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Об’єднані сили Ді-
євої армії УНР та 
УГА визволили Київ 
від більшовиків

 22–28 серпня 

Розпочалося Сло-
вацьке національ-
не повстання проти 
прогітлерівського ре-
жиму Йозефа Тісо

Народився Дмитро Донцов, 
український літературний 
критик, публіцист, філософ, 
фундатор теорії українського 
інтегрального націоналізму

Тиждень  
в історії

До 22-ї річниці незалеж-
ності України ключовою 
темою тижня зали-
шався її геополітичний 

та цивілізаційний вибір. Вітчиз-
няні урядовці не переставали 
відчайдушно шукати формулу, 
яка допомогла б їм і далі втриму-
ватися на двох стільцях, однак 
почали дедалі чіткіше сигналі-
зувати про те, що в крайньому 
разі готові відмовитися саме від 
«стратегічного» партнерства з 
Кремлем. Проміжні підсумки в 
цьому сенсі було підбито під час 
серії візитів українських високо-
посадовців до Брюсселя та Мо-
скви, а також низки спеціальних 
заходів та прес-конференцій на 
українську тематику, проведе-
них упродовж останнього тижня 
європейськими й російськими 
політиками. 26 серпня відбувся 
візит Миколи Азарова до Мо-
скви, де він мав рандеву із 
прем’єром Дмітрієм Мєдвєдє-
вим. Наступного дня секретар 
РНБО Андрій Клюєв злітав до 
Брюсселя, де зустрівся з євроко-
місаром із питань розширення 
та політики сусідства Штефаном 
Фюле (а 29-го з ним зустрінуться 

також усі три лідери української 
опозиції: Віталій Кличко, Арсе-
ній Яценюк та Олег Тягнибок). 
28 серпня відбулося спеціальне 
засідання комітету із закордон-
них справ Європарламенту, при-
свячене українському питанню в 
контексті політичних наслідків 
торговельної війни.

Головною темою всіх цих зу-
стрічей стали перспектива під-
писання Угоди про асоціацію та 
зону вільної торгівлі України з 
ЄС і її наслідки для торговельно-
економічних відносин із Росією. 
Наразі офіційна інформація 
свідчить, що Київ та Брюссель 
стали ще більш налоштованими 
на укладення Угоди на саміті 
Східного партнерства у Віль-
нюсі, хоч це й далі пов’язують із 
досягненням прогресу бодай у 
більшості з висунутих під час са-
міту Україна – ЄС у лютому ви-
мог із так званого списку Фюле. 

Водночас у випадку з Мос к-
вою наразі виходить «розмова 
німого із глухим», викликана 
тим, що в Кремлі не бажають 
чути нічого, окрім відмови від 
підписання «суїцидальної» 
Угоди про асоціацію та повер-

нення до інтеграції з Митним со-
юзом. Судячи із заяви Дмітрія 
Мєдвєдєва під час зустрічі із Ми-
колою Азаровим, у Росії все ще 
сподівалися, що після «виховних 
заходів» у вигляді нещодавньої 
торговельної війни українська 
делегація буде сприйнятлива до 
відмови від асоціації з ЄС та при-
єднання до МС, наприклад за 
умови розширення потенційних 
преференцій. Утім, що ці надії не 
виправдалися, стало зрозуміло 
відразу-таки після рандеву, коли 
перший віце-прем’єр-міністр Ро-
сії Іґорь Шувалов заявив, що 
дальші переговори РФ та Укра-
їни щодо одночасної інтеграції 
Києва до ЄС та Митного союзу 
«безглуздо далі проводити. 
Українці хочуть знайти формат, 
який був би сумісний. Але ми на-

Сприйняти 
нову реальність
Попри продовження торговельного тиску 
Кремля, офіційний Київ готовий будувати 
надалі відносини з Росією та Митним союзом 
лише як асоційований член ЄС

Автор: 
Олександр 

Крамар

У Чехії в низці міст демонстрації про-
ти ромів завершилися зіткненнями з 
поліцією. Арештовано щонайменше 
75 людей. Наймасовіші сутички ультра-
правих із правоохоронцями сталися в 
Остраві та Чеське-Будейовіце

У Києві міліція штурмом за-
хопила кінотеатр «Київська 
Русь». Кінотеатр мають пере-
дати в об’єднане муніципальне 
підприємство, проти чого висту-
пають його працівники

Російська поліція розігнала ак-
тивістів, які намагалися відтво-
рити демонстрацію дисиден-
тів 1968 року проти радянсько-
го вторгнення до Чехословач-
чини. Затримано 10 осіб 
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Відкриття 
Київського 
політехнічного 
інституту

Після поразки в битві під 
Седаном Франція підпи-
сала акт про капітуляцію 
з Пруссією, імператор На-
полеон ІІІ здався в полон

 1 вересня 1898  2 вересня 1870  4 вересня 1965  3 вересня 1783 

У київському кінотеатрі 
«Україна» відбувся мітинг 
протесту проти нової хви-
лі політичних репресій серед 
української інтелігенції в СРСР

Підписано Паризький 
мир, за яким Британія 
визнавала незалеж-
ність північноамери-
канських колоній

магалися показати, що це просто 
неможливо...»

Ця заява важлива, оскільки 
росіяни нарешті самі на висо-
кому офіційному рівні зруйну-
вали одну зі своїх ключових мі-
фологем у боротьбі за втягу-
вання України до МС, визнавши: 
їхні запевнення, що, «вступ 
України до Митного союзу не су-
перечить європейській інтегра-
ції», від початку були абсурд-
ними. Тим часом Микола Азаров 
на першому-таки засіданні 
уряду після зустрічі зі своїм ро-
сійським колегою, 28 серпня, 
чітко заявив, що обом країнам 
потрібно сприйняти нову реаль-
ність, яка полягає в тому, що 
Україна та РФ будуть учасни-
ками різних інтеграційних утво-
рень – Європейського та Євра- ф
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У Києві в ніч із 24 серпня на Май-
дані Незалежності невідомі на-
пали на знімальну групу «5 кана-
лу», яка робила сюжет про приби-
рання центру столиці після святку-
вання Дня Незалежності.

Віктор Янукович на-
городив 11 громадян 
званням Героя України. 
П’ять із них – працівни-
ки вугільної галузі

цього уникнути». Тим часом сам 
Владімір Владіміровіч змуше-
ний апелювати до більш «прак-
тичних» мотивів, які мали б пе-
реконати, що йдеться не про вра-
жені імперські амбіції Кремля, а 
лише про виключно економічні 
застереження. Наприклад, нині 
російська сторона запевняє, що 
жорсткі «захисні заходи» Мит-
ного союзу стосовно України бу-
дуть необхідні лише для того, 
щоб унеможливити реекспорт 
через її територію європейських 
і турецьких товарів. Із цієї при-
чини серйозно стали обговорю-
вати навіть можливість виходу 
членів МС або самої Росії із Зони 
вільної торгівлі країн СНД.

Утім, якби росіян справді не-
покоїла загроза реекспорту че-
рез Україну товарів із третіх 
країн, то посилення митного ре-
жиму точно не мало б стосува-
тися таких ключових статей ві-
тчизняного експорту до Росії, як 
наприклад, більшість видів про-
дукції машинобудування, хімії 
чи металургії, яким турецькі чи 
європейські виробники не кон-
куренти. Адже не виробляють у 
ЄС чи Туреччині локомотивів та 
іншого устаткування радян-
ського зразка. А за тими товар-
ними позиціями, за якими реек-
спорт справді не виключений, 
реально було б знайти меха-
нізми, які унеможливили б рух 
товарів із третіх країн через те-
риторію України до Росії. Якщо 
відповідні пропозиції врегулю-
вання торговельно-економічних 
відносин Москва відкине, то це 
підтвердить, що причини мит-
них санкцій криються в політич-
ній площині й зумовлені катего-
ричною неготовністю Кремля 
сприймати нову реальність від-
носин із Україною як асоційова-
ним членом ЄС.  

На Премію імені 
Вацлава Гавела но-
мінували правоза-
хисників із Білору-
сі, Китаю та Грузії

Апеляція не допомогла харківсько-
му «Металісту» повернутися в Євро-
кубок. Спортивний арбітражний суд 
у Лозанні відмовив клубу в задово-
ленні апеляції на рішення УЄФА

зійського союзів відповідно: «На 
певному етапі різних інтеграцій-
них процесів, у яких беруть 
участь як Росія, так і Україна, 
стратегічним партнерам (якими 
є наші країни) необхідно уточ-
нити позиції і виробити проек-
цію взаємодії в умовах, які змі-
нюються». Мовляв, офіційний 
Київ сприймає появу Митного 
союзу та Євразійського економіч-
ного союзу від 1 січня 2015 року 
як «реальність, у якій треба пра-
цювати», але при цьому очікує, 
що Москва стане «теж сприй-
мати як реальність» асоційоване 
членство і створення зони віль-
ної торгівлі між Україною та ЄС.

Російські посадовці порів-
няно невисокого рангу дедалі 
менше приховують цієї істерику 
із приводу нової реальності у від-
носинах з Україною. Відпові-
дальний за втягування Києва до 
Митного союзу радник Путіна 
Сєрґєй Ґлазьєв заявив, що в разі 
підписання Угоди про асоціацію 
з ЄС Україна втратить навіть 
статус спостерігача при Мит-
ному союзі, «перестане бути 
для нас стратегічним партне-

ром… зникне як суб’єкт міжна-
родного права». І не приховує 
причини відповідної паніки, 
«оскільки Україна не зможе 
кроку зробити назустріч нам без 
того, щоб ЄС дозволив їй це зро-
бити… Це великий удар для Ро-
сії. Ми всіма силами хотіли б 

ЯКщО РОСіЯН СПРАВДі 
ТУРБУЄ лише ЗАГРОЗА 
РееКСПОРТУ ТОВАРіВ 
іЗ ТРеТіх КРАїН, МОжНА 
ЗНАйТи МехАНіЗМи 
ВиРішеННЯ ЦіЄї ПРОБлеМи
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192 млн грн
таку суму штрафів зібрала ДАІ за 
перше півріччя. Виявлено понад 
970 тис. порушень правил до-
рожнього руху. Дані МВС 

Понад 

$200 млн
виділила російська влада на 
«дружбу народів» – зміцнення 
єдності російської нації 

250 грн
коштує кириличний домен укр. 
Дані Держагентства з питань нау-
ки, інновацій та інформатизації

На $92 млн 
зріс зовнішній борг у липні цьо-
го року, сягнувши на 31 липня 
$26,018 млрд. Дані Мінфіну

70% фільмів
демонструються в кінотеатрах 
українською мовою. Дані Дер-
жавного агентства України з пи-
тань кіно

3,7 тис.
українців
здобули німецьке громадянство у 
2012 році. Дані Федерального ста-
тистичного відомства ФРН

МАйже СеРйОЗНОВАжлиВі ЦиФРи

Як засвідчують опитування Центру Разумкова та фонду «Демократичні ініціативи», 
прихильників демократії в Україні щороку більшає. Цьогоріч було зафіксовано 
рекордну кількість прибічників ліберального устрою. При цьому кількість адептів 
«сильної руки» впродовж останніх трьох років залишається майже незмінною. Крім 
того, респондентам пропонували підтримати одне із двох представлених формулювань. 
Перше звучить так: «Зрозуміло, важливі і свобода, і достаток, однак в обмін на власний 
добробут я готовий поступитися державі часткою своїх прав та громадянських свобод». 
Друге формулювання: «Зрозуміло, важливі і свобода, і достаток, однак заради особистої 
свободи і гарантій дотримання всіх громадянських прав я готовий терпіти певні 
матеріальні труднощі». За даними соціологів, перше формулювання (відмова від прав у 
обмін на блага) підтримали лише 26,5% опитаних, друге – 43,4%. Вагалися з вибором 
30%.

Демократія як вибір більшості

За даними Центру Разумкова, фонду «Демократичні ініціативи» 2004                         2007                          2010                         2012                         2013
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Важко відповісти
Демократія — бажаним
типом державного 
устрою

Aвторитарний 
режим може бути
кращим, 
ніж демократія

Для такої людини, як я, 
не має значення, демократичний 
режим у країні чи ні

CОЦіОлОГіЯ

 Факти тижня 
З центральної 
площі Новограда-
Волинського 
демонтували 
пам’ятник лєніну

У житомирській в’язниці по-
мер серійний убивця Ана-
толій Онопрієнко, який був 
засуджений до довічного 
ув’язнення за вбивство 52 осіб

У київському офісі руху Femen правоохоронці 
провели обшук через анонімне повідомлення 
про вибухівку. Під час перевірки знайшли «пред-
мети, схожі на пістолет марки ТТ і гранату». Акти-
вісти розцінили ці дії силовиків як репресії
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ВОлОДиМиР ОлійНиК 
Знайшов винну
Депутат від Партії регіонів заявив, що газо-
ва угода з Росією, підписана 2009 року 
прем’єром Юлією Тимошенко, була 
політико-правовим договором для 
залучення України до Митного сою-
зу: «Коли ми запросили ринкову ціну 
(на газ. – Ред.) – сказали: немає 
проблем, вступайте до Митно-
го союзу»

ВіТАлій ЗАхАРЧеНКО 
Майстер імпровізації
Міністр внутрішніх справ повідомив, що 
встановлено місце перебування ректора-
втікача Петра Мельника й готують його 
екстрадицію. Детальнішої інформації 
МВС так і не оприлюднило. Це дещо на-
гадує справу Ярослава Мазурка, коли 
очільник відомства своєю заявою 
знач но випередив реальні дії колег

ОлеКСАНДР лУК’ЯНЧеНКО
Самоусунувся
Мер Донецька доволі лаконічно по-
яснив свою позицію щодо знесення 
пам’ятника Лєніну в місті: «Я його туди 
не ставив і знімати не буду: це моє 
кредо!»

ОлеКСАНДР ЯКиМеНКО
шанує російську символіку
Голова СБУ носить на мундирі значки 
закінчених ним військових навчальних 
закладів РФ із її державними сим-
волами

ЮРій АНіСТРАТеНКО
ще один «зайвий»
Перший заступник керівника секретаріату 
Кабінету Міністрів, якого вважали «пра-
вою рукою Азарова», пішов у відставку. 
Експерти схильні вбачати в цьому даль-
ше послаблення позицій прем’єра, 
який і сам невдовзі може втратити 
посаду

ВлАДіСлАВ БАУМґЄРТНеР
Заручник лукашенки
Російського топ-менеджера, гендиректора 
компанії «Уралкалій» (РФ), голову нагля-
дової ради ЗАТ «Білоруська калійна ком-
панія» (БКК) затримали в Мінську за під-
озрою у зловживанні владою та службо-
вим становищем. Експерти пов’язують ін-
цидент із «калійною війною» між дво-
ма країнами.

ФейС-КОНТРОлЬМАйже СеРйОЗНО

Як засвідчують опитування Центру Разумкова та фонду «Демократичні ініціативи», 
прихильників демократії в Україні щороку більшає. Цьогоріч було зафіксовано 
рекордну кількість прибічників ліберального устрою. При цьому кількість адептів 
«сильної руки» впродовж останніх трьох років залишається майже незмінною. Крім 
того, респондентам пропонували підтримати одне із двох представлених формулювань. 
Перше звучить так: «Зрозуміло, важливі і свобода, і достаток, однак в обмін на власний 
добробут я готовий поступитися державі часткою своїх прав та громадянських свобод». 
Друге формулювання: «Зрозуміло, важливі і свобода, і достаток, однак заради особистої 
свободи і гарантій дотримання всіх громадянських прав я готовий терпіти певні 
матеріальні труднощі». За даними соціологів, перше формулювання (відмова від прав у 
обмін на блага) підтримали лише 26,5% опитаних, друге – 43,4%. Вагалися з вибором 
30%.

Демократія як вибір більшості
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режим у країні чи ні

З
і святами в Україні повна 
каша. Два Нових роки, 
День не раз переписаної 
Конституції, радянські 

травневі, похмільно-релігійні 
(Великодень і Трійця)… Був ще 
ніби День Незалежності – 
кволі, як у дуже пізньому Союзі, 
урочистості, коли «масовики-
затійники» повторюють завчені 
роками банальності, російські 
пропагандистські фільми на ТБ 
і святковий концерт із хедлай-
нером Вєркою Сердючкою – ось 
і весь «комплекс заходів», які 
здатна підготувати нинішня 
влада співвітчизникам. Ну і са-
лют. Яке ж свято без феєр-
верка? Змучену «папєрєдні-
ками», світовою кризою, росій-
ськими санкціями владу зрозу-
міти можна. Не розпорошува-
тиме ж вона сили перед най-
важливішим у її календарі свя-
том – Днем шахтаря. До цієї 
славетної дати, що за давньою 
радянською традицією припа-
дає на останню неділю серпня, 
політики донецького похо-

дження готуються серйозно і 
заздалегідь. Президент роздає 
гірникам ордени та медалі (зо-
крема, зірки Героїв України), ті, 
своєю чергою, зустрічають лі-
дера з новими стахановськими 
рекордами. Їдуть на малу бать-
ківщину і численні депутати-
мажоритарники, які обиралися 
на Донбасі. І не з порожніми 
руками, а з подарунками. Ось, 
наприклад, Володимир Струк, 
що потішив земляків концер-
том «блатної» музики у вико-
нанні російського гурту «Ле-
соповал». Він не просто замо-
вив музику, а й сам хвацько 
витанцьовував на сцені під 
«лєсоповальні» хіти і примов-
ляв, що «Россия и Украина – 
это общее». Словом, свято вда-
лося на славу, як і завжди у 
тих краях. Що ж стосується 
решти держави – не треба за-
здрити. Можна ж бути шахта-
рем у душі й святкувати разом 
з елітою нові важливі дати. А 
два свята поспіль – це вже 
зай ва розкіш. 

День шахтаря і 
тінь незалежності 

Вища рада юстиції розпочала розгляд 
звернення щодо суддів Родіона Кірєєва та 
Сергія Вовка, які займалися справами Юлії 
Тимошенко та Юрія луценка. Загалом на 
кожного з них подано понад 10 скарг 

Уряд  звільнив від обов’язків голову нагля-
дової ради НАК «Нафтогаз» Володимира 
Макуху, призначивши натомість Андрія 
Бондаренка. Експерти вбачають у цьому 
підготовку передачі Нафтогазу «Сім’ї»

МВС повідомило про закриття кримінального прова-
дження стосовно неправомірних дій службових осіб 
ПАТ «Укртрансгаз» щодо тендерів на 2,5 млрд грн, 
виграних чотирма донецькими фірмами (серед них 
структури бізнес-партнерів Олександра Януковича)
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«Кредитори дедалі більше занепокоєні тим, 
чи зможе Україна обслуговувати свої боргові 
зобов’язання»

Британська газета повідомляє, що у зв’язку з негараздами на зовнішньому ринку Україна перебуває за крок від повно-
масштабної кризи платіжного балансу.

«Серед ринків, що розвиваються, український постраждав чи не найбільше після того, як почалися розмови про послаблення 
монетарної політики США», – пише видання.

Цифри, оприлюднені цього місяця, свідчать, що резерви національного банку, які меншали за останні два роки, опустилися то-
рік до 7,4% – найнижчої цифри від 2006 року. «Раптовий спад рівня валютних резервів в Україні нагадує, що Київ тримається у сво-
єму хисткому зовнішньому становищі за крок від повномасштабної кризи платіжного балансу», – пише у своєму дослідженні Capital 
Economics, лондонська компанія, що займається макроекономічними дослідженнями.

«Кредитори, зокрема й МВФ, дедалі більше стривожені тим, чи зможе Україна обслуговувати свої боргові зобов’язання. Коли 
ринки, що розвиваються, наповнювалися швидкими грошима західних центральних банків, Київ латав дірки в державних фінансах 
завдяки внутрішнім облігаціям та єврооблігаціям. Але з очікуваним зменшенням резервів США останні як ресурс стають щораз до-
рожчими». Аналітики стверджують, що це обмежить можливості України вийти з боргів через випуск нових єврооблігацій і змусить її 
просити нового кредиту в МВФ.

У коментарі The Financial Times представник Міжнародного валютного фонду сказав, що «детального обговорення такої комп-
лексної програми на політичному рівні не було […] від квітня. Ми розуміємо, що влада у процесі розробки цієї комплексної програми 
і що вона планує скоро її представити».

«У тривалій перспективі ро-
сійські санкції могли б прине-
сти Україні користь»

Видання вважає, що торго-
вельна війна може принести Укра-

їні в довгостроковій перспективі користь, проте висловлює сумнів, чи 
не забракне витримки Вікторові Януковичу.

«Ніхто не може звинуватити Сєрґєя Ґлазьєва в неоднозначності. 
Нові російські торговельні обмеження для України були попереджен-
ням проти «суїцидального» кроку – підписання Угоди про асоціацію з 
ЄС», – пише видання. «Якщо все це триватиме, то правила можуть 
стати ще жорсткішими. Росія докладає дедалі помітніших зусиль, щоб 
утримати найбільшу країну своєї колишньої імперії від поглядів на За-
хід і спонукати приєднатися до Митного союзу, який очолює Кремль», 
– продовжують автори.

РФ урізноманітнює, як зазначають вони, засоби впливу на Укра-
їну, зокрема вдається до методів м’якої сили (розмови про спільну 
православну спадщину), застосовує «пряники» (дешевий газ і доступ 
до ринків) та «батоги» (торговельні санкції).

Проте втрати від обмеження торгівлі можуть бути менші, ніж заяв-
ляли. За даними аналітиків Dragon Capital, вони орієнтовно становити-
муть $500 млн, але «в будь-якому разі Україна не в змозі вести торго-
вельну війну», – наголошує The Economist, оскільки «для погашення 
зовнішнього боргу цього року необхідні рекордні виплати. Економіка 
перебуває у стані рецесії, валютні резерви впали нижче безпечного 
порога, що дорівнює вартості тримісячного імпорту».

«Крім того, Росія може застосувати тиск і в інших сферах, напри-
клад газовій», – припускає видання. «Україна планує мати мізерні 12,5 
м³ газу на початок опалювального сезону, 1 жовтня, і поки що їй бра-
кує ще 3,5 м³. Торік запас становив 20 м³». У коментарі виданню Вой-
цех Конончук із Центру східних досліджень у Варшаві (OSW), повідо-
мив, що «Україна повинна мати нині  як мінимум на 5–6 м³ більше. 
Москва спостерігатиме й чекатиме, бо ж її позиції в переговорах поси-
люються, а Києва – послаблюються». До того ж експерт уважає, що 
«газової війни радше не буде: буде угода; єдине питання – чи дуже 
погана, чи просто погана».

«Янукович, який очікує перевиборів на початку 2015 року, опи-
нився між цими викликами. Угода з ЄС була б популярною, якби еко-
номічна криза чи конфлікт з олігархами не перекреслювали його 
шансів. У довгостроковій перспективі російські санкції могли б прине-
сти Україні користь, так само як 2008 року – Грузії. Тамтешні вироб-
ники змушені були підняти стандарти й змагатися на світовому рівні. 
Проте Янукович і Україна можуть так довго не витримати», – підсумо-
вує The Economist.

«План дій щодо лібералізації ринку в разі підписання 
Угоди про асоціацію та ЗВТ може спричинити опір 
олігархів, бо загрожує їхнім моделям прибутку»

Аналітики Польського інституту міжнародних відносин (PISM) 
Пьотр Косцинський та Євген Воробйов у своєму дослідженні «Вигра-
ють чи програють українські олігархи від підписання Угоди про асо-
ціацію» стверджують, що положення договору про вільну торгівлю 
не пропонують великих стимулів експортерам сировинних матеріа-
лів, але дуже сприятливі для виробників харчових продуктів.

«З огляду на положення договору про вільну торгівлю, українські 
олігархи можуть виграти в короткостроковій перспективі від скасу-
вання ввізних тарифів, які раніше перешкоджали їхньому доступу на 
ринок ЄС. Найбільшу вигоду матиме харчопром», – стверджують екс-
перти. Зменшення мита, наприклад, буде корисне кондитерському гі-
гантові ROSHEN, адже з вітчизняних солодощів його стягують 35–40%.

«Угода про асоціацію передбачає поступове наближення україн-
ського законодавства до правил ЄС, що потребуватиме суттєвої лібе-
ралізації ринку. Такий план дій може спричинити опір олігархів, бо 
загрожує їхнім моделям прибутку», – вважають аналітики інституту. 
Це може стати ще одним мотивом виступити проти підписання до-
мовленості.

«Тяжка залежність від експорту сировинних матеріалів – сер-
йозна причина для небажання олігархів підтримувати Угоду з ціл-
ком економічних міркувань», – зазначають автори. «Положення 
договору про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі не пропону-
ють тарифних стимулів українським експортерам залізної руди (ну-
льове мито імпорту) та феросплавів (низькі тарифи). Аналогічно 
торгові компанії, контрольовані «Сім’єю», нині стикаються з пере-
шкодами в експорті сильно субсидованого вугілля до ЄС, бо імпортні 
тарифи не поширюються на цю сировину», – підсумовують вони.

Але «до уваги слід узяти й те, що великий український бізнес 
може дістати ширший доступ до північноамериканських ринків, 
коли Угоду про зону вільної торгівлі підпишуть ЄС і США». Це, на 
думку, експертів, має стати одним із ключових інструментів переко-
нування вітчизняних промислових магнатів представниками Євро-
союзу. «Європарламент і польський Сейм могли б використати між-
парламентські зв’язки з українською Верховною Радою, бо в ній 
представлена більшість олігархічних груп».



Київ (вул. Лисенка, 3):
3 вересня, 18:00 – презентація нового роману Андрія 
Кокотюхи «Таємне джерело». Спільно з видавництвом 
«К.С.Д.».
4 вересня, 18:00 – відкрита лекція Ірини Ігнатенко «Тілесність 
та сексуальність у традиційній культурі українців». Спільно 
з видавництвом «Дуліби».
5 вересня, 18:00 – презентація «Мальованої істор� 
Незалежності України» від братів Капранових. 
Спільно з видавництвом «Зелений пес».

Харків (вул. Сумська, 3):
2 вересень, 18:00 – відкриття виставки графіки харківської 
художниці Валер� Юхіменко «Казкові сни».
3 вересня, 18:30 – вечір пам’яті видатного письменника й 
культурного діяча Ігоря Качуровського. Спільно з літературним 
клубом «Апостроф».
7 вересня, 18:00 – відкрита дискусія «Творчий потенціал 
людини: як його відкрити?». Робоча мова – англійська.

Вінниця (вул. Соборна, 89):
5 вересня, 17:00 – майстер-клас з виготовлення витинанки.

2–7 вересня 
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 

На правах реклами

Автовиробники почали створювати утилізаційні 
центри європейського зразка

Т аку заяву зробив Олександр Козіс, голова правління Корпорації 
«УкрАВТО». За його словами, місткість виробничих потужностей 
підприємств вітчизняного автовиробника дасть змогу переробляти 

понад 150 тис. старих автомобілів за рік.
Олександр Козіс переконаний, що запровадження законів «Про 

утилізацію транспортних засобів» і «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих 
з експлуатації транспортних засобів» сприятиме встановленню в країні 
сучасних правил утилізування старих автомобілів.

«Із прийняттям Верховною Радою та підписанням президентом 
України цих законів установлюються правові засади для розвитку сучас-
ної системи утилізації транспортних засобів, що відпрацювали свій ре-
сурс. З огляду на обсяги автомобільного парку в Україні (понад 8 млн 
одиниць) та імпорту вживаних автомобілів (тільки за 2012 рік ввезено 
більш ніж 130 тис. авто, що були у використанні) й прогнозованого збіль-
шення кількості автотранспортних засобів, що виводяться з експлуата-

ції, потреби у здійсненні утилізації автомобільної техніки різко зростуть», – прогнозує голова правління Корпорації «УкрАВТО».
«Підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом ліквідує і без того не дуже міцні бар’єри на шляху товарів із Єв-

ропи, особливо вживаних. Це помітно на прикладі Польщі. У перші роки приєднання до ЄС на її територію щороку ввозили більш ніж 1 
млн уже використовуваних автомобілів із Європи. Відсутність захисту українського ринку призведе до того, що країна перетвориться на 
звалище брухту та інших речей, що забруднюють довкілля: автомобільних покришок, акумуляторних батарей, пластику, електронних 
блоків», – вважає Олександр Козіс.

«Нові законопроекти працюватимуть на користь економіки країни, що в майбутньому дасть змогу реалізувати європейську практику 
утилізації – коли споживачі отримуватимуть компенсацію за здачу своїх старих машин на брухт. Створення системи утилізації вживаних 
автомобілів дасть українцям не тільки чистіше довкілля, а й можливості використовувати вторинну сировину для виробництва товарів. 
Тож програма утилізації автомобілів – реальний крок до суспільства ХХІ століття», – переконаний Олександр Козіс.

Утилізація списаних автомобілів повинна 
проходити в спеціалізованих центрах,  

як це відбувається в країнах ЄС

|РЕКлАмА
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К
лючовою тенденцією 
останнього місяця можна 
вважати чітке позиціону-
вання в українському по-

літикумі «російської» партії. 
Під цією умовною назвою слід 
розуміти кілька середовищ, які 
дотепер ішли в руслі прокрем-
лівської політики ПР і вирізня-
лися на її тлі хіба що радикаль-
нішою риторикою, але не про-
тиставлялися курсові прези-
дента Януковича та його коман   - 
ди. Але від часу, коли інте реси 
останньої та керівництва РФ пе-
рестали збігатися, ба навіть зай-
шли в конфлікт, прокремлів-
ський табір розділився. На тих, 
хто хоче будувати Україну за ро-
сійською моделлю, з її совко-
вими символами й атрибутами, 
але самостійною політичною 
владою («другу Білорусь»). І 
тих, хто бажає, щоб вона взяла 
курс на повну інтеграцію в про-

російські структури, в ідеалі 
стала новим федеральним су б’є-
к  том. Каталізатором цих проце-
сів виявився намір Януковича і 
К° таки укласти Угоду про асо-
ціацію з Європейським Союзом.

Наймасовішим середовищем 
підтримки російської політики 
в Україні є «Украинский 
выбор» Віктора Медведчука. 
Тиждень уже писав, що ставка 
Кремля на цю постать, схоже, 
була не обдуманим політичним 
кроком, а наслідком сентимен-
тів Путіна. У будь-якому разі за 
нинішньої політичної кон’юнк -
тури Медведчук є дуже непри-
вабливим персонажем, а тим 
більше не бачиться перспек-
тивним політичним гравцем. 
Реінкарнація сталася тоді, коли 
він перейшов у розряд коміч-
них фігур. Його політичний 
статус і рейтинг від початку 
були «непідйомними» для реа-

лізації покладеної на нього ку-
мом масштабної місії. Оціню-
ючи бюджети, вже витрачені на 
формування осередків «Укра-
инского выбора», можна гово-
рити, що їх вистачило б на ство-
рення й підтримку дієвої орга-
нізаційної мережі загальнона-
ціональної партії. Натомість 
майже серед усіх обласних від-
ділень цього руху ми налічили 
не більш як п’ять здатних ефек-
тивно виконувати політичну 
роботу: переважно це віднов-
лені й розширені колишні осе-
редки СДПУ(о). Більшість регіо-
нальних організацій – еклек-
тичне поєднання прорадян-
ських, проросійських груп, зна-
чна частина яких складається з 
політичних лузерів і маргіналів.

До роботи «Украинского 
выбора» залучено дуже багато 
одіозних фігур, які самою своєю 
присутністю здатні скомпроме-

Автор: 
Андрій 
Скумін

Підставляються
Комічність і малоперспективність потуг «російської» партії  
в Україні створює передумови для остаточної компрометації 
кремлівського фактора у вітчизняній політиці
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тувати будь-яку ідею. Почина-
ючи від політичних оглядачів 
Михайла Погребинського та 
Дмитра Джангірова й закінчу-
ючи «журналістами», що досі 
підробляють «тролями» в полі-
тичних коментарях, Оленою 
Маркосян та Оксаною Шкодою. 
Останній підпроект цієї групи – 
організація кампанії підтримки 
Вадіка Тітушка. Щоправда, після 
того як стало відомо, що Оксану 
Шкоду 1997 року було притяг-
нуто до кримінальної відпові-
дальності за розповсюдження 
наркотиків (ст. 229-1 старого 
Кримінального кодексу), «Укра-
инский выбор» почав відхрещу-
ватися від співпраці з нею.

Утім, «російська» партія 
вже має плацдарм у середо-
вищі парламентських політич-
них сил. Так, у ПР є політики, 
які давно втратили силу «регіо-
нального» тяжіння й безпосе-
редньо працюють із російськи-
 ми політичними структурами: 
Вадим Колесніченко, Сергій Кі-
валов, Дмитро Шенцев, Олег 
Царьов та ін. Для однієї час-
тини цих прокремлівських дія-
чів відстоювання інтересів Мос -
кви є складовою політичного 
заробітчанства (наприклад, Ко-
лесніченко очолює низку орга-
нізацій, що «освоюють» росій-
ські бюджети), друга – це обра-
жені на Партію регіонів за не-
належну оцінку їхнього потен-
ціалу (як Олег Царьов), для 
третьої російська тема є спосо-
бом пролонгувати своє перебу-
вання в політиці.

Ще одне середовище «росій-
ської» партії – члени КПУ. Так, 
джерело Тижня, близьке до її 
фракції у Верховній Раді, ствер-
джує, що Компартія не інтегру-
ватиметься тісно в систему ко-
ординації Віктора Медведчука, 
але братиме участь у ключових 
проектах «російської» партії, 
як-от організація референдуму 
про вступ до Митного союзу. 
Цей процес уже розпочався з 
відповідної PR-кампанії кому-
ністів, масштабність якої свід-
чить, що її ініціатори виділили 
на це великі гроші.

Нарешті, до «російської» 
партії можуть бути мобілізовані 
окремі регіональні групи про-
московських сил. Як-от, одесь-
кої партії «Родина» на чолі з 
Сергієм Марковим чи крим-
ського «Союзу», що ним керує 
Лев Миримський.

Маргінальність людей і се-
редовищ, які представляють 
«російську» партію, дисгармо-
ніює з місією, що покладена на 
неї режимом Путіна. Сьогодні 
простежується кілька напрямів 
роботи такої політсили. Насам-
перед це формування в суспіль-
стві думки, ніби підписання 
Угоди про асоціацію з ЄС при-
зведе до катастрофічних наслід-
ків для економіки України й ви-
магатиме змін до Основного За-
кону, а отже, є антиконституцій-
ним. Крім того, «російська» 
партія, вочевидь, звертати-
меться до суду щодо заборони 
підписання домовленостей із 
ЄС органами влади України. 
Юридичне обґрунтування цієї 
кампанії вже дав медведчуків-
ський центр «Правова дер-
жава», який очолював Олек-
сандр Задорожний. Із початком 
роботи нової сесії парламенту 
треба також очікувати подання 
законопроектів, які формалізу-
вали б зовнішньополітичні ро-
сійські інтереси щодо України. 
Зокрема, один із них уже анон-
сував Вадим Колесніченко, за-
пропонувавши внести зміни до 
двох законів (про основи вну-
трішньої та зовнішньої полі-
тики та про основи національ-
ної безпеки) стосовно відмови 
від зовнішньополітичної мети 
входження до ЄС. Ще один 
масштабний проект «росій-
ської» партії – проведення всеу-
країнського референдуму «за 
народною ініціативою» щодо 
вступу до Митного союзу. Її, як 
було зазначено, вже анонсували 
комуністи і, зрозуміло, що до 
реалізації задуму буде підклю-
чено й інші проросійські групи.

Звичайно, на «російську» 
партію буде покладено обов’я-
зок інформаційного супроводу 
міждержавних ініціатив РФ 
щодо України. Так, під час бло-
кування вітчизняного експорту 
до РФ вона намагалася, хоч і 
недолуго, розтлумачити укра-
їнським олігархам, що на них 
чекає у випадку асоціації з ЄС. 
Не виключено, що незабаром 
російська влада почне переслі-
дувати наших заробітчан у Ро-
сії, – і ці дії «російська» партія, 
вочевидь, також має розтлума-
чити пересічному вітчизня-
ному гастарбайтерові та чле-
нам його сім’ї.

Попри те, успішність такої 
політсили в опонуванні режи-

мові Януковича бачиться дуже 
сумнівною. По-перше, у судах, 
сформованих нинішньою вла-
дою, жодне рішення, яке йде 
врозріз із лінією Банкової, 
бути прийняте не може. По-
друге, законодавство про всеу-
країнський референдум (знову 
ж таки, ухвалене й голосами 
«російської» партії) виписано 
таким чином, що процес 
можна зірвати ще на етапі збо-
рів ініціативних груп. Але най-
головніший ризик усіх ниніш-
ніх потуг Путіна з його україн-
ськими «товаріщамі» – навіть 
не в тому, що їм може не вда-
тися зірвати підписання Украї-
ною Угоди про асоціацію з ЄС 
або реалізувати власний сце-
нарій у 2015 році, зокрема по-
садити в президентське крісло 
найвигіднішого для Москви 
кандидата, що справді мало-
ймовірно. Унаслідок ниніш-
ньої антиєвропейської і антиу-
країнської кампанії «росій-
ської» партії станеться потуж-
ніший зсув у масовій свідо-
мості українців, орієнтованих 

на РФ – її остаточна компроме-
тація як фактора суттєвого 
впливу. 28% громадян, які все 
ще не підтримують ідеї неза-
лежності України, дістануть 
чіткий сигнал: Кремль більше 
не здатен визначально впли-
вати на розвиток ситуації в су-
сідній державі.

У цьому контексті останнім 
шансом для Кремля в Україні 
можуть виявитися вибори до 
ВР 2017 року. За аналогією з 
електоральними перегонами 
2006-го після Помаранчевої 
революції Москва може розра-
ховувати, що в разі перемоги 
проєвропейської опозиції на 
виборах президента у 2015-му 
до того моменту в суспільстві 
знову настане певне розчару-
вання, а відтак вона скориста-
ється ним для реваншу, але вже 
не Партії регіонів, а чіт  ко ак-
центованої проросійської сили. 
Тож нинішня активність «Укра-
инского выбо  ра» і йому поді-
бних насправді розрахована на 
перспективу 2017 року. 

НиНішНЯ АКТиВНіСТЬ 
«УКРАиНСКОГО ВыБОРА»  
й ПОДіБНих РОЗРАхОВАНА 
НА ПеРСПеКТиВУ 2017 РОКУ
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Sancta simplicitas
Т

епер уже кажуть, що корпоративна ін-
струкція у відомій мережі кав’ярень щодо 
заборони спілкування з клієнтами будь-
якою мовою, крім російської, стосується 

тільки Росії. А ще кажуть, що російський актор-
гопник не ображав ані України, ані кримських 
татар, бо той таксист, із яким він посварився, за-
ймався незаконним підприємництвом. А ще ка-
жуть, що російські туристи на теплоході в Хер-
соні не зазіхали на український герб, їх лише 
дратувала передвиборча листівка «Свободи». І 
взагалі, мовляв, усе це качки – контрпропа-
ганда у відповідь на російську торговельну вій-
 ну. Ну, звичаї нашої преси нам відомі. Але цього 
разу не вірю. От не вірю ані трішечки!

Почнімо з того, що в сенсі пропаганди чи 
контрпропаганди Україна давно позбавлена 
суб’єктності. Починаючи з нашого межигір-
ського затворника, з якого слова актуального ко-
ментаря щодо поточних питань не вичавиш. 
Крім того, за останній рік я сам не раз ставав 
свідком дрімучої, наївної, я б сказав, зворушли-
вої необізнаності гостей зі сходу стосовно україн-
ських реалій. Враховуючи те, що мені щастить зу-
стрічати переважно людей відносно просунутих, 
освічених і ніяк не маргіналів, найодіозніших ви-
словлювань я не чую. А чую ось такі (прошу мені 
повірити, я їх не вигадував і не обробляв): 

а) Чому ви нас не любите, а слухаєте амери-
канців?

б) Чому ви переписуєте історію?
в) Чи цілком без-

печно розмовляти росій -
ською на вулиці (йде -
ться про Київ), пику не 
натовчуть?

У голові росіянина 
давно склався сталий 
образ українців як не-
доумкуватих, затурканих, але хитрих і жадіб-
них сусідів, до того ж геть усіх латентних на-
ціоналістів (останнє, безумовно, з негатив-
ними конотаціями, інакше кажучи, «фашистів»).

Можна скільки завгодно таврувати «сіру 
масу» сусідньої країни, яка однаково ненавидить 
«піндосов» і «жидов», «панаєхавших», «чєрно-
жопих» і «хахлов», натомість пишається своїми 
спільними м’язами й духовністю. У цьому знач-
ною мірою винна не лише вона сама… Звісно, 
вона також – своєю нецікавістю, своєю готов-
ністю вірити в найпримітивніше пояснення світу, 
своєю пихою, але слід усе ж таки враховувати, що 
їй допомогли й допомагають професіонали. Крім 
того, повторюю, освічена верства вважає майже 
так само, з невеличкою поправкою на виховання.

Хочу попередити: мені огидні принизливі 
узагальнення стосовно будь-якої спільноти, зо-
крема й росіян. Мені неприємні поширені в нас 

останнім часом інвективи, нібито росіяни – вза-
галі ніякі не слов’яни, а так… чудь, жмудь і вза-
галі моксель. Це не має стосунку ані до науко-
вого розуміння етнічності, ані тим більше до 
ментальності: ми теж і скіфи, і кельти, і, 
страшно сказати, бербери (див. Тиждень, 
№ 16/2012), між тим справжні угро-фіни, себто 
Фінляндія з Естонією, випередили нас у роз-
вит ку… м’яко кажучи, надовго. А те, що росій-
ський демократ, в усьому іншому широко дума-
ючий і ліберально налаштований, закінчується 
на українському питанні, теж частково не його 
провина.

Процес усвідомлення себе й сусідів невідрив-
ний від актуальної суспільної практики. Якщо 
немає конкуренції в реальній політиці, конку-
ренція ідей теж загальмована (нас це так само 
стосується). У них не бракує ані розумних видань, 
ані людей, які б їх читали, от тільки коли ідеї не 
мають перспективи бути випробуваними в житті, 
то вони втрачають вітальну силу, набувають при-
марних властивостей абстрактного конструкту й 
безнадійно програють пропаганді.

А пропаганда, на відміну від нас, у Росії є, і від 
появи в Кремлі сірого полковника, а надто після 
2004 року, вона «опускає» Україну послідовно й 
винахідливо. Гадаю, це не випадковість, не збіг і 
не банальний вияв комплексів. Від початку укра-
їнський шлях розглядали в Москві як альтерна-
тиву інерційним імперським стратегіям (власне, 
так його сприймали й ми самі), тож позитивний 

образ України містив у 
собі пряму й неприхо-
вану загрозу тим стра-
тегіям. А ліберал… Пе-
репрошую, де росій-
ський демократ мав би 
черпати позитивну ін-
формацію про нашу 

країну? Хіба нас це колись турбувало?
Одним із перших заходів попередньої 

грузинської влади було створення телека-
налу «ПІК», спрямованого саме на поширення 
інформації про грузинські реформи назовні. Що-
правда, грузинам було чим хвалитися, але сам 
факт… Ми ж навіть на великих міжнародних за-
ходах на кшталт книжкових ярмарків, які сам 
Бог велів використовувати як інформаційний 
майданчик, досі переважно «просуваємо» свої 
рушники й штучні квіти. А одна-єдина відома 
мені книжка, орієнтована назовні, – «Украин-
ский национализм: ликбез для русских, или кто 
и зачем придумал Украину» Кирила Галушка. 
Книжка блискуча, але… одна! Ну й ще раз: треба 
мати чим хвалитися! 

Тобто не ображатися потрібно, не закликати 
до помсти, а жаліти їх, бідолах. Вони справді за-
плуталися… 

Автор:  
Юрій 

Макаров

Де РОСійСЬКий ДеМОКРАТ 
МАВ Би ЧеРПАТи ПОЗиТиВНУ 

іНФОРМАЦіЮ ПРО НАшУ 
КРАїНУ?





Автор:  
ігор лосєв
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Націоналізм чи етнізм?

П
оміж слухачів україн-
ського радіо «Культу-
 ра» є додзвонювач, 
який щоразу представ-

ляється так: «Добрий день! 
Петро, етнічний націона-
ліст». Це, звісно, оксюморон. 
Якщо націоналіст, то не ет-
нічний, а якщо етнічний, то не 
націоналіст. Нація й етнос – 
це дуже близькі та взаємопо-
в’язані поняття, але все ж 
таки різні. І політичне само-
визначення «націоналіст» 
походить від нації, а не від ет-
носу. А той, для кого така 
форма і рівень розвитку на-
роду, як етнос, є важливі-
шими від нації, повинен на-
зивати себе етністом. Бодай 
для того, щоб не сприяти 
плутанині в дуже важливій 
сфері.

Етнос – це специфічна, 
дещо біологізована спільнота 
людей, пов’язаних кровним 
походженням. Це слово пере-
кладається з давньогрецької 
як «порода». Отже, етнос – 
люди певної породи. До нього 
важко, якщо взагалі мож-
ливо, приєднатися, у ньому 
треба народитися.

Нація – явище з виразні-
шою соціально-духовною скла-
до вою. За видатним україн-
ським політичним мислителем 
Іваном Лися ком-Руд ницьким, 
це явище суб’єктивної сфери, це 
«колектив людей, що хочуть 
бути державою», «існування 
нації спирається на свідому 
волю її членів». Як він уважає, 
народ або етнічний колектив – 
то основа, «підбудова», на якій 
формується нація (у вигляді 
«надбудови»).

Цікава думка й дотепне 
спостереження містяться у 
висловлюванні Фьодора До-
стоєвского: «У народі ще не-
має нації, але в нації є і на-
род». Етнос у своїй тривалій 
історії або перетворюється на 
націю як вищу форму свого 
існування, або приречений 
тихо скніти і сконати, зій-
шовши з історичного кону, чи 
ще певний час животіти в 
якійсь резервації. Для пере-

ходу від етносу до нації по-
трібно пережити глибокі 
трансформації, таку собі соці-
алізацію етносу. Як справед-
ливо зазначав грузинський 
філософ Мераб Мамардаш-
вілі: «Нація – це етнос, у тілі 
котрого попрацювала консти-
туція».

Нація, як потужний потік, 
захоплює маленькі етнічні 
струмки, з яких і народжу-
ється її велика річка. Так 
сформувалися майже всі ве-
ликі європейські нації, так 
французька нація робила 
французів із нефранцузів 
(провансальців, гасконців, 
нормандців, бургундців, кор-
сиканців – згадаймо чи не 
найзнаменитішого француза 
Наполеоне Буонапарте, хоча 

за мовою і культурою корси-
канці ближчі до італійців, 
аніж до французів), іспанська 
нація робила іспанців із неіс-
панців (арабів, маврів, на-
щадків кельтів і германців), 
польська – поляків із неполя-
ків (кашубів, литовців, біло-
русів, українців – одним із 
найактивніших промоутерів 
антиукраїнської постанови 
польського Сейму щодо во-
линських подій був депутат із 
«питомо польським» прізви-
щем… Стефанюк).

Нація – значно складніше 
і ширше явище, ніж етнос, на 
базі якого вона формується. 
Як писав Макс Вебер: «Немає 
сумнівів у тому, що «націо-
нальна» належність не потре-
бує такої основи як кровна 
спорідненість. Відомо, що по-
всюдно походження найради-

кальніших «націоналістів» 
часто буває іноземним».

Близькою до думки Ве-
бера була й опінія ідеолога 
українського націоналізму 
Льва Ребета: «Не сама раса чи 
спільне походження, а віра, 
тобто саме психологічне на-
ставляння грає головну ролю. 
Значить на ділі не расу і не 
походження, а соціально-
психологічні стани треба вва-
жати націєтворчими чинни-
ками».

До нації можна свідомо і 
добровільно приєднатися, зро-
бивши особистий вільний ви-
бір. Прикладів такого вибору в 
історії людства багато. Фін-
ський народ створив незалежну 
державу під проводом барона 
Карла Ґустава Еміля Маннер-
гейма, людини шведсько-
голландського походження, 
який мав певні проблеми з фін-
ською мовою і якому «істинні 
фіни» постійно докоряли через 
його етнічне коріння. Але сьо-
годні для цілої фінської нації 
це хрестоматійний національ-
ний герой, батько нації Суомі. 
Докоряли литовським похо-
дженням Юзефові Пілсуд-
ському, близький родич якого 
був, як кажуть, генералом ар-
мії незалежної Литви. У Бри-
танії декого дратувало єврей-
ство знаменитого прем’єр-
міністра імперії Бенджаміна 
Дізраелі, за якого Британія 
сягнула апогею своєї могут-
ності. Давня добра вікторіан-
ська Англія, про яку й досі з 
ностальгією згадують на ост-
ровах за Ла-Маншем, – це часи 
Дізраелі. Ті люди «неправиль-
ного» походження були послі-
довними фінськими, поль-
ськими та британськими наці-
оналістами чи патріотами, 
кому вже як подобається…

Після утворення Медінат 
Ісраель (Держави Ізраїль) там 
почалася дискусія, що мала 
практичне значення: кого 
можна вважати євреєм? Для 
релігійних євреїв тут немає 
проблеми, є зведення юдей-
ського релігійного права «Га-
лаха», у якому чітко зазна-

НАйВАжлиВішА ФОРМА 
ПРиЄДНАННЯ ДО НАЦії – 
ПеРеДУСіМ ВиБіР НА 
КОРиСТЬ її МОВи, КУлЬТУРи 
ТА іСТОРії. Але ПеРВиННиМ 
Є ВиЗНАННЯ СВОЄї 
НАлежНОСТі ДО ЦіЄї НАЦії  
ТА ДеРжАВи

Макс Вебер: 
«Немає сумні-
вів у тому, що 
«національна» 
належність не 
потребує та-
кої основи як 
кровна спорід-
неність»
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чено, що все вирішує етнічна 
належність матері. Однак 
творці Ізраїлю, сіоністи, були 
переважно людьми світ-
ськими і знали, що в нацист-
ській Німеччині з її Нюрн-
берзькими расовими зако-
нами могли постраждати й ті 
громадяни, які не могли по-
хвалитися чистотою свого єв-
рейства (діти від змішаних 
шлюбів). Це також треба було 
врахувати. Зрештою, коли 
дискусія зайшла в глухий кут, 
один із видатних діячів Ізра-
їлю, кажуть, що то був Давид 
Бен-Ґуріон, сказав: «Євреєм є 
кожен, хто сам уважає себе єв-
реєм».

Методологічно ця думка 
збігається з опінією Льва Ре-
бета: «Таки свідомість і воля 
вирішують справу постання 
нації. Таку думку можна під-
твердити ще прикладом фор-
мування американської нації. 
Відомо, що американці похо-
дженням, расою, культурою, 
мовою, традицією не відріз-
няються від свого англосак-
сонського кореня. Тільки 
окрема політична воля, воля 
жити самостійним життям, і 
перетяла існуючі вузли 
зв’язків… У кожному, одначе, 
випадку, навіть у випадку т. 
зв. національно несвідомої, 
але етнографічно ясно визна-
ченої людини, свідомість і 
воля вивершує її приналеж-
ність: людина є тим, чим є і 
чим хоче бути».

В умовах сучасної України 
думки Бен-Ґуріона і Ребета 
можуть бути переформато-
вані так: «Українцем є кожен, 
хто хоче ним бути».

Адже є чимало випадків, 
коли, маючи всі етнічні під-
стави бути українцем, особа 
не хоче ним бути. Хто може 
змусити її самовизначитися 
як українець? А тим більше 
жити і діяти як українець? Є 
протилежні випадки, коли 
людина без етнічних підстав 
з власної волі стає українцем 
і бере на себе відповідаль-
ність за українську націю і 
державу, не відділяючи своєї 
особистої долі від їхньої долі.

Ще наочнішими є ситуації, 
коли йдеться про вибір націо-
нальної належності осіб із сі-
мей, що мають змішане ет-
нічне походження. Так, один 
із синів польсько-русинської 

франкомовної римо-като ли-
ць кої родини Івана Шептиць-
кого і Софії Фредро став очіль-
ником Української греко-
католицької церкви митропо-
литом Андреєм Шептицьким, 
інший – переконаним поль-
ським націоналістом, генерал-
лейтенантом Війська Поль-
ського та військовим міні-
стром Другої Речі Посполитої 
Станіславом Шептицьким.

Найважливіша форма 
приєднання до нації – це пе-
редусім вибір на користь її 
мови, культури та історії. Але 
первинним є визнання своєї 
належності до цієї нації та 
держави, хоча деякий час лю-
дина може залишатися поза 
мовним полем нації.

Скандально відомий в 
Україні, а тепер уже й за її 
межами Олександр Володар-
ський, уродженець Луган-
ська, «уславлений» тим, що 
на знак протесту проти Вер-
ховної Ради влаштував під її 
стінами разом із подругою 
перформанс у костюмах 
Адама і Єви, а потім висунув 
гасло: «Смерть нації! Слава 
ворогам!», в інтерв’ю одній 
київській газеті так іронічно 
охарактеризував частину 
своїх земляків: «Вони мо-
ляться на Львів як на ідеал і є 
принципово україномов-
ними, навіть коли не володі-
ють українською». Однак го-
ловний вибір ці жителі Лу-
ганська вже зробили.

Сьогодні українська нація 
переживає великий націєт-
ворчий процес історичного 
формування і перетворення, 
тому ще зарано підходити до 
неї з вимогами, доречними 
для зрілої, давно сформованої 
сталої нації. Тому помиля-
ються деякі галицькі пись-
менники, заявляючи, що 
українцем можна вважати 
лише того, хто є носієм укра-
їнської мови і мислить україн-
ською. Знаю деяких українок, 
які, коли пишуть італійською, 
думають італійською, коли 
пишуть польською, думають 
польською, але ні італійками, 
ні польками від того не стали, 
бо є українками. Якщо взяти 
78% населення України, що 
під час всеукраїнського пере-
пису 2001 року визнали себе 
етнічними українцями, то за 
«новопосталим критерієм 

окремих галицьких інтелекту-
алів «повноцінних» українців 
набереться заледве 50%. А це 
означає, що Україна з держави 
етнічної української більшості 
перетворюється на державу 
двох рівновеликих етнокуль-
турних громад. Але наслідки 
цього можуть бути надзви-
чайно небезпечні, цілком ка-
тастрофічні для Української 
держави, вони можуть підри-
вати її єдність і цілісність. 
Проте відповідальне держав-
ницьке мислення аж ніяк не 
належить до чеснот відомої 
групи галицьких літераторів. 
Тут ми бачимо класичний 
вияв етнізму, спрямованого на 
консервацію, а не на розвиток 
і поширення українського, це 
певний рецидив резервацій-
ного думання, психологія 
гетто тощо.

Як сказав авторові один 
український літературозна-
вець і критик, який потім 
стане ідейним «противсіхом»: 
«Якщо в нинішній Україні 
не можуть бути забезпечені 
права україномовних, то не-
хай нам дадуть якусь мовно-

культурну резервацію і визна-
ють нас етнічною меншиною». 
Юрій Щербак у романі «Час 
смертохристів» із сумною іро-
нією описав такі цілком, на 
жаль, можливі в майбутньому 
українські гетто і назвав їх 
«зонами етнічної консоліда-
ції», скорочено ЗЕК. Вузький 
етнізм – це те, що Микола 
Шлемкевич називав Vita 
minima, шлях животіння і 
жа люгідно-безперспек тив-
ного виживання, відмова від 
потужних національних візій 
і програм, бажання сховатися 
десь на маргінесі й зберегти 
якісь клаптики та уламки ет-
нічного хіба що для майбутніх 
відвідувачів музеїв. І це страх 
перед Vita mаxima, перед бо-
ротьбою за докорінну зміну 
ситуації. 

ДО НАЦії МОжНА СВіДОМО 
і ДОБРОВілЬНО 
ПРиЄДНАТиСЯ, ЗРОБиВши 
ОСОБиСТий ВілЬНий ВиБіР.
ПРиКлАДіВ ТАКОГО ВиБОРУ 
В іСТОРії лЮДСТВА БАГАТО

Мераб Мамар-
дашвілі: «На-
ція – це етнос, 
у тілі котрого 
попрацювала 
конституція»

Лев Ребет:
«На ділі 
не расу і не  
походження,  
а соціально-
психологічні 
стани треба 
вважати на-
цієтворчими 
чинниками... 
Таки свідо-
мість і воля  
вирішують 
справу постан-
ня нації»
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Чому ж не йде апостол 
правди і науки?

Н
іхто не хоче бачити своїх дітей ту-
пуватими та обмеженими. Батьки 
прагнуть, щоб сини й дочки ті-
шили їх власною обдарованістю, 

грали на роялі чи саксофоні, читали 
книжки, малювали картини – не нюхали 
клею або кокаїну, не приходили ввечері 
з роз’юшеними обличчями й не волали 
на них матом. Загальне, сказати б, уні-
версальне, переконання. Завдання з та-
кого конструктивного вдосконалення 
особистості зазвичай покладають на 
школу, а університет повинен забезпе-
чити молоде покоління ще й фаховими 
навичками та знан  нями, що дадуть йому 
змогу зарадити собі в дальшому житті. 
Тим, котрі читають журнали та інтернет і 
хваляться першими кроками своїх чад у 
всіх можливих фейсбуках, отут відразу 
має стати страшно. Якщо вони лише підо-
зрюють, до яких меж спотворення скоти-
лася українська система освіти, то на-
справді можуть бути певні: буде ще 
гірше.

Вища школа не дає знань, що згодилися 
б. Середня – не виховує. Діти читають менше 
й менше. Учителі й викладачі ставляться до 
них щораз більш байдуже. Це вже не твер-
дження, які потребують обговорення. Це ак-
сіоми. Всі ми знаємо, що саме так і є.

Єдині чинники, що мають розвиток, – 
кількість видатків та висота розцінок (див. 
стор. 20). Це перша погана новина. І всі 
урядники вкупі можуть її заперечувати, 
проте корупція в системі освіти майже на-
скрізна й поглинула навіть середню школу 
та дитячі садочки. Апокаліпсис – це не 
маси зомбі, які блукають житловими квар-
талами, а дедалі більший натовп розумово 
інфантильних гопників, що затоплює май-
дани в очікуванні чергового примітивного 
концерту. Поки що ввечері на вулицю ви-
ходити не аж так страшно. Але зміни ціл-
ком можливі.

Адже друга новина ще гірша: батьки 
платять ні за що, бо їхніх дітей у більшості 
випадків нічого не навчать. Набувати знан-
 ня у принципі можуть лише ті, хто цього 
прагне, проте мотивації брати участь у та-
кому процесі бракує не лише учням та сту-
дентам, а й учителям, для котрих це мало 
б бути професійним обов’язком. Словом, 
ми в повній… шахті, з котрої ніхто й не зби-
рається вилазити.

Держава з кожним роком більше пере-
творює систему освіти на своєрідну ко-
пальню, що постачає хабарі в цілком при-
ватні руки. Окремі винятки своїм контрас-
том лише увиразнюють загальну похму-
рість вітчизняних освітніх теренів. Хто при 
владі, добре це знають: вони переважно 
воліють, щоб їхні діти здобували знання 
за кордоном (див. стор. 26). Тоді як у нас 
більшість університетів, що так і не всти-
гли вивітрити радянську атмосферу тота-
літарної казарми, набувають цілком капі-
талістичних рис «фабрики дипломів», що 
штампує «спеціалістів» відповідно до їх-
ньої фінансової спроможності.

Найновіші законотворчі ініціативи у 
сфері освіти, як-от «провладний» законо-
проект Ківалова – Калетніка – Сороки, 
спрямовані на повну централізацію сис-
теми під контролем міністерства, від 
якого тепер залежатиме фактично все – 
доля будь-якого вишу чи навіть окремого 
викладача. Водночас посилюється кон-
троль і всередині університетів: студентів 
зможуть відраховувати за будь-який адмі-
ністративний проступок, а поновлення чи 
навіть просте відпрацювання семінару ко-
штуватимуть додаткових грошей. Що вже 
казати про цілком сподівані плани щодо 
скасування ЗНО! Університети самі вирі-
шуватимуть, кого приймати. Знову при-
ватно влаштовані екзамени й корупція у 
вступних комісіях. Хіба є підстави сподіва-
тися, що буде інакше?

Владі, яка не має амбіцій керувати 
країною розумних та культурних людей, 
насправді все це вигідно: хабарницькі 
схеми з постачанням коштів нагору, ви-
пускники, що звикли голосувати за від-
машкою декана (і байдуже за що), напів-
громадяни без критичного мислення і 
протестного духу, виховані не універси-
тетськими бібліотеками, а низькопроб-
ними серіалами, сльозливими ток-шоу та 
лицемірними проповідями святенників-
гастролерів на дорогих авто. Українці спо-
взають до стану, коли в суспільстві зали-
шиться зовсім мало людей думки.

Ліберальна у своїх настроях інтеліген-
ція, всі вчительки української літератури, 
безкорисливо віддані справі, університет-
ські викладачі, що вже бачили, як функці-
онують нормальні європейські універси-
тети, небайдужі до справи митці, звісно, 
намагатимуться протиставити системі 
власні, більш демократичні ініціативи. 
Особливо це просто з поширенням інтер-

нету: відеолекції, веб-семінари, диску-
сійні майданчики та навчальні курси з 
вільним відвідуванням. Однак ці альтер-
нативи рятуватимуть ситуацію лише част-
ково.

Освіта потребує рішучого реформу-
вання. Визначення реальної конкуренто-
спроможності університетів, урізання ви-
датків на непотрібні спеціальності й пред-
мети, а також збільшення фінансування 
цільових навчальних та дослідницьких 
програм, надання студентам права оби-
рати собі кращих викладачів (поза сумні-
вом, вони не підуть учитися до хабарни-
ків). І така реформа повинна бути все-
бічно продумана, а її результати – належ-
ним чином продемонстровані. Зараз стан 
справ точно незадовільний. І точно по-
трібно все змінити. Поки що з вимогами 
таких змін на демонстрації виходять лише 
студенти. Коли батьки зрозуміють, що їх 
тут просто грабують, вони вирушать на ву-
лиці разом зі своїми поки що не дурними 
дітьми.

Сьогоднішньою спеціальною темою 
Тиждень аж ніяк не прагне долучитися до 
традиційного для багатьох ЗМІ першове-
ресневого флешмобу на тему освіти й 
шкільництва, котрий зазвичай склада-
ється з підрахунку вартості учнівського 
спорядження, рапортів про відремонто-
вані школи й ритуальних нарікань на не-
достатність фінансування. Своє завдання 
ми бачимо дещо інакшим: спробувати 
системно оцінити стан сучасних освітніх 
моделей, що існують в Україні, їх рівень 
відповідності світовим стандартам і по-
требам суспільства. Нагадаємо, що не так 
давно наше видання ініціювало широку 
дискусію за участю провідних інтелектуа-
лів та опозиційних політичних сил із при-
воду дерадянізації/дерусифікації України 
(див. Тиждень, № 21/2013), де спадок со-
вка в гуманітарній сфері чи не найзгуб-
ніше відбивається саме на освітньому сег-
менті. Тоді ми обіцяли повернутися до цієї 
теми згодом, маючи для наших читачів 
уже не саме лише констатування про-
блеми, а принаймні ще й начерк дорож-
ньої карти з її подолання. Усвідомлюємо, 
що це завдання не з легких і в межах од-
ного числа його навряд чи можна ви-
черпно розглянути й осмислити. Тож ни-
нішні публікації лише розпочинають се-
рію тем, пов’язаних із негараздами в на-
шому освітньому просторі і з тим, як їм по-
класти край. 

Автор:  
Ростислав Семків
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ерзац-освіта
Змістова профанація освіти – це шлях до загальної розумової  
та культурної деградації продуктивних сил соціуму. Тиждень 
спробував визначитися з пріоритетами, якої саме освітньої  
моделі потребує українське суспільство

Я
кщо погодитися з думкою, 
що театр починається з ві-
шалки, то школа в такому 
разі починається з тради-

ції. Саме спадковість мети, цін-
ностей і способів поширення 
знань та вмінь є сутністю будь-
якої освітньої моделі. Водночас 
вона спричинює й певну повіль-
ність змін, інерційність, а навіть 
консерватизм, який часто заки-
дають цій сфері. У такому ви-
падку наше шкільництво має не 
надто добру, з погляду інтелек-
туального та морального, «гене-

тику». Те, що в нас є, дісталося у 
спадок від держав, де освіта ні-
коли не була пріоритетним на-
прямом фінансового чи то адмі-
ністративного опікування (Ро-
сійська імперія аж до кінця існу-
вання мала найменшу кількість 
учителів на тисячу осіб насе-
лення, а українці, які проживали 
в ній, входили до першої п’ятірки 
етносів із найвищим рівнем не-
письменності). Імперія Романо-
вих та її реінкарнований клон – 
Радянський Союз – потребували 
від освітньої галузі певного міні-

муму, що був необхідний для 
більш-менш справного функціо-
нування держави: підготовки 
офіцерів, державних службовців 
і технічних фахівців. Іншими 
важливими функціями освіти 
були контроль над суспільством 
та соціалізація громадян. Дер-
жава встановлювала правила, за 
якими певні класи мали доступ 
до відповідних їм освітніх квалі-
фікацій та ресурсів (в обох ви-
падках важило соціальне похо-
дження, а не творчі здібності й 
знання; навіть за Радянського 
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Союзу дов гий час умовою вступу 
до вишу або отримання пільг 
була наявність в абітурієнта тру-
дового стажу), і контролювала 
ідеологічний зміст навчання.  

Радянська версія імперської 
освітньої системи, спадкоємцем 
якої є нинішнє українське шкіль-
ництво, мала й свої особливості. 
По-перше, між школою, учили-
щем або вишем у функціональ-
ному плані істотних відміннос-
тей не було. Усі вони мислилися 
як комуни з підготовки будівни-
чих комунізму, себто виховна 
функція в них відігравала вирі-
шальну роль, а ідеологізація на-
вчання – спрямовуючу. Тож об-
личчя навчального закладу ви-
значала й репрезентувала не 
вчительська громада чи профе-
сорська корпорація, а трійка: ди-
ректор/ректор, голова партійної 
організації та лідер профспілки. 
У загальних рисах така модель 
збереглася й донині, у чому 
можна пересвідчитися з бодай 
побіжного перегляду сайтів на-
вчальних установ будь-якого 
рівня. Їхніми фронтменами є аж 
ніяк не ті, хто визначає інтелек-
туальне обличчя закладу, і на-
віть не вчені/педагогічні ради, 
які після включення до їхнього 
складу бухгалтерів та завгоспів 
перетворилися на класично сов-
кові «збори трудового колек-
тиву», а адміністратори й гро-
мадські функціонери.

Ще однією пологовою трав-
мою цієї системи є її сприйняття 
державою як певного «ресурсу», 
за допомогою якого авторитарна 
система карає або ж щедро обда-
ровує ті соціальні групи, які вва-
жає за потрібне. Попри суверен-
ний статус права на освіту, гаран-
тований Конституцією, держава, 
як і за сов ка, має безліч малопо-
мітних важелів впливу для мані-
пулювання ним у своїх інтересах: 
тут і надбавки вчителям, і наукові 
пенсії, і жонглювання з категорі-
ями пільговиків. Щоразу помітні-
шими ці махінації стають напере-
додні виборів, засвідчуючи «бать-
ківську опіку» держави над елек-
торатом. Водночас такий «ре-
сурс» у державі, що є конгломе-
ратом владних кланів, неминуче 
стає об’єктом дерибану, а то й 
війн за сфери впливу. Класичні 
приклади таких протистоянь – це 
серія «укрупнень» та реорганіза-
цій регіональних вишів і скан-
дали довкола ректорських крісел, 
що розгорілися протягом остан-

ніх трьох років. Утім, в усіх цих 
випадках зворотним боком кла-
нового контролю й непрозорості 
самих навчальних закладів є то-
тальна корумпованість. Наївних 
співгромадян держава силиться 
переконувати, що невтомно бо-
реться з тим лихом, караючи за 
хабарі, хоча ні для кого не секрет, 
що в освітній галузі давно й 
пишно квітне корупція послуг 
(«ти мені, я тобі»), а підношення 
не обмежуються лише моментом 
вступу, супроводжуючи все по-
дальше навчання й виробляючи 
в учнів/студентів звичку до цього 
елементу «дорослого життя».

 
БіДНі, БО ДУРНі,  
А ДУРНі, БО БіДНі
Здобуття знань, подібно до ін-
ших видів діяльності, мусить 
мати мотивацію, чи не так? Спро-
буйте провести невеличкий тест 
в учнівській аудиторії (байдуже, 
шкільній чи вишівській), проци-
тувавши щось на кшталт «зна-
ння – це сила» або ж «вік живи – 
вік учись», і нічого, окрім реготу, 
від теперішніх спудеїв не почу-
єте. І не дивно, бо, як правило, 
реальні знання мало чого варті 
для влаштування на роботу, по-
будови кар’єри та матеріального 
добробуту та куди більше від них 
важать зв’язки батьків, протек-
ція родичів, а то й просто гроші. 

У жорстко ієрархізованому 
суспільстві, побудованому на 
первинних (родинно-кланових) 
зв’язках, що склалося в Україні, 
знання й фаховість є вторин-
ними і надто другорядними 
факторами для соціального про-
сування. Тому диплом, чи то 
атестат, який засвідчує лише 
«відбуття/прослуховування» 
певних курсів для присвоєння 
кваліфікації, є радше фіговим 
листком, що прикриває інтелек-
туальну неповноцінність. Між 
іншим, статистика соціального 
походження абітурієнтів ще з 
брєжнєвських часів засвідчу-
вала поступове складання спад-
ковості під час обрання фаху 
(надто у військових, медичних та 
інших вишах із так званими пре-
стижними спеціальностями), що 
врешті допровадило до скла-
дання освітніх династій, які ще 
більше зцементовували номен-
клатуру різних рівнів. 

Брак потреби у змістовному 
навчанні також чітко співвідно-
ситься із соціальною функцією 
нашої освіти. Головне для неї – 

соціалізація. Простіше кажучи, 
прищеплення того комплексу 
рефлексів і навичок, які знадо-
бляться громадянинові в само-
стійному житті. А які навички є з 
огляду на теперішні умови най-
потрібнішими багатьом нашим 
співвітчизникам? Терпіти, кори-
тися, менше думати, викручува-
тися, де треба прогинатися, 
йдучи до своєї мети, одне слово, 
виживати. Тому освітня система 
й відтворює весь цей набір «чес-
нот» на різних рівнях складності: 
у школі – елементарним дисци-
плінуванням (донедавна той про-
цес увінчувала «шліфовка» служ-
бою в армії), у виші – вмінням 
пристосуватися, знайти своє 
місце. 

Неважко помітити, що всі ці 
соціальні якості напрочуд 
близькі нинішній владі, добре 
вписуючись в активно розбудо-
вану нею матрицю феодально-
кланових відносин. Політикум 
чинить із точністю до навпаки з 

Освічений  
студіозус є 
критично 
мислячим 

громадянином  
із виразно 

індивідуальним 
началом,  

тоді як 
напівграмотний  
і зацькований – 

покірним підданим
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максимою Блаженного Авгус-
тина, який казав, що «більшої 
довіри заслуговує той, хто вчить, 
а не той, хто карає». Тож пропо-
рційне зменшення видатків на 
освіту й науку паралельно зі 
збільшенням фінансування си-
лових відомств у нашій ситуації 
бачиться цілком очікуваним. 
Трагічним, натомість, видається 
той факт, що ухил у бік соціалі-
заційної функції освіти неми-
нуче відбувається коштом її 
змістового збіднення. Освічений 
студіозус є критично мислячим 
громадянином із виразно інди-
відуальним началом, тоді як на-
півграмотний і зацькований – 
покірним підданим. 

Змістова профанація освіти – 
це шлях до загальної розумової 
та культурної деградації не лише 
суспільства, а і його продуктив-
них сил. Історичний досвід освіт-
ніх моделей Третього Рейху та 
СРСР свідчить про те, що то-
тальна ідеологізація освіти й на-
уки, вихід на перші ролі соціалі-
заційних та виховних функцій 
якнайшкідливіше позначилися 
на фаховості випускників, а від-
так на економіці, армії та держав-
ному управлінні. Рівень най-
більш науково містких спеціаль-
ностей, таких як лікарі та інже-
нери, у Німеччині 30–40-х років 
ХХ століття падав невпинно й 
критично стрімко. Через інерцій-
ність і більшу тривалість радян-
ська система зниження фаховості 
відчувала не так гостро й швидко, 
адже ще навіть у середині ХХ сто-
ліття в Країні Рад не було по-

всюдно подолано неписьмен-
ність. Натомість у добу «розви-
неного соціалізму» зниження 

фаховості було вже очевидним: 
хабарі лікареві або вчителеві не 
гарантували успішного лікування 
або навчання, а перевиробництво 
інженерів із липовими дипло-
мами консервувало технологічну 
відсталість і стагнацію еконо-
міки. 

У радянській версії, що збері-
гає свою чинність і для сучасної 
України, до цього додалися й 
інші перекоси, наслідки яких 
відчуваємо й до сьогодні: від-
межованість шкільництва та до-
слідницьких практик від загаль-
носвітових процесів, галузево-
регіональна спеціалізація ос  ві  - 
ти, сформована відповідно до по-

треб імперсько-радянської еко-
номіки. Після Другої світової 
війни ці чинники призвели 

до повної інтелектуальної автар-
кії країни, у якій вона перебуває 
й досі.  

Ситуація докорінно не змі-
нилася ані з падінням залізної 
завіси, ані з проголошенням 
Україною незалежності. Не-
важко помітити, що більша 
увага до вивчення іноземних 
мов, розвиток програм обміну 
учнями, студентами та аспіран-
тами, стажування викладачів і 
науковців за кордоном аж ніяк 
не вплинули на зміну освітніх 
практик у середині самої країни. 
«Поглиблення міжнародних 
зв’язків», про що радо рапорту-
вало МОН усі роки незалеж-
ності, насправді виявилося або 
зручним каналом відпливу міз-
ків і трудової еміграції молоді, 
або ж комерційно вигідною для 
вишів переорієнтацією на на-
вчання студентів із країн тре-
тього світу. На жаль, залізна за-
віса так і не відкрила шляху до 
повернення таких стратегічно 
важливих цінностей освіти, як 
академічна автономія й етика, 
вільний вибір спеціалізації та 
місця навчання, інтердисциплі-
нарність фаху тощо. Коло ніби 
замкнулося: що ти освіченіший і 
краще підготовлений, то менше 
в тебе шансів на гідне життя в 
цій країні, де вижити можна за-
вдяки чому завгодно, тільки не 
власним знанням.

СВіТлО В КіНЦі ТУНелЮ
А тепер, щоб усе викладене вище 
не видавалося безнадійним три-
лером із сумним фіналом, спро-
буймо визначитися з пріорите-
тами: якої саме освітньої моделі 
потребує й, зрештою, на яку за-
слуговує наше суспільство. Оче-
видно, що відповідь на це запи-
тання не може бути простою. 
Здається, у сучасному світі немає 
жодної країни, для якої виро-
блення освітньої стратегії не ста-
новило б істотної проблеми. 
Труднощі, як-от перевиробни-
цтво кадрів у тій чи іншій галузі, 
надмірна кількість фахівців з 
університетськими дипломами 
та вченими ступенями, асинх-
ронність освіти й ринку праці 
тощо, є практично скрізь. Утім, 
ці проблеми – то радше ознака 
розвитку, поступу, аніж стагна-
ції, як у нашому випадку. 

Перша й неодмінна умова су-
часної повноцінної освіти – кон-
курентність. Тільки вона може 
бути критерієм якості, ефектив-

ності й, зрештою, здоровим ру-
шієм змін у цій галузі. Те, що в 
країні є попит на якісну освіту, 
очевидно – недарма здобувати її 
молоді українці їдуть за кордон 
(зауважте, майже завжди на За-
хід, а не на Схід, де існує та сама 
совкова дійсність, що й у нас). 

Друга умова – відхід від ідео-
логії самої освіти (див. стор. 
24) як певного придатка до ре-
шти сфер суспільного й держав-
ного життя, що забезпечує їхні 
поточні потреби. Освіта в цивілі-
зованому світі має статус такого 
собі архітектора майбутнього на-
ції, своєрідної проекції суспіль-
ства в майбутнє. Через це її пріо-
ритети, а відтак і пріоритети фун-
даментальних наук, без яких не-
мислимий поступ, мають відігра-
вати в ієрархії державного будів-
ництва чи не найперші ролі. Обо-
ронцем стандартів якості й до-
ступності освіти, її певної само-
достатності повинен стати серед-
ній клас, адже його соціальні 
успіхи завжди були безпосеред-
ньо пов’язані із самодостатністю, 
фаховістю та індивідуалізмом. У 
Європі саме середній клас зму-
сив державу до демонополізації 
освіти й дотримання її елемен-
тарної автономності.

Зрештою, третьою умовою 
розбудови здорової та ефективної 
освітньої моделі є її відкритість. 
Це означає вільний обіг як осві-
тян, так і учнів поміж різними за-
кладами та країнами, дещо поді-
бний до вільного обігу валют: і ті, 
і ті приймають, якщо довіряють 
їхній якості та спроможності. За 
допомогою так званих болон-
ських новацій ми спромоглися 
виробити спільну оцінну шка лу з 
європейськими університетами й 
ліцеями, але так і не виробили 
спільної шкали якості, через що 
українські дипломи та сертифі-
кати на Заході, за поодинокими 
винятками, і досі не визнаються. 
Європейський вектор розвитку 
нашої освіти достатньо природ-
ний, але його сутність полягає не 
так у копіюванні західних прак-
тик, як у відновленні тих євро-
пейських традицій, що були втра-
чені й блокуються нині рудимен-
тами совкової системи. Тож чи не 
найнебезпечнішими є заклики, а 
тепер уже й спроби реставрації 
радянської моделі освіти, що 
здатні лише поглибити її дегра-
дацію, а відтак і законсервувати ті 
проблеми, у яких нині загрузла 
країна. 



Автор: 
інна Совсун, незалежний 
експерт із питань освіти

84%
 батьків стикалися з 
наданням платних 

послуг і 
вимаганням 

«благодійних 
внесків» у школах*

*Тут і далі – дані  
експертного 

опитування «Право на 
освіту та права 

освітян: теорія та 
практика в Україні» 

Європейської 
дослідницької 

асоціації (квітень – 
травень 2013 року) 

спільно з компанією 
InMind
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Теорія  
і практика 
корупції 
Хабарництво так укорінилося в 
системі української вищої освіти,  
що його рівень не зменшила навіть 
єдина успішна реформа із 
запровадженням ЗНО 

З
атримання очільника На-
ціонального університету 
Державної податкової 
служби Петра Мельника 

вкотре підтвердило: попри всі 
спроби викорінити хабарництво 
хоча б на рівні вступу до універ-
ситетів, корупція лишається од-
нією з ключових проблем укра-
їнської освіти. Після втечі одіоз-
ного ректора говорити про 
чесне розслідування його діяль-
ності не випадає, проте мало в 
кого є сумніви щодо причет-
ності цієї людини до неправо-
мірних дій. Політичними 
зв’язками керівника вишу легко 
пояснити відсутність пока-
рання, але навряд чи сам Мель-
ник публічно зможе аргументу-
вати, як він заробив на три ма-
єтки під Києвом.

Утім, історія його особистого 
збагачення не є винятковою. Ко-
рупційна практика давно стала 
нормою для вітчизняної освіти. 
Звісно, це не означає, що всі рек-
тори та викладачі беруть хабарі. 
Проте більшість залучених до 
освіти людей лояльні до коруп-
ції. І найсумніше, що навіть се-
ред студентів 43% терпимо став-
ляться до цього явища (згідно з 
дослідженням, представленим 
Україною на засіданні групи дер-
жав Ради Європи з боротьби із 
корупцією).

ВіЧНА ПРОБлеМА 
Дискусії довкола корупції в сис-
темі вищої освіти найчастіше ве-
дуться у площині хабарництва 
на рівні окремих студентів чи 
викладачів (сума «подяки» тут 
може варіюватися від 200 грн за 
залік із фізкультури до кількох 
тисяч доларів за цілу сесію). 
Проте такий фокус громадської 
уваги видається апріорі хибним. 
Хабарництво на рівні окремих 
осіб – це не причина проблем в 
освіті, а їх наслідок. Різкий спад 
фінансування на початку 1990-х 
змушував викладачів шукати 
альтернативні шляхи вижи-
вання. Частина з них пішли пра-
цювати в інші галузі, інші виї-
хали за кордон і влаштувалися 
до тамтешніх університетів, ре-
шта ж знайшла можливості до-
даткового заробітку у вигляді ха-
барів від студентів.  

З часом загальна культура то-
лерування корупції так міцно 
укорінилася в університетському 
житті, що проблемами недофі-
нансування її пояснити вже не 
можна. Але потрібно розуміти, 
що без підвищення зарплат будь-
які спроби подолати хабарництво 
приречені на поразку. Це не 
може бути єдиним механізмом, 
проте є мінімальною вимогою. 

Середня зарплата в галузі 
2012-го становила 2527 грн. Тоді 
як міністр освіти і науки Дмитро 
Табачник торік задекларував 2,7 
млн грн доходів (з них 280 тис. 
грн – заробітна плата). При 

цьому лише згідно з офіційною 
декларацією на банківських ра-
хунках Табачник тримає 9,5 млн 
грн, хоча не працював у бізнесі й 
жодна з його посад у держав-
ному секторі не передбачала та-
ких доходів. 

Якщо порівняти доходи осві-
тян та очільника міністерства, то 
побачимо, що за рік працівники 
галузі в середньому отримували 
близько 30 тис. грн, що удев’ятеро 
менше від зарплати міністра. За 
рік вони в середньому одержу-
вали навіть менше від його «до-
даткового» доходу за викла-
дацьку діяльність (55 тис. грн). 

І саме такі розбіжності в 
зарплатах освітян різного рівня 
є ключовими для розуміння 
проблеми корупції в галузі. 
Україна спрямовує досить 
знач ну за європейськими мір-
ками частку ВВП на освіту. У 
2010 році в середньому серед 
розвинених країн Організації 
економічного співробітництва 
та розвитку на цю галузь виді-
лялося 6,3% ВВП, з них 5,4% – 
власне державні кошти, 0,9% – 
приватні. Станом на 2010-й в 
Україні, за даними Держстату, 
на освіту скеровували 7,4% ва-
лового внутрішнього продукту, 
в 2012-му – 7% ВВП. Утім, на-
віть попри незначне падіння, 
на цю галузь іде значна частка 
ВВП та державного бюджету, 
тоді як ефективність викорис-
тання коштів залишається 
вкрай низькою. 

У першому півріччі 
2013-го 

зафіксовано 

72
 випадки 

хабарництва в 
освіті. За даними 

МВС



ГЕРОСТРАТОВА 
СЛАВА. 
Петро 
Мельник, 
якого 
звинуватили 
у вимаганні 
хабара за 
вступ до 
очолюваного 
ним вишу, став 
публічним 
символом 
корупції

62%
 українців 

стикалися з 
невідповідністю 

освітніх послуг ВНЗ 
наявним 

стандартам 

52%
 студентів 

відзначають 
формальність 

практичної 
підготовки у вишах
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На офіційному рівні коруп-
ція в освіті фіксується пере-
важно на етапі проведення дер-
жавних закупівель. Так, пів-
тора року тому Микола Азаров 
заявив, що в «навчальні за-
клади Вінницької, Рівненської, 
Київської областей харчові про-
дукти постачаються з націнкою 
45–60% вартості». Рахункова 
палата, вивчивши питання 
прозорості друку шкільних 
підручників, установила, що у 
2010–2011-му чимало замов-
лень були спрямовані ТОВ «По-
бутелектротехніка», яке після 
цього перенаправляло їх реаль-
ним виконавцям, залишаючи 
собі більшу частину державних 
грошей. Приміром, із виділе-
них у 2011-му 2,5 млн фірма пе-
рерахувала виконавцям 373 
тис., тобто лише 17%. У серпні 
2013-го з’явилась інформація 
про закупівлю бюджетним ко-
штом підручників по 600 грн 
за одиницю.  Незадовго до того 
було виділено 2,78 млн грн на 
«виготовлення поліграфічної 
продукції про систему освіти 
України». І навряд чи в ній вка-
зано, що в місцевих бюджетах 
не закладені гроші на зарплати 
освітянам на останній квартал 
2013 року. 

Непрозорі держзакупівлі 
привертають найбільшу гро-
мадську увагу через вимоги 
щодо публічного оприлюд-
нення цих даних. Водночас інші 
корупційні схеми в освіті ви-

крити складніше з огляду на за-
критість інформації. Проте пе-
ріодично з’яв ляють ся повідо-
млення про незрозумілі розпо-
діли майна після закриття шкіл 
і злиття університетів, продаж 
земельних ділянок, непрозору 
оренду студентських гуртожит-
ків, нарахування ставок для не-
існуючих кадрів, хабарі за пра-
цевлаштування тощо. 

Світовий банк називає чо-
тири причини процвітання ко-
рупції: 1) наявність можливос-
тей; 2) невисокі шанси бути спій-
маним через брак прозорості та 
неефективну роботу правоохо-
ронних органів; 3) низька моти-
вація для наділених владою осіб 
через низькі зарплати та непев-
ність у зав трашньому дні; 4) за-
гальна культура чи обставини, 
які змушують вдаватися до про-
типравних дій. Подібно до дер-
жавної машини загалом в освіті 
наявні всі ці чинники. Тож ко-
рупція залишається системною 
проблемою, яка зводить нані-
вець усі спроби реформування.

ЗАГРОЗи ДлЯ ЗНО 
Єдиною успішною реформою, 
яка зменшила рівень корупції в 
освіті, стало впровадження зо-
внішнього незалежного оціню-
вання як ключового елемента 
вступу до вищих навчальних за-
кладів у 2008 році. За останніми 
даними Фонду «Демократичні 
ініціативи», вступ за ЗНО під-
тримує 62% населення, проти-

лежної думки дотримується 
26%. Тобто загалом система має 
високий рівень популярності.

Проте протягом останніх 
кількох років його роль падає че-
рез урахування бала атестату, 
підготовчі курси тощо. Не менш 
важливими є постійні заяви пар-
ламентаріїв від провладної пар-
тії про плани повернути вступні 
іспити. Так, проект закону про 
вищу освіту, що його зареєстру-
вали нардепи-регіонали Сергій 
Ківалов, Григорій Калетнік та 
Микола Сорока у ВР, передбачає 
можливість вступу до універси-
тетів на контракт за результа-
тами внутрішніх іспитів у виші, 
оминаючи ЗНО. 

Політичні загрози для зо-
внішнього незалежного оціню-
вання вельми серйозні, проте й 
без них згадана система лиша-
ється в непевному стані. Під час 
цьогорічної конференції у Страс-

бурзі, присвяченої освітній полі-
тиці в Європі, Україна предста-
вила доповідь про реформу сис-
теми вступу до вишів. Після ви-
ступу доповідачеві поставили 
важливе запитання: зважаючи 
на вкрай високий рівень коруп-
ції в країні загалом, як так ви-
йшло, що зовнішнє незалежне 
оцінювання цілковито позбав-
лене корупційних підозр? Це пи-
тання – очевидне для зовнішніх 
дослідників – жодного разу сер-
йозно не порушувалося в Укра-
їні. Водночас воно вказує на клю-
чову загрозу для ЗНО: система 
не повинна стояти на місці, му-
сить розвиватися, щоб і далі 
мати підтримку та популярність. 
Проте будь-який розвиток ЗНО 
неможливий, допоки воно 
сприйматиметься лише як метод 
боротьби з корупцією, а не як 
ефективний спосіб оцінки рівня 
знань учнів. А в умовах постій-
них корупційних підозр такий 
розвиток нереальний.

Понад те, без системних ре-
форм у галузі освіти в бік біль-
шої прозорості та підзвітності 
суспільству ЗНО залишиться 

БеЗ СиСТеМНих РеФОРМ У 
ГАлУЗі ОСВіТи В БіК БілЬшОї 
ПРОЗОРОСТі ТА ПіДЗВіТНОСТі 
СУСПілЬСТВУ ЗНО 
ЗАлишиТЬСЯ «УНіКАлЬНиМ 
ДОСВіДОМ»

ф
о

т
о

: у
к

р
ін

ф
о

р
м



36%
 студентів 

захищали свої 
права з допомогою 

студентських 
профспілок

30%
 працівників шкіл і 

 21%
 працівників вишів 

зверталися до 
профспілок
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«унікальним досвідом». Коли 
задумувалася реформа системи 
вступу, часто лунали думки, що 
студенти, які чесно й само-
стійно потрапили до універси-
тетів, не даватимуть хабарів, 
будуть менш толерантні до ко-
рупції. Сьогодні вже час кон-
статувати, що цього не сталося. 
Соціологічні опитування дово-
дять: рівень хабарництва у ви-
шах не знизився. Тому питання 
системних змін в освіті лиша-
ється як ніколи актуальним. 

АВТОНОМіЯ ЯК ПАНАЦеЯ? 
Під час аналізу численних варі-
антів проектів закону про вищу 
освіту, говорячи про боротьбу з 
корупцією, переважно звертають 
увагу на питання вступу до вишів. 
Проте вступ – це лиш один з еле-
ментів університетського життя, 
у той час як для викорінення ко-
рупційних практик необхідно 

створити нову модель управління 
освітою загалом.

Чи пропонують такі моделі 
зареєстровані в парламенті три 
законопроекти про вищу освіту? 
Документ регіоналів Ківалова, 
Калетніка і Сороки фактично за-
лишає вкрай централізовану мо-
дель управління, жодним чином 
не гарантуючи прозорості та під-
звітності. Єдина суттєва системна 
зміна, закладена в ньому, – на-
дання більшої фінансової автоно-
мії університетам. Проекти опо-
зиції та групи під керівництвом 
ректора КПІ Михайла Згуров-
ського містять ширше розуміння 
самоврядування вишів, уключа-
ючи також елементи академічної 
та організаційної автономії. Так, 
вони пропонують передати функ-
ції розробки держстандартів, лі-
цензування, акредитації неза-
лежним від МОН установам, уні-
верситети мають дістати право 

присуджувати наукові ступені та 
вчені звання, визнавати закор-
донні дипломи тощо.

Безсумнівно, децентраліза-
ція управління є прогресивним 
кроком. Збереження всієї по-
вноти влади в руках міністер-
ства не лише створює надмірні 
корупційні спокуси, а й є нее-
фективним та демотивуючим 
для вишів. Водночас надання фі-
нансової автономії вищим на-
вчальним закладам не означає 
автоматичного подолання ко-
рупції. Адже в результаті більше 
повноважень набудуть переду-
сім власне ректори. Які вигоди 
матиме українська освіта, якщо 
мельники й ківалови дістануть 
ширші можливості для вільного 
розпоряджання державними ко-
штами?

Для справжнього подолання 
корупції потрібно збільшити 
прозорість та підзвітність уні-

За даними Transparency International, 
майже 40% наших співвітчизників 
упродовж року принаймні один раз 

давали хабар, бо не бачили іншої можли-
вості вплинути на процес. Ситуація з цим 
різновидом корупції в Україні є однією з 
найгірших у Європі. Для порівняння: у Гру-
зії протягом останнього року підношення 
робили лише 5% опитаних. У Данії, Фінлян-
дії, Німеччині – не більше ніж 1% людей. 
Через тотальну поширеність хабарництва 
на наших теренах українців з дитинства 
схиляють до думки, що воно є нормою 
життя. Сприяє цьому насамперед корумпо-
ваність освітньої системи. 

шКОлА жиТТЯ
«Принести 500 грн на ремонт», – виводять 
у щоденниках молодші школярі. Роблять 
вони це не ручкою, а олівцем, щоб стерти 
свідчення про побори після того, як повідо-
млення прочитають удома, пояснює 
батько київської школярки. Старші діти й 
так запам’ятають суму і перекажуть бать-
кам. А ось у малих вчителі не впевнені.

У цих олівчиках криється особливий 
цинізм. Діти змалечку розуміють: є певні 

платежі, про які всі знають, але про які по-
трібно мовчати ще й сліди замести. Вод-
ночас у тій оборудці задіяні їхні головні 
моральні авторитети, ті, кого вони мають 
наслідувати: батьки та вчителі. 

Уникнути цього майже неможливо. В 
українських школах, як свідчать батьки, 
гроші збирають фактично на все. Примі-
ром, влаштувати дитину в перший клас 
бажаного для батьків столичного загаль-
ноосвітнього закладу обійдеться в 5–7 
тис. грн. На ремонт у звичайних школах 
зазвичай складаються по 300–1000 грн. У 
так званий фонд класу треба дати 100 
грн. «Благодійний внесок» у фонд школи 
– від 50 до 1000 грн. 

У Міністерстві освіти наголошують, що 
«жодних примусових внесків бути не 
повин но», і радять звертатися до проку-
ратури. Утім, вони є, і з ними змирився 
фактично кожен українець, діти якого вже 
досягли шкільного віку. 

Певна річ, хабарі у школі – то не тільки 
певна традиційна «данина» з кожного, а 
й шлях вирішення тієї чи іншої проблеми. 
Прикметно, що дають їх і дорослі, і на-
вчені дорослими діти. «Однокласниця 
моєї доньки вкрала гроші з шафи батьків 
своєї подруги й розрахувалася ними з 
учителями за «покращення» кількох оці-

нок наприкінці дев’ятого класу, – розпові-
дає матір одеської дев’ятикласниці. – По-
тім усе з’ясувалося. Скандал ніхто роздму-
хувати не став, вимагати у вчителів повер-
нути гроші також… Утім, сам факт дуже 
лякає. Дитина пішла на злочин для того, 
щоб скоїти ще один злочин – дати хабар. 
А так звані педагоги мовчки брали гроші у 
14-річної дівчинки, навіть не в її батьків. І 
не посоромилися».

ДАНиНА У ВишАх 
Якщо у школах випадки, коли дитина сама 
домовляється про оцінки, поодинокі, то в 
українських вишах така практика давно стала 
традиційною. Як свідчить проведене Фон-
дом «Демократичні ініціативи» опитування 
студентів, із хабарництвом у вищих навчаль-
них закладах особисто стикались або чули 
про такі випадки від товаришів 60% респон-
дентів. 74% тих, хто вчиняв такі дії особисто, 
платили за «добре» чи «відмінно», 23% – за 
захист дипломної роботи, 22% намагалися 
таким чином уникнути відрахування.

Кожен п’ятий студент вважає, що давати 
хабарі за оцінки – це норма. Утім, за резуль-
татами дослідження громадської організа-
ції Uniter, «хабарі на вимогу» – це вдвічі 
більш поширена практика, ніж «добро-
вільні підношення». Вимагати їх можуть і на 
фактично порожньому місці. Приміром, по-
грожують виселити з гуртожитку, а після 
одержання певної суми залишають студен-
тові місце проживання. Давати на лапу під 
час заселення в гуртожиток є теж укоріне-
ною практикою, студенти чи їхні батьки зму-
шені робити це, щоб мати кращі умови про-
живання (наприклад, поселитися в кімнату, 
розраховану на двох, а не трьох чи чоти-
рьох людей). 

Ген хабарництва
Українці з дитинства звикають  
до неофіційних «подяк» та обирають  
роботу, на якій їх можна отримувати
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АРИФМЕТИКА ХАБАРНИЦТВА
Тиждень виокремив найпоширеніші «статті видатків»
для українських батьків 

ДИТЯЧІ САДКИ
ШКОЛИ

ВИШІ

від 2000
до 10 000 грн

5000–7000
грн

300–1000
грн

50–100 грн
від 

800 грн

від 
2000 грн

2000–8000
грн 

від
100 грн

100–1000
грн

від
100 грн

Влаштування 
до садочка 
(разова сума)

Різне: 
канцтовари, 
іграшки, меблі, 
побутова хімія 
(зазвичай раз 
на півроку)

Влаштування 
дитини 
до першого 
класу (разова 
сума)

Ремонт 
(раз 
на рік)

Фонд 
класу
(зазвичай 
щомісяця)

Ремонт 
приміщень 
(раз на рік)

Організація 
святкових заходів 
(щонайменше 
п’ять разів на рік)

«Благодійний 
внесок» 
(щонайменше 
раз на рік)

від
300 грн

КЛАС

Фонд школи
(зазвичай 
щомісяця) 

від 40
до 100

грн

ШКОЛА

50–1000
грн

Різне: 
інвентар, 
харчування 
(зазвичай 
щомісяця)

«Благодійний внесок»
(щонайменше 
раз на рік)

20–100 грн

«Сприяння» вступу 
до закладу

«Гарантований» 
вступ до ВНЗ

Заліки та
іспити*

Курсова 
робота

Диплом

«Благодійний 
внесок» 

(щонайменше 
раз на рік)

від
3000 грн

8000–80 000
грн

50–9000
грн 

*Зафіксований рекорд – 9000 грн вимагав за складання заліків із двох дисциплін затриманий 
СБУ викладач Івано-Франківського технічного національного університету нафти і газу

–7000
рн

30

одів 
е 
рік)

50

80

2

зне:
вентар,

арчування 
азвичай
омісяця)

несок»

ладу

від
3000 грн

8000–80 0
грн
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верситетів як перед суспіль-
ством загалом, так і перед внут-
рішньоуніверситетською грома-
дою. Жодні реформи не будуть 
дієвими, якщо не змінять роз-
становки сил усередині вишів. 
На Заході традиційним «нагля-
дачем» за університетськими 
управлінцями є профспілки. В 
українській ситуації на них, 
звісно, надії мало. Тож виклада-
чам і студентам потрібно усвідо-
мити, що окрім них самих їхні 
права ніхто не захищатиме.

За останні кілька років го-
лоси викладачів чи профспілки 
фактично не було чути. Єдиний 
раз остання рішуче заявила про 
свою незгоду з курсом «реформ» 
після проголошення плану дій 
президента, за яким передбача-
лося збільшити норматив кіль-
кості студентів на одного викла-
дача з 11 до 18. Фактично це озна-
чало б зниження ставок та зрос-

тання обсягу роботи за тієї самої 
оплати праці. Очікувано, що такі 
плани викликали обурення. 

У серпні 2013 року Міністер-
ство освіти і науки оприлюднило 
план постанови про зміну нор-
мативів навчальної роботи. Сама 
по собі спроба бюрократично 
врегулювати, скільки часу ви-
трачається на перевірку однієї 
письмової роботи чи підготовку 
лекції, є абсурдним пережитком 
сталінського періоду. Проте до-
кумент вартий пильної уваги ви-
кладачів, адже саме за ним ви-
значатимуть їхні ставки і наван-
таження. Так, якщо в чинному 
нормативи чітко встановлено 
кількість годин, які зараховують 
за той чи інший вид роботи, то в 
пропонованому міністерством 
форматі суттєво збільшується 
перелік робіт, для яких указано 
не фіксований час, а час із при-
ставкою «до»: нині за перевірку 

письмової роботи рахується 1/4 
години, а в пропонованих змінах 
– до 1/4 години. Тобто може бути 
і 1/6 години на бажання вишу. З 
20,5 години, що рахувалися за 
керівництво дип ломни  ками-
бака  лав рами, лишили лише 5 
годин. Усі ці бюрократичні роз-
рахунки були б смішними, якби 
насправді не означали реальної 
шкоди процесу викладання у ви-
щій школі. Адже такі новації 
призведуть не до зменшення 
фактичного обсягу роботи, яку 
виконують викладачі, а до його 
зменшення у формальній звіт-
ності, а отже, до зниження 
оплати праці.

Це може мати два наслідки: 
зростання корупції або ж масо-
вий протест викладачів. На 
жаль, в умовах загального підви-
щення рівня корупції в країні 
ймовірність першого сценарію 
значно більша. 

«Окрім махінацій із гуртожитками у 
вишах вигідно відраховувати студентів, 
особливо з бюджету, а потім поновити за 
неофіційну «подяку», – на умовах ано-
німності розповідає колишній студент 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. – На те, що маю 
дати хабар, мені натякали більше ніж 
прозоро – повідомили через старосту ін-
шої групи. Вирішити конфлікт із керівни-
цтвом вишу можна було за кілька тисяч 
доларів. Я не заплатив, і мене виклю-
чили з КНУ. Це був повний «бєспрєдєл». 
Учився добре, тож за мене заступались і 
староста, і науковий керівник, і голова 

навчального відділу… Підтримка була, 
але грошей я не мав». 

Іноді питання з грошима студенти на-
магаються все ж таки вирішити, щоб мати 
змогу довчитися. Киянин Н. торік закінчив 
Національний педагогічний університет 
імені М.  Драгоманова. З огидою згадує 
промови викладачів, які, дивлячись в очі 
студентам, яких постійно обдирають, роз-
повідали про відсутність хабарництва у 
виші. Щоб мати змогу навчатися на ден-
ному й водночас платити постійні хабарі, 
Н. не придумав нічого кращого, як прода-
вати марихуану. «Гроші потрібно було десь 
брати, до того ж чималі, – пояснює він. – 

Батьки мені їх дати не могли. Працювати 
повний день я не міг, бо хотів учитися». 

Хабарі за вступ зовнішнє тестування на-
чебто мало придушити. Утім, тільки на пер-
ший погляд, адже саме на цьому «погорів» 
скандальний ректор Податкової академії 
Петро Мельник (до МВС надійшли дві заяви 
від батьків абітурієнтів, з одних він вимагав 
за вступ 80 тис. грн, з інших – 40 тис. грн).

Нерідко люди, готові викласти шалені 
гроші за можливість вступити до таких ви-
шів, добре розуміють: платять вони не за 
здійснення дитячої мрії стати податківцем 
чи суддею, а за обраний за розрахунком 
фах, який згодом дасть змогу швидко «від-
бити» витрати на «навчання» завдяки тим 
самим хабарам. На професію податківця є 
величезний попит. Приміром, у Національ-
ному державному університеті Податкової 
служби України конкурс серед абітурієнтів 
один із найвищих з-поміж українських ви-
шів – 6,3 особи на місце. 

«Податківець зі стажем отримує в се-
редньому 2,5 тис грн. Без стажу – близько 
1,5 тис грн, – розповідає про майбутніх ко-
лег другокурсник скандального вишу. – 
П’ять років чесної роботи – і можна повер-
нути батькам кошти, які вони витратили на 
твій вступ… Якщо, звісно, нічого не їсти. Усі 
ми розуміємо, що завтрашні фіскали роз-
раховують на що завгодно, крім своєї офі-
ційної зарплати». 

Хлопець переконаний: «крутитися» в 
наші часи доведеться на будь-якій роботі. 
Але податкова надасть для цього незрів-
нянно більше можливостей, аніж професія 
психолога, про яку він замислювався у 
школі. Підсумовує, що зробити «правиль-
ний», зовсім не дитячий вибір йому допо-
могли батьки. 
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Партійна школа
Учителів використовують як адмінресурс, 
змушуючи ходити на провладні акції та 
насаджувати учням «політику партії» 

У
чителі в Україні, як і біль-
шість бюджетників, – 
люди підневільні. Цю не 
хитру істину знову під-

твердило нещодавнє скан-
дальне засідання Київради, на 
яке освітян зігнали ще за кілька 
годин до початку буцімто під 
благородним приводом виді-
лення муніципальних доплат до 
зарплат. Насправді ж педагоги 
забезпечували масовку, щоб ле-
гітимізувати в очах суспільства 
ручну міськраду, термін повно-
важень якої сплив іще 5 червня. 
Опозиція повідомила, що сто-
личні вчителі дістали відпо-
відну вказівку від КМДА.

Освітян не тільки використо-
вують у провладних акціях, а й 
змушують голосувати «як 
треба» та агітувати за Партію ре-
гіонів (про такі інциденти та на-
явність плану з кількості осіб, 
які мають віддати голос за ПР, 
повідомляли, зокрема, луцькі 
вчителі) чи навіть вступати до 
неї. На «примусово-добро ві ль-
ний» вступ скаржились і педа-
гоги Чернівецької області, і Тер-
нопільської, і їхні колеги з Во-
лині. Те, що вони під примусом 
поповнюють лави біло-бла кит-
них під загрозою звільнення на 
Харківщині, визнав (точніше, 
«не виключав») навіть голова 
тамтешньої обл держ адмі ні стра-
ції Михайло Добкін. Тиск на 
освітян посадовець пояснив ка-
дровими проблемами в ПР і ба-
жанням деяких партійців вислу-
житися перед своїм керівни-
цтвом.  

Утім, збільшенням кількості 
партійців та агітаторів справа не 
обмежується. Нерідко ідеоло-
гічні вказівки згори зачіпають і 
дітей, і шкільну програму. 
Тиждень спробував з’ясувати, 
які неофіційні «політичні» роз-
порядження дістають учителі в 
різних регіонах країни.

ЗАЧиСТКА іСТОРії 
Одеса – місто, яке першим в 
Україні зробило «язик» регіо-

нальним одразу після ухва-
лення Закону «Про засади дер-
жавної мовної політики», – за-
лишається «впєрєді планєти 
всєй» і в інших аспектах. Так, 
незаконні вказівки, які в бага-
тьох регіонах даються по-
шепки, тут не соромлячись 
озвучують уголос. Приміром, 
питання вилучення зі шкіль-
них бібліотек матеріалів, які не 
відповідають гуманітарній по-
літиці нинішньої влади, тут 
відкрито розглядали на берез-
невій нараді управління освіти 
та науки Одеської міської ради. 

За словами вчителів, його 
керівник Зінаїда Цвірінько 
прямо наказала педагогам ви-
лучити зі шкільних бібліотек усі 
матеріали (літературу, плакати, 
реферати тощо), які суперечать 
«політиці партії». Зокрема, 
треба було прибрати «всех Бан-
дер и Шухевичей, которые оста-
лись от прошлой власти», як 
підкреслила пані Цвірінько.

Висловивши думку про те, 
що деякі «незручні» теми досі є 
в шкільній програмі, педагоги 
дістали просту відповідь: «Те, 
кто составлял программу, тоже 
могли не досмотреть. Вы все тут 
умные люди, вы все сами пони-
маете…».

Тим, хто «сам не розуміє», у 
місті традиційно допомагають. 
Як раніше писав Тиждень (див. 
№ 37/2012), на початку навчаль-
ного року батьків одеських пер-
шачків змушували писати заяви 
про перехід на російську мову на-
вчання. Крім того, за рішенням 
місцевого управління освіти, ро-
сійські класи в місцевих школах 
мають отримувати «опытные и 
известные учителя», що стиму-
люватиме батьків віддавати дітей 
саме до таких. Директорів шкіл, у 
яких немає згаданих класів (не 
набралися), звинувачують у «са-
ботажі». 

ПОРТРеТи «ВОжДЯ»
Торік у Полтавській області 
звільнили директора Трудолю-

бівської середньої школи Анато-
лія Карбана. За його словами, 
він утратив посаду через суто 
політичні мотиви, адже відмо-
вився повісити портрет Віктора 
Януковича, як того вимагали 
чиновники з райадміністрації. 
«Я їм пояснював, що, згідно з 
Конституцією, портрет прези-
дента не належить до держав-
них символів. З цього все й по-
чалося. Знайшли зачіпку, мене 
звинуватили в негараздах, які 
самі ж і породили, – пояснив ко-
лишній директор. – Мені заки-
дали, що температура в класах 
восени знизилася до 10–12 гра-
дусів. Але райвно дозволило уві-
мкнути опалення тільки з лис-
топада. Звинувачували, що не 
звертався. А я ж робив це не раз, 
є й письмові заяви».

У своєму прагненні вислу-
житися перед «центром» міс-
цеві чиновники не зупиняються 
й донині. Нещодавно з вимогою 
«прикрасити» школи портре-
тами Віктора Федоровича зі-
ткнулися освітяни Херсонщини. 
Як розповіла пресі на умовах 
анонімності місцева вчителька, 
педагогів усіх шкіл Каховки (у 
місті їх шість та одна гімназія) 
зобов’язали прикріпити зобра-
ження гаранта на вході до кож-
ного загальноосвітнього на-
вчального закладу та в кожному 
класі. Його, згідно з вказівкою 
керівництва, освітяни мали 
«роздрукувати або купити» та 
повісити в рамочці до 14 серпня. 
За словами вчительки, до скан-
дального розпорядження вчи-



УЧИТЕЛЮ, ВАС 
ПІДСТАВИЛИ. 
19 серпня 
кілька тисяч 
бюджетників, 
здебільшого 
педагогів, 
примусово 
вивели до 
КМДА, щоб 
створити 
противагу 
опозиції
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телі прикрашали класи на влас-
ний розсуд. Портрет президента 
їм доречним не здавався, нато-
мість скрізь мала місце україн-
ська символіка. 

АГіТАЦійНі УРОКи 
Сумнівів у тому, що більшість 
дітей, які після канікул поба-
чать усміхненого гаранта, до-
бре знатимуть, хто це, немає 
жодних. Адже Віктор Федоро-
вич, на відміну від «всех Бан-
дер», давно присутній у шкіль-
ній програмі.

Зокрема, у рідній області 
президента – Донецькій. Як за-
свідчують учителі, тамтешні 
школярі час від часу мають пи-
сати твори про Януковича та Ах-
метова. «Моя давня знайома роз-
повіла мені дивовижну історію з 
життя. Її дитина перейшла в 2-й 
клас однієї зі шкіл Кіровського 
району Донецька, і 1 вересня від-
будеться урок, присвячений ви-
датним мешканцям Донбасу. Її 
доньці дістався Рінат Ахметов, – 
звітував про торішню ситуацію у 
своєму блозі координатор руху 
«Ми – європейці» Євген Іхель-
зон. – Інша дівчинка має розпо-
відати про Януковича. Учи-
телька категорично наполягає, 
щоб розповідь складалася лише 
з позитивних моментів».

Прикметно, що випадок на 
Донеччині не поодинокий у 
спробі відновлення культу 
особи. Схожі історії траплялися 
і в інших регіонах. Так, на Сум-
щині під час обласного кон-
курсу творчих робіт діти мусили 

писати про здобутки сучасної 
української влади за останні 
роки. Як приклад учителі наво-
дили дітям «звершення» місце-
вих регіоналів Єпіфанова та 
Чмиря.

Вивчатимуть досягнення 
регіоналів і кримські школярі. 
Як нещодавно повідомила на 
засіданні Радміну АРК міністр 
освіти, науки, молоді та спорту 
Наталія Гончарова, уже у ве-
ресні, до початку нового на-
вчального року, діти автономії 
«абсолютно безплатно» отри-
мають щоденники з інформа-
цією про успіхи соціальних іні-
ціатив президента України. Іні-
ціатором їх видання, а загаль-
ний тираж сягнув 180 тис. при-
мірників, виступив кримський 
прем’єр Анатолій Могильов.

Певна річ, під час агітації в 
українських школах діють по-
двійні стандарти. Так, у лютому 
в Одесі громадським активіс-
там не дозволили провести 
уроки, присвячені героям Крут. 
«Проведення таких агітаційних 
занять суспільно-політичними 
формуваннями в школах забо-
ронено законом», – підкрес-
лила заступниця начальника 
міського управління освіти Ві-
кторія Іщенко. Утім, ці забо-
рони не стосуються провлад-
них ініціатив. Так, ще на по-
чатку каденції нинішнього пре-
зидента МОН наказало підго-
тувати уроки на тему «Україна 
для людей», які надавали шко-
лярам «унікальну можливість 
ознайомитися з основними по-
ложеннями програми Віктора 
Януковича». «Таке заняття 
сприятиме вихованню стійких 
громадянських позицій, розви-

ткові культури спілкування й 
здатності критично мислити, – 
було зазначено в наказі Мініс-
терства освіти. – А те, що учні, 
батьки, громадськість зрозумі-
ють основ ні положення, за-
вдання, окреслені програмою 
президента України «Україна 
для людей», стане запорукою 
адекватного сприйняття дій-

сності, консолідації україн-
ського народу, стабільної розбу-
дови нашої держави».

ВПеРеД і З ПіСНеЮ
Окремий «урок життя» учні 
отримують поза стінами навчаль-
ного закладу, однак під пильним 
керівництвом педагогів і дирек-
торів шкіл. Це примусова участь у 
мітингах, радянських «святах» та 
інших заходах. Приміром, цього 
року запорізьким педагогам на-
казали відправити дітей на парад 
9 травня для відзначення «Дня 
побєди». За автобус, який для 
цього найняли вчителі міської 
школи № 15, платити мали 
батьки учнів. За словами матері 
одного з них, обійшовся тран-
спорт у 16 грн з особи. А торішній 
День Незалежності сумські діти 
віком 12–13 років були змушені 
відзначати під прапорами ПР. Їх 
одягли в жилетки із символікою 
правлячої партії. Крім того, у 
тому-таки місті школярі разом із 
кадетами брали участь у нещо-
давніх «антифашистських» мі-
тингах. 

Нерідко розважати публіку 
повинні самі діти. Так, у Черка-
сах того дня, коли мала прово-
дитись опозиційна акція «Вста-
вай, Україно!», міська влада за-
планувала концерт на Соборній 
площі в той самий час. У на-
вчальні заклади міста зателе-
фонували з обласного управ-
ління освіти з вимогою забезпе-
чити виступи учнівських та сту-
дентських колективів на щойно 
змонтованій сцені, оточеній на-
метами Партії регіонів. «Якщо 
не співатимуть школярі – співа-
тимуть художні керівники», – 
повідомили вчителям.

«Підневільність» освітян-
бюджетників лише на перший 
погляд здається тотальною, 
адже дехто спускає «політику 
партії» на гальмах. Так, одна з 
київських учительок, із якою 
поспілкувався Тиждень, пере-
конує: розпорядження згори 
були завжди, але не кожна 
освітня установа поспішає їх ви-
конувати. «Здебільшого все за-
лежить від керівництва школи, 
– каже педагог. – Один дирек-
тор може мріяти вислужитися 
перед владою, а інший уже не 
має великих амбіцій». Люд-
ський фактор ніхто не скасову-
вав, тож «прислужувати» чи 
«саботувати» вказівки влади є 
вибором конкретної людини. 

НещОДАВНО З ВиМОГОЮ 
«ПРиКРАСиТи» шКОли 
ПОРТРеТАМи ВіКТОРА 
ЯНУКОВиЧА ЗіТКНУлиСЯ 
ОСВіТЯНи хеРСОНщиНи

ф
о

т
о

: p
h

l



Автор: 
Валерія 

Бурлакова

26|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 35 (303) 30.08–5.09.2013

ТЕмА НомЕРА|Освіта

У
країнські можновладці 
люблять виголошувати 
пафосні промови про віт-
чизняну систему освіти, і 

лунають вони вже не перший рік. 
«Професійні патріоти» і «дер-
жавники» зазвичай «позитивно 
оцінюють зрушення», але й ви-
знають недоліки української 
освіти, обіцяючи її вдосконалити 
«задля наших дітей». Політичні 
адепти совка і «Русского міра» 
переконують, що Україна дістала 
в спадок «чудову радянську 
освіту», поза сумнівом, кращу й 
ґрунтовнішу за європейську, яка, 
втім, за роки незалежності дегра-
дувала, тому її вкрай потрібно 
«поліпшити». Обидва табори од-
ностайні лише в одному: у став-
ленні до освіти власних дітей. Го-
дуючи «маленьких українців» 
патетичними канцеляризмами з 
потрібним для власного електо-
рату ідеологічним ухилом, пара-
лельно й зазвичай приховано 
вони відправляють своїх «чад» 
навчатися за кордон. І таким чи-
ном підтверджують, що в жодних 
реформах освіти в Україні ніхто 
не зацікавлений, бо вона для них 
є лише корупційним та ідеологіч-
ним ресурсом, а сама країна роз-
глядається як територія для ви-
зискування, тоді як їхнє реальне 
життя відбувається на Заході.   

Хтось може заперечити, що в 
тому, що діти можновладців 
вчаться за кордоном немає ні-
чого поганого, адже, по-перше, 
нащадки нинішніх «еліт», іден-
тифікуючи себе там як українці, 
формуватимуть в західних інте-
лектуальних колах позитивне 
ставлення до нашої країни. По-
друге, повернуться в Україну з єв-
ропейським світоглядом, очи-
щені від радянського мислення і 
почнуть тут упроваджувати нові 
підходи. Утім, аналіз їхньої пу-
блічної поведінки засвідчує про-
тилежне: діти українських полі-
тичних діячів, навіть тих, хто по-
зиціонує себе як «патріотів», на 
Заході вливаються в безлику «об-
щерусскую» тусовку, а по повер-
ненні в Україну здебільшого пра-
цюють у структурах батьківського 
бізнесу, або йдуть у держслужбу, 
відтворюючи вкорінені «поня-
тія» та корупційні моделі. 

СиНДРОМ ГОлОхВАСТОВА
Український державний діяч, 
Герой України, двічі голова Вер-
ховної Ради Іван Плющ завжди 
хизувався своєю належністю до 
«патріотичної» еліти держави. 
Утім, насправді в дусі патріо-
тизму депутат не зміг виховати 
навіть власну доньку. Як свід-
чить сторінка 17-річної Домі-

ніки Плющ у соцмережі «Вкон-
такте», вона живе й навчається 
у Великій Британії – у містечку 
Нортгемптон. Сторінку веде ро-
сійською мовою – повідомляє 
друзям, що «Крым такой 
Крым», викладає фото з відпо-
чинку в Домініканській Респу-
бліці та зроблені на телефон 
спільні світлини зі своїм хлоп-
цем Ліоном Коновалюком 
(фото 1). Імена Домініка і Ліон 
– то далеко не екзотика для 
української «еліти», адже ві-
тчизняні можновладці, воче-
видь, уражені синдромом Голо-
хвастова, прагнуть називати ді-
тей пишномовно, щоб ніхто не 
сумнівався в їхньому аристокра-
тизмі. Приміром, регіоналка 
Ірина Бережна нарекла свою 
доньку Даніеллою, а член фрак-
ції «Батькіщини» Микола Кате-
ринчук – Софією-Ніколь.

Невдовзі в коледжі у британ-
ському Сассексі навчатиметься 
донька голови Донецької ОДА 
Андрія Шишацького Ольга. Зі 
сторінки дівчини на ask.fm 
можна дізнатися, що вона вважає 
себе грекинею за національністю. 
У жовтні їй виповниться 16 років. 
У групі «Вконтакте» «Great 
Britain (Великобритания)» Ольга 
повідомила, що вступила до на-
вчального закладу, однак побою-

«Я уеду жить  
в лондон»

Діти політичної «еліти» і нащадки «лідерів» української нації 
здобувають освіту за кордоном, мають іноземні імена  
та розмовляють російською мовою
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ПОПСА. 
Фото, які 
викладають 
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у соцмережах, 
яскравіше за 
будь-які слова 
окреслюють 
коло їхніх 
інтересів
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ється холодного клімату: раніше 
англійська погода вже доводила 
її до депресії. «Я поступила в семь 
разных колледжей, из которых 
была парочка в Оксфорде и 
Кембридже, в которых можно 
было спокойно жить в стиле 
sexdrugsrocknroll. Ну были еще 
парочка более-менее закрытых и 
три абсолютно закрытых, – пише 
вона. – Я выбрала тот, где персо-
нал приятнее, условия прожива-
ния лучше, дисциплина нала-
жена (Кембридж и Оксфорд во-
обще сюда не подходят)».

Як вирахували донецькі жур-
налісти, ймовірно, Оля їде до 
Bede’s Senior School, однієї з най-
престижніших шкіл-ін терна тів 
країни. Академічний рік на-
вчання тут коштує майже ₤30 
тис. ($47 тис., або 375 тис. грн). 
Тобто за рік – три річні зарплати 
очільника Донеччини. Хоча, як 
свідчить декларація Шишаць-
кого, живе він не на саму зарп-
лату. Згідно з нею, сукупний до-
хід голови Донецької ОДА у 2012-
му становив 757 тис. грн (з них 
128 тис. грн  – заробітна плата). 

Член президії політради ПР і 
так званий сірий кардинал партії 
Антон Пригодський у питаннях 
освіти дітей значно щед ріший. 
Судячи з інформації із соцмереж, 
його молодший син Антон (фото 
2) навчається у швейцарській 
школі-інтер на ті Institut auf dem 
Rosen berg. Вартість освіти там, як 
зазначено на офіційному сайті, – 
75 тис. швейцарських франків на 
рік ($81 тис., або 647 тис. грн). 
Сам № 53 Партії регіонів напере-
додні виборів задекларував 1 млн 
161 тис грн річного доходу. 

Свого часу 12 років за партою 
Institut auf dem Rosenberg проси-
діла донька Віктора Медведчука 
Ірина. Після закінчення швей-
царської школи вона вступила до 
Женевського університету, 
став ши магіст ром-міжнарод ни-

ком. А ось старший син Ріната 
Ахметова Дамір після навчання у 
Швейцарії продовжив здобувати 
освіту у Великій Британії – закін-
чив там Sir John Cass Business 
School, що дало йому змогу вже у 
24-річному віці стати членом 
спостережної ради батькових 
холдингів «ДТЕК» та «Метін-
вест». У швейцарській школі Le 
Rosey навчався старший син регі-
онала Андрія Клюєва Богдан. За 
даними сайтів, що пропонують 
освіту за кордоном, рік навчання 
у згаданому закладі на сьогодні 
коштує 93 тис. швейцарських 
франків (понад $100 тис.).

Обрав для свого сина швей-
царську освіту й радник Азарова, 
регіонал Володимир Макеєнко. 
Його син Володимир (1992 р.н.) 
здобуває освіту в женевському 
Webster University (рік навчання 
– від 34 тис. швейцарських фран-
ків, або $36 тис., або 287 тис. грн).  

РОБОТА В БАТЬКіВ
Другою за популярністю краї-
ною для здобуття освіти після 
Швейцарії для дітей україн-
ських політиків є Велика Брита-
нія, особливо Лондонська шко-
 ла економіки. Свого часу тут на-
вчалися Євгенія Тимошенко, 
син колишнього бютівця Бог-
дана Губського Володимир, діти 
Петра Порошенка та донька Ві-
ктора Пінчука Марія. 

Щоб «пробитися» на роботу 
до батька, закінчила британський 
виш (Лондонський університет, 
до якого дівчина навчалася в Ок-
сфордському коледжі) і Ганна Ті-
гіпко. Попрацювавши рік на по-
саді керівника одного з департа-
ментів у фінансовій групі «ТАС», 
вона поїхала до столиці Великої 
Британії вчитися далі. Нині по-
вернулася в Україну й відкрила 
тут магазин елітного одягу. 

Хороше пояснення тому, що 
його донька подалася здобувати 

освіту до Туманного Альбіону 
придумав свого часу колишній 
міністр транспорту і зв’язку Євген 
Червоненко. Як зазначив сорат-
ник Ющенка, з України до Англії 
дівчина виїхала після спроби ви-
красти її. Утім, після «рятівної 
втечі» Олександра закінчила за 
кордоном не тільки Dover College, 
а й бізнес-школу Джона Каса при 
Лондонському університеті. 
Після цього почала працювати в 
Chervonenko Racing, однак зго-
дом знайшла своє покликання – 
відкрила бутик одягу. 

Вибір на користь британ-
ського навчального закладу зміг 
аргументувати й скандальний ре-
гіонал Владислав Лук’янов, який 
відправив за кордон і сина Ар-
тема (1995 р. н.), і доньку Дашу 
(1996 р. н.). «Не бачу нічого пога-
ного в можливості дати своїм ді-
тям найкращу освіту», – підкрес-
лив відомий адепт «Русского 
міра».

Навчався у Сполученому Ко-
ролівстві, щоправда в коледжі, й 
онук Леоніда Кучми Роман Фран-
чук, утім, згодом проміняв Ту-
манний Альбіон на Сполучені 
Штати. В Америці, а саме в Лос-
Анджелесі, опановують спеціаль-
ність журналіста 21-річна донька 
нардепа Андрія Деркача та 
онучка екс-голови СБУ Тетяна 
Терехова (фото 3). У Лос-Анд-
желесі Таня спілкується з кумою 
Азарова-молодшого співачкою 
Мікою Ньютон. А ще дів чині не-
щодавно пощастило сфотографу-
ватися «із самим Філіппом Кірко-
ровим». Хизування української 
еліти кіркоровими не дивує, адже 
їхню культурну матрицю най-
краще ілюструє кліп Тіматі й Ґрі-
ґорія Лєпса «Я уеду жить в Лон-
дон», який, судячи з соцмереж, 
так люблять українські мажори, 
– суміш російських понтів і захід-
ного достатку, густо приправлена 
провінційними комплексами. 

2 3



ПІВНІЧНА ГОРДІСТь.  
У Фінляндії функціонує одна  
з найкращих систем початкової  
та середньої освіти у світі  
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Чиї діти найрозумніші
У багатьох країнах система освіти не здатна навчити дітей 
критичного мислення. Натомість у Фінляндії, Польщі та Південній 
Кореї, які зробили великий крок уперед у цій сфері, їх учать 
передусім думати

К
омпанія Bama випікає 
пироги й тістечка у штаті 
Оклахома з 1920 року. 
Але керівництво не може 

знайти серед місцевого насе-
лення тих, хто здатен обійняти 
бодай базові посади на фаб-
риці. Від персоналу вимагають 
критичного мислення, тоді як 
випускники місцевих шкіл не-
рідко не вміють читати або не 
володіють азами математики. 
Саме тому компанія нещодавно 
вирішила відкрити нову лінію 

в Польщі – першу в Європі. 
«Ми дізналися, що там удо-
сталь освічених людей», – по-
яснює директор Bama Пола 
Маршалл.

За останні 10 років Польща 
зробила великий крок уперед у 
сфері освіти. До 2000-го поло-
вина її дорослого сільського на-
селення здобула лише неповну 
середню освіту. Однак нині в 
міжнародних рейтингах там-
тешні школярі суттєво випе-
реджають американських у 

природничих науках та мате-
матиці (головне свідчення май-
бутніх фінансових результатів), 
попри те що Польща витрачає 
на одного учня куди менше, 
ніж Сполучені Штати. Тож як 
вона досягає успіхів? І що не 
так зі США? Американська 
журналістка Аманда Ріплі на-
магається відповісти на ці за-
питання у своїй новій книжці 
«Найрозумніші діти у світі» – 
це чудова розповідь про школи 
з різних куточків світу.
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Учні з Фінляндії, 
Кореї, Японії та 

Канади незмінно 
випереджають 

своїх однолітків із 
Німеччини, 

Великої Британії, 
Сполучених Штатів 

та Франції
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Сумні результати США на 
ниві освіти оцінено в книжці 
особливо негативно, однак аме-
риканці не єдині, хто не зміг на-
вчити своїх дітей критичного 
мислення. Принаймні в цьому 
переконаний Андреас Шляйхер, 
освітній координатор Програми 
міжнародного оцінювання учнів, 
відомої як тест PISA (Programme 
for International Student 
Assessment). Більшість іспитів 
перевіряють здатність хлопчи-
ків та дівчаток засвоїти мате-
ріал, тоді як цей спрямовано на 
оцінювання їхнього вміння ви-
рішувати проблеми. Від 2000 
року його пройшли мільйони 
підлітків більш ніж у 40 краї-
нах: результати виявилися не-
сподіваними. Учні з Фінляндії, 
Кореї, Японії та Канади не-
змінно випереджають своїх од-
нолітків із Німеччини, Великої 
Британії, Сполучених Штатів та 
Франції. Тож звичні пояснення 
таких досягнень (багатство, 
привілеї, раса) не котируються.

Бажаючи зрозуміти, що від-
бувається у шкільних стінах, 
пані Ріплі супроводжувала 
трьох американських підлітків, 
які впродовж року навчалися 
за обміном у Фінляндії, Польщі 
та Південній Кореї. Найбільше 
їх вразило обов’язкове читання. 
У кожній країні американців 
дивували наполегливість їхніх 
нових однокласників та сер-
йозне ставлення до навчання. 
Уроки математики там більш 
пов’язані з реальністю, на них 
демонструють несподівані варі-
анти застосування геометрії, 
тригонометрії та обрахунків на 
практиці. Учні не користуються 
калькуляторами, бо навчились 
оперувати цифрами подумки. 
Класні кімнати – скромні, жод-
них сучасних гаджетів, як в 
американців. Учителі з кож-
ного предмета показують про-
фесіоналізм і відповідно мають 
авторитет.

Аманда Ріплі пов’язує 
стрімкі зміни в Польщі з колиш-
нім міністром освіти Миросла-
вом Гандке. Коли він 1997 року 
обійняв посаду, економіка кра-
їни зростала, однак здавалося, 
що поляки приречені на низь-
кокваліфіковані роботи, яких не 
хочуть виконувати інші євро-
пейці. Новий очільник міністер-
ства поставив собі за мету раз і 
назавжди подолати цей стерео-
тип, ініціювавши масштабну 

програму реформи шкільної 
освіти. Було змінено навчальний 
план (у якому зробили акцент на 
математиці та природничих нау-
ках) і запроваджено стандарти-
зовані тести. Найефективніше 
нововведення Гандке виявилося 
водночас найменш конкретним: 
він вимагав від усіх учнів ви-
кладатися сповна. Вирішив, 
що юним полякам слід навча-
тися в одній школі до 16 років, 
щоб якнайдалі відтягнути мо-
мент переходу до професійно 
орієнтованої освіти. Унаслідок 
цих реформ Польща лише за 
кілька років увійшла в топ-20 
країн PISA.

У чому полягає головне 
спостереження пані Ріплі під 
час туру «країнами розумних 
дітей»? «Найкраще працюють 
школи, які мають чітку місію: 
допомагати учням у засвоєнні 
складного навчального мате-
ріалу, а не виховувати високо-
класних спортсменів», – по-
спішає уточнити авторка. 
Коли вчителі вимагають ре-
тельної роботи, більшість 
учнів старається бути на рівні, 
тоді як спрямування різних 
дітей на різні щаблі пізнання 
зазвичай призводить до «гір-
шого засвоєння знань і поси-
лює нерівність у колективі». 
Занижені очікування пере-
важно приносять відповідні 
результати.

У Гельсінкі пані Ріплі відві-
дала школу в малопривабли-
вій частині міста, де у класах 
сидять діти іммігрантів-
біженців. «Я не зациклююсь 
особливо на походженні дітей, 
– каже їхній учитель, який не 
хоче, щоб співчуття вплинуло 
на те, як він оцінює навчання 
школярів. – Головне – розум». 
Ріплі захоплюється свіжістю 
цього погляду, порівняно зі 
ставленням американських 
учителів, які нерідко поясню-
ють посередність у навчанні 
саме походженням і районом 
проживання дітей. Авторка та-
кож критикує «згубне спів-
чуття», яке заважає вчителям 
США ставити неуспішним 
учням погані оцінки, адже це 
призводить до ще більшої їх-
ньої неуспішності в майбут-
ньому.

Не кожну історію академіч-
ного успіху можна назвати щас-
ливою. У Південній Кореї Ріплі 
відзначила «культуру освіт-

нього мазохізму»: учні вчаться 
безперервно, сподіваючись на 
цінне місце в одному із трьох 
престижних університетів кра-
їни. Оцінки випускників пів-
деннокорейських шкіл одні з 
найвищих у світі, однак діти 
виглядають нещасними. Попри 
те, Республіка Корея демон-
струє, як швидко країна може 
змінити свою долю. Зі зде-
більшого неписьменної кра-
їни 1950-х років вона перетво-
рилася на «провідну мерито-
кратію».

Класні кімнати США зобра-
жені у книжці не надто прива-
бливими. На тлі згаданих при-
кладів освітянських досягнень 
дорогі помилки американців 
бачаться ще безглуздішими. 
Наприклад, на відміну від Фін-
ляндії, де ресурси спрямовують 
насамперед на освітні потреби 

тих дітей, які цього найбільше 
потребують, Сполучені Штати 
фінансують школи коштом по-
датку на власність, консерву-
ючи ситуацію, коли найменш 
забезпечені дітлахи вчаться ра-
зом у найгірших закладах.

Тоненька книжечка Аманди 
Ріплі містить на диво розлогий 
аналіз. Авторка зазначає, що 
Фінляндія, Польща та Південна 
Корея пережили кризові пері-
оди, економічні й екзистен-
ційні, перш ніж узялися за себе 
й змінили загальну картину. 
Тим часом США, зауважує жур-
налістка, можливо, стоять на 
порозі таких часів. У книжці на-
ведено нещодавній рейтинг Сві-
тового економічного форуму 
щодо глобальної конкуренто-
спроможності, в якому Америка 
посіла сьоме місце – третій рік 
поспіль вона погіршує свої по-
зиції. А от Фінляндія, ця ма-
ленька північна країна, що має 
обмаль ресурсів, постійно про-
сувається вперед і нині впев-
нено посідає третє місце. 

НАйКРАще ПРАЦЮЮТЬ 
шКОли, ЯКі МАЮТЬ ЧіТКУ 
МіСіЮ: ДОПОМАГАТи УЧНЯМ 
У ЗАСВОЄННі СКлАДНОГО 
НАВЧАлЬНОГО МАТеРіАлУ, 
А Не ВихОВУВАТи 
ВиСОКОКлАСНих 
СПОРТСМеНіВ



Автор: 
Ярослав 
Пешек, 
Чехія

21 серпня, у 
45-ту річни-
цю радянської 
окупації Че-
хословаччини, 
лівий уряд Їржі 
Руснока ска-
сував свою по-
передню по-
станову, в якій 
погоджувався 
з висновками 
доповіді Ради 
уряду у спра-
вах нацмен-
шин. У доку-
менті було вка-
зано на небез-
печну діяль-
ність у Чесь-
кій Республіці 
російських ко-
заків, що пе-
ретворилися 
на п’яту коло-
ну, керовану 
із Кремля, яка 
просуває влас-
ні цінності, мо-
раль, військо-
ву дисципліну, 
маючи на меті 
проникнути в 
«усі суспіль-
ні та державні 
структури» й 
«перешкоджа-
ти інтеграцій-
ним процесам 
у межах ЄС».
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Брєжнєв  
не збожеволів

Н
айбільш поширеним гаслом, що впадало 
в око 45 років тому на вітринах празьких 
крамниць та фасадах будинків, було 
«Лєніне, прокинься, Брєжнєв збожево-

лів!» Такою була народна творчість, коли чехи 
реагували на окупацію країни збройними си-
лами п’яти держав Варшавського договору. У 
ніч із 20 на 21 серпня 1968-го першим ешело-
ном до Чехословаччини було закинуто 100 тис. 
солдатів і 2,3 тис. танків (тобто останніх – 
удвічі більше, ніж їх висадили американці під 
час вторгнення до Іраку в 2003 році). Наступ-
ними ешелонами прибуло 750 тис. військовос-
лужбовців і 6,3 тис. танків, що, ймовірно, є най-
більшою концентрацією бронетехніки в історії.
Для сучасної молоді 
така «інтернаціональна 
допомога» – давня іс-
торія. Тепер ми знаємо, 
що генерація нинішніх 
сімдесятників, вихо-
вана сталінізмом і про-
йнята радянською про-
пагандою, «прокину-
лась» лише коли по-
глянула в танкові 
стволи.
Сьогодні чехи живуть 
у демократичному сус-
пільстві, вирішують, 
узагалі-то, інші проблеми. Передбачено 
було, що історичний досвід багато чого їх 
навчить: вони зможуть об’єктивно аналізувати 
минуле і знайти в ньому для себе мораль. Та, на 
жаль, їм не завжди це вдається. А втім, якщо 
казати про Євросоюз, то не тільки їм. Скажімо, 
ЄС загалом не має чіткої позиції стосовно гео-
політичної, економічної та військової стратегії 
у відносинах із Росією. Це дає змогу деяким си-
лам розбивати єдність спільноти, заплющу-
вати очі на неоімперські проекти Москви у 
Східній Європі й тоталітаризм у Росії.
Однією з головних причин такої ситуації є брак 
глибшої обізнаності з історією та сучасністю 
Росії, що призводить до її ідеалізації та появи 
страху перед Кремлем. Часто від чехів можна 
почути, мовляв, «росіянам необхідна сильна 
рука, вони до цього звикли» або ж «не дратуйте 
російського ведмедя, інакше нам перекриють 
кран із газом та нафтою».
Хіба що в окремих випадках зустрічаємося з 
кваліфікованим аналізом ситуації і дедалі час-
тіше стаємо свідками несерйозних калькуля-

цій, що мають на меті лобіювання в Чехії інте-
ресів різних політичних та економічних груп. 
Імовірно, найгірше – це неприкрита підтримка 
планів самої Росії та використання так званої 
російської карти для тиску під час спілкування 
з європейськими партнерами. Знов у політич-
них дискусіях лунають пропозиції щодо «схід-
ної орієнтації» та необхідності тісного еконо-
мічного співробітництва з Москвою. Автори 
цих ініціатив, схоже, забули, що РФ є майстри-
нею поєднання політичних та економічних ін-
тересів і не соромиться вимагати й використо-
вувати своє монопольне становище в сировин-
ній сфері. Це добре відчули на собі українці, 
грузини, країни Балтії...

Чеська Республіка хи-
тається в політичній 
кризі, яку спровоку-
вала права коаліція. 
Результатом її полі-
тики є невдоволення 
громадян, тому на 
жовтневих достроко-
вих парламентських 
виборах можлива пе-
ремога лівих. Багато 
хто з експертів звертає 
увагу на те, що із при-
ходом останніх мож-
лива активізація про-

російських сил. Процес уже почався. Зо-
крема, у близькому оточенні лівого прези-

дента Мілоша Земана є достатньо людей, які 
прямо лобіюють у Чехії російські інтереси. Ска-
жімо, нинішний директор представництва 
LUKOIL у ЧР був членом його передвиборного 
штабу. Днями Земан призначив послом у Росії 
колишнього космонавта Владіміра Ремека, ві-
домого русофіла й фаната комуністів.
Традиційне чеське поняття Заходу як своєрід-
ного страхового товариства під час економічної 
кризи дало тріщину. Невдоволення політикою 
Євросоюзу в Греції та Іспанії може зіграти на 
руку русофілам.
Але й чехам, і європейцям загалом не можна 
забувати історію. Нещодавня річниця пакту 
Молотова – Ріббентропа нагадала нам про тра-
гедію, яка настала згодом по тому. І багато жи-
телів країни таки розуміють: тоді, в серпні 
1968-го, Брєжнєв не збожеволів, а виконував 
завдання партії та радянської влади – будь-що 
зберегти імперію. Не можна допустити, щоб то-
дішні події в тій чи тій формі повторилися. 

У СеРПНі 1968-ГО,  
БРЄжНЄВ Не ЗБОжеВОліВ,  
А ВиКОНУВАВ ЗАВДАННЯ 

ПАРТії ТА РАДЯНСЬКОї 
ВлАДи – БУДЬ-щО ЗБеРеГТи 

іМПеРіЮ. Не МОжНА 
ДОПУСТиТи, щОБ  

Ті ПОДії ПОВТОРилиСЯ
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Сирія дійшла краю – 
гірше просто нікуди
Якщо підтвердяться чутки про використання сирійським режимом 
хімічної зброї, хід громадянської війни може змінитися –  
не на користь Башара Асада

Н
евпинні жахіття грома-
дянської війни в Сирії 
стали звичною справою, 
тож останні розправи 

світова преса майже не висвіт-
лює. Однак, коли буде підтвер-
джено, що 21 серпня сотні лю-
дей – здебільшого цивільних – 
загинули внаслідок застосу-
вання силами президента Ба-
шара Асада хімічної зброї, кра-
їна вийде на новий рівень жор-
стокості. Західні уряди можуть 
вирішити змінити свою полі-
тику і вдатися до воєнної інтер-
венції. За непідтвердженими 
даними, жертвами атаки стали 
1,2 тис. осіб.

Торік Барак Обама заявив: 
якщо брутальність Асада на-
буде таких масштабів, це змі-
нить орієнтири США. Пізніше 
американський президент не-
змінно виступав проти безпосе-
реднього втручання. Однак те-
пер у нього та лідерів Франції і 
Великої Британії – двох країн 
Заходу, що найближче піді-
йшли до приборкання запалу 
сирійського диктатора, – може 
виникнути бажання перегля-
нути свої позиції. (Британський 
міністр закордонних справ Віль -
 ям Гейґ після блокування Ки-
таєм та Росією в Раді Безпеки 
ООН заяви на адресу Дамаска з 
вимогою допустити інспекторів 
цієї організації до перевірки 
інформації про застосування хі-
мічної зброї наголосив на тому, 
що офіційний Лондон розгля-
дає зараз можливість вжити за-
ходів проти Сирії без одностай-
ної підтримки на рівні Органі-
зації Об’єднаних Націй: «Ми не 
можемо допустити навіть 
думки, що в ХХІ столітті хтось 
безкарно використовуватиме 
хімічну зброю», – сказав він. – 

Ред.). Тим часом Саудівська 
Аравія і Катар – дві арабські 
держави, які завзято озброю-
ють повстанців, – можуть зно  ву 
спробувати залучити західне 
тріо до боротьби з Асадом.

Рано-вранці 21 серпня меш-
канці Східної Гути (охоплені за-
ворушеннями східні околиці си-
рійської столиці Дамаска) пові-
домили про стрілянину і ра-
кетні удари. Невдовзі в інтер-
неті з’явилися страшні відеоза-
писи, на яких жертви задиха-
лися та мали інші симптоми 
хімічного отруєння, можливо, 
зарином, що має нервово-
паралі  ти  чну дію.

Невже повстанці могли сфа-
брикувати відео, у чому поква-
пився їх звинуватити речник 
центральної влади? За попере-
дніми (наразі лише орієнтов-
ними) оцінками незалежних 
експертів, повідомлення про 
відповідні ураження є достовір-
ними. Отруйні ракети нібито 
були спрямовані на території, 
що чинили найбільший опір ре-
жиму, – того самого дня владні 
сили здійснили бомбардування 
та повітряні атаки на мешканців 
цих місцевостей. Є думка, що 
Сирія має в запасі сотні тонн 
гірчичного газу, зарину, значно 
страшнішої речовини VX, а та-
кож інших отруйних сполук, не 
зазначених у Конвенції про за-
борону хімічної зброї, яку під-
писали майже всі країни світу 
(за винятком Сирії, Північної 
Кореї, Єгипту, Південного Су-
дану та Анголи. – Ред.).

Якщо хімічна атака буде під-
тверджена, то для неї було об-
рано дивний час, адже трьома 
днями раніше до Дамаска при-
була команда інспекторів ООН із 
питань озброєння для перевірки 

попередніх повідомлень про ви-
користання хімічної зброї. Украй 
малоймовірно, що режим дозво-
лить представникам ООН відві-
дати ті місця. Якщо вдасться до-
вести, що йдеть  ся саме про хі-
мічні атаки, це будуть наймасш-
табніші удари піс  ля бомб з отру-
тою, скинутих 1988 року ірак-
ським лідером Саддамом Гусей-
ном на курдів у Халабджі, вна-
слідок чого загинули 5 тис. осіб.

Інспектори ООН мають відві-
дати три місцевості, зокрема Хан 
аль-Ассаль – передмістя Алеппо, 
де в березні цього року за 
нез’ясованих обставин загинуло 
близько 30 людей. Завдання 
уповноважених представників 
полягає не в пошуку винних – 
вони мають лише підтвердити, 
чи була використана хімічна 
зброя. 26 серпня колону автомо-
білів інспекторів ООН поблизу 
Дамаска обстріляли невідомі, 

внаслідок чого їм довелося тим-
часово повернутися, щоб замі-
нити пошкоджене авто. Офі-
ційна влада тим часом звинува-
тила в обстрілі «терористів». 
Британія, Франція та Ізраїль по-
відомили генеральному секрета-
реві ООН Пан Ґі Муну, що їхні 
розвідслужби не мають сумнівів 
щодо немасштабного викорис-

В АМеРиКАНСЬКОГО 
ПРеЗиДеНТА ТА ліДеРіВ 
ФРАНЦії і ВелиКОї БРиТАНії 
МОже ВиНиКНУТи 
БАжАННЯ ПеРеГлЯНУТи  
СВОї ПОЗиЦії щОДО 
НеВТРУЧАННЯ У СПРАВи 
СиРії

Згідно зі звітами 
турецької, 

арабської та 
західної розвідок, 

запаси хімічної 
зброї в Сирії 

становлять близько 
1 тис. т, які 

зберігаються в 50 
містах країни. 

Остання також має 
добре налагоджені 

системи 
розповсюдження. 
ЦРУ припускає, що 

вона може 
розповсюджувати 

ї ї в авіабомбах, 
артилерійських 

снарядах та 
балістичних 

ракетах
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ЖЕРТВИ ХІМАТАКИ. 
За даними міжнародної гуманітарної організації «Лікарі 
без кордонів», 21 серпня сирійські лікарні за три години 
прийняли близько 3,6 тис. пацієнтів із нейротоксичними 
симптомами, з яких 355 відразу померли  
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тання Башаром Асадом хімічної 
зброї. Сирійський лідер прагнув 
перевірити, чи готовий Захід до 
воєнного втручання, і резуль-
тати його потішили: не готовий. 
А також перевіряв його рішу-
чість, коли кілька разів спрямо-
вував балістичні ракети типу 
SCUD проти цивільного насе-
лення. Цей воєнний злочин та-
кож не спонукав Захід до силової 
реакції. Якщо підтвердиться 
серпнева хімічна атака, це озна-
чатиме, що диктатор ще більше 
впевнений, ніби може безкарно 
гратися під носом у Заходу.

Після того як два місяці тому 
повстанці втратили місто Аль-
Кусейр, здавалося, що сили 
Асада перемагають. Однак не-
щодавно повстанці дали відсіч – 
захопили повітряну базу по-
близу Алеппо, об’єднали свої 
сили на значних територіях пів-
ночі та сходу країни, а також ата-
кували (щоправда, безуспішно) 
місцевість на північ від Латакії – 

неподалік центральних володінь 
клану Асада.

Тим часом у лавах повстан-
ців дедалі більше домінують іс-
ламістські екстремісти. Башара 
Асада сирійські релігійні мен-
шини, наприклад християни, а 
також лідери деяких західних та 
арабських держав переважно 
сприймають як менше зло. Не-
бажання Барака Обами втруча-
тися у справи Сирії (крім того, 
американський президент не 
хоче називати переворотом усу-
нення від влади в Єгипті Могам-
меда Мурсі з «Братів-мусуль-
ман»), певно, сповнило Асада 
ще більшою впевненістю. Пу-
тінська Росія – вірний союзник 
сирійського лідера – поквапи-
лася підтримати режим, що за-
перечує використання хімічної 
зброї, а також дала зрозуміти, 
що спроби Великої Британії ви-
нести справу на розгляд Ради 
Безпеки ООН будуть заблоко-
вані. (Експерти переконані, що 

РФ боїться не лише втратити в 
Сирії військово-морську базу 
«Тартус», а й мільярдні ($4–6 
млрд) контракти на постачання 
зброї режиму Асада. Останній 
же в інтерв’ю російській газеті 
«Известия» не приховує, що з 
Владіміром Путіним його по в’я-
зують «давні стосунки, які вста-
новилися ще задовго до сирій-
ської кризи». – Ред.). 

«Головна перевага хімічної 
зброї» для Асада, – каже Еміль 
Хокаєм із Міжнародного інсти-
туту стратегічних досліджень 
(Лондон). – У тому, що справа 
вельми невизначена, щоб дис-
кусії щодо реагування тягну-
лися тижнями чи навіть міся-
цями». До цього часу, як споді-
вається сирійський диктатор, 
режим устигне зв’язати руки по  в -
станцям. Хоча, можливо, він 
схибив у прорахунках. 

ОБМежеНе 
ВТРУчаННЯ 

За інформацією 
видання The 

Washington Post,  
у разі виявлення 

доказів 
застосування 
сирійськими 

військами хімічної 
зброї Пентагон не 

має наміру 
долучатися до 

затяжних воєнних 
дій у Сирії й планує 

обмежитися 
«заходами 
виховного 

характеру» – 
дводенним 
ракетним 

обстрілом країни. 
Білий дім зараз 

обговорює 
можливість 

завдання удару по 
ній із Конгресом та 
своїми партнерами 

по НаТО, а також 
готує юридичне 
обґрунтування 

таких дій



лауреатка Нобелівської премії миру

шиРіН еБАДі:
«Уряд є легітимним, якщо, здобувши владу, керує країною  
на засадах верховенства права, які співвідносяться з правами 
людини. Легітимізації лише через урни для голосування замало»

ш
ирін Ебаді – іранська 
правозахисниця, яка 
2003-го отримала Но-
белівську премію миру 

за виборювання прав жінок, за-
хист дітей, національних та релі-
гійних меншин. У 2009-му 
вперше в історії цю нагороду 
конфіскувала влада держави, 
звідки походила лауреатка. Це 
сталося після того, як Ебаді під-
тримала хвилю протестів проти 
фальсифікації президентських 
виборів. Відтоді вона живе й пра-
цює в Лондоні, зберігаючи тіс-
ний зв’язок зі своєю країною. 
Журнал Forbes уключив її до со-
тні найвпливовіших жінок усіх 
часів. Ебаді – справжня ікона 
для багатьох представниць му-
сульманського світу. Тиждень 
зустрівся з лауреаткою Нобелів-
ської премії миру в Гаазі на IV 
Всесвітньому форумі верховен-
ства права.

У. Т.: Юрист за освітою, свого 
часу ви стали першою жінкою-
суддею в ірані. Як опинилися в 
лавах критиків режиму?

– Я була найкращою студент-
кою на юридичному факультеті й 
1975-го таки стала першою 
жінкою-суддею в Ірані. Коли по-
чала працювати, мені здавалося, 
що мої колеги, юристи, адвокати 
– всі до одного чоловіки – сумні-
вались у моїх здібностях. Лише 
через кілька років на цій посаді 
мені вдалося розвіяти їхні сум-
ніви й довести, що я не гірша за 
них і достойна свого місця. Мої 
юридичні статті привертали чи-
мало уваги, я очолила президію 
суддів Тегерана, мені передрі-
кали блискуче майбутнє. Та після 
революції 1979-го пояснили, що 
іслам забороняє жінкам працю-
вати суддями, тож я маю зали-
шити посаду. Мене зробили се-

кретарем суду, президією якого я 
керувала, і після цього я вирі-
шила звільнитися, хоча до сьо-
годні мені надзвичайно подоба-
ється робота судді. Утративши 
улюблену професію, я того-таки 
дня вирішила, що моя дальша ді-
яльність має змінювати суспіль-
ство. Спершу почала писати 
книжки, їх перекладали англій-
ською та французькою. Згодом 
відкрила власну юридичну прак-
тику і взялася захищати жертв 
насильства. Потроху ставала ві-
домою за межами країни, аж ось 
у 2003-му мені присудили Нобе-
лівську премію миру. Мою про-
мову на врученні нагороди пока-
зували в усьому світі, через супут-

ник її могли дивитись і в Ірані. Я 
була певна, що її почув і міністр 
юстиції. Тоді мені думалося: ось 
день, на який я чекала. Дуже хо-
тіла, щоб він думав: «От, якби ми 
свого часу не звільнили Ширін, 
серед нас була б суддя – нобелів-
ська лауреатка». Насправді я веду 
до іншого: кожен програш може 
виявитися початком майбутньої 
перемоги.

У. Т.: Вас уважають чи не най-
більшою захисницею прав жінок 
у світі, не лише в ірані. хтось 
скаже: у світі стільки проблем, 
чому саме це для вас пріоритет?

– Я уточню, що моя боротьба 
– це не змагання з чоловіками за 

Спілкувалася 
Наталія 

Гуменюк, 
Гаага
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ЄДиНий СПОСіБ 
УМОжлиВиТи ЗМіНи  
В КРАїНі – ПРОДОВжУВАТи 
ТиСК НА ВлАДУ й 
ДОМАГАТиСЯ ПОСТУПОК

те, в кого більше прав і влади. 
Світ має позбутися патріархаль-
ної культури нерівності, яка об-
межує права половини людства. 
Я не критик ісламського суспіль-
ства. Коли мені сказали, що 
жінка неспроможна на суддів-
ство, посилаючись на релігійний 
канон, я відповіла, що це ма-
ячня. У законах шаріату про це 
не йдеться. До речі, в деяких іс-
ламських країнах є жінки-судді. 
Фундаменталісти трактують ре-
лігійні тексти таким чином, щоб 
узгодити їх зі своєю метою. 

У деяких випадках, щоб за-
фіксувати рівність жінок, треба 
вдатися до дій на випередження. 
Зокрема, вважаю, що їхню 
участь у прийнятті найважливі-
ших рішень має бути гаранто-
вано Конституцією. Так, в Афга-
ністані встановили квоти, які 
дали їм змогу бути обраними до 
парламенту. Хоч поки що вони й 
не мають стільки важелів 
впливу, як чоловіки, їхня при-
сутність сама по собі важлива.

У. Т.: Ви є одним із найсуворіших 
критиків іранської влади. У чому 
вбачаєте її найбільшу проблему?

– Це насамперед політична 
структура держави. Якщо ми 
житимемо й далі за чинною Кон-
ституцією, то сподіватися на 

зміни годі. Гадаю, єдиний вихід 
– продовжувати тиск на владу й 
домагатися поступок. Як право-
захисник я за будь-яких умов ви-
ключаю і заперечую насиль-
ницький спосіб повалення ре-
жиму.

У. Т.: В ірані нещодавно обрали 
нового президента Гасана Ру-
гані, якого вважають більш по-
міркованим за його попере-
дника Магмуда Агмадінежада. 
Чи сподіватися змін?

– Я на якісь позитивні зру-
шення не сподіваюся. Насправді 
президент Ірану не має багато 
влади. Вона вся сконцентрована 
в руках верховного лідера ая-
толи Алі Хаменеї. Дивіться, Іран 
посідає друге місце після Китаю 
за кількістю виконаних смерт-
них вироків. І відколи президен-
том став Ругані, за офіційною 
статистикою, вже позбавлено 
життя понад 30 осіб. Деякі з цих 
страт були публічними, викону-
вали в такий спосіб, щоб настра-
шити людей.

У. Т.: Чому ж тегеранці масово 
святкували перемогу Ругані й 
населення вийшло на вулиці на 
його підтримку?

– Люди були щасливі при-
наймні тому, що цього разу 
чесно порахували голоси. І, до 
речі, це було зроблено через тиск 
суспільства, який влада відчула 
під час протестів 2009-го. Ті ви-
ступи не були марними. Та фун-
даментальних змін від Ругані че-
кати годі, він (навіть якщо цього 
захоче) не має легальних важе-
лів впливу. Через те саме рефор-
мувати систему не спромігся Ха-
тамі, попередник Агмадінежада. 
Так, наш президент обраний, але 
це не є ознакою демократії. Як 
ми бачимо, важливі не самі ви-
бори, а контекст, у якому вони 
відбуваються, точніше те, чи 
співпрацює більшість із мен-
шістю. Уряд є легітимним, якщо, 
здобувши владу, керує країною 
на засадах верховенства права, 
які, своєю чергою, співвідно-
сяться із правами людини. Легі-
тимізації лише через урни для 
голосування замало. Ми бачили, 
як президентом Єгипту став Мо-
гаммед Мурсі. Але тамтешнє сус-
пільство згодом виступило 
проти, бо його правління йшло в 
розріз із додержанням прав лю-
дини та верховенством права. 
Особисто я ніколи не підтриму-

вала військових, але важливо 
усвідомлювати: переможець не 
повинен робити все, що захоче. 
Те саме відбувалося в Ірані 1979-
го. Тоді понад 90% населення 
симпатизувало ісламській рево-
люції. Це були представники 
всіх верств суспільства. Та хіба 
вони дали право ісламістам об-
межувати свободи жінок і до 
смерті забивати їх камінням?

У. Т.: Закордонним журналістам 
складно працювати в ірані, а ще 
складніше виїхати за межі сто-
лиці. Навіть ліберальні тегеранці 
погоджуються, що глибинка там 
доволі консервативна й підтри-
мує владу…

– Не згодна. Проблеми регіо-
нів (це стосується й сіл, і місте-
чок) – бідність і високий рівень 
безробіття. Ці економічні нега-
разди змушують населення бути 
незадоволеним нинішньою вла-
дою в Ірані.

У. Т.: Які реальні механізми під-
тримки прав жінок у суспільстві?

– Насамперед фінансова са-
мостійність. Жодна жінка у світі 
не почуватиметься впевнено, 
якщо залежатиме від чоловіка 
чи батька у своїх найменших по-
требах. Жінкам треба допома-
гати знаходити роботу. В деяких 
країнах дівчата формально до-
бре освічені, але доступу до 
ринку праці не мають. По-

гляньмо на Об’єднані Арабські 
Емірати, де існує прірва між 
кількістю випускниць універси-
тетів узагалі й тих, які влашту-
валися на роботу. Виходить, що 
жінки з науковими ступенями 
лишаються залежними від чоло-
віків. Усе це множиться на фор-
мування образу жінки як істоти, 
неповноцінної змалку. Принай-
мні в наших шкільних підручни-
ках вона завжди на кухні, а чоло-
вік на заводі. І хоча саме жінки – 
основні жертви патріархального 
устрою, вони і є його апологет-
ками. Ще з дитинства дів чат 
треба виховувати на принципах 
рівності. 
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живіть реальним 
життям!
Дослідження доводять, що соціальні мережі роблять людей 
нещасними

Т
і одиниці, що стримались і 
не зареєструвались на 
Facebook, певно, будуть уті-
шені результатами остан-

нього дослідження. Публічна на-
укова бібліотека (PLOS) щойно 
опублікувала результати роботи, 
проведеної Ітаном Кроссом із Мі-
чиганського університету (США) 
та Філіппом Вердейном із Левен-
ського (Бельгія). Науковці ді-
йшли висновку: що більше лю-
дина користується Facebook, то 
помітніше вона невдоволена 
життям.

Згідно з попередніми дослі-
дженнями, Facebook пов’язаний 
із заздрощами, соціальною на-
пруженістю, ізоляцією та депре-
сією. Однак усі дослідження 
були епізодичними – йшлося 
лише про зафіксовану в якийсь 
момент інформацію. А отже, іс-
нував ризик хибного причин-
ного аналізу: можливо, ті, хто 
проводять більше часу в соціаль-
них мережах, більше схильні до 
негативних емоцій. Проводячи 
дослідження, Кросс та Вердейн 
установили тривале спостере-
ження за користувачами 
Facebook, щоб зафіксувати зміни 
в їхніх емоціях.

В експерименті взяли участь 
82 фейсбукери. Волонтери – мо-
лоді люди від 18 до 20 з чимось 
років – погодилися на відсте-
ження їхньої активності в ме-
режі впродовж двох тижнів. 
Крім того, вони мали звітувати 
п’ять разів щодня про свій на-
стрій та безпосередні соціальні 
контакти (телефонні дзвінки, 
особисті зустрічі з іншими 
людьми). Учасники робили це у 
формі текстових повідомлень 
(заповнювали невеличкі ан-
кети), які відправляли від 10-ї 
ранку до півночі.

Проаналізувавши резуль-
тати, дослідники виявили: що 
більше волонтер користувався 

Facebook у проміжку між надси-
ланням відповідей, то гірший 
настрій мав, відповідаючи на на-
ступний питальник. Крім того, 
добровольців попросили оці-
нити рівень свого задоволення 
життям на початку й наприкінці 

дослідження. Активні користу-
вачі Facebook були схильні до по-
гіршення внутрішнього стану 
більше, ніж ті, хто відвідував 
сайт нечасто. Натомість просте-
жувався позитивний зв’язок між 
кількістю прямих соціальних 
контактів волонтера та його до-

брим настроєм. Інакше 
кажучи, що 

глибше соціалізованими були 
молоді люди в реальному світі, 
то більш позитивні відчуття 
вони мали, заповнюючи звіт на-
ступного разу.

На результати дослідження 
ніяк не вплинула стать волон-
тера, ширина його (її) кола спіл-
кування, названа причина ко-
ристування Facebook, рівень са-
мотності, депресії чи самоо-
цінки. Тож Кросс і Вердейн ді-
йшли висновку, що Facebook 
радше псує, аніж покращує 
життя.

Дослідники не розглядали 
питання про те, чому контакту-
вання у Facebook справляє не та-
кий ефект, як особисте спілку-
вання. Однак, схоже, цей фено-
мен уже пояснили соціологи Уні-
верситету Гумбольдтів у Берліні 
й Дармштадтського технічного 
університету (Німеччина). Ці до-
слідники представили резуль-
тати своєї роботи на Лейпцизь-
кій конференції, що відбулась у 
лютому: об’єктами їхньої уваги 
стали 584 користувачі Facebook 
– здебільшого 20-річні. Вчені ді-
йшли висновку, що найбільш по-
ширеною емоцією, яка виникає 
при користуванні Facebook, є за-
здрість. Постійне порівняння 
себе з однолітками, які виклада-
ють опрацьовані фоторедакто-
ром фотографії, перебільшують 
свої досягнення і присвоюють 
собі чиїсь дотепні вислови, оче-
видно, робить людей завидю-
щими. Натомість реальні зна-
йомства відбуваються за прин-
ципом «що бачиш, те й маєш».

Тим часом жодне з дослі-
джень не уточнює, чи стосу-
ються всі ці висновки лише мо-
лодих користувачів Facebook. 
Можливо, старші люди є більш 
зрілими, а отже, менш схиль-
ними заздрити успіхам своїх 
друзів – фальшивих чи реаль-
них. А чом би й ні… 

FaCebook РАДше ПСУЄ, Ніж 
ПОКРАщУЄ жиТТЯ. УЧеНі 
Дійшли ВиСНОВКУ,  
щО НАйБілЬш ПОшиРеНОЮ 
еМОЦіЄЮ, ЯКА ВиНиКАЄ ПіД 
ЧАС КОРиСТУВАННЯ 
СОЦМеРежеЮ, Є ЗАЗДРіСТЬ





Автор: 
Маргарита 
Ормоцадзе
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Одвічні цінності
На тлі великого впливу на суспільство релігійні організації в 
Україні залишаються доволі успішними й найменш прозорими 
видами підприємництва. Часто їх використовують як інструмент 
мінімізації податків та легалізації тіньових доходів

У 
середині липня ЗМІ пові-
домили про викрадення зі 
Свято-Покровського жі-
ночого монастиря УПЦ 

Московського патріархату в Ки-
єві ігумені та її помічниці. 
Справа покрита мороком – свя-
щеннослужителі жодним чином 
не коментують ситуації. Нато-
мість джерела Тижня в правоо-
хоронних органах розповідають, 
що жінок тримали в підвалі й 
вимагали повернути $15 млн. Ці 
гроші начебто надійшли за до-
рогі іномарки, які не обклада-
лися митом. Саму схему нібито 
організувала дружина колиш-
нього високопосадовця: автівки 
постачали за безмитною схемою, 
що передбачає ввезення товарів, 

які не використовуватимуться у 
вільному обігу на території 
України. Після здобуття без-
митного статусу товари перео-
формлюють на третіх осіб. А в 
монастирі дехто якимось чином 
був задіяний у цій схемі. Проте 
не всі покупці отримали свої ав-
тівки, через що начебто мона-
хинь і викрали, вимагаючи по-
вернути гроші. 

Скандал із часом улігся, про 
нього почали потроху забувати. 
Однак в Україні це не перший 
випадок, коли під релігійним 
прикриттям проводяться міль-
йонні оборудки. Так само як і у 
світі. Але з однією лише різни-
цею, що в розвинених країнах 
духовні центри нині перебува-
ють під особливо пильним оком 
суспільства та контролюючих 
органів. Приміром, в Італії досі 
не вщухає скандал з оприлюд-
ненням у ЗМІ даних про те, що 
за участю Банку Ватикану від-
мивали гроші «Ндрангети» – 
одного з трьох найкривавіших 
злочинних угруповань Апеннін-
ського півострова. Прискіпливу 
увагу контролюючих органів до 
людей у сутанах пояснити про-
сто: під час економічної кризи 
чимало урядів намагаються пе-
ревірити діяльність усіх 
суб’єктів, здатних мінімізувати 
податки чи відмивати брудні ко-
шти. Історично саме монастирі 
та храми вважають першими 
офшорними зонами, бо їхня гос-
подарська діяльність не підля-
гала оподаткуванню. Сучасні 
церкви в багатьох країнах збере-
гли багато ознак внутрішньодер-
жавних податкових гаваней: в 
офіційних документах FATF, 
міжнародної групи, що бореться 
з відмиванням брудних грошей, 
церковні фонди згадано серед 
засобів, використовуваних для 
приховування доходів. 

Натомість в Україні ситуація з 
контролем дещо інша. На церков-

ному арго вираз «від диявола» 
означає «не пхайся не у свою 
справу». Саме таку відповідь діс-
тавав Тиждень від представни-
ків найбільших релігійних струк-
тур України, запитуючи про дже-
рела гігантських фінансових по-
токів, які вирують під їхньою егі-
дою. А контролюючі органи в 
Україні, як з’ясувалося, дивним 
чином не цікавляться господар-
ською діяльністю церков. Неофі-
ційно ж експерти Тижня під-
тверджують факт, що наші 
церкви часто використовують як 
інструмент мінімізації податків 
чи легалізації тіньових доходів. 

СПРОщеНі ПРАВилА
За даними Міністерства куль-
тури, в Україні налічується 30 
880 священнослужителів. За 
2011-й вони сплатили державі 
15,9 млн грн податку з доходів 
фізичних осіб (15%). Тобто су-
купно на той час отримали 106 
млн грн річного доходу. Із цих 
показників випливає, що один 
служитель церкви одержував 
3432 грн за рік, або 286 грн за мі-
сяць. Ті суми аж ніяк не збіга-
ються з образом розкішних авто 
й садиб багатьох священиків.

В українській податковій не 
змогли назвати жодного скан-
далу з ухилянням від сплати 
фіскальних зборів, в якому замі-
шані духовні структури. «Упро-
довж 2009–2012 років не було 
відкрито кримінальні прова-
дження у зв’язку з фактами по-
рушення податкового законо-
давства релігійними організаці-
ями за матеріалами працівників 
податкової міліції», – повідо-
мили Тижню в прес-центрі 
останньої (підготовка статті по-
чалася до трансформації ДПСУ в 
Міндоходів. – Ред.). Для сег-
мента з пільговим режимом опо-
даткування це просто-таки вра-
жаюча статистика. Бо решта сек-
торів, які мають відповідні 
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пільги в Україні, раз по раз опи-
няються в полі зору суворого фі-
нансового моніторингу. Усі, 
окрім релігійних структур. На 
початку 1990-х згідно з низкою 
законів та нормативних актів 
вони дістали податкові пільги, 
бо є некомерційними організаці-
ями. ПК закріпив за ними ці 
права.

Його 197-ма стаття звільняє 
від податку на прибуток операції 
з надання таких культових по-
слуг, як хрещення, укладення 
церковного шлюбу, похорон, мо-
лебень, панахида, освячення по-
мешкань, автомобілів тощо, а та-
кож операції з постачання пред-
метів культового призначення: 
свічок, ікон, лампад, ладану, він-
ців, скульптурних зображень 
святих, богослужбової літера-
тури тощо (загалом у переліку 
понад 60 видів товарів). Водно-
час податок слід сплачувати, 
якщо ведеться торговельна ді-
яльність товарами харчової 
групи: медом, чаями, хлібом 
тощо. При цьому згідно зі ст. 157 
ПК не оподатковуються доходи 
релігійних організацій, «отри-
мані у вигляді коштів або майна, 
які надходять безоплатно або у 
вигляді безповоротної фінансо-
вої допомоги чи добровільних 
пожертвувань; будь-яких інших 
доходів від надання культових 
послуг, а також пасивних дохо-
дів». Як пояснюють фіскали, 
суми прибутку, використовувані 
з доброчинною метою, не підля-
гають оподаткуванню. Тобто 
якщо при монастирі діє кафе, то 
воно має сплачувати податки на 
загальних засадах. Але, коли до-
хід спрямовано на доброчин-
ність, податки мінімізуються. 

Крім того, релігійні структури 
звільняються від плати за землю. 
Незважаючи на торгівлю спирт-

ними напоями в церквах, за ін-
формацією податківців, такі ор-
ганізації не сплачували акциз-
ного податку в 2007–2012 роках.

Найкращою ілюстрацією 
рівня сплати податків церквами 
є офіційні дані. За інформацією 
Міністерства культури і туризму, 
релігійна мережа в Україні на 1 
січня 2012-го налічувала 55 ві-
росповідних напрямів, 36 500 
релігійних організацій, зокрема 
35 013 релігійних громад. Фіс-
кали підрахували, що всі вони за 
2011 рік сплатили до бюджету 
1,09 млн грн податку на прибу-
ток (з 1 квітня 2011-го ставка до-
рівнювала 23%). Тобто виходить, 
що нерелігійна діяльність усього 
розмаїття вітчизняних культо-
вих центрів із магазинами, готе-
лями, фабриками тощо отри-
мала 2011-го лише близько 4,4 
млн грн прибутків із комерцій-
ної діяльності, або в середньому 
по 120 грн за рік на одну релі-
гійну організацію. 

ВНУТРішНій ОФшОР
Повний перелік видів соціальної 
діяльності мають одиниці конфе-
сій, але за ним оцінити ефектив-
ність і корисність деяких із тих 
заходів для суспільства складно. 
Наприклад, до соціальної відпо-
відальності церков зараховують 
відкриття недільних шкіл. Утім, 
функціонують такі структури за-
звичай у самих-таки церквах, і їх-
ньою головною метою є лише за-
лучення нових парафіян. Для по-
рівняння зауважмо, що в розви-
нених країнах не школи, а госпі-
талі та лікарні є осередками соці-
альної діяльності церков. За під-
рахунками тижневика The 
Economist, витрати, зокрема на 
доброчинність, католиків у США 
сягають $170 млрд за рік, при-
чому 57% цих коштів спрямову-

ють на охорону здоров’я. В Укра-
їні теж є схожі ініціативи, але 
вони не такі поширені.

Для деяких регіонів в Україні 
церкви є чи не єдиними страте-
гічними підприємствами. Хоча, 
не маючи «економічних» конку-
рентів, вони не завжди пово-
дяться коректно. Як-от Почаїв-
ська лавра. За радянської влади 
на її території було збудовано ці-
лий комплекс соціальних закла-
дів, головний із яких для міста – 
лікарня. 2000 року будівлі по-
вернули церкві, але священики 
не залишили лікарню місту, що є 
величезною проблемою для по-
чаївців – зараз на операції та ме-
дичні обстеження вони мають 
їздити деінде. Проте в УПЦ (МП) 
на таке зауваження відказують, 
що місто Почаїв значною мірою 
заробляє саме завдяки прощам 
до Лаври.

Представники найбільших 
церковних структур головним 
джерелом свого фінансування 
називають пожертви. «Більшу 
частину доходів становлять саме 
вони та продаж свічок. Є по-
жертви парафій на єпархію, але 
це невеликі суми. Що ж до хрес-
тиків, іконок та релігійної літе-
ратури, то такі речі купують 
кілька разів у житті й ще в 1990-х 
більшість наших співвітчизни-
ків придбали все необхідне для 
себе та власних осель», – каже 
прес-секретар предстоятеля 
УПЦ (МП) Георгій Коваленко. 
Але обсяги цих внесків – і не 
тільки в парафії УПЦ (МП), а й 
інших церков – на сьогодні під-
рахувати неможливо. Усі цер-
ковні організації зазначають, що 
не мають єдиної фінансово-
економічної структури, тобто 
очільник тієї чи тієї з них не 
може апріорі знати, скільки по-
жертв отримали в окремо взятій 

Початок 1980-х

Культ Оша Раджнича

США, Індія

Через ухиляння 
від податків 
уряд Ґанді по-
збавив ашрам 
Ошо в Індії ста-
тусу релігійної 
організації. Піз-
ніше з тих са-

мих причин Ошо був депорто-
ваний із США

1987

хоґен Фукунаґа

Японія

Хоґен Фукунаґа, 
що проголосив 
себе інкарна-
цією Ісуса 
Христа та 
Будди, засудже-
ний за отри-
мання злочин-

ним шляхом близько 150 млн 
єн від послідовників 

1994

християнська пасторство Тоні 
Аламо

США

Лідер церкви 
Тоні Аламо за-
суджений за не-
сплату подат-
ків. Через 10 ро-
ків він дістане 
150 років за зви-
нуваченням у 

розбещенні неповнолітніх
  

1996-97 

Російська православна церква

Російська Федерація

Тютюновий 
скандал – свя-
щеників Росій-
ської право-
славної церкви 
звинуватили в 
безмитному 
ввезенні тю-

тюну під виглядом гуманітар-
ної допомоги
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підзвітній йому громаді. «Всеу-
країнський союз об’єднань єван-
гельських християн-баптистів 
не має єдиної фінансової сис-
теми. Але як юридична особа він 
підзвітний державним інститу-
ціям», – СЦ ЄХБ, що налічує по-
над 2,5 тис. громад по всій кра-
їні. Представники римо-
католиків, греко-католиків та 
УПЦ (КП) відмовилися розпові-
дати будь-що про економічну 
складову власної діяльності, як і 
про свої соціальні проекти.

Хоча, з одного боку, фак-
тично громади перераховують 
відсотки на користь загального 
релігійного об’єднання, з іншого 
– вони отримують фінансування 
у вигляді допомоги в реалізації 
соціальних проектів згори. «Фі-
нансові надходження – справа 
самої церкви, для якої це не хао-
тичний процес. У церковних ор-
ганізацій, безумовно, мають 
бути стабільні доходи, які скла-
даються з добровільних пожертв 
вірників, благодійних внесків. 
Так накопичуються ресурси для 
реалізації різних, зокрема соці-
альних, проектів», – пояснює 
Людмила Филипович, заввід-
ділу релігійних процесів в Укра-
їні Інституту філософії НАНУ. Та 
якщо консолідована фінансова 
звітність щодо діяльності най-
більших церков і є, то оприлюд-
нювати її ніхто не бажає. 

Водночас актуальним лиша-
ється питання походження ко-
штів, які потрапляють до релі-
гійних структур як пожертви. 
Офіційно мінімізувати сплату 
податку на прибуток підпри-
ємств через церковні структури 
неможливо: фіскальне законо-
давство дозволяє списати на 
збитки лише 4% пожертви, уся 
інша благодійність перерахову-

ється з оподаткованого доходу 
загального. Церква ж, згідно зі 
ст. 157 ПК, звільняється від по-
датків із коштів або майна, які 
надходять безоплатно або у ви-
гляді безповоротної фінансової 
допомоги чи добровільних по-
жертвувань. Тоді, як згідно з ПК, 
рядові одержувачі благодійних 
внесків спрямовують до бю-
джету 15–17% податку. Але біль-
шість «лепт» надходить до цер-
ков готівкою, тож у «конфесійні 
офшори» можуть потрапити ко-
шти різного походження. 

Релігійні структури наполя-
гають, що неоподаткування по-
жертв є логічним, адже інакше 
це матиме вигляд подвійного 
оподаткування. «Посольство 
Боже» провадить діяльність 
лише коштом добровільних по-
жертв своїх членів. А ті по-
жертви й десятини не обклада-
ються податками, тому що по-
датки на них уже сплатили самі 
члени та парафіяни», – розпо-
віли Тижню в «Посольстві Бо-
жому». Нагадаємо, його вірники 

були активними вкладниками 
King’s Capital, класичної фінан-
сової піраміди. Діяльність ве-
лася без відповідного ліцензу-
вання Держфінпослуг чи 
НКЦБФР. У 2009 році суд визнав 
King’s Capital банкрутом. За да-
ними МВС, сума збитків потер-
пілих сягнула 141 млн грн.

Утім, якщо хтось офірує на 
релігійні потреби валізу з украде-
ним мільйоном чи кошти сумнів-
ного походження, встановити це 
де-факто буде неможливо, бо ж, 
за версіями самих релігійних дія-
чів, консолідованого фінансового 
відстеження пожертв у них не-
має. «Церква виборює право на 
пільгове оподаткування, оскільки 
благодійні внески отримує з до-
ходів громадян, які вже сплатили 
податок. Але це стосується тільки 
чесно зароблених грошей. А 
скільки їй дістається пожертв, 
здобутих неправедним шляхом, 
ніхто не скаже», – зазначає Люд-
мила Филипович.

ЦеРКОВНе ДЗеРКАлО
Таким чином, на сьогодні 
економічно-релігійна діяльність 
в Україні захищена податковими 
індульгенціями, відсутністю 
офіційної консолідованої звіт-
ності та самим іміджем релігій-
них структур. Хоча з огляду на 
декларування некомерційної 
природи останніх та ролі мо-
ральних авторитетів суспільства 
лишається незрозумілим, із чим 
саме пов’язане мовчання й чим 
може зашкодити тій чи тій 
церкві розголос інформації про 
рівень доходів.

«Чи зацікавлена церква в су-
часній Україні чесно показувати 
свої доходи? Чесно сплачувати 
податки, відкрито звітувати пе-
ред суспільством і державою за 
свою фінансову діяльність? Ні! 
Допоки саме суспільство не по-
чне жити чесно, і в неї буде спо-
куса щось приховати, не пока-
зати, вивести в тінь», – уважає 
пані Филипович. За її словами, у 
європейських країнах відносини 
між церквою та державою, зо-
крема й економічно-фінансову 
сферу, визначають спеціальні 
договори – конкордати, у яких 
прописано і питання оподатку-
вання на користь церкви, і об-
сяги заробітних плат священи-
ків, державних дотацій на рес-
таврацію храмів тощо. В Україні 
такого впорядкування відносин 
між сторонами поки що немає. 

ЦЕРКВА ТА ПОДАТКИ
Держава отримує від релігійних організацій суто 
символічні суми податків
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Не склавши зброї
Створений київськими інтелігентами при підтримці петлюрівського 
уряду в еміграції Всеукраїнський центральний повстанський 
комітет мав стати організаційним центром виступу проти 
радянської влади в Україні після поразки Визвольних змагань

У 
листопаді 1920-го Збройні 
сили Української Народ-
ної Республіки під на-
тиском більшовицьких 

військ, що переважали чисельно, 
відступили за Збруч і були інтер-
новані в польських таборах. Крім 
того, в еміграції опинилися 
майже всі державні та політичні 
діячі УНР на чолі з Головним 
отаманом Симоном Петлюрою. 
Однак на окупованих україн-
ських землях червоні не почува-
лися впевнено. Подекуди їхня 
влада сягала не далі губерн-
ського центру, а функціонери бо-
ялися показатися в повіті чи во-

лості. Причина – масовий спро-
тив населення. Тоді на наших 
землях вели боротьбу сотні пар-
тизанських загонів та повстан-
ських організацій, так званих 
пов станкомів. Вони протидіяли 
найважливішим господарським 
заходам більшовиків, зокрема 
реквізиції продовольства та його 
вивезенню до Росії.

В ОЧіКУВАННі ВиБУхУ
Навесні 1921-го Україна нагаду-
вала бочку з порохом, щомиті го-
тову вибухнути. Потрібен був 
лише сірник. За задумом провід-
ників УНР, збройний похід із 

Польщі частин української армії 
мав стати сигналом до всенарод-
ного повстання. Його підготов-
кою займався Партизансько-
повстанський штаб, що діяв від 
лютого 1921-го в Тарнові на чолі з 
легендарним повстанським ота-
маном, генерал-хорунжим Армії 
УНР Юрієм Тютюнником.

Незалежно від закордонного 
органу група київських інтелі-
гентів вирішила створити пов-
станський центр і в самій сто-
лиці України. Таємне зібрання 
відбулося 18 березня 1921-го в 
Пролетарському саду (тепер – 
Хрещатий парк) у Києві. Там і 

СОЮЗНИКИ. 
Польща підтримувала діяльність на своїй території 
українських повстанських центрів, забезпечувала 
інсургентів в Україні коштами, зброєю та амуніцією. 
На фото: польський генерал Антоній Лістовський, 
Головний отаман Армії УНР Симон Петлюра, військовий 
міністр уряду УНР Володимир Сальський та командир 
6-ї Січової дивізії Марко Безручко (квітень 1920 року)



№ 35 (303) 30.08–5.09.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|43

визвОльний рух|СПАДоК

було засновано Всеукраїнський 
центральний повстанський ко-
мітет (чекістська абревіатура 
ЦУПКОМ – Центральний укра-
їнський повстанський комітет), 
обрано його керівників, визна-
чено головні напрями роботи. 
Члени ЦУПКОМу сподівались 
об’єднати зусилля інтелігенції та 
повстанців, підготувати анти-
більшовицький виступ і відно-
вити Українську Народну Респу-
бліку. «Скористатися загальним 
незадоволенням селян сучасним 
становищем і викристалізувати 
аморфну масу в окремі повстан-
ські організації, зв’язавши які 
між собою отримати могутню 
організацію, проникнуту єди-
ним духом і єдиним намаганням 
створити самостійну УНР», – та-
кою бачив мету ЦУПКОМу вже 
згадуваний Юрій Тютюнник.

До керівного органу комітету 
ввійшли п’ять осіб. Його головою 
став колишній есер, фельдшер 
за фахом, а на той час студент-
медик і завідувач центрального 
розподільника Медичної акаде-
мії Іван Чепилко. Відповідаль-
ним за зв’язки із закордоном був 
призначений представник Мі-
ністерства внутрішніх справ 
уряду УНР Федір Наконечний 
(Дністров); за внутрішні справи 
та інформацію – інструктор з ко-
операції районної філії Київської 
губернської спілки Спиридон 
Махиня; за зв’язок – працівник 
Київського телеграфу Іван Дан-
чевський; за військові справи – 
член партії українських соціал-
демократів (незалежників), сту-
дент юридичного факультету Ін-
ституту народної освіти Олек-
сандр Грудницький. Штаб комі-
тету перебував спочатку в Києві, 
а згодом в Ірпені. Його комен-
дантом став племінник голови 
ЦУПКОМу Микола Чепилко. Усі 
названі постаті брали активну 
участь у політичному й громад-
ському житті Україні в роки ре-
волюції, але не мали вкрай по-
трібного за нових умов досвіду 
підпільної боротьби. І це згодом 
відіграло фатальну роль.

За короткий період діяль-
ності члени ЦУПКОМу призна-
чили своїх уповноважених у 
низці регіонів України, устано-
вили зв’язки з Державним цен-
тром УНР, що діяв у еміграції, а 
також налагодили контакти з 
деякими партизанськими заго-
нами й повстанськими організа-
ціями. Для прикладу, у підпо-

рядкування комітету перейшла 
Українська військова організа-
ція, що її заклали офіцери-
галичани в 2-й Київській школі 
червоних старшин. Найвідомі-
шими її представниками були 
колишні січові стрільці, особи 
наближені до полковника Єв-
гена Коновальця, – Осип Думин 
та Іван Андрух. Діяти за нака-
зами ЦУПКОМу погодилися ві-
домі повстанські отамани Юліан 
Мордалевич і Федір Артеменко 
(Орлик). На контакт вийшли та-
кож представники повстанських 
організацій Холодного Яру, Білої 
Церкви, Умані, Катеринослава, 
Переяслава та інших місцевос-
тей. Їхні зв’язкові повідомляли, 
що населення розчароване ра-
дянською владою і підтримує ін-
сургентів і що в регіонах відбува-
ється активний розвиток мережі 
осередків опору. Зокрема посла-
нець «повстанської республіки» 
Холодного Яру на прізвище Пус-
товійт сповіщав, що лише там діє 
4–6 тис. повстанців, а при по-
требі цю армію можна буде 
збільшити до 30 тис.

Цікаво, що й самі чекісти ви-
знавали істотну силу повстан-
ського руху та прихильне став-
лення до нього українського на-
селення. Зокрема, голова Київ-

ської губернської ЧК Яков Лів-
шиц 16 липня 1921-го телеграфу-
вав до Харкова: «Популярность 
повстанкомов в среде населения 
также была довольно высокой, 
но только в тех слоях и кругах, 
которые были близкими к этим 
повстанкомам. Установлено, что 
селяне всех слоев охотно 
укрывали членов повстанорга-
низаций. То же должно отметить 
и относительно городов в среде 
мещанства и мелких торговцев и 
местами даже среди рабочих». 
Адресатом телеграми був на-
чальник таємно-оперативного 
управління ВУЧК Єфім Євдокі-
мов, відомий майстер розробок 
із ліквідації «контрреволюцій-
них організацій». Він особисто 
очолив чекістські операції з ви-
криття ЦУПКОМу, а згодом – із 
захоплення Юрія Тютюнника.

Члени Центрального україн-
ського повстанського комітету 
встановили зв’язок із Головним 
отаманом Симоном Петлюрою 
та керівником Партизансько-
повстанського штабу Юрієм Тю-
тюнником, що були головними 
дійовими особами в тогочасному 
визвольному русі. Тарнів, сто-
лицю вітчизняної політичної та 
військової еміграції, кілька разів 
відвідували Федір Наконечний 
та Іван Андрух. Завдяки їхнім 
зусиллям ЦУПКОМ був визна-
ний вищим військовим і цивіль-
ним органом національної влади 
в Україні, провідником ідей та 
виконавцем завдань закордон-
ного повстанського штабу, 
із-за рубежу надходили фі-
нанси й директиви щодо ве-
дення національно-визвольної 
боротьби, агітаційні матеріали 
та звернення провідників УНР. 
Станом на весну 1921-го вони 
зводилися до одного: готувати 
повстанську мережу й населення 
до всенародного виступу, зупи-
няти стихійні протести, очіку-
вати наказу Головного отамана 
про початок загального по-
встання. Його планували на 
весну 1921 року, згодом цю дату 
кілька разів переносили, зо-
крема на період після жнив. 
Утім, чекісти випередили по-
встанців, завдавши влітку 1921-
го значних утрат підпільній ме-
режі в Україні. Упродовж кількох 
місяців було знищено десятки 
організацій, припинили бо-
ротьбу або ж загинули сотні ота-
манів, терор знизив до мінімуму 
прагнення населення чинити 
опір.

У ЧеКіСТСЬКій ПАСТЦі
Під час розбудови підпільної ме-
режі ЦУПКОМу до неї приєд-
нався відомий в Україні «бунтів-
ний» письменник Григорій Чу-
принка, який став уповноваже-
ним у Холодному Яру й під при-
водом перевірки бібліотек на Чи-
гиринщині встановлював кон-
такти з повстанцями. Крім того, 
він мав представляти комітет на 
військовому з’їзді отаманів Хо-
лодного Яру, домовлятися про 
координацію дій. У чекістських 
документах трапляються згадки 
про причетність до ЦУПКОМу 
відомого державного та громад-
ського діяча, публіциста Сергія 
Єфремова, а також історика єв-
рейського походження Йосипа 
Гермайзе. Ймовірно, що ці свід-

Отаман 
Ілько Струк, 
командувач 
Першої 
повстанчої 
армії УНР, із 
яким у 1921 році 
керівництво 
ЦУПКОМу 
намагалося 
налагодити 
зв’язок

Повстанський 
отаман Федір 
Артеменко 
(Орлик), який 
виконував 
директиви 
комітету

Отамана 
Юліана 
Мордалевича 
ЦУПКОМ 
призначив 
начальником 
штабу 
Північної групи 
повстанських 
військ (у 
трикутнику 
Бородянка 
– Коростень – 
Фастів)

УРЯД УНР В еМіГРАЦії 
ВиЗНАВ ЦУПКОМ ВищиМ 
ВійСЬКОВиМ і ЦиВілЬНиМ 
ОРГАНОМ НАЦіОНАлЬНОї 
ВлАДи В УКРАїНі



44|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 35 (303) 30.08–5.09.2013

СПАДоК|визвОльний рух

чення не підтвердилися, адже 
того разу обидва уникнули пока-
рання. Однак на початку 1930-х 
років як Єфремов, так і Гермайзе 
були засуджені у сфабрикованій 
чекістами справі «Спілки визво-
лення України».

На слід ЦУПКОМу Київська 
ЧК натрапила через зраду од-
ного з його членів, уповноваже-
ного з військових справ Олек-
сандра Грудницького. У квітні 
1921-го він виїхав із Києва у ра-
йон Бородянки, де з’явився до 
командира 224-го полку Черво-
ної армії й доніс про місце пере-
бування отамана Мордалевича, 
а також про заплановану зу-
стріч останнього з Орликом, на-
звав пароль, яким користува-
лися повстанці, й чисельність 
охорони. Для червоних, які вже 
кілька років ганялися за цими 
отаманами, інформація була на 
вагу золота. Вони оточили ху-
тір, де саме перебували їхні су-
противники. Утім, показавшись 
на фланзі червоноармійців, ті 
обстріляли їх із кулемета й, ско-
риставшись метушнею, втекли.

Грудницький став сексотом 
київської ЧК й доносив далі на 
інших керівників ЦУПКОМу. 
Та, коли червоні оперативні 
групи прибули за вказаними 
адресами, нікого там не вия-
вили: підпільників про арешти 
попередив сам донощик, зля-
кавшись, що його викриють 
повстанці. Тоді члени комітету 
спішно виїхали з Києва, і біль-
шовики їх не схопили. Утім, 
Києвом прокотилася перша 
хвиля арештів осіб, запідозре-
них у причетності до повстан-
ського руху. Водночас Груд-
ницький із виготовленими в 
ЧК фальшивими документами 
за підписами Симона Петлюри 
й генерал-хорунжого Юрія Тю-

тюнника у складі таємної 
групи об’їздив Канів, Звениго-
родку, Умань та інші місце-
вості, де викрив прихильників 
антибільшовицького повстан-
ського руху. Разом із ним ман-
дрував письменник Дмитро 
Боронило, який помилково 
вважав, ніби розшукує під-
пільників за вказівкою емі-
грантського уряду УНР, і на-
віть не здогадувався, що його 
втягли в чекістську гру.

Таємні агенти Київської ЧК 
вийшли на слід ЦУПКОМу і 
втерлися в довіру до активу ор-
ганізації, тож їхнє керівництво 
оперативно дізнавалося про всі 
дії, плани та зв’язки підпільни-
ків. За членами комітету вели 
цілодобове стеження, фіксу-
вали всі їхні контакти, збирали 
інформацію з місць роботи.

15 червня 1921-го на бік 
більшовиків перейшов отаман 
Юліан Мордалевич. Його в су-
проводі червоного командира 
Зомберга доправили в Київ, де 
допитали. В офіційній червоній 
пресі з’явилися повідомлення 
про цей крок повстанського ва-
тажка та його «відкриті» листи 
до соратників із закликами 
припинити боротьбу. Побоюю-
чись арештів, керівники ЦУП-
КОМу перенесли свій штаб до 
Холодного Яру. Та це лише на-
близило розгром. 18 червня че-
кісти розпочали таємні арешти 
підпільників, а в ніч із 30 
червня на 1 липня відбулася 
масштабна операція зі зни-
щення київських підпільних 
організацій, у результаті якої 
були затримані сотні осіб.

«УКРАїНА ПОВиННА  
БУТи САМОСТійНОЮ»
Заарештовані спочатку запере-
чували будь-яку участь у ЦУП-

КОМі, та згодом, під тиском, 
таки почали давати свідчення. 
В останніх пояснено причини 
виникнення повстанського 
руху та невдоволення радян-
ською владою. До прикладу, 
вже згадуваний Іван Андрух 9 
серпня 1921-го зазначав: «1. 
Україна – країна хліборобсько-
селянська з дрібним промис-
лом і як така має в собі дуже 
мало пролетарського духа. 2. 
Ідея комунізму є для неї чужа і 
незрозуміла, і на Україні тво-
рити комуністичну державу 
неможливо, коли відкинути 
терор і систему «divide [et] 
impera» […]. 4. Власть у руках 
несвідомого і до того росій-
ського робітництва на Україні, 
себто дійсна диктатура вій-
ськового пролетаріату над се-
лянством, доведе тільки до 

дальшої руйнації і так спусто-
шеної України, не зуміє ви-
вести її на шлях відбудови до 
дійсно світлого і гарного буду-
чого […]. 6. Україні потрібно  
жити самостійним життям, 
вона повинна бути державою, 
збудованою на принципі демо-
кратичних рад, у яких біль-
шість була б селянська».

Голова ЦУПКОМу Іван Че-
пилко на одному з допитів 
стверджував: «Україна повинна 
бути самостійною. Вона повинна 
бути Народною Республікою. Ко-
муною не може бути ні в якому 
разі. Всі землі належать трудя-
щому людові. Це було для всіх 
абеткою». 

За даними Київської ЧК, 
впродовж червня – липня 1921 
року 1200 осіб були затримані 
й піддані перевірці щодо на-
лежності до ЦУПКОМу (за ін-
шими даними, 6 тис.). Зага-
лом 132 з них були засуджені 
до різного покарання, зокрема 
45 найактивніших – до роз-
стрілу. 

За даними 
Київської чК, 

упродовж червня – 
липня 1921 року 

1200
 осіб були 

затримані й 
піддані перевірці 
щодо належності 
до ЦУПКОМу (за 
іншими даними, 

6 тис.).
 Загалом 

132
 з них були 

засуджені до 
різного покарання, 

зокрема 

45
 найактивніших – 

до розстрілу

КОМіТеТ ПРиЗНАЧиВ СВОїх 
УПОВНОВАжеНих У НиЗЦі 
РеГіОНіВ УКРАїНи й 
НАлАГОДиВ КОНТАКТи  
З ПАРТиЗАНСЬКиМи 
ЗАГОНАМи ТА 
ПОВСТАНСЬКиМи 
ОРГАНіЗАЦіЯМи

СИМВОЛ 
ОПОРУ.  
Кияни очікують 
на прибуття 
Головного 
отамана Армії 
УНР Симона 
Петлюри (10 
травня 1920 
року)
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Павло іванович Джонс
Як епічний персонаж американської військово-морської історії став 
почесним козаком Війська Запорозького

Я
к на мою (упереджену) 
думку, то мариністики 
українській літературі 
завжди бракувало. На-

віть якщо вести відлік від са-
мого Котляревського й зарахо-
вувати до її творців цілком «су-
ходільних» авторів, що мали 
необережність раз у житті на-
писати есей про острів Капрі, 
мариністів набереться десятки 
зо два. А якщо до них зарахову-
вати тільки тих, хто пише про 
людину в морі (не на курорті) і 
для кого ця тема провідна, то 
таких виявиться ще менше.

Цьому є свої пояснення на 
будь-який смак – навіть для 
любителів конспірологічних 
теорій: буцімто українську ма-
риністику в радянський час сві-
домо не схвалювали (начебто 
Спілкою не керував тривалий 
час «адмірал загиблої ескадри» 
Корнійчук). Та я схильний до 
менш екзотичних версій: пи-

сати про море українською – то 
певний виклик для автора че-
рез брак усталеної морської 
терміносистеми й специфіч-
ного фахового сленгу.

А що таке мариністика? За 
кумедним визначенням Ми-
хайла Бриниха, який вустами 
доктора Падлючча нещодавно 
аналізував «Мобі Діка» Гер-
мана Мелвілла відбірним сур-
жиком, «це куча непонятних 
слів, якими позначають кажду 
корабельну загогуліну». І нема 
на те ради. Ось цьому автору ві-
домо, як «загогуліни» назива-
ються, але він не знає мови. 
Який із нього український 
письменник? А ось цей знає 
мову, але шпринг зі шпринтом 
уперто плутає. Який із нього 
мариніст? А цей, поки вчив 
епічне правило закінчення 
іменників чоловічого роду в ро-
довому відмінку однини, забув, 
як називається ота «загогу-
ліна», якою кріплять шкентель 
до бугеля.

Ради нема – але вихід є. Пе-
реклади, які й покликані збага-
чувати рідну мову отими іншо-
мовними «загогулінами». Зга-
дуваний «Мобі Дік» був пере-
виданий у 2008-му, як і «Мор-
ський вовк» Джека Лондона. 
2011-го вийшло друком переви-
дання збірки повістей Джозефа 
Конрада «Зроби або помри», 
частину перекладів для якої 
було зроблено ще у 1920-х ро-
ках, тож вони зберігають усі 
ознаки «харківського» право-
пису 1928-го і вселяють віру в 
те, що все це колись добрим лю-
дям знадобиться, хай і через  
90 років.

Цих авторів, власне, можна 
вважати трьома китами світо-
вої мариністики, і сам факт їх 
перекладу спростовує тезу про 
брак відповідної лексики в 
українській мові. Якщо вже їх 
переклали, сучасний авторе, 
то, будь такий ласкавий, не 
скигли, а обкладайся словни-
ками й твори, видумуй, пробуй. 
Утім, спростування неможли-

вості зовсім не означає подо-
лання складнощів, що ми й 
спробуємо показати на при-
кладі двох перекладів книжок 
про епічного персонажа амери-
канської військово-морської іс-
торії Джона Пола Джонса.

Цей прецедент створено 
наче навмисне, щоб порівняти 
різні підходи до перекладу і 
його стратегії. Понад 200 років 
українській літературі було 
байдуже до славного американ-
ського корсара Джонса, попри 
те що його щоденники стали 
матеріалом для пригодницьких 
романів Фенімора Купера та 
Александра Дюма. І ось, майже 
синхронно, – аж два переклади 
творів про цього хоч-куди-
козака. У буквальному сенсі. 
Після своїх подвигів під амери-
канським прапором під час Ві-
йни за незалежність супроти 
британців, наш герой опинився 
контр-адміралом російської 
служби в Дніпро-Бузькому ли-
мані під час штурму Очакова і 
був урочисто прийнятий ота-
манами Сидором Білим та Ан-
тоном Головатим, які команду-
вали козацькою флотилією, до 
складу Запорозького коша. 
Отож американський герой 
став власником не тільки при-
крашеної діамантами шпаги 
від короля Франції, а й запоро-
зької почесної шаблі-домахи, 
яка, втім, на відміну від своєї 
французької сестри, не збере-
глася для музею Американської 
морської академії в Аннаполісі. 
Отже, Джонс чи не єдина по-
стать, яка зв’язує докупи укра-
їнську та американську історію 
XVIII століття. І одночасність 
перекладів пояснюється, як не-
важко здогадатися, ювілеєм – 
225-річчям отого звитяжного 
очаківського штурму та кількох 
битв із турецькою ескадрою в 
лимані.

Отже, маємо дві перекла-
дені книжки: Семюела Еліота 
Морісона «Джон Пол Джонс: бі-
ографія моряка» і Джозефа 
Калло «Джон Пол Джонс: пер-

Автор:  
Антон 

Санченко
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ший морський воїн Америки». 
Якщо порівнювати авторів, то 
вже обсяг цих видань (зеле-
неньке морісонівське втричі 
товще за синенький томик 
Калло) натякає на різне загли-
блення в тему. Втім, обидві пе-
редмови стверджують, що ав-
тори мали на меті розвіяти 
хибні уявлення і стереотипи 
щодо Джонса, виною яким не 
тільки Дюма й Купер, а навіть 
англійські та голландські на-
родні балади про «чорного кор-
сара».

Отже, Морісон виграє саме 
детальністю. Він пояснює су-
часному читачеві кожну дріб-
ницю морської тактики XVIII 
століття, нагадує йому, як стрі-
ляли з 12-фунтових гармат чи 
яких зусиль від усієї команди 
вимагала проста зміна галса на 
повороті оверштаг. Він знахо-
дить в архівах і цитує невідомі 
досі листи Джонса, включаючи 
любовні. Саме ці перекладачці 
Євгенії М’ягкій вдалося пере-
дати найкраще.

Що ж до морської терміно-
логії, то не варто керуватися 
цим перекладом для історич-
них реконструкцій. На рекон-
структора чатують судна неві-
домої будови під назвою 
«дабл-шлоупи» замість звич-
них для російського флоту 

«дупель-шлюпок» і навіть так 
звані «Запоріжжя-боутс», як 
Джонс охрестив у щоденнику 
наші чайки. Перший лінкор 
США під назвою «Америка» 
тут оснащують уживаними 
каютами з іншого судна (як 
це?), під час шторму швартови 
не рвуться, а їх видирає із 
землі, як морквини, і т. ін. На-
віть любу нам піщану Кін-
бурнську косу, на якій Павло 
Іванович Джонс (так він 
звався на наших теренах) мав 
нараду з Алєксандром Суво-
ровим, примудрилися на-
звати Кінбурнським піщаним 
кар’єром. Не всі ці неоковир-
ності на сумлінні перекла-
дача. Іноді речення втрачають 
логічний зв’язок у межах од-
ного абзацу, що натякає на 
причетність до цього редак-
тора. Ювілеї – то не тільки 
ґранти, а й великий поспіх. 
Пам’ятайте про це, відважні 
перекладачки, коли наступ-
ного разу погоджуватиметеся 
взятися за тексти про Гораціо 
Нельсона та леді Гамільтон чи 
про Миклухо-Маклая, чий дід 
дістав дворянство саме за те, 
що першим вискочив на вали 
Очакова, де ми полишили 
ювіляра Павла Івановича 
Джонса під час його артиле-
рійських дуелей із турками.

Щодо книжки Калло кар-
тина цілком протилежна. Виві-
рений, я навіть сказав би, бук-
валістичний переклад Віктора 
Дмитрука, якому нема чого за-
кинути «щодо загогулін», хіба 
що оту літеральність, коли він 
вживає на позначення гирла 
Дніпра науковоподібне слово 
«естуарій». Але які претензії? 
Написав Калло «естуарій» – 
читач дістав «естуарій». Зате 
жодного судна невідомої кон-
струкції до тексту не введено. 
Усі претензії – до автора.

Утім, книжка Джозефа 
Калло таки програє Морісоно-
вій. Начебто й називає автор 
ретельно всі ті самі віхи біогра-
фії засновника американського 
флоту, але якось у загальних 
рисах. Письменник, мовби 
якийсь HR-менеджер чи управ-
лінець середньої ланки, любить 
поговорити про проблеми 
Джонса з найманням команди і 
стратегії морського бою та 
кар’єрного зростання, але із 
книжки ви не дізнáєтесь жод-
ної цікавинки-детальки. Ось 

байдуже йому, що оклад капі-
тана фрегата Конгрес устано-
вив у обсязі аж $32, про що не 
забуває розказати ретельний 
Морісон. У такому стилі колись 
писали вихолощені біографії 
комсомольців-героїв. Тобто з 
цієї книжки ви не довідаєтеся 
про кумедний випадок, ко-
трий якнайкраще характери-
зує уславленого морського во-
їна: одного разу, атакувавши 
торговельне судно й аж тоді 
розгледівши над ним нейтраль-
ний голландський прапор, 
Джонс, щоб хоч якось компен-
сувати розчарування від того, 
що воно не англійське, силоміць 
обмінявся з його екіпажем суд-
новими кухарчуками. Оскільки 
голландський капітан уже по за-
вершенні війни скаржився на 
це до Конгресу США, можна 
припустити, що Джонсів кухар-
чук не мав жодних кулінарних 
талантів.

Звичайно, не можна вима-
гати від перекладача, щоб він 
самовільно вписав цікаві епі-
зоди до книги Калло, чи напо-
внив подробицями ті з них, які 
тільки називає, якщо повз них 
проскочив сам автор. Але па-
ралельне читання обох пере-
кладів виявило ще одну ваду 
«буквалізму»: попри всі вну-
трішні струси від чергового 
термінологічного новотвору 
Євгенії М’ягкої, до яких, зре-
штою, звикаєш (ба навіть із ці-
кавістю намагаєшся вгадати, 
що ж там було насправді в ори-
гіналі), її переклад читається 
куди легше, бо не женеться за 
точним відтворенням не 
тільки флотських термінів, а й 
англійських мовних конструк-
цій, чим позначена робота 
пана Дмитрука.

Такі тексти потребують нау-
кового редактора, бажано мо-
ряка. Це не пропозиція моїх по-
слуг до всіх перекладів світової 
мариністики, а швидше нагаду-
вання того, що в Києві на Подолі 
міститься ціла морська акаде-
мія, де можна знайти знав ців 
флоту на будь-який смак і з нау-
ковими ступенями. Усе ж таки 
хотілось би, щоб наступні тлу-
мачі книжок про Павла Івано-
вича Джонса врахували досвід 
попередників, а головне, почи-
нали свою працю не за кілька 
місяців до чергового ювілею 
його битви з Капудан-пашею, а 
трохи раніше, без поспіху. 
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Домінанти львова 
Тиждень потрапив туди, де не ступала нога туриста 

З
азвичай туристи, які від-
відують Львів, милуються 
містом із двох позицій: 
оглядового майданчика 

Високого Замку та міської ра-
туші. Перший є найвищою точ-
кою міста – його висота 413 м 
над рівнем моря, щоправда, з 
них 15 м – штучно насипаний 
копець, який спорудили з на-
годи 300-річчя Люблінської 
унії. Саме його вершина і слугує 
оглядовим майданчиком. Друга 
зав вишки 65 м, що робить її 
найвищою будівля такого типу 
в Україні. Однак із ратуші най-
краще видно центр міста – да-
ється взнаки перепад висот: ма-
гістрат міститься в долині під-
земної річки Полтви, а центр 
оточений пагорбами Львів-
ського плато. 

І саме завдяки цій обста-
вині в місті є ще кілька оглядо-
вих майданчиків, однак зде-
більшого вони або майже недо-
ступні туристам, або ж є ре-
жимними об’єктами, куди без 

спецперепусток вхід заборо-
нено. Зрештою, оглядаючи 
Львів із Високого Замку, їх не-
можливо не помітити, однак ще 
цікавіший краєвид відкрива-
ється з цих хмарочосів. Тим 
більше що кожен із них є для 
міста знаковим.

Такою домінантою у східній 
частині Львова є костел Матері 
Божої Остробрамської, його су-
часна назва – церква Покрови 
Пресвятої Богородиці на вулиці 
Личаківській (фото 1). Подвійна 
назва храму пов’язана з тим, що 
спершу його будували як римо-
католицький, причому належав 
до чернечого ордену отців-
салезіян. Його спорудження за-
вершилося незадовго до по-
чатку Другої світової війни. За 
радянських часів святиню пере-
творили на склад, і лише 1992 
року туди повернулися ченці, 
щоправда, вже греко-католики. 
Костел вражає своїми розмі-
рами, до того ж стоїть на вер-
шині Личаківського пагорба, 

звідки відкривається перспек-
тива однієї з найцікавіших ву-
лиць Львова – Личаківської, яка 
спускається до центру міста. 
Але ще цікавіше піднятися на 
дзвіницю, яка збудована на зра-
зок не притаманних Львову 
флорентійських кампаніл. Тож 
до висоти Личаківського па-
горба додайте 60 м дзвіниці – й 
зрозумієте, що мається на увазі. 

Звідти проглядається все 
місто, що розкинулося на за-
хід, однак у його південній час-
тині чітким орієнтиром є бу-

Автор: 
Олександр 
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Володимира 

Дубаса

1



ПОдОрОжі|НАвіГАТоР

№ 35 (303) 30.08–5.09.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|49

дівля Податкової адміністра-
ції. Звісно, ця структура ви-
кликає неоднозначні асоціації, 
однак зараз мова не про це. 
53-метровий хмарочос є най-
вищою офісною будівлею 
Львова. І останній факт не є 
випадковим, адже її податківці 

«успадкували» від Компартії 
України. Річ у тім, що в радян-
ські часи була ідея перене-
сення адміністративного цен-
тру міста в його південну час-
тину. Першою туди мали пере-
їхати структури Львівського 
обкому КПУ, для чого на ву-
лиці Стрийській затіяли масш-
табне будівництво 14-поверхо-
вого хмарочоса, з якого Львів 
видно як на долоні. Однак 
плани комуністів на новий 
шикарний офіс не були втілені 
в життя – від 1991-го будинок 

на Стрийській на доб рих 10 
років залишився довгобудом – 
знайти нового господаря для 
нього ніяк не вдавалось, аж 
поки за це не взялися «ми-
тарі». 

Звісно, попри всі принади 
краєвиду з даху Податкової, 
для туристів він недоступний. 
Звідти чудово видно і найвищу 
будівлю міста – церкву Св. 
Ольги та Єлисавети (фото 2), 
яка поміж львів’ян також ві-
дома як костел Св. Ельжбети 
(стара назва). Висота 85 м дає 
змогу подивитися на місто із 
заходу. Пан Степан, із яким я 
піднімався на цю дзвіницю, 
виявився унікальним чолові-
ком. І річ не лише в тому, що 
він уже 20 років працює в 
цьому храмі й знає про нього 
фактично все. Саме він віднов-
лював тут хрести на шпилях. 
Костел Св. Ельжбети збудо-
вано у першому десятиріччі 
XX століття як римо-
католицький, за радянських 
часів тут був склад, а на по-
чатку 1990-х його передали 
греко-католицькій громаді. 
«Хрести ми піднімали невели-
кими частинками, на землі від-
працьовували з’єднання кожної 
деталі, сходи тоді були ще в ава-
рійному стані, багатьох деталей 
екстер’єру храмового шпиля не 

було, їх мусили відновлювати», – 
пригадує чоловік.

Храм є найвищим у Львові і 
це, не випадково. Річ у тім, що, 
за задумом його архітекторів, 
подорожній, який в’їжджав до 
Львова із заходу, мав найперше 
побачити римо-католицький 
костел, який заступає собою го-
ловну греко-католицьку свя-
тиню – собор Святого Юра. Те, 
що майже через 100 років кос-
тел Св. Ельжбети стане греко-
католицькою церквою, ніхто не 
міг передбачити… 

ВАРТО ПОБАЧиТи
львівська телевежа – найвища споруда Львова (192 м), 
розташована на вершині гори Високий Замок. Увечері 
шпиль підсвічується. На жаль, підйом для туристів на неї 
заборонений.
Церква Св. Ольги та Єлисавети – найвища будівля Львова, 
споруджена у 1903–1911 роках (85 м). Юридична адреса – 
площа Кропивницького, 1, а фактично ж це перехрестя ву-
лиць Городоцької – Степана Бандери – площі Кропивниць-
кого. Поруч із храмом міститься найвищий львівський 
пам’ятник – Степанові Бандері. Його стела має висоту 30 м.
Успенська церква – найстаріший львівський хмарочос 
заввишки 66 м, збудований у 1591–1629 роках, пере-
хрестя вулиць Підвальної та Руської.
Дзвіниця львівського кафедрального собору РКЦ міс-
титься на площі Катедральній (поруч із площею Ринок), 
має висоту 64,3 м, збудована у 1760–1778 роках.
Будівля Державної податкової адміністрації – найви-
щий офісний будинок заввишки 53 м, міститься на ву-
лиці Стрийській, 35. Початок спорудження – 1986 рік.
Будинок видавництва «Вільна Україна» – перехрестя 
вулиць Стрийської та Володимира Великого. Висота – 
50–52 м, збудований у 1973 році.

2
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Відгуки на статтю «Міф про Україну як 
житницю світу» в №33, у якій любомир 
шавалюк аналізує, чому аграрний сектор не 
може стати локомотивом економіки
Володимир: Ціни на всі товари і послуги 
мають формуватися у с/г і залежати 
від урожайності. Для уникнення різких 
перепадів необхідно мати достатню кількість 
зерносховищ і розвинуту тваринницьку 
галузь – своєрідні сейфи біоенергії. Сільське 
господарство разом із водно-лісовим належать 
до сфери ЖИВОГО. Як відомо, саме у цій сфері 
можливі абсолютні прибутки та абсолютна 
додана вартість, котрі фізична економія 
заносить у чисельник. Усі інші види людської 
діяльності мають видатковий (ентропійний) 
статус і належать до знаменника формули 
господарювання. Саме брак абсолютних благ 
(їжі, води і повітря) лежить в основі світової 
кризи, що тільки розпочинається і буде 
поглиблюватися, допоки вчені-економісти 
не перестануть бачити абсолютний актив 
виключно у грошах. У статті зроблено 
помилковий висновок щодо ефективності 
крупнотоварного виробництва через 
нехтування демографічною складовою. 
Наприклад, агрохолдинг, обробляючи 500 
тис. га ріллі, дає заробіток щонайбільше 
одній тисячі громадян. У той самий час 2 га 
с/г угідь може, при вмілому господарюванні, 

забезпечувати стійкий добробут родині 
з 20 осіб. Нескладні підрахунки вказують 
на пропорцію 1/5000, а ефективність 
залежить від поставленої мети. Якщо Україну 
треба зачистити від українців, то великі 
агрохолдинги із цим справляються, що й 
проілюстровано на обкладинці журналу.
Veva: Тому що не той хліб, що в полі. А той, 
що в коморі. А в коморі здебільшого голодні 
щури. І такі ж невдоволені працівники, які 
входять до приміщення з вагою, наприклад, 
60 кг, а виходять звідти з вагою 130 кг. І з 
кишень та пазухи за ними слідом сиплеться 
щось таке, що вони називають «пєрхоть».

Відгуки на статтю «Путін розбушувався» 
в № 32, у якій Андрій Дуда та Олександр 
Крамар пишуть про кремлівський сценарій 
зриву підписання Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС
Олександр: Україна історично є і буде 
європейською державою... Як би там татаро-
монгольська орда не біснувалася! Путін такий 
злий на все і всіх навкруги тому, що такий 
малий. Мабуть, його в дитинстві добре скубли 
за такий зріст, от він і злий на всіх... Ущербна 
людина, що ще можна сказати за таку 
ворожість до найближчих сусідів.
Lvivever: У Путіна немає ніякої істерики з 
цього приводу. Йде планомірна робота з 

відновлення СРСР. Одним із методів тиску 
на Україну є прийняття Сеймом Польщі 
Постанови щодо Волинської трагедії – це 
очевидна режисура Кремля, де він контролює 
ситуацію після знищення польської еліти 
під Смоленськом. І, перепрошую, одна 
помилочка в статті: «щоб шантажувати 
українського президента» – це президент 
України, а не...!!!
Василь: Котрий рік товчемо тупе питання: «що 
краще – бути бідним і хворим та ще з наглим 
злиднем у хаті чи здоровим та успішним, 
хай і з допомогою світового товариства для 
початку». Ні про що розмовляти. Охочим 
сидіти в «богоносном» лайні є куди податися. 
Там поки що місця – «от можа до можа».

Вікторія Матола Олександр Пагіря 

НАш ТИЖДЕНЬ| 
ФОРТеЧНий  

ТРЦ
ЗАМОК  

НА ПлЯжі
КРАїНА 

ПіРАМіД

Олена Чекан 

До одного з найвидовищні-
ших місць Кам’янця-Подільсь-
кого – фортеці – у День Неза-
лежності прямує натовп. Усе-
редині кілька палаток із наїд-
ками і напитками. Періодично 
туристи займають вільні сто-
лики і втамовують нагуляний 
екскурсіями голод. Ціни не з 
найнижчих, особливо для Кам’я  -
нця. За окрему плату можна 
постріляти з лука, виготовити 
свою монету й навіть поглади-
 ти приборканих на ланцюгу 
орлів. Крім того, тут лишилася 
недемонтована сцена з нещо-
давнього концерту. В іще одній 
частині фортеці, каже гід, зні-
мають кліп, а інша обвалилася 
два роки тому, додаючи, що 
«вже півроку там нічого не ро-
биться, приміщення аварій  не». 
Та якщо вже так «спотворили» 
фортецю «торгашами», то 
чому вони її не відреставру-
ють?! 

В одному гамірному іспан-
ському курортному містечку 
над скелястим узбережжям 
посеред хвойних заростів ви-
сочіє чи не найбільша архі-
тектурна принада цього місця 
– невеличкий замок у роман-
ському стилі. Однак це не ви-
твір епохи Середньовіччя і на-
віть не музей, а приватна спо-
руда, резиденція одного за-
можного каталонського про-
мисловця середини минулого 
століття. І якщо ви наблизи-
теся до його брами, то прочи-
таєте табличку вісьмома євро-
пейськими мовами, де напи-
сано, що, мовляв, не стукайте 
й не тривожте, це приватна 
власність і ніяка не історична 
пам’ятка. Ось так вишукані 
примхи багатіїв можуть да-
вати і суспільну користь – за-
мок є найулюбленішим міс-
цем для фотографування ту-
ристів. 

Мій улюблений Єгипет зно-
 ву в крові… Загинули тисячі 
людей. Поліція застосувала 
проти демонстрантів вогне-
пальну зброю, у відповідь мі-
тингувальники перетворили 
центри міст на руїни. Що далі 
– ніхто не знає. Навіть у страш-
ному сні наснитися не могло, 
що Єгипет заллють кров’ю самі 
ж єгиптяни! Чи це революційні 
дії націлені на позитивні зміни, 
чи спровокований кимось кон-
флікт, така собі громадянська 
війна у перманентному стані 
протиборчих зіткнень. Хоч би 
якими були причини тих події, 
у будь-якому разі те, що відбу-
вається, жахливо! Суспільство 
не може будувати свою держав-
ність на людській крові неза-
лежно від того, з якого табору 
вона ллється. Бажаю тільки од-
ного – спокою, миру народові 
Єгипту, хоч біль від утрат не 
зникне ніколи. 

ЗВОРОТНий ЗВ’ЯЗОК 
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Опитування на сайті Тиждень.ua
Чи знайдуть Петра Мельника?

Насправді його ніхто 
не шукає – 66,67%

Він сам здасться – 1,14%

Він повернеться 
в Україну як «жертва 
режиму» – 5,98%

Знайдуть, 
але справу спустять 
на гальмах – 16,52%

Не знайдуть – 7,69%

Так, 
і показово 
покарають – 
1,99%
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