
зиція до своїх хронічних провалів ставиться напро-
чуд легко, заспокоюючи себе і суспільство тим, що 
все це несуттєво, головне, що вона виграє велику 
битву 2015 року й тоді автоматично все відіграє і ви-
рішить.
По-перше, як кажуть китайці, нехай не замірюється 
на море той, хто не здатен переплисти річку. А по-
друге, буде дуже важко відіграти назад ганебно про-
грані Харківські угоди та одіозний закон Ківалова – 
Колесніченка, враховуючи, приміром, москвофіль-
ські ілюзії Віталія Кличка та його глибинне нерозу-
міння ролі й значення української мови в Україні. 
Яким дивом із тактичних поразок опозиційних сил 
постане велика стратегічна перемога 2015-го?
А що стосується підтримки мас, то її ще треба заслу-
жити, бо маси зберігають гірку пам’ять про всі роз-
чарування 2004–2010 років, коли переважно вла-
дою (бездарною і неефективною) були нинішні опо-
зиціонери, які тоді не провели жодної з дуже потріб-
них Україні реформ. Як повірити, що тепер ці люди 
стали іншими? Насправді опозиційні лідери стра-
шенно не люблять обговорювати ці, між іншим, до-
леносні для них питання, всіляко ухиляючись від 
відповідей, принаймні публічно.
Але, не відповівши, тільки й залишиться нарікати 
на пасивність мас. Період Ющенка зробив усе, щоб 
на роки прищепити українцям велику підозру щодо 

всіх політичних лідерів 
узагалі.
Народ підтримуватиме, 
коли побачить сміли-
вість, рішучість, щирість і 
самовідданість опозицій-
них вождів. А поки що він 
бачить політиканів із по-
двійним дном, неперед-

бачуваною поведінкою і залаш тунковою під-
ступністю. 

Маси небезпідставно підозрюють, що опозиція не 
надто й прагне реальної боротьби. У її ватажків, на-
самперед із парламентським мандатом, є статки, 
статус, затишне депутатське крісло, відносна без-
пека, «панський» спосіб життя, що не має нічого 
спільного з життям пересічного українця. Чи варто 
ризикувати, адже в боротьбі (а не її імітації) все те 
можна втратити… Громада це інстинктивно відчу-
ває і не дуже переймається закликами опозиційних 
ватажків. Ну не бачить вона в їхньому середовищі 
революційних аскетів… Тих, хто на цей образ бодай 
трохи скидався, ретельно піддали в «Батьківщині» 
внутрішньопартійному остракізму. Деякі опози-
ційні нардепи скаржаться, що влада «пресує» бізнес 
їхніх родичів. Ну то як же вони боротимуться, коли 
за будь-яку ціну треба насамперед зберегти сімейну 
справу? А тушки – то вже похідна від цієї об’єктивної 
ситуації, як і брак притомної стратегії й тактики… 

МАСи НеБеЗПІДСТАВНО 
ПІДОЗРююТь, щО ОПОЗиЦІЯ 

Не НАДТО й ПРАГНе 
РеАЛьНОї БОРОТьБи

Автор:  
Ігор Лосєв



Про стратегію і тактику опозиції
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Меттью Тейлор:  
«Сучасна політика перетворилася  
на спорт, коли всі думки лише  
про перемогу, а не про ідеї»

М
еттью Тейлор – у мину-
лому головний полі-
тичний стратег британ-
ського прем’єр-міністра 

Тоні Блера. Він координував пе-
реможну кампанію лейбористів у 
1997-му, очолював політичний 
відділ глави уряду та був його 
радником. Утім, нев дов зі пішов із 
політики, щоб стати виконавчим 
директором Королівської спіль-
ноти мистецтв. Ця інституція, до 
якої свого часу належали Чарльз 
Діккенс та Джон Адамс, із 1754 
року займається розвитком сус-
пільства та наук. Нині Меттью 
Тейлор пропагує ідеї «Просвітни-
цтва ХХІ століття» і досліджує те, 
як подолати популізм у часи, 
коли політика перетворилася на 
змагання, а виборці прагнуть 
шведського соцзабезпечення, 
сплачуючи низькі американські 
податки, чому соціально відпові-
дальний бізнес потенційно при-
бутковіший і що робить щасли-
вими суспільства добробуту.

У. Т.: У чому полягають ідеї «Про-
світництва ххІ століття»? Чому 
саме зараз ми маємо поповерта-
тися до цього терміна з підручни-
ків історії?

– Річ у тому, що між суспіль-
ством, у якому ми хочемо жити, і 
тим, яке будуємо, величезна 
прірва. Нас утвердили в думці, 
що всі проблеми вирішить або 
держава, або ринок – треба лише 
обрати правильний уряд і розба-
гатіти. На жаль, це неможливо. 
Розв’язання проблем залежить 
від нас самих і того, як наш спосіб 
життя допомагає досягти бажа-
ного устрою. Загалом люди в 
усьому світі одностайні: усі хо-
чуть, щоби суспільство було віль-
ним, справедливим, а діти мали 
однакові перспективи незалежно 
від того, в якій країні й у яких со-
ціальних умовах виросли. Для 
більшості має значення дов-
кілля, а також наявність публіч-
ної сфери, активного громад-

ського життя. Та мало хто замис-
люється над тим, як цього до-
сягти. Один зі способів подо-
лання прірви – повернутися до 
принципів, проголошених про-
світниками XVII та XVIII століть, 
які ми неймовірно звузили.

У. Т.: Популізм у політиці зростає 
всюди: у США, європі, Україні. Як 
його можна побороти?   

– Сучасна політика ґрунту-
ється на такому принципі: полі-
тики щось обіцяють, а потім щось 
віддають. Ми ж сидимо й чека-
ємо. Понад те, індивідуалістичні 
цінності привчили нас шукати 
винного, якщо справи кепські. 
Проблеми – це наслідок непра-
вильної життєдіяльності всього 
суспільства. Так само й політики: 
замість того щоб казати правду, 
зізнатися, що вони неспроможні 
зробити щось без участі грома-
дян, обіцяють усе більше й 
більше, виконуючи менше й 
менше. Чому політики недієз-
датні? Тому що їм не до снаги 
зробити геть усе. Це ілюзія. Вико-
ристаю метафору: людина, по-
стійно обурена на весь світ, при-
ходить до психоаналітика. Лікар 
ніколи не порадить їй просто че-
кати, доки зміняться обставини. 
Він пояснить, що обурюватися – 
право пацієнта, але варто опану-
вати злість і щось робити. Полі-
тики скажуть: будь незадоволе-
ний іншими, але голосуй за мене, 
бо я той єдиний, на кого не треба 
злитися. 

У. Т.: Думка, що політика – то 
брудна справа, зав’язана на гро-
шах і корупції, а всі політики по-
гані, стає популярнішою в усьому 
світі незалежно від країни. Це 
справді так? 

– Багато років поспіль я це 
категорично заперечував. Тоді, 
коли сам працював у політиці: 
був радником Тоні Блера, очолю-
вав команду його стратегів. Та й 
тепер не скажу, що переважна 

частина йде в політику заради 
того, щоб стати корупціонерами. 
Нині більше переконую в тому, 
що сучасний політичний процес 
шкідливий для суспільства. Полі-
тика стала якорем, який тримає 
суспільство на дні, не дає йому 
піднятися і змінитися. Людям 
пропонують легкі відповіді на 
складні запитання, тоді як легких 
відповідей не існує взагалі. Вихо-
дить, що прості відповіді не спра-
цьовують, громадяни обурю-
ються й втрачають будь-яку віру. 
Нині я вкрай критично ставлюся 
до британської політики, бачу ті 
самі процеси по всій Європі. На-
певно, вони характерні й для 
України. Сучасна політика пере-
живає кризу. Вона на сто відсо-
тків перетворилася на змагання 
та спорт, коли всі думки лише 
про боротьбу та перемогу, а не 
про ідеї. Як уболівальник порів-
няю її із сучасним футболом. Гля-
дачі хочуть красивої гри, ризику, 
несподіваних кроків, а гравці 
борсаються на полі, щоб отри-
мати кубок і відповідну грошову 
винагороду. 
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У. Т.: Ви ставите діагноз. А який 
вихід, якщо очікувати змін від са-
мих політиків – то марна справа? 

– Краще наведу приклад лі-
дерства, яке вважаю моделлю для 
майбутнього: коли політики зі-
знаються, що ми можемо щось 
змінити лише разом. Шість років 
тому лікар порадив мерові Окла-
хоми схуднути. Дієта не допомо-
гла. За кілька місяців міський го-
лова влаштував прес-конферен-
цію у клітці слона в місцевому зо-
опарку, на якій пояснював: 
«Слони товсті, бо вони слони. Я ж 
не маю на це причин. Я товстий, 
бо ми живемо в товстому місті у 
товстій країні. Хочу щоб ми, меш-
канці Оклахоми, разом втратили 
один мільйон фунтів (приблизно 
півмільйона кілограм. – Ред.)». 
Оклахомівці захопилися ідеєю й 
розпочали змагання. Через де-
в’ять місяців населення сукупно 
позбулося 750 тис. фунтів. (340 
тис. кг). Головне – люди зрозу-
міли, що спроможні щось змі-
нити разом. В Оклахомі не було 
ані достатньо парків, ані бігових 
чи велосипедних доріжок. Інфра-

структура потребувала грошей. 
Ще через два роки мер провів ре-
ферендум щодо підвищення по-
датку. Зазвичай американці кате-
горично проти збільшення подат-
ків, але в цьому випадку 90% 
мешканців міста підтримали рі-
шення. Було зібрано $190 млн від 
тамтешніх бізнесменів. Оклахома 
перетворилася на зелене місто. 
Окрім того, що його мешканці 
здоровіші за інших, у них нижчий 
за середньоамериканський рівень 
безробіття, а місто приваб лює ін-
весторів. Все тому, що це місце, де 
люди роблять щось разом. З краї-
ною все складніше. Звісно, полі-
тик має показувати приклад, і не 
разовий, а системний. Він зобо-
в’язаний бути частиною змін і 
зменшувати відстань між собою 
та людьми. Смішно їздити на 
авто з водієм, поки решта бігає. 
Британці ж втратили відчуття, 
що мають щось робити, а здебіль-
шого чекають.

У. Т.: Ви наводили дані, що в кра-
їнах, які досягли добробуту, 
люди хоч і почали жити краще, 
але не стали щасливішими… 

– Я маю уточнити, що після 
певної межі достатку багатство 
більше не робить людей щасливі-
шими. Бідним і безробітним 
гроші дають щастя. Сьогодні 
мільйони не мають роботи чи 
отримують копійки. Водночас 
чимало товстосумів прагнуть 
лише збагачення, не забезпечу-
ючи жодної користі суспільству. 
Суспільства сприймають це як 
норму, хоча в сучасному світі така 
поведінка дивна і не є ознакою 
цивілізованості. То глобальний 
феномен. У Лондоні окремі ра-
йони належать мільйонерам, мі-

льярдерам з усього світу: ро сія-
нам, арабам. Вулиці й оселі там 
порожні. Власники просто інвес-
тують. Я в жодному разі не кажу, 
що біднішим країнам не потрібне 
економічне зростання, однак 
після певного рівня варто зрозу-
міти, що справжнє задоволення 
приносить лише віддача завдяки 
тому, що ти робиш для спільноти.

У. Т.: Звучить як банальні істини, 
але ви наполягаєте, що вони до-
ведені науково.

– Звісно, доведені. Багато до-
сліджень стверджують, що єдина 
річ, яка робить людей щасли-
вими, – це відносини: у родині, з 
друзями, в громаді. Волонтери 
щасливіші за тих, хто відсиджу-
ється вдома. У тому й трагедія, 
що наше суспільство потерпає від 
епідемії самотності. 

У. Т.: що більше ми дізнаємося, 
то більше людей лякаються й 
утверджуються в думці, що світ 
стає жорстокішим, а насильство 
зростає. Ви це заперечуєте, але 
також наполягаєте, що такі уяв-
лення шкодять розвитку суспіль-
ства. Поясніть чому.

– Справжніх глобальних не-
безпек достатньо: зміни клімату, 
популізм, стан сучасної політики, 
глобальні епідемії, спричинені 
зловживанням антибіотиків, що 
зробило хвороби стійкими. А ось 
будь-яка інформація про нас ро-
бить нас кращими. Насправді світ 
ще ніколи не був менш жорсто-
ким. Відсоток людей, які гинуть 
через насильство, нижчий, аніж 
будь-коли в історії. Цифри не-
співмірні з даними 5 чи 10 тис. 
років тому. Так, є крайні праві, 
популісти, екстремісти. Водночас 
молодь з усіх куточків подорожує 
більше, ніж будь-коли, і дивиться 
на інших як на рівних, а на себе – 
як на громадян світу. Потенціал 
людини в ХХІ столітті величез-
ний. От тільки ми маємо не про-
сто мріяти, а впроваджувати за-
соби, як цього досягти. Звісно, іс-
торія не буває простою. ХХ сто-
ліття для Європи виявилося жах-
ливим, та й ХХІ почалося не 
краще. Та чи бажаєте ви жити в 
інший час? Песимізм шкодить. 
Хоча я вважаю свої погляди про-
гресивними, мене дивує, що 
соціал-демократи й ліві такі пе-
симістичні. Не бачу в цьому 
сенсу. Доказів того, що людина 
може створити краще суспіль-
ство, чимало. За часів моєї моло-
дості расизм і сексизм були нор-
мою. Тут, у Лондоні, могли зааре-
штувати й побити тільки за те, що 
тримаєш за руку особу тієї самої 
статі. Багато людей жили у 
страху. Подумайте, наскільки все 
змінилося лише за останні 30 ро-
ків. Ми можемо змінювати ра-
зом. Що справді об’єднує людей 
– не мітинги, а спільні дії. Да-
вайте спорудимо разом будинок, 
школу. Наостанок я б сказав: не 
надія нас змушує діяти, а дія зму-
шує сподіватися. 

ПОЛІТиКА ТеПеР СхОжА  
НА ЯКІР, ЯКий ТРиМАє 
СУСПІЛьСТВО НА ДНІ



26|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 34 (302) 23–29.08.2013

СвіТ|Єгипет

що буде з єгиптом?
Мир у арабському світі стає як ніколи ілюзорним

П
онад тисячу осіб убито 
внаслідок силового приду-
шення протестів «Братів-
мусульман» – загинуло 

набагато більше людей, ніж після 
виборів у Ірані 2009 року. Унаслі-
док перевороту демократично об-
раний президент утратив владу й 
опинився за ґратами, його при-
хильники названі терористами, 
ще трохи – і їхню партію оголо-
сять поза законом. Однак Вашинг -
тон не застосовує визначення 
«військовий переворот» до усу-
нення від влади президента Мо-
гаммеда Мурсі, єгипетська армія і 
далі отримує від США допомогу 
обсягом $1,5 млрд, а американ-
ський президент Барак Обама не 
дорікнув Єгиптові жодним сло-
вом.

Глави європейських країн та-
кож мовчать. Більшість із них уті-
шені поваленням Мурсі, якого 
вважали некомпетентним і слаб-
ким лідером, що сіє розбрат і є 
економічною катастрофою для 
Єгипту. Вони побоювалися, що 
президент, усуваючи від влади 
всіх, окрім представників «Бра-
тів-мусульман», перетворює свою 
країну на ісламську державу за 
іранським зразком.

Мало хто волів відкрито під-
тримувати бойові дії. Спочатку 
всі справді сподівалися, що гене-
рал Абдул-Фатаг аль-Сісі сер-
йозно налаштований на негайне 
відновлення демократії. Вважа-
ють, що реальну владу зосеред-
жено саме в руках верховного 
військового головнокомандувача 
країни. Окрім іншого, аль-Сісі 
очолює Вищу раду збройних сил і 
є міністром оборони Єгипту, а від 
16 липня він обійняв іще й посаду 
першого заступника прем’єра. 
Європейці та американці схваль-
 но поставилися до швидкого при-
значення тимчасового цивіль-
ного уряду й закликали Єгипет 
провести нові вибори, в яких змо-
жуть вільно взяти участь і 
«Брати-мусульмани», й інші ісла-
місти. Після перевороту держсе-
кретар США Джон Керрі за-
явив, що армія «відновлює демо-
кратію».

Останні кілька днів ознамену-
вали повний крах цих надій. Те-
пер очевидно, що єгипетські вій-
ськовики навіть не збиралися до-
пускати «Братів…» до відкритої 
конкуренції, що вони поставили 
собі за мету знищити політичну 
підтримку Мурсі й кинути за 
ґрати основних провідників та 
стратегів його політсили. Західні 
лідери вмовляли військових не 
вдаватися до надмірних силових 
дій. Однак усі заклики було про-
ігноровано. Представники Захо-
 ду, що намагалися якось домови-
тися, коли делегація США та ЄС 
вирушила до Каїра, розповіда-
ють: військові припинили пере-
говори, коли відчули, що справа 
рухається в бік угоди з ісламіс-
тами на паритетних засадах. Де-
які західні дипломати навіть обе-
режно озвучують підозри, що ар-
мія навмисно спровокувала су-
тичку, аби саботувати дискусії із 
європейськими та американ-
ськими посередниками й виправ-
дати напад на два табори ісла-
містських протестувальників у 
центрі єгипетської столиці.

Громадськість Великої Брита-
нії і США давно не симпатизує іс-
ламістській орієнтації. Але біль-
шість людей були обурені насил-
лям проти цивільних активістів, 
яке побачили на телеекранах. 
Досі щодня в сутичках гинуть де-
сятки осіб. За словами комента-
торів, армія нібито має намір від-
новити військову владу в країні й 
повернути Єгипет до того стану, 
що панував за президентства Му-
барака. Західні аналітики дійшли 
висновку, що генерал аль-Сісі, 
який, здається, тішить себе наді-
ями стати правителем, не дозво-
лить ісламістам брати участь у 
жодних виборах.

Міністри закордонних справ 
Європи на позачерговому засі-
данні розглядали варіанти дій. 
Таких насправді небагато. Євро-
союз може запровадити торго-
вельні санкції, що буде серйоз-
ним ударом по Єгипту, який екс-
портує туди в чотири рази більше 
продукції, ніж до США, а також 
дуже залежить від західних гос-

тей, коли йдеться про підтримку 
на плаву туристичної індустрії. 
Можна, крім того, перекрити всі 
програми допомоги. Але панують 
побоювання, що це не принесе 
результатів: військові рішуче 
настроєні будь-що встановити 
контроль над масами і навряд чи 
погодяться зараз на якісь комп-
роміси.

Американці мають іще склад-
нішу дилему. Упродовж більш як 
30 років після висилки президен-
том Анваром Садатом радянських 
радників Єгипет був опорою полі-
тики США на Близькому Сході. 
Армію вважають гарантом архі-
важливої мирної угоди з Ізраїлем, 
яка відіграє провідну роль в усіх 
спробах американців схилити із-
раїльтян та палестинців до сер-
йозних мирних переговорів. Сут-
тєва матеріальна допомога, яку 
єгипетська армія отримує від 
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Пентагона, – єдиний справжній 
важіль впливу американців. Тому 
Обама не хоче вживати слова «пе-
реворот» щодо захоплення нею 
влади, адже, згідно із законодав-
ством Сполучених Штатів, це ав-
томатично зобов’я зало б Вашинг-
тон припинити своє матеріальне 
сприяння й відповідно остаточно 
втратити вплив на військових.

Події останніх двох тижнів 
свідчать про послаблення пози-
цій США в регіоні. За президент-
ства Джиммі Картера можна було 
змусити Ізраїль та Єгипет підпи-
сати Кемп-Девідські угоди, бо 
обидві сторони відчайдушно по-
требували американської під-
тримки. Тепер ніхто й не сподіва-
ється на схожий тиск на будь-яку 
країну світу з боку глави Білого 
дому. Крім того, сам Обама не 
хоче ув’язуватись у потенційну 
громадянську війну. Він відмо-
вився від втручання у справи Си-
рії, знаючи, що військова опера-
ція у ще одній мусульманській 
країні не матиме популярності ані 
у США, ані в ісламському світі. 
Тоді як відправляти своїх солдатів 
до Єгипту він тим більше не хоче, 
адже це поставить хрест на спро-
бах Вашингтона налагодити полі-

тичні відносини із прозахідними 
єгипетськими військовими.

Обама поплатився за свою не-
рішучість. Республіканці накину-
лися на нього за марнування аме-
риканського впливу та демон-
стрування слабкості країни. За їх-
німи словами, від цього виграють 
лише росіяни та ісламісти. Путін, 
який досі має конфронтаційні 
настрої щодо США, неодмінно 
спробує замінити їх у ролі най-
впливовішої держави в регіоні.

Іще один фактор, який не дає 
Заходу змоги активно протиді-
яти, – це підтримка жорсткого 
курсу єгипетської армії більшістю 
єгиптян, а надто християнською 
меншістю. Саудівська Аравія, най -
важ  ливіший економічний парт-
нер США, чітко дала зрозуміти, 
що хоче придушити «Братів-
мусульман» не лише в Єгипті, а й 
в усьому арабському світі. Попри 
підтримку ісламу як релігії, сау-
дівці вважають його політичний 
варіант найбільшою загрозою 
для династії ас-Сауд. Міністр за-
кордонних справ королівства 
зробив незвично різку заяву. Він 
розкритикував країни, які плану-
ють урізати допомогу єгиптянам: 
«Ми кажемо, що араби та мусуль-

мани багаті, й хочемо Єгипту до-
помогти». Його держава разом із 
Об’єднаними Арабськими Еміра-
тами вже надала екстрену допо-
могу Каїрові обсягом $10 млрд, 
щоб компенсувати кошти, які Ка-
тар постачав уряду Мурсі.

Арабська весна нині вида-
ється пропащою справою, наїв-
ною і порожньою надією на де-
мократію в регіоні. Натомість за-
хідні столиці мусять спостерігати 
за насильством, що триває тут 
кілька десятиліть. 

Є побоювання, що джихадис-
тів потішить будь-яка підтримка 
Заходом єгипетських військових, 
адже це переконає їх, що здобуття 

влади демократичним способом 
неможливе і що їм ніколи не до-
зволять залишатися біля керма. 
Відтак вони знову підуть у під-
пілля, організують антизахідний 
тероризм і дадуть свіжий по-
штовх діяльності «Аль-Каїди». 
Такий розвиток подій у цьому 
життєво важливому для західних 
економік нафтоносному регіоні 
буде катастрофою.

У боротьбі за владу в Єгипті 
криється серйозна проблема: не-
обхідність підняти рівень життя 
в Арабському світі, покращити 
сферу освіти, забезпечити робочі 
місця й переконати маси бід-
ноти, що демократія – це кра-
щий вибір, аніж повернення до 
диктатури часів Ґамаля Насера й 
Госні Мубарака. Cхід наполягає 
на тому, що Захід повинен при-
пинити експлуатацію його на-
фтових ресурсів. Але відмовля-
ється наслідувати моделі з його 
цінностями, вважаючи, що вони 
не зарадять місцевим пробле-
мам. Західні політики побою-
ються, що цю дилему вирішити 
неможливо. Зокрема, британ-
ський міністр закордонних справ 
Вільям Гейґ висловив думку, 
мовляв, немає жодного ефектив-
ного політичного рішення і Захід 
мало що вдіє – як у Єгипті, так і в 
Сирії. Мир у регіоні стає як ні-
коли ілюзорним. А європейсько-
американські спроби змусити всі 
сторони дотримуватися обіцянок 
Арабської весни взагалі бачаться 
марними. 

ТеРОРиЗМ У жиТТєВО 
ВАжЛиВОМУ ДЛЯ ЗАхІДНих 
еКОНОМІК НАФТОНОСНОМУ 
РеГІОНІ БУДе КАТАСТРОФОю
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Єгипетська армія і 
далі отримує від 
США допомогу 

обсягом  

$1,5 
млрд
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Розколоті надвоє

У
здовж шосе, що веде з ае-
ропорту до центру Каїра, 
на стінах графіті. На 
кілька кілометрів розтяг-

нулися написи, які засуджують 
генерала аль-Сісі, голову Вищої 
ради Збройних сил і міністра 
оборони, котрий де-факто керує 
країною. На протилежному боці 
дороги написи на підтримку вій-
ськових, а також перекреслені 
портрети заарештованого лідера 
«Братів-мусульман» Могаммеда 

Мурсі. Наметові містечка ісла-
містів розташовані на ключових 
розв’язках, тож їх не оминути. 
Мені пояснюють, де саме кілька 
днів точилися справжні бої, і 
вказують місця загибелі людей. 
У Каїрі цими днями не помітити 
іноземців ані в аеропорту, ані 
тим більше в метро. Військове 
командування недвозначно зви-
нуватило іноземних журналістів 
у підтримці «Братів-мусульман» 
– закордонні медіа чи не єдині 

повідомляють про загиблих нео-
зброєних людей. Та місцеве на-
селення, яке звикло до потоку 
туристів, усе одно намагається 
продемонструвати привітність.

Після кривавих розгону на-
метового містечка «Братів-мусу-
ль  ман», штурму військовими 
ме  четі Аль-Фатх у центрі Каїра, 
де ховалася понад тисяча при-
хильників екс-президента Мо-
гаммеда Мурсі, а також погро-
мів, вчинених «братами», ситуа-
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Протягом останнього тижня в Єгипті загинуло близько 1,6 тис. 
людей. Однак це ще не громадянська війна, як називають події  
в країні деякі ЗМІ. У розпалі радше інформаційна,  
яка ще більше роз’єднує суспільство
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ція в столиці стала трохи спокій-
нішою. Але в окремих районах 
усе ще спалахують сутички. «Під 
час демонстрацій минулих років 
було зрозуміло, звідки чекати 
лиха – ми протистояли або полі-
ції, або ісламістам. Цими днями 
можна потрапити в бійку, у якій 
невідомо, хто ворог», – каже 
один із каїрців. Зіткнення може 
виникнути між військовими, ар-
мією й «Братами-мусульмана-
 ми», а також «головорізами в 
цивільному», які наймають оби-
дві сторони. 

На одній із околиць Гізи іс-
ламісти розгромили поліцей-
ський відділок і вже кілька днів 
контролюють район. Зрозуміти, 
які райони Каїра безпечніші, 
непросто. Якщо єгипетські 
правос лав  ні протягом століть 
живуть у традиційних христи-
янських квар талах, то «Брати-
мусуль ма ни» можуть мешкати 
де завгодно. 

Ближче до п’ятої години ве-
чора на вулицях міста помітно 

більшає військових на броне-
транспортерах. На центральних 
автомагістралях і неподалік дер-
жавних установ військовий тран-
спорт через кожні 100 м. Комен-
дантська година з шостої вечора 
до шостої ранку триватиме ще 
місяць. Для Каїра, де життя за-
звичай починається після деся-
тої вечора, коли спадає спека, де 
звично домовлятися про зустріч 
опівночі, це радикальна зміна 
укладу. За дотриманням поряд-
 ку стежать куди суворіше, ніж 
під час революції 2011-го: по-
рушника можуть заарештувати, 
декому довелося заплатити €100 
штрафу. Для Єгипту це чимала 
сума. Саме через порушення ко-
мендантської години на півночі 
країни на блокпосту застрелили 
журналіста впливової газети 
«Аль-Ахрам». Тамер Абдель-
Рауф повертався із зустрічі з міс-
цевим губернатором – представ-
ники ЗМІ мають дозвіл вільно 
пересуватися...  

Після шостої життя на цен-
тральних вулицях 17-мільйон-
ного мегаполіса справді завми-
рає. Тоді як у старих районах Ка-
їра, всередині кварталів, де ко-
жен знає одне одного, і далі пра-
цюють невеличкі крамниці, а по-
рожні таксі намагаються піді-
брати клієнтів. Більшість водіїв 
орендують авто, тому наприкінці 
місяця їм усе одно доведеться 
сплачувати збір. 

Комендантська година зав-
дає суттєвих збитків економіці, 
багато хто змушений працювати 

вдома, деякі установи, як-от 
банки, відчинені лише по дві го-
дини на добу: з 10-ї до 12-ї. Та 
найбільше єгиптяни скаржаться 
на те, що в атмосфері облоги 
важко лишатися при здоровому 
глузді. Все, що можна робити з 
шостої вечора до середини ночі, 
– дивитися телевізор і стежити 
за новинами, тоді як в інфор-
маційному просторі точиться 
справж  ня війна, а серед потоку 
новин легко стати жертвою ма-
ніпуляції. 

Усі без винятку єгипетські 
телеканали, які протягом остан-
нього року підтримували «Бра-
тів-мусульман», за одну добу 
після арешту Могаммеда Мурсі 
кардинально змінили свої по-
гляди. 3 липня одностайно 
стали на бік військових. Якщо в 

ефірі й надається слово «бра-
там», то переважно колишнім 
членам руху, які засуджують со-
ратників. На екранах музичні 
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УСІ БеЗ ВиНЯТКУ  
єГиПеТСьКІ ТеЛеКАНАЛи,  
ЯКІ ПРОТЯГОМ ОСТАННьОГО 
РОКУ ПІДТРиМУВАЛи 
«БРАТІВ-МУСУЛьМАН», 
ЗА ОДНУ ДОБУ ПІСЛЯ 
АРеШТУ МОГАММеДА МУРСІ 
КАРДиНАЛьНО ЗМІНиЛи 
СВОї ПОГЛЯДи

За офіційними 
даними, безробіття 
в Єгипті становить 

13%.  
Третина молоді  
не має роботи. 
Утім, більшість 

власників  
і працівників 

дрібних магазинів, 
торгівців на 

численних ринках, 
сезонних 

працівників, 
зайнятих у 

туристичному 
бізнесі, влаштовані 

неофіційно.  
Багатьох професій 
– від інструктора з 

дайвінгу до 
футболіста – 
в офіційному 
реєстрі немає 
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кліпи, у яких героїчно зобра-
жено армію, а на тлі співака 
танцюристи в уніформах. Про-
тягом кількох годин у прямому 
ефірі транслюють церемонію 
поховання військових, тоді як 
про загиблих «Братів-мусуль-
ман» узагалі не згадують. Хтось 
із коментаторів надзвичайно го-
лосно, але, і це очевидно, штуч-
 но ридає. Щоп’ять хвилин по-
вторюються кадри, на яких ісла-
місти з кулеметами відстрілю-
ються від поліції. Інакше, як 
«терористами», представників 
руху, котрий ще півтора місяця 
тому утримував владу в Єгипті 
й, власне, призначив на посади 
тих самих військових, поліцію 
та служби безпеки, які й розга-
няли протести «Братів-мусуль-
ман», не називають. Більшість 
єгиптян також переконують, що 
геть усі учасники мітингів «бра-
тів» були озброєні. Хоча багато 
з них все ж не застосовували 
сили проти правоохоронців. Ли-
ше найпопулярніший араб сь -
кий телеканал «Аль-Джазіра» 
зображає представників «Братів-
му суль ман» безневинними му-
чениками.

Щоб довести свою правоту, 
обидві сторони і на телебаченні, 
і в соціальних мережах спира-
ються не на розповіді очевидців, 

а на відео. Йдеться про кілька де-
сятків, а то й сотні роликів. 
Уважно аналізуючи кадри, розу-
мієш, що чимало з них мали б 
викликати сумнів або є очевид-
ною провокацією. «Аль-Джазі-
 ра» показує, як лікар схилився 
над пораненим. Ненароком той 
піднімає закривавлену футбол-
 ку, а на тілі ані ран, ані крові. 

Для опонентів «Братів-мусуль -
ман» це достатній аргумент, щоб 
стверджувати: абсолютно всі 
розповіді про загиблих – ви-
гадка. 

Ахмед аль-Гоуді, єгипетсь -
кий дослідник медіа, відстежує 
сотні роликів. Віддаю йому на 
експертизу ще один, який 
мені надіслали, аби довести, що 
«Брати-мусульмани» самі при-
несли тіла загиблих на площу з 
моргу ще напередодні розгону 

демонстрації, щоб звинуватити у 
вбивствах владу. Видно, що 
справді тягнуть загорнуті в білі 
простирадла тіла. Ахмед пояс-
нює, що таке зображення можна 
трактувати інакше: «В той самий 
час у шпиталі поряд сталася по-
жежа, тому, ймовірно, люди про-
сто виносили загиблих із лі-
карні, щоб ті не згоріли. Ми зму-
шені розглядати всі можливі 
сценарії. Єгиптяни звикли ві-
рити всьому, що їм кажуть, осо-
бливо якщо це те, у що хочеться 
вірити. Якщо до слів додають ще 
й відео, то це подвійний аргу-
мент, до якого не ставляться 
критично».

Будь-які заперечення чи 
уточнення щодо недійсності 
джерела громадяни сприймають 
як особисту образу. Противники 
ісламістів так само гостро реагу-
ють на розмови про те, що армія 
могла б уникнути такої кількості 
жертв. Політичний активіст 
Могаммед Алі Талібаб показує 
шрам на обличчі після пора-
нення на демонстрації проти 
«Братів-мусульман» торік: «Я 
добре знаю, наскільки серйоз-
ними можуть бути погрози ісла-
містів, їхні ідеї небезпечні, але 
мене шокує, що така величезна 
кількість людей готова заплю-
щити очі на загибель мирного 

щОБ ДОВеСТи СВОю 
ПРАВОТУ, ОБиДВІ СТОРОНи  
І НА ТеЛеБАЧеННІ, 
І В СОЦІАЛьНих МеРежАх 
СПиРАюТьСЯ Не НА 
РОЗПОВІДІ ОЧеВиДЦІВ,  
А НА ВІДеО
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населення. Вони перестали чути 
одне одного. Коли я скажу, що 
відповідальність лежить на ар-
мії, адже саме вона має можли-
вість контролювати ситуацію, 
мене одразу ж звинуватять у під-
тримці терористів, до того ж на-
віть ті, з ким ми разом виступали 
проти армії на площі Тахрір під 
час революції. «Брати-мусуль-
мани» також сліпо виправдову-
ють своїх лідерів, уникають роз-
мов про вбивства під час мину-
лих протестів, тортури у 
в’язницях, а винним у економіч-
них проблемах досі називають 
режим Мубарака, хоча протягом 
останнього року саме вони мали 
всю повноту виконавчої і зако-
нодавчої влади, а також слухняні 
медіа».

Карім мешкає неподалік ме-
четі Раба Аддавія, де розташу-
вався сидячий протест. Він напо-
лягає, що під час розгону з його 
будинку по поліцейських та ар-
мії стріляли снайпери «Братів-
мусульман». Могаммед не є над-
 то релігійним, критично ставиться 
до руху, хоча вся його родина – 
ревні прихильники братства. 

Амр Гашем Рабі з Центру по-
літичних і стратегічних дослі-
джень «Аль-Ахрам» однією з при -
чин хаотичних та жорстких дій 
ісламістів називає масові арешти 

лідерів «Братів-мусульман». За 
його словами, протягом остан-
нього місяця понад 70% ватаж-

ків ісламістів опинилися за ґра-
тами. Члени організації не 
знали, як діяти інакше: «Небез-
пека полягає в тому, що від «бра-
тів» може відколотися чимала 
частина розлюченої молоді, яка 
за відсутності лідерів, якщо їй 
заборонять брати участь у полі-
тичному житті, не бачитиме ін-
шого виходу, аніж збройна бо-
ротьба». 

Єгипетський журналіст Гі-
шам Аллам, спираючись на свої 
джерела, пояснює, що конфлікт 
може переміститися з міста на 
Синайський півострів. Там на 
доволі великій території, яку ар-
мії важко контролювати, нині є 
близько тисячі джихадистів, які 
пообіцяли помститися за заги-
блих «Бра тів-мусульман». Мате-
ріал Гіша  ма опублікували за 
добу до того, як ісламісти стра-
тили на Синаї 25 військових. 

Два місяці тому через редак-
ційний тиск він звільнився з од-
нієї із найвпливовіших газет 

«Ель-Ватан». «Ситуація зайшла 
в глухий кут, – міркує журналіст. 
– Населення перестало сприй-
мати події в розвитку, не хоче го-
ворити про конкретні дії та 
вчинки, часом помилкові, а 
сліпо підтримує ближчу їм полі-
тичну чи релігійну силу. Будь-
які дискусії про безробіття, 
низькі зарплати, брак справед-
ливості, недіючу систему право-
суддя чи погану освіту перево-
дяться в площину релігії та ідео-
логії. Так, для консервативного 
єгипетського населення, а це чи-
мала частина суспільства, той, 
хто згадує Бога, чесніший, а його 
бізнес за визначенням не корум-
пований. Тоді як для тих, хто 
остерігається ісламізації, будь-
яка дія «Братів-мусу  льман» ста-
новить приховану загрозу. Єгип-
тяни, а разом із ни  ми й світ, на-
магаються з’ясувати, яка сторона 
«завжди права», а хто «завжди 
помиляється». 

Нинішні погляди двох сто-
рін конфлікту не мають точки 
перетину, як не перетинаються 
дві стіни вздовж кількакіломе-
трової магістралі, що веде з ае-
ропорту до центру міста, де на 
одній стороні графіті, які засу-
джують військових, а на про-
тилежній ті самі слова про 
«Братів-мусульман». 

Єгипетські зарп-
лати порівняно не-
великі – від €100 
на місяць у вулич-
ного торгівця до 

€250 у держслуж-
бовця з чималим 

стажем і аж до 
€750 у менеджерів 
середньої ланки в 
банках. Тоді як ви-
трати невеликі. Ро-
дина, що мешкає у 
п’ятикімнатному 

помешканні в ста-
рому районі міста, 
може платити €1 за 
газ, €5 за електрое-

нергію і €10 за 
оренду квартири. 
Це стосується тих, 
чиї батьки сплачу-

вали високу оренду 
в 1970-ті роки і за 
старою схемою 

досі мають право 
розраховуватися за 

житло за цінами 
минулого століття. 

Утім, винаймати 
таке саме помеш-

кання в новому ра-
йоні Каїра кошту-

ватиме від €300 до 
€500 на місяць

КОМеНДАНТСьКА ГОДиНА 
ЗАВДАє СУТТєВих ЗБиТКІВ 
еКОНОМІЦІ єГиПТУ



У січні 2013 року 
рівень токсичності 
повітря в Пекіні у 

40 
разів перевищив 

показники,  
які ВООЗ вважає 

безпечними

Китай споживає 

40–45% 
світових запасів 

вугілля, міді, сталі, 
нікелю, алюмінію 

та цинку – 
масштаби і 

швидкість розвитку 
країни свідчать про 

серйозність 
екологічної 
проблеми

Протягом 
наступних п’яти 

років Піднебесна 
задекларувала 

витратити  

$275 
млрд  

на поліпшення 
якості 

атмосферного 
повітря – ця сума 

дорівнює ВВП 
Гонконгу та вдвічі 

більша за щорічний 
бюджет КНР на 

оборону
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Очищення Китаю

«П
екло – це густоза-
селене і загазо-
ване місто, поді-
бне до Лондона», 

– писав 1819 року Персі Біші 
Шеллі. Така характеристика під-
ходить багатьом сьогоднішнім 
китайським містам, адже, як і 
Велика Британія на початку XIX 
століття, КНР переживає стрімке 
зростання зав дяки розвитку 
промисловості. У Піднебесній, 
як і у Сполученому  Королівстві 

того часу, праг  нення до збага-
чення переважає над бажанням 
мати чисте повітря, тож китайці 
викидають в атмосферу всі мож-
ливі відходи. Однак нині країна 
взялася за прибирання, мабуть, 
швидше, ніж колись Туманний 
Альбіон.

Якби Китай просто йшов 
шляхом багатих країн – від бід-
ності через забруднення до сві-
жого повітря, не варто було б пе-
рейматися (якщо тільки ви не 
живете в одному з тих пекельних 
міст). Але неможливо проводити 
паралелі з двох причин. По-
перше, важливе значення має 

епоха. Коли британська індустрі-
альна машина почала рухатися 
вперед, рівень вуглекислого газу 
в атмо сфері був на тому самому 
рівні, що й тисячу років тому. 
Нині він удвічі вищий, і до по-
значки 450 часток на мільйон, 
який більшість учених вважають 
критичним, лишилося небагато. 
По-друге, географічні умови. Ки  -
тай – величезна країна з еконо-
мікою, що стрімко розвивається, 
тож її вплив на весь світ набагато 
більший, ніж будь-якої іншої 
країни.

ПОДих ДРАКОНА
Від гидоти, яку вивергають ки-
тайські заводи, страждають на-
самперед ті, кому не пощастило 
жити поблизу них. У січні 2013 
року рівень токсичності повітря 
в Пекіні у 40 разів перевищив 
показники, які Всесвітня органі-
зація охорони здоров’я (ВООЗ) 
вважає безпечними. Десята час-
тина фермерських угідь отруєна 
хімікатами та важкими мета-
лами. Половина води, що поста-
чається містянам, непридатна 
навіть для того, щоб митися, а 
про пиття годі й казати. У північ-
ній частині країни внаслідок за-
брудненого повітря середня три-
валість життя зменшилася на 
п’ять із половиною років.

Як наслідок – Китаєм проко-
тилася хвиля протестів, зокрема 
й за участю середнього класу, 
який обурюється бездіяльністю 
можновладців. Влада побою-
ється, що екологічний активізм 
може закласти підвалини для 
більш широкої політичної опози-
ції. Тому й вирішує проблему за-
бруднення двома способами: 
пом’якшенням його негативних 
наслідків і придушенням протес-
тів. У результаті екологічних ак-
тивістів запроторили до в’язниці 
й планується обмежити право-

Найбільший забруднювач повітря у світі заходився «озеленятися». 
Влада Китаю побоюється, що екологічні протести можуть 
активізувати політичну опозицію. Тому й вирішує проблему 
забруднення двома способами: пом’якшенням її негативних 
наслідків і придушенням виступів 
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вий нагляд за рахунок монополі-
зації затвердженим державою 
органом екологічних судових 
процесів. Водночас влада вкладає 
гроші в очищення країни. Нещо-
давно пролунала заява, що про-
тягом наступних п’яти років Ки-
тай витратить $275 млрд на по-
ліпшення якості повітря – ця 
сума дорівнює ВВП Гонконгу й 
удвічі більша за щорічний бю-
джет на оборону. Тож навіть за 
китайськими стандартами то ве-
ликі кошти.

Темпи, з якими КНР вирішує 
проблему місцевого забруднен-
 ня, є внутрішньою справою кра-
їни. Але викиди китайських за-
водів – це ширша проблема, 
адже йдеться про забруднення 
глобального ресурсу – атмо-
сфери. Масштаби та швидкість 
розвитку Піднебесної – країна 
споживає 40–45% світових запа-
сів вугілля, міді, сталі, нікелю, 
алюмінію та цинку – свідчать 
про серйозність питання. З 1990 
року обсяг вуглекислого газу, що 
струмує з китайських промисло-
вих труб, зріс із 2 млрд т на рік 
до 9 млрд т і становить майже 
30% загальносвітового обсягу 
викидів. Китай продукує майже 
вдвічі більше CO2, ніж США, а 
середньостатистичний китаєць 
продукує таку саму кількість вуг-
лекислого газу, що і європеєць. 
Навіть якщо зменшити показ-
ники на чверть з урахуванням 
викидів від експорту, цифри все 
одно вражають.

УСЯ НАДІЯ НА КиТАйСьКІ 
МАСШТАБи
Влада Китаю намагається зни-
зити ці тривожні цифри. Вона 
обмежує кількість енергії, яку 
споживають великі компанії для 
випуску одиниці готової продук-
ції, а також розвинула гідні по-
диву галузі сонячної та вітрової 
енергетики. Однак встанов-
лення цілей та виконавчих по-
станов для зменшення викидів 
не дуже ефективні. Переважно 
від них відмовляються на рівні 
місцевих угод між урядовцями 
та керівниками великих держав-
них компаній, які мають біль-
ший стимул для досягнення еко-
номічних цілей, створення робо-
чих місць, нарощення виробни-
цтва тощо. А в умовах сповіль-
нення економіки виникає сер-
йозніший тиск на владу щодо 
обмеження екологічних стандар-
тів та послаб  лення контролю. На-

віть в автократичній державі лі-
дери мусять реагувати на тиск із 
боку менеджерів середньої 
ланки.

Якщо Китаю не вдасться сут-
тєво зменшити викиди вугле-
кислого газу, іншим країнам до-
ведеться скорочувати їх більше, 

ніж тепер, що малоймовірно, 
або світ муситиме шукати інші 
шляхи розв’язання проблеми. 
Тобто досліджувати можливості 
геоінженерії або інвестувати у 
розвиток технологій для при-
стосування до вищої темпера-
тури повітря, наприклад, виве-
дення стійких до посухи зерно-
вих.

Утім, ще не все втрачено у 
справі очищення Піднебесної. 
Країна вразлива до зміни клі-
мату. Найперший ризик – багато 
китайців живуть на рівні моря, а 
отже, його підняття загрожує їм 
більше, ніж будь-кому іншому. 
Тож тамтешні лідери знають, що 
є потреба в ефективніших захо-
дах для зміни ситуації. Одне з 
очевидних рішень – податок на 
викиди діоксиду вуглецю, що, на 
відміну від планових показників, 
забезпечить вищу прозорість та 
викликатиме менше дискусій. 
Уряд пообіцяв запровадити та-
кий податок і, безумовно, мусить 
так зробити.

Китай швидше просувати-
меться вперед, якщо матиме на-
лежний приклад. Попри невдалі 
спроби укласти глобальну угоду 
про викиди вуглекислого газу, 
країни Заходу мають надалі да-
вати приклад для наслідування. 
Крім того, США і КНР досягли 
певного прогресу в двосторонніх 
переговорах. Нещодавно вони 
домовилися про зменшення ви-
кидів гідрокарбонатів (особливо 
небезпечного парникового газу), 
зниження рівня діоксиду вуг-
лецю та викидів із великоваго-
вих транспортних засобів. Непо-
ганий початок! Заможним дер-
жавам варто витрачатися на під-
тримку відповідної програми 
Китаю, адже кожен витрачений 
на цю справу долар – це дещо 
більше за долар, витрачений на 
місцевому рівні.

Для решти світу географічні 
масштаби Китаю мають свої 
плюси і мінуси: країна не може 
нехтувати своїми обов’язками. 
Національна політика Піднебес-
ної, на відміну від будь-якої ін-
шої країни, крім США, має гло-
бальне значення. Якщо вона і 
далі викидатиме відходи в ат-
мосферу, постраждають китайці 
і не лише вони. Водночас якщо 
КНР прагне якось зарадити гло-
бальному потеплінню, то муси-
тиме зменшити власні викиди, і 
від цього буде користь й усім ін-
шим. 
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Румуни почали 
збирати підписи за 
перейменування 

своєї країни на 
Дакію. Автори 

петиції 
наголошують, що в 

такий спосіб, 
зокрема, прагнуть 
позбутися асоціації 

назви держави із 
циганами-ромами. 

Лист мають 
скріпити своїм 

розчерком 150 тис. 
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стала предметом 
розгляду в 

парламенті країни
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Табір іде в єС
Європейські країни, що потерпають від ромської навали, 
відчайдушно намагаються знайти толерантний спосіб  
боротьби з нею

Автор: 
Майкл Бініон,  

Велика Британія

У 
Лондоні посеред дороги, 
за кілька метрів від феше-
небельних готелів і роз-
кішних салонів-магазинів, 

які продають Rolls Royce мільйо-
нерам, розкинувся ромський та-
бір. Близько 60 румунських ци-
ган жили під деревами централь-
ної роздільної смуги Парк- 
лейн, спали просто неба, засмічу-
ючи територію недоїдками фаст-
фуду, брудними спальними під-
стилками, поламаними валізами 
та сміттям і перетворюючи міс-
цеві зарості на публічні туалети.

НАСЛІДКи НАБІГУ
Удень вони жебракували на ву-
лицях Вест-Енда, вешталися біля 
туристичних кіосків, підчищали 
кишені перехожих, обкрадали 
крамниці, порпались у сміт  тєвих 
баках, шукаючи одяг для себе або 
речі, які можна продати. А вве-
чері розлягались в імпровізова-
ному таборі, сушили одяг на де-
ревах, випивали, курили і грали 
в карти.

У дорогих крамницях Вест-
Енда обурювалися. Власники ка-
зали, що через бруд мусили від-
білювати тротуар поблизу своїх 
закладів. Кінозірки та інші зна-
менитості, які зупинялися в го-
телі Dorchester, були шоковані, 
наштовхуючись на ромів, коли 
виходили з нього. Як повідомляє 
місцева рада, платники податків 
віддали ₤500 тис. за рік за при-
бирання сміття, боротьбу з ци-
ганським жебракуванням та від-
мивання вулиць і ґанків від по-
бутових відходів.

Минулого місяця поліція ви-
рішила діяти. Було влаштовано 
облаву на табір, ромів змусили 
спакувати свої мішки й сісти в 
автобуси. Усім їм запропонували 

безкоштовні квитки на літак до-
дому в Румунію, але з пропозиції 
скористалися лише 19 осіб. Реш-
 та відмовилася летіти й за кілька 
днів повернулася до Вест-Енда – 
вештатися головними торговель -
ними вулицями, спати в парках 
та на кільцевих транспортних 
розв’язках.

Нині Велика Британія, як і 
решта Європи, відчайдушно на-
магається вигадати спосіб бо-
ротьби з припливом циган, які 
ринули з Румунії після вступу 
країни до Європейського Союзу. 
За останні п’ять років у Франції, 
Іспанії та Італії з’явилися сотні 
їхніх таборів, що провокують на-
пади, акції протесту й фізичні 
розправи з боку місцевих меш-
канців. Банди румунських ромів 
звинувачують у злочинних діях 
та антисоціальній поведінці: ма-
лих дітей вони відправляють 
красти, лазять по чужих кише-
нях, встановлюють на банкомати 
фальшиві пристрої для зняття 
коштів.

В Іспанії було зафіксовано 
хвилю пограбувань біля банко-
матів на чолі з циганами: не-
рідко діти хапали гроші й тікали, 
поки клієнта відволікали до-
рослі зловмисники. За повідом-
леннями мадридської поліції, 
95% хлопчиків та дівчаток віком 
до 14 років, які піймалися на ву-
личних крадіжках, були ромами 
з Румунії. Більш ніж тисяча ци-
ган живе у одному з численних 
таборів на околицях іспанської 
столиці. Щодня дітлахи вируша-
ють ізвідти до міста, де крадуть і 
жебракують, а якщо поверта-
ються без грошей, то дістають 
стусанів від своїх наглядачів.

БОРОТьБА  
З «ВОЛОЦюГАМи»
Під час Олімпійських ігор 2012-
го в Лондоні до Великої Британії 
прибула команда румунських 

поліцейських для вирішення 
ромської проблеми, згодом Вест-
мінстерська районна рада про-
сила їх повернутись. Остання по-
відомляє, що торік 200 із 292 же-
браків, затриманих у центрі Лон-
дона, були румунами. Один із 
чиновників написав румунсь ко-
 му послу листа з проханням 
щодо серйозніших дій у боротьбі 
з імміграцією до Сполученого 
Королівства. «Це якась сізіфо  ва 
праця: виганяєш їх з одного 
міс ця, а вони виринають в ін-
шому», – каже він. Посол Руму-
нії Йон Жинґа заявив, що для 
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його країни «неприйнятні» ру-
муни, причетні до будь-яких 
злочинних дій. За його словами, 
непристойна поведінка деяких 
його співвітчизників не повинна 
впливати на репутацію всієї ру-
мунської громади. Минулого мі-
сяця кількадесят іммігрантів із 
тієї самої країни були вигнані з 
табору на місці колишнього фут-
больного майданчика в північ-
ній частині Лондона. Табір ки-
шів паразитами. Лише п’ятеро 
затриманих мали дозвіл на ро-
боту у Великій Британії. Однак 
ситуація погіршується. Згідно з 
останнім опитуванням, кожен 
десятий румун (не всі вони є ци-
ганами) планує від січня, коли за 
законами ЄС британський уряд 
зобов’язаний відкрити ринок 
праці для всіх жителів їхньої 
країни, податися до Сполученого 
Королівства. Вони матимуть до-
звіл на тримісячне перебування 
там. Якщо не працюватимуть, то 
зобов’язані будуть поїхати, од-
нак багато хто може відразу-таки 
повернутися.

Деякі держави уже мали 
спра  ву із силовими методами 

громадян, невдоволених напли-
вом ромів. У Італії останніх 
мешкає приблизно 150 тис. – 
більшість у таборах на околицях 
великих міст: Рима, Неаполя та 
ін. 2010 року група активістів 
підпалила табір у Неаполі після 
ареш  ту молодого цигана за зви-
нуваченням у спробі вкрасти 
дитину. Урядові Сільвіо Берлус-
коні закидали використання ан-
тиромських настроїв у політич-

них цілях, а кандидат від його 
партії в мери столиці пообіцяв 
виселити 20 тис. «волоцюг та 
іммігрантів», які порушили за-
кон.

Інші італійські політики за-
йшли ще далі. Умберто Боссі, лі-
дер праворадикальної партії 
«Північна ліга», настроєної про-
 ти прибулих, заявив, що атака на 
неаполітанський табір була зро-
зумілою. «Люди зроблять те, чо-
го не можуть політики», – сказав 
він. А міністр внутрішніх справ 
запропонував зняти відбитки 
пальців у всіх ромів, що мешка-
ють у таборах, включно з дітьми. 
Справа викликала гнів та обу-
рення: єврейські угрупован  ня 
порівняли цей план із нацист-
ськими гоніннями проти їхніх 
одноплемінників.

Ніколя Саркозі, бувши фран-
цузьким президентом, запрова-
див суворі заходи проти циган-
ських іммігрантів і 2009-го де-
портував 10 тис. ромів додому –  
в Румунію та Болгарію. Наступ-
ного року було вислано ще 
8300 осіб. Лідер офіційного Па-
рижа заявив, що в його країні іс-
нує 539 нелегальних циганських 
таборів, і пообіцяв ліквідувати 
половину з них упродовж трьох 
місяців – після сутичок ромів із 
поліцією у багатьох тамтешніх 
містах. Європарламент та євро-
пейські уповноважені особи роз-
критикували його дії як расист-
ські. 2010 року єврокомісар з пи-
тань юстиції Вівіан Редінґ на-
звала депортації «ганьбою» і по-

рівняла їх із висилками євреїв 
під час Другої світової війни. 
Тоді розлючений Саркозі запро-
понував Люксембургу – рідній 
країні Редінґ – прийняти всіх не-
бажаних у Франції ромів.

Перебуваючи в опозиції, лі-
дер Соціалістичної партії Фран-
суа Олланд активно критикував 
заходи Саркозі, але, опинившись 
при владі, продовжив депорта-
ції. Редінґ заявила, що всі дії со-
ціалістичного уряду тримає «під 
наглядом». А минулого місяця 
французький політик Жиль Бур-
дуле викликав обурення своєю 
заявою, мовляв, шкода, що Гіт-
лер «не вбив усіх» циган. Коли 
він відвідав нелегальний табір у 
Шоле (регіон Пеї-де-ла-Луар), 
роми оточили його й почали 
цькувати. Тепер йому загрожує 
виключення з партії. 

ДжеРеЛА ПРОБЛеМи
Коріння проблеми слід шукати 
в Румунії, де роми потерпають 
від тиску й ворожого ставлення 
впродовж кількох поколінь. 
Здебільшого вони злидарюють. 
2007 року Дитячий фонд ООН 
(ЮНІСЕФ) повідомив, що 
близь  ко 70% циган живуть без 
водопроводу. Деякі злочини, 
очевид  но, пов’язані зі злид-
нями, та здебільшого вони є на-
слідком експлуатації дітей на 
чолі з професійними кримі-
нальниками, які користаються з 
нової свободи необмеженого 
пресування територією Євро-
пейського Союзу. Со  ціальні пра-
цівники, які зай маються циган-
ськими дітьми, заарештова-
ними в Іспанії та Італії, кажуть, 
що із більшості виростуть зако-
ренілі злочинці.

Для всієї Європи спогади про 
нацистські переслідування та 
розправи над циганами усклад-
нюють будь-які плани щодо ви-
селення нелегальних іммігран-
тів. Їхня присутність спричинює 
масове обурення й соціальний 
безлад, однак усі визнають, що 
необхідно більше перейматися 
джерелами проблеми: злочинні-
стю, структурою родини та кочо-
вим способом життя. Небезпека 
полягає в тому, що, попри суворі 
заходи Європи у відповідь на 
дрібні злочини ромів-іммігран-
тів, групи активістів можуть узя-
 ти закон у свої руки і влаштувати 
самосуд, а відтак циганам слід 
чекати на нову хвилю насилля й 
дискримінації. 

ДЛЯ ВСІєї єВРОПи  
СПОГАДи ПРО НАЦиСТСьКІ 
ПеРеСЛІДУВАННЯ ТА 
РОЗПРАВи НАД ЦиГАНАМи 
УСКЛАДНююТь БУДь-ЯКІ 
ПЛАНи щОДО ВиСеЛеННЯ 
НеЛеГАЛьНих ІММІГРАНТІВ
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хвала 
лінощам
Бізнесмени були б успішнішими,  
якби менше працювали й більше думали

Ч
исленні бізнес-гуру весь 
час розповідають нам, як 
ми можемо й мусимо ста-
вати продуктивнішими. 

Шеріл Сендберґ у книжці «Lean 
In» («Зроби це!») закликає жі-
нок, які хочуть просуватися впе-
ред, докласти до цього макси-
мальних зусиль. Джон Бернард 
дає серйо  зну пораду щодо ве-
дення бізнесу в ногу з часом у 
своїй розвідці «Business at the 
Speed of Now» («Бізнес у темпі 
сьогодення»). Майкл Порт роз-
повідає, як процвітати торгівцям 
у «Book Your self Solid» («Як за-
безпечити себе замовленнями»). 
А на випадок, якщо ви раптом 
подумали, ніби можете урвати 
для себе кілька зайвих хвилин, 
Кейт Ферразі застерігає: «Never 
Eat Alone» («Ніколи не їжте на 
самоті»).

Утім, брак руху не головна 
проблема бізнес-світу, навпаки, 
підприємці забагато на себе бе-
руть. Вони надміру відволіка-
ються, переривають роботу, за-
надто дбають про підтримку 
форми, що призводить до гіпер-

трофованої зайнятості. Гол-
ландці говорять про vergader-
ziekte (хворобу зустрічей) і пере-
конані, що марнують на них най-
більше часу. Однак минулорічне 
дослідження Глобального інсти-
туту МакКінзі (MGI) свідчить, 
що електронні листи поглина-
ють його ще більше: встанов-
лено, що висококваліфіковані 
офісні працівники витрачають 
понад чверть робочого дня на їх 
написання й отримання відпові-
дей.

Яке з цих проклять сучасного 
бізнес-життя є гіршим – наразі 
відкрите питання. Та очевидно, 
що офісні працівники весь час 
займаються безглуздою діяль-
ністю. Менеджери допускають 
кількагодинні наради. Їхні під-
леглі строчать електронні листи, 
бо це не вимагає від них зусиль 
та мозкової активності. Уся 
менеджмент-індустрія загрузла 
в механічній роботі.

Популярні заклики «зроби 
це!» призвели до епідемії понад-
нормової роботи, особливо у 
Сполучених Штатах. Амери-

канці гарують по вісім з полови-
ною годин на день, а отже, тру-
дяться біль  ше, ніж станом на 
1979 рік. Відповідно до минуло-
річних досліджень центрів 
контролю і профілактики захво-
рювань у США, майже третина 
дорослого населення, що пра-
цює, спить по шість або менше 
годин на добу. Інше опитування, 
проведене торік компанією Good 
Technology, яка забезпечує під-
приємців надійними мобіль-
ними системами, виявило, що 
понад 80% респондентів працю-
ють, навіть полишивши стіни 
офісу, 69% не можуть заснути, не 
перевіривши вхідних листів, а 
38% весь час зазирають у свою 
електронну пош ту за обіднім 
столом.

Як наслідок – людям, зайня-
тим видуманою роботою, склад-
ніше зосередитися на реальній. 
За словами Терези Амабайл із 
Гарвардської бізнес-школи, яка 
провела масштабне дослідження 
стосовно роботи й креативності, 
працівники є більш творчими і 
винахідливими у дні, коли не пе-

Понад  

80% 
 людей працюють, 
навіть полишивши 

стіни офісу,  
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вхідних листів, а 
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ревантажені роботою, на відміну 
від днів, коли напружено працю-
ють і на них сиплеться купа непе-
редбачуваних завдань. 2012 ро  ку 
Глорія Марк із Каліфорнійського 
університету (м. Ервайн) разом із 
двома колегами на п’ять днів по-
збавила 13 айтішників електро-
нної пошти й пильно за ними 
спостерігала. Виявилося, що без 
цього люди довше концентрува-
лися на задачах і мали менше 
стресів.

Тож час спробувати іншу 
стратегію – «розслабся!» замість 
«зроби це!». Чимало визначних 
людей обстоювали розслаб-
лення. Лорд Мельбурн – улюб-
лений прем’єр-міністр королеви 
Вікторії – вихваляв переваги 
«професійної бездіяльності». 
Герберт Асквіт обрав для себе 
політику «почекай – побачиш», 
коли займався роботою. Рональд 
Рейґан також був переконаний, 
що перепрацьовувати шкідливо: 
«Справ ді, від завзятої роботи ще 
ніхто не помирав, – сказав він. – 
Однак, гадаю, не варто переві-
ряти». Цю стару добру традицію 
люди втопили в болоті нарад і 
повідомлень. Необхідно відро-
дити її, поки ми не запрацюва-
лися до смерті.

Розслаблення передусім за-
безпечить дивіденди людям кре-
ативних професій, що мають бути 
центром сучасної економіки. На 
початку 1990-х років психолог 
Міхай Чиксентміхаї звернувся до 
275 творчих особистостей із про-
ханням узяти в них інтерв’ю для 
своєї майбутньої книжки. Тре-
тина взагалі не потрудилася від-
повісти, ще третина відмовилася. 
Гуру в царині менеджменту Пітер 
Друкер пояснив їхню поведінку 
так: «Одна з таємниць продук-
тивності праці – величезний ко-
шик, куди скидають усі запро-
шення на кшталт ваших». Най-
важливіший ресурс креативних 
людей – це час (а надто безпе-
рервні тривалі проміжки), а голо-
вними їхніми ворогами є ті, хто 
намагається його вкрасти через 
електронні листи чи зустрічі. На-
справді люди креативних профе-
сій можуть перебувати на піку 
продуктивності, коли, як вида-
ється вибагливим керівникам, 
б’ють байдики.

У виграші буде й саме началь-
ство. Топ-менеджери показують 
найкращі результати, коли займа-
ються стратегією, а не поточними 
операціями, тобто стежать за тим, 

щоб компанія рухалась у правиль-
ному напрямку, а не виконувала 
плани. На посаді генерального ди-
ректора General Electric Джек 
Велч, як він каже, марно витрачав 
щонайменше годину на день, 
«просто дивлячись у вікно». А 
Білл Ґейтс, очолюючи Microsoft, 
потребував щороку двох «тижнів 
на роздуми» – зачинявся у від-
людному котеджі. Автор відомої 
книжки «Good to Great» («Від до-
брого до великого») Джим Кол-
лінз радить усім керівникам скла-
дати «стоп-перелік». Яку зустріч я 
можу скасувати? Якого обіду можу 
уникнути?

МеНШе –  
Це ЯК МІНІМУМ БІЛьШе
Ці поради стосуються й менедже-
рів нижчої ланки. Кейт Мерніґен 
зі Школи менеджменту Келлоґа у 
книжці «Do Nothing» («Нічого не 
робіть») – одному з небагатьох 
бізнес-порадників, у яких розгля-
нуто проблему надмірної праці, – 
стверджує, що найкращі мене-
джери повинні зосереджуватися 
на встановленні належних пра-
вил роботи: наймати правильних 
людей, створювати для них про-
думані стимули, а тоді давати сво-
боду дій. Як приклад він наво-
дить історію компанії Eastman 
Kodak часів її розквіту. Унаслідок 
корпоративної реорганізації ма-
леньке відділення залишилося 
без уваги: випадково його поки-
нули напризволяще без керів-
ника й лінії зв’язку з централь-
ним офісом. Компанія згадала 
про свою філію лише завдяки ві-
тальній листівці від клієнта, який 
дякував за роботу останньої.

Неробство може заходити 
надто далеко. Менеджери відігра-
ють важливу роль у координації 
виконання складних завдань та 
дисциплінуванні лінюхів. Деякі 
творчі люди ніколи нічого не до-
водили б до кінця, якби залиша-
лися сам-на-сам зі своїми проек-
тами. Однак, поза сумнівом, слід 
замислитися про суттєве змен-
шення завантаженості – раціона-
лізувати користування електро-
нною поштою, скоротити зустрічі 
й позбутися занадто доскіпливих 
босів. Стратегія «зроби це» наразі 
має негативний ефект, тож час 
спробувати радикальніший під-
хід – «розслабся». 

Київ (вул. Лисенка, 3):
27 серпня, 18:00 – презентація книжки спогадів 
співзасновника Української гельсінської спілки Миколи 
Руденка «Найбільше диво – життя». Спільно з 
видавництвом «Кліо».
29 серпня, 18:00 – рапорт про стан культури та НГО в 
Україні. Спільно з Польським Інститутом у Києві.
30 серпня, 18:00 – проект «Аудіокниги для людей із 
вадами зору»: презентація аудіовидання вибраних 
віршів Леоніда Кисельова.

Київ (вул. Спаська, 5):
27 серпня, 18:00 – презентація роману Віктор� 
Гранецької «ТІЛО тм». Спільно з видавництвом «КСД».

Львів (просп. Свободи, 7):
27 серпня, 18:00 – розмова з італійським дослідником 
європейської економіки Паскуале Трідіко «Україні 22. 
Що говорять про нас за кордоном?».
28 серпня, 18:00 – зустріч зі світовою зіркою книжко-
вої ілюстрац� Валерією Соколовою та презентація � 
книжки «Белла-балерина». Спільно з Видавництвом 
Старого Лева.

27–30 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 



Потяг у майбутнє

П
івстоліття тому Франція 
та Японія стали першо-
прохідцями у викорис-
танні високошвидкісних 

потягів. Невже настала черга 
США? Торік каліфорнійська 
влада виділила $7,7 млрд на бу-
дівництво такої залізниці. Якщо 
її вдасться завершити, вона спо-
лучить Сан-Франциско й Лос-
Анджелес, а також матиме від-
галуження до Сакраменто й 
Сан-Дієго. Перша частина ко-
шторису проекту, який, за оцін-
ками, обійдеться у $68 млрд, 
буде використана на прокла-
дання гілки завдовжки 210 км 
між містами Фресно та Бейкерс-
філд. Але факт виділення гро-
шей іще не означає, що заліз-
ницю справді прокладуть. Про-
ект, м’яко кажучи, не зажив по-
пулярності. Ним передбачено 
величезні витрати (радше за 
все, дуже приблизні, адже за-
звичай великі інфраструктурні 
проекти сягають за межі бю-
джету), а до того ж залізниця 
може виявитись не такою і 
швидкою. Заплановано зробити 
короткі відстані між числен-
ними станціями, а тому потяги 
рідко набиратимуть задекларо-

вану максимальну швидкість – 
350 км/год.

На щастя, в Каліфорнії вдо-
сталь винахідливих людей. Один 
із них – Елон Маск, гіперактив-
ний керівник Tesla Motors (ком-
панії, що спеціалізується на елек-
тромобілях) та SpaceX (вироб-
ника космічних ракет). Крім того, 
він очолює раду директорів ком-
панії Solar City, профілем якої є 
сонячна енергія. Понад усе па-
нові Маску подобається здійсню-
вати революції у сфері високих 
технологій. Він вважає, що вига-
дав для Каліфорнії кращий засіб 
пересування, аніж стандартні ви-
сокошвидкісні потяги. Вперше 
Елон Маск, який знається на пі-
арі не гірше, ніж на технологіях, 
заговорив про свій проект під на-
звою Hyperloop (англ. «гіпер-
петля») торік – і заінтригував усіх 
таємничим задумом.

ПОВІТРЯНА ВиГАДКА  
ПАНА МАСКА
12 серпня усе розкрилося за-
вдяки короткому повідомленню 
на сайтах Tesla і SpaceX. Річ у 
тім, що пан Маск пропонує від-
родити давню фантастичну ідею 
вакуумного потяга, однак із 

кількома важливими уточнен-
нями. Hyperloop возитиме паса-
жирів Каліфорнією зі швид-
кістю більш ніж 1200 км/год 
(більшою ніж у реактивного лі-
така), що дасть змогу подолати 
відстань між Сан-Франциско й 
Лос-Анджелесом менш ніж за 
30 хв, тоді як та сама подорож 
високошвидкісним потягом 
триватиме понад дві з полови-
ною години. Новий експрес має 
працювати на сонячній енергії і 
потребує меншої площі, порів-
няно з високошвидкісною заліз-
ницею, а також скромнішого фі-
нансування. Потенційний бю-
джет, за словами Елона Маска, 
становить близько $6 млрд – це 
менше за десяту частину ко-
штів, запланованих для його 
більш традиційної конкурентки.

Проект вакуумних потягів 
(уперше описаних 1910 року ві-
домим піонером ракетної тех-
ніки Робертом Ґоддардом) пе-
редбачає, що рухомий (чи, точ-
ніше, підвішений) склад просу-
вається всередині герметично 
закритих труб, із яких вика-
чано все повітря. Таким чином, 
ніщо не затримує потягів на 
шляху, і вони можуть досягати 

Мільярдер, розробник  
проекту колонізації  

Марса Елон Маск збирається 
модифікувати  

залізницю
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шаленої швидкості. Ґоддард 
планував, що такий експрес 
(було також запропоновано 
магнетичну левітацію замість 
коліщат) може рухатися зі 
швидкістю 1600 км/год.

Цей та інші проекти тран-
спортних труб стали джерелом 
натхнення для багатьох митців-
футуристів. Але жоден із них не 
був реалізований, тому що за-
безпечити вакуум у довгому ту-
нелі дуже складно. Під час па-
діння тиску насоси мають пра-
цювати набагато активніше, 
щоб позбутися залишку моле-
кул повітря. Найменше його 
проникнення може вивести з 
ладу готовий вакуумний екс-
прес, що пересувається лише за 
умови його повної відсутності 
попереду, й загальмувати рух. 
Саме тому Hyperloop – це не зо-
всім вакуумний потяг. Пан Маск 
планує викачати із труб достат-
ньо повітря, щоб забезпечити 
принаймні шосту частину тиску, 
зафіксованого на його улюбле-
ному Марсі, або тисячну – того, 
який буває на рівні моря в нас 
на Землі. Відтак опір повітря 
буде достатньо низьким для 
того, щоб потяг рухався за трохи 
іншим принципом.

Головне – викачати повітря, 
що накопичується у трубі власне 
попереду рухомого складу 
(згідно із планом, потяг матиме 
окремі відсіки, розраховані на 28 
пасажирів кожен), за допомогою 
відвідного пристрою, а потім по-
збутися його в задній частині 
ешелону. Однак деяку частину 
«атмосфери» буде перенаправ-
лено з боків за допомогою спеці-
ального шасі для створення бу-
фера, що не даватиме відсікам 
торкатися стін тунелю.

Кожен відсік запускати-
меться за допомогою лінійно-
індукційного електродвигуна (їх 
також випробовують як ката-
пульти для авіаносців), а стар-
тові індукторні мотори на кож-
них 110 км шляху підтримувати-
муть високу швидкість. Дістав-
шись до місця призначення, від-
сік проминатиме двигун, який 
працював у зворотному на-
прямку, конвертуючи свою кіне-
тичну енергію в електричну, яка 
може бути використана для ба-
тарей або моторів на шляху. 
Мова зараз про Каліфорнію, 
тому джерелом енергії будуть со-
нячні колектори, встановлені на 
даху труби.

МеРТВА ПеТЛЯ
Усе це наразі теорія. Скептики 
побоюються, що пасажирам не 
сподобається перспектива сидіти 
в закритій капсулі і мчати стале-
вою трубою мало не зі швид-
кістю звуку. Виникають, воче-
видь, і питання щодо безпеки, 
хоч відсіки будуть оснащені ко-
лесами, які можна застосувати в 
разі необхідності: у випадку не-
поладок експрес зможе дістатися 
до пункту призначення, піджив-
люючись від батарей. Звісно, 
ідея надзвичайно смілива, але 
бачиться як інженерний проект 
цілком реальною.

Труба простягатиметься над 
поверхнею землі, тримаючись на 
підпорах (що зменшує потрібну 
для залізниці площу), а також 
прямуватиме наявними шля-
хами: це спростить процеси бу-
дівництва й технічного обслуго-
вування. Запропонований марш-
рут має лише плавні повороти. А 
повітряний буфер навколо кож-
ного відсіку повинен забезпечити 
комфортну подорож. Крім того, в 
разі раптових технічних проблем 
досвід пана Маска та його інже-

нерів у космічних перельотах і 
проектуванні автомобілів стане в 
пригоді, щоб їх подолати.

Однак у таких проектах вирі-
шення технічних аспектів недо-
статньо. Серйознішими пере-
шкодами можуть стати політика 
й економіка. Hyperloop доволі 
ризикований як новий проект. 
Плани щодо високошвидкісної 

залізниці виношують уже кілька 
десятків років: у неї інвестують 
забагато політичного й репута-
ційного капіталу. Заміна цього 
проекту кардинально іншим ви-
магатиме динамічності, на яку 
каліфорнійська влада не здатна. 
Не слід тішити себе й надією, 
ніби Hyperloop наділений імуні-
тетом до виходу за межі бюджету 
– від цього лиха потерпає кожен 
другий великий інфраструктур-
ний проект. Будівництво тунелю 
вздовж наявних доріг, поза сум-
нівом, полегшить справу й дасть 
змогу зекономити, але критики, 
які прискіпливо розглядають 
оцінку витрат пана Маска – від 
дозволів на відведення землі до 
самого будівництва, – не певні в 
достовірності цифр. Хоча, чесно 
кажучи, його проекти електро-
мобілів та космічних ракет за-
планованого кошторису не пере-
вищували. Дехто (вочевидь, не 
патріоти Каліфорнії) навіть на-
зиває сприятливішим місцем 
для реалізації цієї ідеї такий 
штат, як Техас, де простіше вирі-
шувати бюрократичні справи.

Зрештою, незрозуміло, на-
скільки серйозно настроєний 
сам Елон Маск. Колись він казав, 
що через решту своєї діяльності 
йому бракувало часу на само-
стійне будівництво Hyper  loop. А 
саме тому й виніс проект на роз-
гляд громадськості, щоб за нього 
міг узятися хтось інший. Однак 
важко уявити собі, хто ще має 
стільки грошей у кишенях та 
проектно-технічного досвіду за 
плечима. У будь-якому разі так 
було до 12 серп  ня. Того дня на 
конференції пан Маск розпові-
дав про свою ідею і визнав, що 
вона може змінитися, принай-
мні частко  во. «Гадаю, було б до-
бре, якби я побудував демон-
страційний макет, – розміркову-
вав він. – Може, зрештою, так і 
зроблю». 

ПРОеКТ ВАКУУМНих ПОТЯГІВ 
ПеРеДБАЧАє, щО РУхОМий 
СКЛАД ПРОСУВАєТьСЯ 
ВСеРеДиНІ ГеРМеТиЧНО 
ЗАКРиТих ТРУБ, ІЗ ЯКих 
ВиКАЧАНО ВСе ПОВІТРЯ

наука|СвіТ
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Hyperloop 
возитиме 
пасажирів 

Каліфорнією  
зі швидкістю  

більш ніж  

1200  
км/год,  
що дасть змогу 

подолати відстань 
між Сан-Франциско 
й Лос-Анджелесом 

менш ніж за  

30 хв
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Крила революції
Попри матеріально-технічні та кадрові труднощі періоду 
Визвольних змагань, в українських арміях було створено власну 
авіацію, що виконувала допоміжні функції під час бойових дій

Н
аціонально-визвольний рух, 
що розгорнувся в Україні 
після Лютневої революції 
1917 року, не оминув і ро-

сійської армії, в якій служило 
кілька мільйонів наших співвіт-
чизників. Тилові гарнізони, а 
згодом і фронтові частини охо-
пило могутнє національне підне-
сення. Спочатку воно було сти-
хійним, але поступово набувало 
дедалі більш організованих 
форм. Першочерговою вимогою 
стала українізація в армiї, тобто 
виділення українців у окремі 
частини. Поряд із піхотою, кін-
нотою, артилерією вона торкну-
лася й авіації, одначе мала в 
цьому роді військ свою специ-
фіку.

ПеРШІ 
На території України станом на 
середину 1917 року було дисло-
ковано більш ніж половину всіх 
сил російської військової авіації, 
однак льотні частини значною 
мірою залишались осторонь на-
ціонального руху. В них служило 
відносно небагато національно 
свідомих офіцерів, здатних очо-
лити українізаційний процес. До 

того ж суттєвим фактором, який 
стримував його в цих підрозді-
лах, була панівна серед вітчизня-
них соціалістичних лідерів кон-
цепція, що передбачала відмову 
від регулярної армії та побудову 
збройних сил на територіально-
міліційних засадах. Це, по суті, 
унеможливлювало існування тех -
нічно складних родів військ, що 
вимагали тривалої пiдготовки 
фахівців-професіоналів (як-от 
авіа  ція). Тому аж до листопада 
1917-го не було завершено 
українізацiї жодної повітряної 
частини. Хіба що в деяких із них 
діяли українські громади.

Позитивні зрушення розпо-
чались після проголошення УНР 
і створення наприкінці листо-
пада 1917 року Управління пові-
тряного флоту, яке очолив пiд-
полковник колишньої росiйської 
армiї, в минулому командир 7-го 
авiацiйного дивiзiону В’ячеслав 
Баранов. 13 грудня 1917-го «за-
вiдую  чим авiацiйною справою 
Української народної армiї» був 
призначений пiдполковник Вiк -
тор Омелянович-Павленко, лю-
дина знана й авторитетна у вій-
ськових колах.

Формування авiацiї армiї УНР 
узимку 1917–1918 років ішло 
двома шляхами. Перший із них 
передбачав утворення нових час -
тин, укомплектованих україн-
цями. Так, 12 грудня 1917-го в 
Києвi на базi 5-го авiапарку роз-
почалось формування 1-го Укра-
їнського армiйського авiа загону, 
на чолі якого став вiйсь ковий 
льотчик хорунжий Наконечний. 
Другим шляхом була українi-
зацiя авiацiйних частин колиш-
ньої росiйської царської армiї. Ти-
повим прикладом був виведений 
із Румунського фронту й розмі-
щений на аеродромi «Пост-Во-
лин ський» під Києвом 6-й авiа-
цiйний дивiзiон, у складі якого 
служило близько 70 самих тiльки 
льотчикiв, без урахування допо-
мiжного персоналу. Одначе, як 
показали дальші події, українізу-
вання часто було формальним, і 
«українські» частини в процесі 
боротьби з більшовиками нама-
гались триматися нейтралітету, а 
то й узагалі переходили на бік во-
рога. Участь авіаторів у протисто-
янні червоним була досить не-
значною і звелась до кількох роз-
відувальних польотів.

Автор:  
Андрій харук

Літак-гігант «Цеппелін-Штаакен R.XIV» 
німецької компанії DLR, що здійснював 

рейси між Бреслау й Кам’янцем-
Подільським у 1919 році
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НеРеАЛІЗОВАНІ ПЛАНи
Тимчасова окупація території 
України більшовиками на 
почат  ку 1918 року мала згубні 
наслідки для її авіації: значну 
частину майна останньої було 
розграбовано або вивезено до 
Росії, деякі частини взагалі при-
пинили існування. У березні, 
після вигнання червоних, поча-
лося від  новлення втраченого. 
Центра  льна Рада мала на той 
час у своєму розпорядженні 
єдиний боєздатний авіаційний 
підрозділ – 1-й Український (За-
порозький) загін, що налічував 
чоти ри-п’ять літаків. Водночас 
розгорнулась робота зі ство-
рення авіації як складника но-
вої армійської структури. Було 
передбачено, що кожен із 
восьми корпусів збройних сил 
матиме у своєму складі повітря-
ний дивізіон із чотирьох заго-
нів: винищуваль  ного, розвіду-
вального та двох гарматних (ко-
ригувальних) – загалом 42 лі-
таки. Для технічного обслугову-
вання крилатих машин у Києві, 
Харкові та Одесі створювали 
авіапарки. Однак упровадження 
цієї структури відбувалось уже 
після гетьманського перевороту 
29 квітня 1918-го.

Улітку того самого року були 
сформовані управління всіх авіа-
дивізіонів і загонів. Укомплекту-
вати їх офіцерським складом 
вдалось досить легко: Українсь-
 ка Держава Павла Скоропадсь -
кого радо давала прихисток ко-
лишнім царським офіцерам, за-
безпечуючи їх посадами й непо-
ганою платнею. Ось тільки ло-
яльність такого особового складу 
була доволі сумнівна. Російські 
офіцери здебільшого розгля-
дали незалежну Україну як тим-
часове явище й за першої-ліпшої 
нагоди втікали на Дон, до біло-
гвардійців – іноді й разом з аеро-
планами. Сам полковник Бара-
нов у червні 1918-го вступив у та-
ємні переговори з агентами Все-
великого війська Донського, а в 
липні – серпні організував без 
відома гетьманського уряду до-
ставку на Дон двох ешелонів з 
авіатехнікою (загалом 20 літа-
ків) і групи льотчиків на чолі з 
полковником Ковальовим. Ді-
знавшись про ці махінації, уряд 
Скоропадського видав розпоря-
дження заарештувати Баранова, 
однак той устиг утекти за межі 
України, а згодом очолив авіа-
цію Війська Донського.

Іншою проблемою військо-
во-повітряних сил Української 
Держави була хронічна нестача 
коштів для ремонту. В підсумку 
склалась ситуація, коли із майже 
200 літаків, наявних за списка-
 ми, справні були одиниці. Не по-
силювала боєготовності авіації 
(як і збройних сил загалом) за-
борона німецької окупаційної 
влади провести призов – через 
це в повітряному флоті був знач-
ний некомплект рядового скла-
 ду. І хоч військове керівництво 
гетьманату мало досить чітке ба-
чення розвитку ВПС, реалізу-
вати його повною мірою не вда-
лось.

ПІД ПРАПОРОМ ДиРеКТОРІї
Антигетьманський переворот у 
листопаді – грудні 1918-го при-
вів до керма соціалістичну за 
своїми переконаннями Директо-
рію УНР. Одним із його наслід-
ків стала чергова кадрова криза 
в авіації, зумовлена, не в остан-
 ню чергу, вкрай недовiрливим 
ставленням нового керiвництва 

України до старшин колишньої 
армiї Скоропадського. Через це 
бiльшiсть органiзацiйних струк-
тур вiйськово-повітряних сил ви-
явилися зруйнованими, а їхні 
бойові частини геть утратили 
боє здатність. Однак саме декотрі 
пiдроздiли авiацiї Української 
Держави, що стали на бiк нового 
уряду, утворили основу ВПС 
Директорiї. До них слiд зараху-
вати, зокрема, авіаційні одиниці 
у складі Полтавського та Запо-
розького корпусів, якi відразу 
пiдтримали антигетьманське по-
встання. Утім, бiльшiсть авiа то-
рiв залишили службу в україн-
ському вiйську, перейшовши до 
дєнiкiнської Добровольчої армiї 
чи iнших збройних формувань, а 
матерiальна частина авiацiйних 
пiдроздiлiв була знищена чи за-
хоплена бiльшовиками.

На початок сiчня 1919 року в 
Дiєвiй армiї Директорiї існували 
тільки два авiазагони: один, у 
складi чотирьох лiтакiв, – у групi 
отамана Оскiлка (зібраний із 
залишків 1-го Волинського авiа -
цiй  но  го дивiзiону), другий –  
у групі Омеляновича-Павленка 
(створений у Вiнницi на базi ко-
лишнього 2-го Подiльського 
авiадивiзiону), де було 20 вій-
ськовиків особового складу і 
три лiтаки. Зрештою, 19 лютого 
1919 року вийшов наказ, згідно з 
яким «за браком фахівців» усі 
кадрові авіадивізіони розформу-
вали. З кадрів та майна цих час-
тин передбачено було створю-
вати на вимогу Дієвої армії бо-
йові авіазагони по шість літаків 
із нумерацією за порядком фор-

СУТТєВиМ ФАКТОРОМ,  
щО СТРиМУВАВ 
УКРАїНІЗАЦІю АВІАЦІйНих 
ЧАСТиН, БУЛА ПАНІВНА 
СеРеД ЛІДеРІВ ЦеНТРАЛьНОї 
РАДи КОНЦеПЦІЯ,  
щО ПеРеДБАЧАЛА ВІДМОВУ 
ВІД РеГУЛЯРНОї АРМІї

Станом на серпень 
1919 року в 

розпорядженнi 
командування 

Дiєвої армiї УНР 
перебували 1-й 

Запорозький, 3-й, 
4-й та 5-й 

авiазагони,  
що мали у своєму 

складі 

12 
літаків і 

230 
військовослужбовців 
особового складу

Літак «Ньюпор 
XVII» авіації 
Української 

Держави
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мування. Фактично заново по-
ставала система керівництва вiй -
ськово-повiтряних сил. Зокре    ма, 
було створено Головне управлiн-
 ня Повiтряного флоту (ГУПФ), 
яке очолив той-таки отаман Пав-
ленко.

Унаслiдок роботи, проведе-
ної ГУПФ та особовим складом 
авіації УНР, станом на серпень 
1919 року в розпорядженнi ко-
мандування Дiєвої армiї перебу-
вали хоч i нечисленні, але 
бiльш-менш боєздатні авiацiйні 
частини, зосереджені в Ка м’ян -
цi-Подiль ському. До них нале-
жали 1-й, 3-й, 4-й та 5-й авiа-
загони, що мали у своєму складі 
12 літаків і 230 бійців особового 
складу.

Завдання українських авiа-
торів у перiод боїв серпня – ве-
ресня 1919 року зводилися пере-
важно до розвiдки. Новим еле-
ментом у їхній дiяльностi став 
контроль за розташуванням i пе-
ресуванням своїх частин. В умо-
вах маневреної вiйни та зруйно-
ваної системи зв’язку часто лише 
повiтряне спостереження могло 
дати командуванню iнформацiю 
про реальне розташування укра-
їнських пiдроздiлiв. Для полег-
шення розпiзнавання з неба час-
тин свого війська наказом вiд 
22 серпня 1919 року було запро-
ваджено досить примiтивну сис-
тему сигналiзацiї. Пролiтаючи 
над мiсцем дислокації пiдроздi-
 лу, екiпаж лiтака давав сигналь-
ний пострiл ракетою. У вiдповiдь 
бійці наземної частини мали ви-
класти якомога бiльших розмiрiв 
бiле полотнище. Якщо тканини 
не було, то з цiєю метою слiд 
було використовувати газети. 

Серед пілотів, що брали активну 
участь у бойових діях 1919 року, 
джерела називають сотників Бе-
рестовенка, Єгорова, Алексєєва, 
поручника Чистокатова.

Технiчне оснащення укра-
їнської вiйськової авiацiї упро-
довж 1919 року зазнало суттє-
вих змiн. Колишнi росiйськi 
лiтаки (основа ВПС за часiв 
Центральної Ради й гетьма-
нату) були або знищенi, або 
захопленi бiльшо виками чи 
вiйськами Антанти (якi окупу-

вали Пiвденну Україну). А тi, 
що збереглися, жодної бойової 
цiнностi не становили через 
моральну застарi лiсть i зно-
шенiсть. За таких обставин на 
провiдне мiсце в авiацiї Ди-
ректорiї вийшли аероплани нi -
мецького й австрiйсь кого ви-
робництва. Спочатку це були 
машини, що залишились пiсля 
вiдступу з територiї України 
окупацiйних вiйськ. Вони були 
зосереджені головним чином у 
великому авіапарку в Проску-
рові. За деякими даними, тут 
перебувало до 100 літаків різ-
них типів: частково справних, 
а частково придатних лише 
для розбирання на зап час-
ти ни. Пiз  нiше тут з’явилися 

порiвняно нечис лен нi екземп-
ляри, прид банi безпосередньо 
в Німеччині.

Провал наступу на Київ – 
Одесу влітку 1919 року поставив 
керівництво УНР у надзви-
чайно скрутне становище. Во-
сени вiй сь  ко виявилось розко-
лотим – Українська галицька 
армiя перейшла на бiк дєнікін-
ської Добровольчої, тодi як 
Дiєва армiя УНР продовжувала 
нерiвну боротьбу на два 
фронти: проти білих і бiль шо-
викiв. Її сили танули. Це стосу-
валось i авiацiйних пiдроз дiлiв. 
У її складi формально налічува-
лось шiсть авiазагонiв, але один 
iз них був захоплений руму-
нами, другий – червоними, а 
серед решти найменш боєздат-
ним виявився 3-й, бiльшiстю 
майна котрого заволоділи по-
ляки. В цьому пiдроздiлi зали-
шився тiльки один льотчик. 
Iншi загони мали по чотири-
п’ять пiлотiв, за винятком 1-го 
Запорозького, в якому їх іще 
збереглося вiсiм. Поряд iз не-
комплектом льотного складу 
давалася взнаки гостра нестача 
квалiфiко ваних мотористiв. У 
розпоря д жен   нi командування 
української авiацiї перебувало 
до ста лiтакiв, однак боєздат-
них – лiченi одиницi.

Дальший перехід Дієвої ар-
мії до партизанської тактики бо-
ротьби означав фактичне при-
пинення існування її авіації. 
Навесні-влітку 1920 року, після 
укладення військово-політич-
ного союзу між УНР та Поль-
щею, мали місце спроби відно-
вити ВПС. Зокрема, був відтво-
рений 1-й Запорозький авіаза-

ПIК АКТиВНОСТI АВIАТОРIВ 
ГАЛиЦьКОї АРМІї ПРиПАДАВ 
НА ПеРIОДи НАйБIЛьШ 
НАПРУжеНих БОїВ НА 
УКРАїНСьКО-ПОЛьСьКОМУ 
ФРОНТI

«Летунський 
курінь» Галицької 
армії складався з 
1-ї розвідувальної 
(польової) та 2-ї 
винищувальної 

(бойової) 
авіасотень  
і налічував  

8 
літаків та  

189  
бійців

За часів 
гетьмана Павла 
Скоропадського 
більшість 
літаків 
зберігали 
старі російські 
розпізнавальні 
знаки



гін, який брав участь у бойових діях 
аж до остаточної поразки УНР на-
прикінці листопада 1920 року й ін-
тернування її військ у польських та-
борах.

ЛеТУНСТВО ГАЛиЦьКОї АРМІї
Повстання 1 листопада 1918 року у 
Львові та низці інших міст Гали-
чини й Буковини дало початок 
Західно-Українській Народній Рес-
публіці (ЗУНР). Від найперших 
днів вона мусила відстоювати своє 
право на існування у важкій бо-
ротьбі з поляками, які претенду-
вали на галицькі землі. Тож керів-
ництво держави докладало макси-
мум зусиль до формування боєз-
датної Галицької армії (ГА), скла-
довою якої мала стати авіація. Офі-
ційно останню було засновано роз-
порядженням Державного секрета-
ріату військових справ (ДСВС) від 1 
грудня 1918-го. Командиром «ле-
тунського відділу» був призначений 
поручник УСС Петро Франко (син 
Івана Франка), який 1916 року закін-
чив льотну школу в Сараєво і здобув 
війсь ко  вий фах повітряного спосте-
рігача. Місцем розташування від-
ділу визначили аеродром «Крас  не» 
(за 45 км на схід від Львова), де були 
непоганi умови для забезпечення 
базування авіації.

У середині грудня в Красному 
було сформовано цiлком боєздатну 
авіаційну сотню в складі 14 стар-
шин і 140 підстаршин та стрільців. 
Вона налічувала сім придатних до 
бойового використання літаків: чо-
тири розвідники типу «Бранден-
бург» і три винищувачі «Ньюпор». 
Командиром авіасотні став полков-
ник Джамбулат Кануков, осетин за 
походженням. У ході розбудови 
авіації ГА була утворена 2-га авіа-
ційна сотня, а 19 грудня 1918 року з 
Тернополя до Красного прибула 
технічна. Авіаційні сотні розподі-
лялись за призначенням: 1-ша була 
розвідувальною (або польовою, за 
тогочасною термінологією), а 2-га 
– винищувальною (або бойовою). 
Станом на 19 лютого 1919 року 1-ша 
мала 117 військовослужбовців осо-
бового складу та сім аеропланів: із 
них три в ремонті й чотири справні 
– три «Бранденбурги» та один 
«Ллойд». У 2-й було 72 особи й чо-
тири придатні до польотів «Нью-
пори».

Ситуацiя на фронтi вимагала не-
гайного введення в бiй української 
авiацiї, тим бiльше що поляки вико-
ристовували свої лiта   ки в битвах за 
Львiв уже від початку вiйни. Перші 
бойові польоти авіація ГА виконала 

в грудні 1918-го. На початковому 
етапі українсько-польської війни 
бойові дії мали маневрений харак-
тер. Єдиною перешкодою для вико-
нання розвідувальних польотів у 
перші місяці війни був зенітний во-
гонь із землі.

Зустрічі в повiтрi українсь ких 
лiтакiв із польськими були рідкіс-
ними і здебільшого закінчувались 
без утрат. Перше документально 
пiдтверджене повi дом  лення про 
повiтряний бiй за участю авiацiї ГА 
стосується 24 грудня 1918 року. 
Того дня польський розвiдувальний 
лiтак, виконуючи полiт у напрямку 
Тернополя, необачно з’явився про-
сто над аеродромом у Красному. 
Пiднятi в повiтря україн ськi 
винищувачi змусили його повер-
нути назад.

У квiтнi 1919-го з’являються по-
відомлення про бої в небі над Став-
чанами та Львовом. А перших утрат 
у повітряній сутичці авіація ГА за-
знала лише 29 квітня 1919 року, 
коли відомий іще з часів Першої сві-
тової  австро-угорської авіації, а в 
період українсько-польської війни 
командир 7-ї авіаційної ескадри 
Війська Польського Стефан Сте  ць 
на своєму «Фоккері» атакував над 
Львовом три українські літаки – 
два «Бранденбурги» і «Ньюпор». 
Пілот українського винищувача 
зв’язав тоді поляка боєм, давши 
змогу «Бран  ден бургам» поверну-
тись на аеродром неушкодженими, 
однак сам був Стецем збитий. За 
польськими даними, ця сутичка 
стала першим повітряним боєм 
ВПС Польщі й узагалі єдиним за ча-
сів тієї війни.

Пiк активностi авiаторiв ГА 
припадав, як i слiд було сподi ва -
тися, на перiоди найбiльш напру-
жених боїв на україн сь ко-по ль сь  кому 
фронтi: штурму Ль  во  ва наприкінці 
грудня 1918-го – на початку січня 
1919 року, Вовчухівської операції в 
люто  му 1919-го, Чортківської 
офензиви у червні того самого 
року. Зокрема, під час останньої 
летунство УГА, маючи у своєму 
складі дев’ять справних машин, 
здійснювало щодня два-три бойові 
вильоти. Після провалу плану 
авіатори змушені були відступати. 
Останнім аеродромом на землі 
ЗУНР став для авіазагонів Галиць-
кої армії Гусятин на березі Збруча. 
Літаки перебували там від кінця 
червня до середини липня. Остан-
нім їхнім бойовим завданням у ві-
йні з Польщею було контролювати 
з повітря переправу українських 
військ через Збруч. 
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Знімати головою 
Куратор, фотограф  
і художник Олександр  
Ляпін про ілюзії  
креативного класу,  
таїнство фотографії  
та важливість мови,  
якою думає митець

О
лександр Ляпін належи-
 ть до вузького прошар  ку 
мит  ців-інтелектуалів, які 
змогли піднятися над 

бажанням власного визнання та 
взя  тися за рутинну, копітку 
справу виховання художників із 
фотоапаратами і без них, а також 
просування новачків у світ мисте-
цтва. При цьому він ні на хвилину 
не зупиняється у власній твор-
чості – з успіхом малює та знімає. 
Зустрівши Тиждень у своїй май-
стерні, пан Ляпін перервав роботу 
над картиною на користь роз-
мови про фотографію. Утім, про 
мистецтво ми теж не забули.  

КІЧ І еКЛеКТиКА
В Україні критично ма   
ла кіль  кість творчих людей. 
У 1930-ті роки фізично знищили 
практично всіх мислячих худож-
ників, взагалі пасіонарних осо-
бистостей та цілковито пере -
рвали інтелектуальну традицію. 
Так якісно попрацювали, що й 
концептуальне мистецтво у нас 
з’явилося тільки в 1980-ті у Хар-
кові, й документальна фотогра-
фія у цей самий період. 

Більшість творчої україн
ської фотографії – це кіч. 
Найчастіше він органічний, тоб-
 то люди цим займаються всер-
йоз. І тільки дуже малий відсоток 

є тих, хто використовує його як 
інструмент. Якщо говорити про 
регіональні особливості, більшість 
міст та регіонів зливаються в 
один невиразно-аматорський 
фон. Київської школи фотографії 
немає, тут суцільна еклектика, 
хіба що добре розвинене доку-
ментальне фото. Південь України 
– м’яка, еротична фотографія. 
Харків породив у цій царині аван-
гард, треш, який вирвався у світ. 
Більше й згадати нічого. Взагалі 
якоїсь єдиної об’єднаної україн-
ської школи фотографії немає. 
Власне, діяльність Українсь  кої 
фотографічної альтернати  ви, ку-
ди я входжу, і спрямована на те, 
щоб підняти фотографію до сві-
тового рівня, створити спіль -
ний майданчик як для аматорів, 
так і для професіоналів. 

 
В Україні поступово по

чинає з’являтися запит на 
художників із фотоапарата
 ми. Але інерція та нездатність 
вийти за поріг своїх кліше все ще 
стоять на заваді. До того ж у нас 
немає арт-ринку фотографії. Як-
що картини ще хоч іноді купу-
ють, то продати світлину майже 
нереально. На вітчизняних тере-
нах її просто не вміють бачити та 
розуміти. Плюс ніхто ж не вчив, 
що це прекрасний предмет для 
колекціонування. Більшість 

українських кураторів узагалі не 
цікавляться вітчизняною фото-
графією, зайвим доказом чого є 
факт, що на майже всіх нечислен-
них мистецьких бієнале вона 
якщо і є, то десь збоку. 

Українська система осві  ти 
абсолютно не вчить розуміти 
фотомистецтво. Не тіль  ки в 
школах, навіть у художніх вишах і 
досі немає фотографічних фа-
культетів. Я сам викладаю у фото-
майстерні й знаю, як це, коли 
приходять до тебе на навчальний 
курс умовно 30 людей, які ре-
ально не знають нічого про те, 
чим хочуть займатися. Вони як 
мауглі, бо закінчили українську 
школу, в якій їм не дали потріб-
ного мінімуму, і тепер доводиться 
надолужувати.  

Є мова – є національна 
культура. Тому використання 
чужої мови – це завжди дуже 
серйозна інтервенція чужої куль-
тури. Вербальний фактор один із 
найвизначальніших у мистецтві. 
Те, якою мовою мислить худож-
ник, має величезний вплив на ві-
зуальну картинку його творів. Ві-
зьмімо, наприклад, україномов-
ного українського сюрреаліс  та- 
художника Івана Марчука та ро-
сійськомовного українського ху-
дожника Арсена Савадова. У пер-
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шого завжди образи, які трохи 
ніби плачуть, тонуть, натомість 
у другого – жорсткі, руйнівні. 
Українська мова – м’яка, обтічна, 
у ній немає жорстких інвектив та 
нічого агресивного, а російська – 
це «язик», різкість навіть у назві. 
Так само погляньте на італійське 
мистецтво, добре, теж м’яке, і по-
рівняйте його із «суворим» ні-
мецьким. Усе це не означає, що 
українська мова не підходить для 
гострого соціального контексту. 
Просто коли український фото-
граф зніматиме люту «соціалку», 
то вона в нього буде інша. 

 
ПРихОВАНІ ЗМІСТи
Останні ілюзії українсь кого 
креативного класу роз  бив 
Віктор Ющенко. Після того в 
Україні оселилися цілковита апа-
тія, зневіра й тотальне бажання 
звідси втекти. На жаль, зараз їде 
вже третє покоління митців: пер-
 ше подалося в 1990-ті, потім під-
росло друге й покинуло країну на 
початку 2000-х, тепер черга ді-
йшла й до цього, що їде тепер. 
Єдина різниця між тими генера-
ціями в тому, що зараз на Заході, 
куди багато художників і втекли, 
є повноцінний арт-ринок і мож-
ливості знайти кошти на реаліза-
цію своїх творчих ідей. Особливо 
якщо ти вільно мислиш і твою 
душу рве від бажання щось роби-
 ти. Чимало таких, які навіть збе-
рігають українське громадянство, 
просто дістають дозвіл на прожи-
вання в іншій країні. Там для них 
є можливість вижити, тут – ні. 
Але при цьому вони залиша-
ються українськими митцями. 

Знімати варто не каме
рою, а головою. Немає абсо-
лютно жодного значення, якої 
якості в тебе фотоапарат. Ти мо-
жеш фотографувати найпарши-
вішою «мильницею», можеш ро-
бити дуже складні за технологією 
знімки: ціанотипія, гуміарабік 
тощо, але все це саме по собі не 
має жодного значення, бо голов-
 не, щоб була ідея бачення, а не 
просто повторення того, що 
хтось зробив до тебе. Таїнство 
світлини – то передусім таїнство 
самого фотографа.  

Одним із важливих трен
дів сучасної фотографії є ви
користання чужих знімків. 
Митці на повну котушку вигріба-
ють з інтернету якісь кадри з мі-
льярда світлин, котрі щохвилини 

завантажуються в мережу. Такі 
образи без конкретного автора, 
створені масою людей, дуже 
часто експлуатуються в мисте-
цтві, нерідко є джерелом нат-
хнення. Також художники часто 
звертаються до історій «малень-
кої людини», крізь призму якої 

тільки й можна побачити всі гло-
бальні процеси. Митці вкотре на-
магаються довести цінність будь-
якого людського життя.

Художник – це той, хто 
неодмінно досліджує світ че
рез почуття, що формують 
певні образи, атмосферу. 
Власне, витвір мистецтва виріз-
няється тим, що в ньому є певні 
приховані сенси, які треба вміти 
читати. Тепер він має бути таким 
не тільки за формою, а й за інте-
лектуальним змістом, від розга-
дування якого глядач дістає 
справжнє задоволення. Як не 
крути, але художник – це певною 
мірою пророк, який бачить далі й 
глибше і намагається передати це 
за допомогою полотна чи світ-
лини. І ті свої передбачення та 
відчуття дуже важко передати в 
конкретній формі. Більшості 
митців потрібен час для того, щоб 
розкрити та оволодіти власним 
талантом. Треба вміти розкопати 
здібності від звичайної життєвої 
зашореності та нагромаджень 
стереотипів, вміти спіймати мо-
мент і відчувати, де що діється, 
причини, суть цього явища тощо. 

Обиватель вважає, що 
мистецтво має тільки тішити 
око та душу. От дивиться він на 
картину чи знімок – о, черво-
неньке із зелененьким добре по-
єднується, краплинка на лис-
точку, квіточка з бджілкою, захід 
сонця гарненький. І все – він гото-
вий повісити це собі на стіну. Але 
що таке краса? Для одних то вже 
згадувана квіточка, для інших, на-
впаки, батальна сцена. Усе зале-
жить від особистого, суб’єктивного 
сприйняття прекрасного. Примі-
ром, хтось вважає роботи Мале-
вича витвором мистецтва, а хтось 
називає його ошуканцем, одні за-
хоплюються Сальвадором Далі, а 
інші називають його роботи кіт-
чем. З обивательського погляду 
Боб Михайлов (найвідоміший 
український фотограф. – Ред.) у 
своїй знаменитій серії «Історія за-
хворювання» (показує життя без-
притульних. – Ред.) смакує по-
творність, а якщо придивитися, то 
стає зрозуміло, що митець на-
справді розкрив цілу епоху в 
житті країни. Ці світлини від-
ображають ставлення держави до 
людей як до бомжів. І обивателям 
не подобається споглядати такі 
фотографії, адже вони змушують 
думати. 
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Зірковий колгосп

С
віжий сингл «Latest Style» нової супергрупи 
Fresh Touch спричинив нову хвилю обгово-
рень щодо того, навіщо популярні рокери 
об’єднуються в таких проектах. Крім Дей-

мона Алберна з Blur до Fresh Touch увійшли ба-
сист Флі з Red Hot Chili Peppers, гітарист Нік Цин-
нер з Yeah Yeah Yeahs та Алекс Капранос із Franz 
Ferdidand. Мета запису треку була позірно благо-
родна, адже гроші з продажу спрямували на до-
помогу сирійським біженцям. Утім, сингл нового 
проекту Алберна розкритикували американські 
музичні медіа: мовляв, розчарували хлопці, й за-
мість очікуваного спалаху творчого генія названих 

легенд їхнє спільне творіння нагадує польовий за-
пис з африканського селища.

Проте надочікування в такому випадку – 
норма. Адже супергрупа (від англійського 
supergroup) – це об’єднання музикантів (як для 
запису одного треку, так і для тривалішої співп-
раці), які вже встигли стати популярними як учас-
ники інших банд або сольно. Не всі музиканти та-
ких проектів погоджуються з цим визначенням. 
Так, вокаліст Chickenfoot Семмі Гаґар вважає, що 
вони просто люблять разом проводити час, а му-
зика – то лише приємний бонус. Учасники The 
Racounters називали це просто новою командою 

«Н
евидимий світ» – це збірка 
короткометражних філь-
мів відомих режисерів про 
світ і речі в ньому, які з тієї 

чи тієї причини пройшли повз нашу увагу. 
11 п’яти-семихвилинних фільмів пробують 
на прикладі одного мегаполіса, бразиль-
ського Сан-Паулу, показати те, що ми втра-
тили, те, що, за влучною назвою стрічки 
Мануела де Олівейри, перейшло «з види-
мого в невидиме». Під цим кутом зору про-
ект бачиться більш ніж актуальним, адже 
сучасний світ потроху втрачає майже все 
цінне: віру, традиції, пам’ять про помер-
лих, живе спілкування тощо. У «Текоха» 
Марко Бечиса до міста заходять індіанці й 
усі перехожі чудуються, бо корінного насе-
лення не просто не залишилося – про 
нього ледве пам’ятають. У померлих із дру-
зів, за Ґаєм Меддіном, зостався лише кіт, а 
вони самі, як і їхні могили, існують у чорно-
білому зображенні й нецікаві для тих, хто 

ще не покинув нашого строкатого світу. По-
над те, люди не зважають навіть на собі по-
дібних, на живих, яким доводиться кри-
чати, щоб їх почули. Приміром, герой 
стрічки «Небо внизу» Тео Ангелопулоса, 
проповідуючи в метро про Ісуса Христа, 
дістає лише порожнечу уваги: люди прохо-
дять повз нього та його голосні повчання, 
ніби його й немає. Те саме вербально під-
тверджує і героїня короткометражки Марії 
де Медейрош «Пригоди невидимої лю-
дини», коли говорить: «Ніхто не бачить, що 
світ заповнений порожнечею». Тоді як він 
кишить людьми, машинами, засобами ко-
мунікації, ми не помічаємо одне одного, а 
якщо й помічаємо, як у Олівейри, то дово-
димо це до абсурду: на вулиці зустріча-
ються двоє старих друзів, які говорять між 
собою по телефону, аби хоч якось поспіл-
куватися, бо їм весь час дзвонять інші. Про-
грес забрав у людини індивідуальність, а 
споживацький спосіб існування – моральні 

орієнтири. Ми здатні дивитися на інших 
лише за допомогою кіно, в якому показу-
ють те, як люди… переглядають фільми. 
Єжи Штур із цього приводу вручив свій 
«Дар кіноспільноті» – просто поставив ка-
меру в кінотеатрі й показав реакцію гляда-
чів на побачене. Утім, небанальна й, поза 
сумнівом, важлива соціальна та духовна 
ідея альманаху «Невидимий світ» чимало 
втрачає через відсутність відповідного візу-
ального рівня. Жоден із режисерів проекту 
не спромігся подумати про формальний 
бік свого бачення проблеми, використову-
ючи лишень монотонний ритм документа-
лістики, обмеженої художності та примі-
тивної анімації. Сама по собі рухлива й 
бурхлива картина Сан-Паулу, подібного до 
всіх нараз мегаполісів світу, нічого нового 
глядачеві не каже, і навіть розмова з уяв-
ним Пазоліні («Байка» Джана Вітторіо 
Бальді) на тлі кульбітів капоейри та обряду 
хрещення не бачиться особливо винахід-

Вирок порожнечі життя

старих друзів. А фронтмен Radiohead 
Том Йорк пообіцяв вибивати зуби тим, 
хто спробує охрестити його новий про-
ект Atoms for Peace супергрупою. 

Найпершою супергрупою критики 
називають The Million Dollar Quartet, 
яка з’явилася ще в середині 1950-х. 
Тоді засновник Sun Records Сем Філ-
ліпс об’єднав Елвіса Преслі, Джонні 
Кеша, Карла Перкінса та Джеррі Лі 
Льюїса, які пограли один день. Пер-
шою зірковою командою, що функці-
онувала довше, стала Cream, яка ви-
никла 1966-го. Ерік Клептон, басист-
вокаліст Джек Брюс і барабанщик 
Джинджер Бейкер погравали щось се-
реднє між психоделічним блюз- та 
хард-роком. Тільки через два роки 
(коли колектив розпався) з’явилася 
назва для цього явища – «супер-
група», похідне від «Super Session», 
альбому 1968 року, записаного Елом 
Купером, Майком Блумфілдом і Стіве-
ном Стайлзом.

Не тільки колишні, а й значна час-
тина сучасних супергруп грають саме 
в жанрах хард-рок і блюз-рок, адже 
згадані стилі є близькими багатьом 
учасникам таких проектів, які вже не 
перший рік на музичній сцені. Це 
Chicken  foot, що сформувалась у 2008 
році, у якій крім колишніх музикантів 
із Van Halen Семмі Гаґара та Майкла 
Ентоні також Джо Сатріані й барабан-
щик Red Hot Chili Peppers Чад Сміт. 
Грає хард-рок і Velvet Revolver, котрий 
згуртувався в 2002-му й до якого 
входять аж три колишні «ганзенроу-



Рідкісний птахзівці»: Слеш, Дафф Маккаґан та 
Метт Сорум. Нещодавно створені 
The Winery Dogs, які в липні цього 
року випустили дебютний альбом і 
мають у складі культового барабан-
щика Майка Портного, гітариста та 
вокаліста Річі Коцена й басиста Біллі 
Шихена, продовжують тенденцію. 
Утім, є й колективи, учасники яких 
намагаються відійти від звучання, 
притаманного їхнім «рідним» фор-
маціям. Приміром, Atoms for Peace, 
до якого крім Тома Йорка входять 
також басист Red Hot Chili Peppers 
Флі, барабанщик R.E.M. Джої Варон-
кер та перкусіоніст Мауро Рефоско з 
Forro in the Dark. Їхній 
звук є більш експери-
ментальним, ніж у 
Йоркового Radio head. 
Не продовжила жанру 
основного проекту й 
супергрупа Міка Джаґ-
ґера Superheavy (на 
фото). Разом із індій-
ським композитором 
Аллахом Рахою Рах-
маном, колишнім учасником 
Euryth  mics Дейвом Стюартом, соул-
співачкою Джосс Стоун і сином Боба 
Марлі Демієном вони створюють 
музику, змішуючи рок, соул і регі. 

Плюси супергрупи очевидні: ве-
личезна увага до проекту ще на етапі 
його появи. Адже за кожним учасни-
ком стежать фани, тож потенційна 
аудиторія, а відтак і прибутки можуть 
бути цілком пристойними. Фактично 

це й було аргументом для створення 
проекту Rockstar, де в складі Тім 
Овенс із Judas Priest (вокал), Кері 
Келлі з Alice Cooper (гітара), Джеймс 
Коттак зі Scorpions, Руді Сарзо з Ozzy 
Ozbourne (бас) та Тедді Андреадіс із 
Guns’n’Roses (клавіші). Усе заради 
невеликого туру Росією.

Результатом гарантованої 
уваги стають і швидкі перемоги та-
ких проектів: дебютні альбоми 
часто набувають статусу платино-
вих (платівка Audioslave) або очо-
люють (єдиний альбом Blind Faith) 
чи опиняються у першій десятці 
в чартах (дебютник гурту The Dead 

Weather). Хоча не-
рідко боротьба силь-
них особистостей, 
які створюють такий 
проект, призводить 
до його недовгого 
життя (Cre  am, Blind 
Faith) або суттєвих 
перерв між актив-
ністю (The Per fect 
Circle). Але головний 

аргумент проти – їм бракує сві-
жості. Адже тут, на території супер-
групи, кожен є досвідченим профе-
сіоналом. Вони такі ідеальні й тому 
такі далекі від людського світу. Не-
має грандіозних провалів, як і нео-
чікуваних карколомних злетів. Не-
має цієї справжності переживання, 
яке може бути іноді дещо незграб-
ним і наївним, але саме воно при-
мушує серце битися швидше.

В
иставка, представлена в Музеї українського народного 
декоративного мистецтва у межах Міжнародного фес-
тивалю емалі, – ретроспектива трьох попередніх деся-
тиліть у світі міді, глазурі й високих температур. Експо-

зиція об’єднує роботи сучасних класиків В’ячеслава Дани-
лова, Віталія Хоменка, Олександра Бородая (який виступив 
співорганізатором імпрези), а також середнього і наймолод-
шого поколінь. Щоб «примирити» традицію та експеримент, 
виставку свідомо оформили в демократичному ключі: твори 
метрів сусідять зі студентськими, а поруч з іменами художни-
ків не вказано жодних регалій – тільки рік створення роботи. 

Серед 50 представлених майстрів більшість – українці. 
Утім, є тут і росіяни, і грузини, і поляки, й іспанці. Строката екс-
позиція демонструє всю палітру можливостей цього виду мис-
тецтва – від розкішних ювелірних виробів до коміксів. Центром 
експозиції сучасної української емалі стала ексцентрична ро-
бота Олександра Бородая «Схаменіться, добрі люди!» – сати-
ричний каталог українських реалій, стилізований під комікс. На 

цьому епатаж закінчується, загальна тональність виставки 
радше лагідна: здебільшого художники зображають квіти, пей-
зажі, котиків та янголів – роботи, що за формою і змістом на-
ближені до ілюстрації. Осібно стоять портрети та ікони київської 
майстрині Тетяни Колечко, яким властива саме мистецька ви-
тонченість. Велика традиція відображена у «пікассовських» 
пластинах Бориса Бородіна з Єкатеринбурга та космічних мо-
тивах чуваського художника Праскі Вітті. Заворожують і тради-
ційні сакральні емалі Георгія Арканії з Грузії. Діалог художніх 
матеріалів розпочинає Ольга Орешко, вставляючи глазурова-
ний метал у ткане паспарту. Авангардну енергію випромінює 
чітка геометрія Івана Юркова, а твори Ірини Пастернак продо-
вжують традицію наївного мистецтва. Емальовані коштовності 
під стать західним шедеврам представили ювеліри Мартін Ко-
валь, який створює оклади для ікон і декорує зброю, та донеч-
чанин Сергій Аленгоз, який робить вишукані прикраси. Ці імена 
становлять мистецьке ядро експозиції, оточене радше декора-
тивною мішурою.

Фестиваль відбувається уже вдруге – за словами організа-
торів, цей крок до останнього лишався ризикованим, адже 
певності в його успіху поміж публіки не було. Емальєри – не-
численні маргінали в сучасному мистецькому світі, «некомер-
ційні» й «незрозумілі». Майстри кажуть, що техніка емалю-
вання на пострадянських теренах і досі не виборсалася з те-
нет суто ужиткового сприйняття. Сучасні галереї переважно 
відмовляються виставляти художні емалі, тож Музей україн-
ського народного декоративного мистецтва єдиний в Україні, 
що планомірно збирає їх у колекцію (після виставки кілька 
експонатів залишаться в його стінах). 

ливою. Формальне обмеження 
звужує і можливу аудиторію аль-
манаху, зводячи таким чином зу-
силля творців нанівець, бо ж лише 
масове звернення до проблеми 
змінило б ситуацію. Тож тільки для 
знавців кіно залишається цікавим 
факт, що Вім Вендерс зробив ко-
роткометражку «Бачити чи не ба-
чити» про дітей із проблемами 

зору, бо останніми роками його 
захопили 3D-технології. Проте, 
наполягаючи на соціальності про-
блеми, він дає нагоду своєму геро-
єві, лікарю, сказати дуже важливу 
фразу, що може стати основою 
для зміни ситуації: зламати стіни, 
які ми вибудували між собою і сві-
том та іншими людьми, здатні 
діти.
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МІСТиЧНе 
СеРЦе 
АЗІї

Д
орога на Алтай почалася з 
аеропорту Новосибірська. 
Наша «Газель» із «нелюд-
ською» швидкістю 50 км/

год мчала легендарним Чуйсь -
ким трактом. Краєвиди вздовж 
нього досить мінливі: тайга змі-
нюється степами, скелясті стіни 
обіч асфальту сигналять про 
стрімке наближення до гірської 
країни, повноводні сибірські річ-
 ки (Об, Катунь) протікають зо-
всім поруч – відразу за вікном.

Подорож відбувається не 
тільки у просторі, а й певним чи-
ном у часі. Архітектура стає де-
далі більш «народною», а блага 
цивілізації в поселеннях – розми-
тими. Російські назви сіл поволі 
поступаються незвичним для 
вуха місцевим, поля переходять у 
пасовиська, на подвір’ях частіше 
трапляються юртоподібні дере-
в’я  ні споруди – аїли. Для місце-
вого населення – алтайців – це 
щось на кшталт основи націо-
нальної самоідентифікації. У ми-
нулому алтайці (загальна назва 
різноманітних місцевих племен, 
споріднених із киргизами та ін-
шими кочівниками) перейняли 
ази дерев’яної архітектури в ро-
сіян, але будинки зводили за 
звичкою у формі юрти. Тепер-от 

живуть у дерев’яних, «як усі в Си-
біру», але поруч завжди красу-
ється аїл. Використовує кожен ха-
зяїн цю споруду як заманеться: 
однозначних інструкцій тут не-
має. Однак є чіткий розподіл: у 
центрі вогнище, ліва половина 
споруди чоловіча, права – жі-
ноча, як колись у юртах.

ГІРСьКе жиТТЯ
У степовій частині гори навдиво-
вижу живі. Це відчутно відразу 
по прибутті: у кущах і поміж ка-
міння вовтузяться пищухи, а над 
головами, в погоні за здобиччю, 
не звертаючи на нас жодної ува-
 ги, ідуть у піке хижі птахи. Пи-
щухи, невеликі гризуни, які по-
стійно нагадують про себе тонки-
 ми пронизливими звуками, осо-
бливо привертають увагу. Як вия-
вилося, ці звірятка здатні витяг-
нути цукерки просто з рюкзака в 
недбалих туристів. Пощастило 
натрапити на величезне (кілька-
сот голів) стадо яків – великих, 
граціозних, кудлатих биків.

Прямуючи до зони вічного 
снігу й льоду, що вище підійма-
єшся, то більше помічаєш, як 
жвава природа поступається не-
порушним та мовчазним пейза-
жам. Високогір’я на Алтаї тради-

ційно називають «бєлки» (через 
білизну сніжних хребтів). Наш 
маршрут пролягав Південночуй-
ськими (найменш відвідуване 
пасмо) та Катунськими бєлками 
(а є ще Північночуйські).

Узагалі Алтай – країна озер, 
кількість їх на маршрутах переви-
щує будь-які сподівання. Впро-
довж ходового дня вони трапля-
ються абсолютно різного роз-
міру – від невеликих «оченят» до 
солідних плес. Значна кількість 
водойм, хоч як дивно, не полег-
шує пошуку води для спожи-
вання та інших потреб (в озерах 
вона малоприємна, тала, сіра чи 
біла, зі значними домішками ви-
митої породи й надзвичайно хо-
лодна), хоча естетики навколиш-
нім краєвидам, безумовно, додає. 

Із північного боку хребта 
степи змінилися на справжню 
тайгу – дику, з віковими соснами, 
м’яким мохом замість трави, роз-
сипами грибів, ягодами, кедро-
вими горішками, велетенськими 
комарами та кусючою мошка-
рою, бурундуками. Після високо-
гірних ночівель, відпочинок у та-
кому лісі дивує комфортом.

Уночі Алтай теж здатний 
піднести естетичні сюрпризи.  
У темну частину доби тут поба-

Автор: 
Борис Крімер

Фото автора

Подорож на Алтай – 
це підкорені хребти, 
екстремальні 
ночівлі, дивовижні 
льодовики, 
небезпечні 
каменепади й 
екзотичні народи
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чите контрастне і яскраве світло, 
котре створює ефект повноцін-
ного місячного пейзажу, такого 
як на знімках НАСА.

КОЧОВА КРОВ
Із побутом та жителями Алтаю 
ми мали змогу достатньо тісно 
познайомитись у селі Джазатор. 
Воно не вельми відрізняється 
від тих, що розкинулись уздовж 
Чуйського тракту – повсюдно 
дерев’я   ні ізби та юртоподібні аїли 
у дворах. Багато дітей та худоби, 
мало дерев і бодай якоїсь інфра-
структури. Відразу привертають 
увагу шуліки: схоже, що хижаки 
тут посідають екологічну нішу во-
рон, бо так само кружляють над 
селом, товчуться на смітниках та 
подвір’ях.

Місцеве населення сформо-
ване двома етносами: казахами й 
алтайцями, традиційно всі вони 
скотарі, мають репутацію людей 
мирних і гостинних. Детально 
познайомитися з особливостями 
їхнього менталітету часу не ви-
стачило, але темпераментні пе-
репади настрою від люб’язності 
до агресивності й навпаки тут 
вам точно не загрожують – усе 
досить спокійно й урівноважено. 
Кочова кров казахів та алтайців 

проявляється повсюди – діти 
роз’їжджа ють селом верхи (на 
противагу дорослим, які ката-
ються переважно уазиками), на 
місцевому стадіоні поганяти у 
футбол проблематично, зате він 
чудово обладнаний для кінних 
змагань. А ще, як справжні азій-
ські кочівники, тутешні жителі 
тамують спрагу кумисом – таким 
собі квасом із кобилячого мо-
лока.

Людину, яка нас тут прий-
мала й допомагала з організа-
цією подорожі, звати Альбертом. 
За освітою – ветеринар, що по-
мітно й по великій кількості тва-
рин на подвір’ї. Його турфірма 
чимось нагадує кланову струк-
туру, де в обслуговуванні турис-
тів задіяне мало не все село: 
коні, якими возять гостей у по-
ходи, позичені в мешканців, що 
висловили на те свою згоду; 
юнаки працюють провідниками 
та обслугою наметових містечок; 
жін  ки допомагають господарю-
вати. Давно контактує з чехами, 
те пер-от і сам у гості до Європи 
зібрався (вперше). Із розповідей 
дізналися, що в навколишніх лі-
сах водяться не тільки звичні 
ведмеді, кабани та олені, а й 
зрідка снігові барси. Нам, однак, 

зустріч із ними не світить – 
надто високо ходимо. 

САКРАЛьНий СВІТ
Традиційна релігія Алтаю – древ-
ній і водночас новомодний шама-
нізм. Споконвіку алтайці вірили в 
уміння служителів культів, яких 
тут називають камами, взаємо-
дія ти з різними потойбічними 
силами через «прогулянки» до 
інших світів. Наприклад, підзем-
ного, щоб поспілкуватися з по-
мерлими чи божествами-духами. 
Інший шлях мандрівки – до світу 
тварин (як представників різно-
манітних божественних сил у на-
шій дійсності). Хоча може шаман 
нікуди й не «ходити»: духи самі 
завітають поспілкуватись, якщо 
їх гарненько закличеш за допо-
могою співів, ритмічно поєдна-
них з ударами в бубон. Цей обряд 
називається камланням. А бубон 
у шаманів є предметом гордості й 
характеристикою статусу.

Зараз шаманізм переживає 
другу молодість у різних регіонах 
світу. Створюються різного роду 
«навчальні заклади», де обіця-
ють усіх охочих занурити в «арха-
їчні техніки екстазу». А от справ-
жніх шаманів, які не були б 
масовиками-витівниками для ту-
ристів, удень із каганцем не від-
шукаєш. Але, кажуть, вони ще є: 
живуть собі віддалено, до здобут-
ків цивілізації байдужі й пого-
джуються на щось, тільки коли 
відчують сигнал звідкись згори. 
Ну і вміння мають незвичайні.

Зате свідчення реінкарнації 
шаманізму на Алтаї, у вигляді ви-
кладених із каменю фігур чи кі-
лець на землі або ж дерев, заві-
шаних кольоровими стрічками, 
досить поширені. Під час спуску 
від Бєлухи до Аккемського озера 
надивилися на це вдосталь.

Але цим сакральний світ краю 
не обмежується. Православ’я теж 
має давнє коріння в регіоні: Ал-
тай став батьківщиною для бага-
тьох поколінь старовірів, які ще в 
XVII столітті шукали тут поря-
тунку від гонінь у Московії. Із них 
упродовж століть сформувалась 
окрема народність – бухтармин-
ські каменярі. Уже не росіяни, 
але ще не цілком окремий народ, 
із відчутними тюркськими впли-
вами. Розмовляли, як і їхні пра-
щури з Північної Росії, відомим 
«окаючим» діалектом. У 1927 ро-
ці таких було 3 тис. За даними 
останнього перепису, каменяра-
 ми себе ідентифікували двоє. 

ЗАГУБЛеНІ 
ЦиВІЛІЗАЦІї 

Легендарні й 
приховані від 
людського ока 

цивілізації здавна 
збуджували уяву 

численних 
дослідників Алтаю, 

мандрівників, 
авантюристів. 

Насамперед мова 
про Шамбалу – 
міфічну країну в 

одному з 
важкодоступних 
гірських районів 

Азії. Алтайські 
шамани впевнені, 
що вона схована 
всередині гори 

Бєлуха і звичайним 
людям вхід до неї 

закритий – 
потрапити туди 
можуть тільки 

праведники. І ще 
вони переконані, 

що на Бєлуху 
взагалі ходити 

нікому не можна: 
духи проти, і саме 

тому так багато 
жертв під час 

сходжень.
Легенди про 

загублені 
цивілізації Алтаю 

Шамбалою не 
обмежуються. 

Картина Ніколая 
Рєріха «Чудь 

підземна» ілюструє 
почуту ним від 
одного сивого 

старовіра легенду 
про народ, який у 

цих місцях вирішив 
абсолютно 

добровільно 
перекочувати 

кудись у надра 
матінки-землі. 

Кажуть, 
«повернеться щас -

ливий час, і 
прийдуть люди з 

Біловоддя». 
Біловоддя – теж 

загадка 
псевдоісторії, така 

собі посестра 
Атлантиди, давня 
прабатьківщина 

слов’ян, затоплена 
нині. Це там Ирій, 

молочні річки й 
кисільні береги. 

Особливо 
популярною 
легенда про 

Біловоддя була 
серед алтайських 
старовірів – вони 
досить активно 
його шукали в 
навколишніх 

долинах. 
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Відгуки на статтю «Несправедливо 
принижені» в № 32, у якій Тиждень пише 
про сувору візову політику країн єС

Професор Тетяна Палладіна: Я не 
можу погодитися з думкою, винесеною 
на обкладинку «Тижня» № 32, нібито 
брутальний візовий режим надання 
українським громадянам шенгенської 
візи є ознакою лицемірства Європи. 
Насправді це помилка, яка, за відомим 
висловом Наполеона, буває гіршою за 
злочин. Свого часу СРСР створив «залізну 
завісу» в намірі недопущення «впливу 
Заходу». Після розпаду СРСР вона впала, 
але, як не дивно, була відновлена вже 
з  протилежного боку кордону, причому 
зникненню її щодо України не допомогло 
навіть всесвітнє захоплення мирною 
Помаранчевою революцією. Протягом 
своєї довгої наукової діяльності я їжджу 
в закордонні відрядження, збираючи 
для цього купу паперів, але головним 
моментом завжди була зустріч, раніше 
в райкомі партії з її ветеранами, а потім 
із консульськими працівниками, які 
вирішували одне й те ж питання: чи 
збираюся я повернутися на батьківщину. 
Зараз відбулося певне полегшення у вигляді 
конвертаційних центрів, які заробляють 

гроші, передаючи документи до консульств, 
а через пару днів повертають паспорт із 
візою, що наочно демонструє непотрібність 
образливої процедури, якою зловживали в 
консульствах деяких держав.  
Надмірна прискіпливість щодо українців, 
зокрема заробітчан, які в масі є спокійними, 
старанними й освіченими працівниками, 
що повертаються додому, виглядає дивною, 
оскільки до шенгенської зони впускають 
сотні тисяч біженців і нею мандрують табори 
ромів. Таке ставлення спричинене хибним 
уявленням про «неповноцінність» української 
держави як відірваного клаптя Росії, з якою не 
хочуть зайвий раз сваритися, й ототожненням 
поглядів населення України та її керівництва. 
Україна повинна не лише асоціюватися з ЄС, 
а й найшвидше стати його членом, для чого 
треба, щоб більше громадян могло зробити 
європейський вибір з власного досвіду. 
Тому європейські держави повинні негайно 
виправити свою велику помилку, спростивши 
нерозумну процедуру, що утруднює їх 
відвідування українськими громадянами.

Невідомий: Для чого їм підтверджуючі 
документи, коли все вирішує консульський 
поліцай на своє «усмотрение», про яких 
таке враження, що вoни або погано чують, 
або погано розуміють українську мову.  

Я приватний підприємець, 18 років працював 
із Чехією, 4 роки там проживав, останні  
8 років мав багаторазові чеські візи. У травні 
цього року подав усі 12 підтверджень мого 
перебування в Чехії. У результаті отримав 
відмову з причини «не обґрунтував мету 
й умови передбачуваного перебування». 
Контракт зірвано. І взагалі такого 
недоброзичливого ставлення та організації 
самого прийому, як у чеському консулаті, 
більше немає в жодному. Повчилися б поряд 
у польського.

Nikitis: Что ж, всё, вроде бы, верно, 
но... И этих «но» у стран Евросоюза 
тоже достаточно, чтобы ответить на 
каждый упрёк в этой статье. Будучи 
украинцем и проехав всю Европу от 
Киева до французской Атлантики, я в 
своих желаниях полностью солидарен 
с автором. Однако, посмотрев на те 
способы, которыми не гнушается часть 
наших соотечественников «зарабатывать» 
на жизнь в Европе, или на то поведение 
в общественных местах, от которого у 
местного населения (даже у тех же турков 
в Германии!) возникают как минимум 
недоумение и вопросы, я с пониманием 
отношусь к тому режиму визовой 
фильтрации, о котором здесь идёт речь.

Олександр Михельсон Олена Чекан

НАш ТИЖДЕНЬ| 
КАМО  

ГРЯДеШи
жАх 

МиНУЛОГО
НАДТО 

РОЗУМНий

Богдан Буткевич

Ця жіночка років 50-ти, з 
торбами в кожній руці, квапи-
лася так, як той орк у другій 
частині фільму «Володар перс-
нів». Ви вже забули? Був там 
спеціальний орк із великим 
смолоскипом, який, попри дві 
стріли в шию, таки встиг піді-
рвати міну під муром, за кот-
рим захищалися волелюбні ро -
гіррими. І ось ця тітонька бігла, 
ніби той орк. Не зрозуміло 
тільки чого? Світлофор там, куди 
вона дуже швидко рухалася, 
давно був червоний, і якби во -
на підвела очі, то побачила б… 
Але їй ніколи було підводити 
очі – вона поспішала. І була б 
уже обігнала мене, а я спокійно 
очікував зеленого світла. Від-
так ледве не вискочила на ас-
фальт. Гаразд, я встиг спинити, 
і тролейбус № 24 обійшовся 
без жертв. Ну а якби на її шляху 
не трапився хтось такий же не-
квапливий, як я? 

Колись мені до рук потра-
пила «Чорна шкатулка» чесь-
кого письменника і журналіста 
Людвіка Ашкеназі. Візьму на 
себе сміливість процитувати у 
вільному перекладі невелич-
кий твір «Сонечко»: «Діти – 
створіння маленькі й люблять 
усе зменшувати. Щоб здавати-
 ся більшим, кожне хоче чогось 
зовсім малюсінького. Сонце 
вони називають сонечком, і це 
так зворушливо: одна сонячна 
пляма в багато разів більша за 
всю нашу планету. Якось одна 
японська дівчинка подивилася 
в небо і сказала: «Мамо, диви-
 ся! Грибочок!». 6 і 9 серпня 
1945-го Збройні сили США 
здійснили ядерне бомбарду-
вання Хіросіми та Нагасакі. 
Відтоді минуло вже 68 років. 
Але таке з пам’яті стерти не-
можливо. Категорично не хочу, 
щоб подібне колись повтори-
лося. 

Їхав якось потягом і вирі-
шив, що встигну на довгій зу-
пинці попалити люльку. Ви-
йшов, тільки-но розкурив – 
аж тут провідниця починає 
заганяти всіх назад у вагон, 
мовляв, будемо їхати. А тю-
тюну ще хвилин на 20 спо-
кійного куріння – шкода. Га-
разд – став на підніжці й ти-
хенько собі попихкую під ніс. 
Та поїзд починає й справді ру-
хатися, тож жіночка в засмок-
таному синьому одязі заходи-
лася зачиняти-таки двері. Йду 
витрушувати люльку між ва-
гонами і раптом чую: «Та 
кури вже тут, чого викаблучу-
єшся?». Я трохи отетерів від 
розвитку ситуації і кажу, що 
не можна ж, а ви взагалі мали 
б міліцію викликати. На що 
провідниця видає наступний 
шедевр: «От знайшовся тут 
правильний. Ти що, надто ро-
зумний?». Завіса. 

ЗВОРОТНий ЗВ’ЯЗОК 

:)
Йду витрушу-
вати люль-
ку між ваго-
нами і рап-
том чую: «Та 
кури вже тут, 
чого вика-
блучуєшся? 
Знайшовся 
тут правиль-
ний»
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