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81 813**

95 390

*Вибрані протиракові препарати, дозволені з 2004 року
**Максимум; тривалість лікування залежить від пацієнта

За даними ISI Group
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 13 вересня 1923  14 вересня 1829  15 вересня 1888 

Народився Пилип Коновал, 
канадський військовий, єди-
ний українець, що став кава-
лером британського ордену 
Хрест Вікторії за участь у Пер-
шій світовій війні

 Факти тижня 

Воєнний переворот в Іс-
панії, унаслідок якого 
до влади прийшов дик-
татор Міґель Прімо де 
Рівера 

Підписано Адріа-
нопольський дого-
вір, що завершив 
російсько-турецьку війну 
1828–1829 років 

Тиждень  
в історії

В
ійна за Україну без Єв-
ропи виходить на фіналь-
ний етап. Наразі еконо-
мічний тиск Росії не зміг 

зупинити рух Києва до асоціа-
ції з Євросоюзом. Відкритого 
розколу в Партії регіонів так і 
не сталося. Також сумнівно, що 
за нинішньої «європейськості» 
Януковича Конституційний 
Суд визнає Угоду про асоціацію 
з ЄС антиконституційною, на 
що сподівалися найбільш про-
російськи настроєні представ-
ники ПР. Утім, реалізацію цієї 
ідеї, вперше озвученої регіона-
лом Царьовим, перехопила Ком-
партія. Вона ж таки намагається 
набрати політичних дивідендів 
завдяки кампанії із проведення 
Всеукраїнського референдуму 
щодо вступу до Митного союзу 
Росії, Білорусі та Казахстану.  
Зокрема, 8 вересня КПУ та її лі-
дер Петро Симоненко стали го-
ловними акторами дійства, на-
званого «зборами ініціативної 
групи» за його організацію. 
Майже 2,5 тис. учасників зі-
йшлися на столичному стадіоні 
«Спартак» під червоними прапо-
рами, негусто розбавленими 
символікою руху «Украинский 
выбор». Показово, що борці за 
«народовладдя» виставили кор-
дони охоронців, котрі не про-

пускали всередину сторонніх,  
зокрема журналістів. Після 
емоційного виступу Симоненка 
на тему апокаліпсису, котрий ні-
бито загрожує Україні в разі під-
писання Угоди про асоціацію, 
збори одностайно ухвалили не-
обхідні рішення про початок ре-
ферендуму. В той час, коли вер-
стався цей номер Тижня, відпо-
відні документи вже мали бути 
доставлені до Центрвиборчкому.

Суто теоретично референ-
дум нібито повинен мати 
серйоз ні наслідки. Якщо ЦВК за-
реєструє ініціативну групу, зупи-
нити процес буде практично не-
можливо. Для початку майже  
9 тис. її членів муситимуть за  
40 днів зібрати не менш ніж 3 
млн підписів за проведення ре-
ферендуму, причому як мінімум 
у двох третинах регіонів країни і 
принаймні по 100 тис. у кожному. 
Зібрати 3 млн підписів, вочевидь, 
проблемою для ініціаторів рефе-
рендуму не виявиться. Далі Яну-
кович за законом «зобов’язаний» 
оголосити референдум. Що-
правда, закон чомусь не гово-
рить, упродовж якого терміну га-
рант має підписати відповідний 
указ. Але якщо це вже станеться, 
волевиявлення має відбутися в 
останню неділю 50-денного пері-
оду з дати підписання указу.

Інтрига полягає в тому, що, 
хоча кількість симпатиків МС 
наразі менша, ніж прибічників 
євроінтеграції, ініційований ко-
муністами референдум майже 
напевне стане перемогою пер-
ших, якщо на всенародне обгово-
рення завбачливо винесуть не 
вибір між ЄС та МС, а лише пи-
тання згоди чи незгоди на вступ 
України до Митного союзу, що, 
зрештою, і було зроблено на 
«зборах ініціативної групи». У 
таких випадках на дільниці за-
звичай приходять ті, хто готовий 
сказати «так», тоді як «ні» зде-
більшого залишаються вдома. 
Крім того, за словами наукового 
керівника Фонду «Демократичні 
ініціативи» Ірини Бекешкіної, до 

Автор: 
Олександр 
Михельсон

ВР призначила повторні вибори у п’яти про-
блемних округах на 15 грудня. Дати голосу-
вання ще у двох має назвати ЦВК. Крім того, 
Рада висловилася за проведення 15 листопа-
да місцевих виборів у 95 населених пунктах 
(здебільшого селах і селищах)

Вищий спецсуд відмовився передати до Верховного Суду скаргу 
Юлії Тимошенко на перегляд вироку в газовій справі. Там вважа-
ють, що вердикт Європейського суду з прав людини щодо екс-
прем’єра не стосувався «кримінальної справи по суті». «У рішенні 
ЄСПЛ відсутні приписи щодо конкретних індивідуальних заходів за 
результатами розгляду скарги Тимошенко», – сказано в документі

РФерендум  
як найбільший 
виклик Януковичу



Допис Сергія 
Грабовського, у 

якому він 
припускає, що 

Янукович може 
використати 

референдум про 
вступ до Митного 
союзу із власною 

метою, а тому дав 
команду готувати 

такий собі 
«запасний 

варіант», читайте 
на tyzhden.ua 
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Український гетьман 
Іван Виговський уклав 
із Польщею Гадяцький 
трактат 

Народився Марі Жан де Кон-
дорсе, французький матема-
тик, філософ-просвітитель, 
автор методу визначення пе-
реможця в електоральній 
кампанії 

 16 вересня 1658  17 вересня 1743  19 вересня 1893  18 вересня 1934 

Нова Зеландія стала 
першою країною, яка 
надала виборче право 
жінкам 

Радянський 
Союз вступив 
до Ліги Націй, 
ставши її 59-м 
членом 

30% громадян через необізна-
ність одночасно підтримують 
вступ і до МС, і до ЄС. У разі реа-
лізації референдуму за сцена-
рієм комуністів чимало голосів 
із цієї когорти українців можуть 
бути віддані на користь Митного 
союзу.

Тим часом уже офіційний 
старт процесу підготовки до пле-
бісциту може викликати занепо-
коєння європейців. Достатньо 
згадати свіжий досвід Вірменії. 3 
вересня її президент Серж Сарґ-
сян під час візиту до Москви зая-
вив, що Єреван має намір всту-
пити в Митний союз, водночас 
продовжуючи зближення з ЄС. У 
відповідь у Європі заявили, що 
таким чином його країна позбу- ф

о
т

о
: у

н
іа

н

Збірна України з футболу провела два 
матчі відбіркового турніру до чемпі-
онату світу-2014. Перемога над Сан-
Марино з рахунком 9:0 і нічия з англій-
цями зберегли шанси українців на ви-
хід у фінальну частину змагань

та присталого до них «Украин-
ского выбора»? Щонайменше 
дві. По-перше, і це головне, за-
кон вимагає, щоб на збори ініці-
ативної групи із проведення ре-
ферендуму був офіційно деле-
гований представник того ж 
таки Центрвиборчкому. Але 
останній такого рішення не 
приймав. Понад те, раніше суд 
заборонив Комісії це робити. 
Член ЦВК Юрій Донченко був 
присутній на зборах, за його 
словами, лише як фізична 
особа. По-друге, збори фор-
мально було влаштовано із при-
воду вступу України до ЄврА-
зЕС, бо знову ж таки суд заборо-
нив проведення аналогічного 
заходу з підготовки референ-
думу про вступ до МС, і кому-
ністи швиденько переназвали 
свою акцію. Але в затвердже-
ному зборами запитанні для 
референдуму фігурує саме 
Митний союз. Уже цієї фор-
мальної нестиковки може бути 
достатньо для невизнання збо-
рів ЦВК. Один із членів Комісії 
припустив у розмові з корес-
пондентом Тижня, що Цен-
трвиборчком, коли зважити на 
згадані обставини, має право 
узагалі не приймати до роз-
гляду документи про створення 
«ініціативної групи», але оста-
точне рішення цілком залежа-
тиме від Януковича. І саме йому 
відповідати за будь-який варі-
ант дальших подій навколо ре-
ферендуму щодо Митного со-
юзу. Можливо, жод ні дії опозиції 
від самісінького моменту інавгу-
рації президента не ставали для 
нього такою проблемою, як ни-
нішня фронда проросійських 
сил, котрі експлуатують ним-
таки закріплений міф про 
«братні слов’янські країни» на 
противагу «ворожому» Заходу. 

Столицею XXXIІ літніх 
Олімпійських ігор 2020 
року обрали Токіо. Рішен-
ня прийнято на сесії МОК 
у Буенос- Айресі

ЄС ухвалив першу спільну заяву щодо 
Сирії. Європейські дипломати одно-
значно засудили використання хімічної 
зброї режимом Башара Асада, однак 
не виявили одностайності щодо вій-
ськової операції в країні

деться можливості створити 
зону вільної торгівлі з ЄС і підпи-
сати Угоду про асоціацію. Оче-
видно, вітчизняні ініціатори ре-
ферендуму про Митний союз 
розраховують на схожу реакцію 
Брюсселя і в разі успіху свого по-
чинання.

Існує думка, нібито Януко-
вич підтримує проведення ре-
ферендуму чи принаймні проти 
нього не заперечує. Мовляв, та-
ким чином він робить реверанс у 
бік Росії (Європа все одно нікуди 
не подінеться), а крім того, за-
свідчує демократичність свого 
режиму. Однак мінуси для пре-
зидента очевидніші. По-перше, і 
в країні, й поза нею він покаже 
себе людиною, що не в змозі 
контролювати ситуацію. Це зо-
всім не в стилі Януковича. По-
друге, очевидно, що вся підго-
товка до референдуму буде од-
нією величезною кампанією 
проти президента. Тон їй зада-
ний давно, а максимально від-
верто головні тези сформулював 
днями в ефірі російського радіо 
«Эхо Москвы» відомий своїми 
антиєвропейськими страшил-
ками на адресу України радник 
російського лідера Путіна Сєр-
ґєй Ґлазьєв. Він заявив, нібито в 
Києві «дуже інформована лю-
дина» розкрила йому очі на 
справжні причини зближення 
України з ЄС. Мовляв, західні 
уряди погрожують відібрати в її 
можновладців капітали та неру-
хомість за кордоном – от вони й 
«тягнуть» державу на Захід. Тож 
референдум ризикує перетвори-
тися на плебісцит про довіру 
Януковичу. Не найкраща пер-
спектива на старті президент-
ської кампанії.

Чи є у ЦВК формальні під-
стави відмовити в реєстрації 
«ініціативної групи» комуністів 

Згідно з 
опитуванням 

Research&Branding 
Group, у серпні 

вступ до Митного 
союзу 

підтримували 36% 
українців проти 

45%, котрі 
схилялися до 

зближення з ЄС
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3%
зростання ВВП, 8% інфляції. Такі 
цифри закладено в урядовому 
проекті бюджету на 2014 рік 

$136,2 млн 

становив чистий попит на валю-
ту в серпні. Дані НБУ. Тобто впер-
ше за останні п’ять місяців українці 
купили в банків більше готівки, ніж 
їм продали. За оцінками експертів, 
девальваційні очікування населен-
ня зростають від липня 

На 21%
зменшилося виробництво авто-
мобілів у серпні (проти минулого 
року). Дані Укравтопрому 

955,3 млн грн

були неефективно витрачені на 
створення й функціонування сис-
теми відеоспостереження на діль-
ницях під час виборів-2012. Дані 
Рахункової палати 

10 млн грн

витратять із бюджету на захист 
від повеней села, де містить-
ся резиденція Віктора Януковича 
«Межигір’я» 

€500 млрд

втратила Німеччина внаслідок кри-
зи. Оцінка німецьких банків DZ та 
Berenberg

МАйЖе СеРйОЗНО

У пошуках 
скандинавського щастя 
У так званому рейтингу щастя (World Happiness Report), який 
укладають щороку на замовлення ООН, Україна посіла 87-ме 
місце серед 165 країн, піднявшись на символічні чотири 
сходинки (торік було 91-ше). Для розрахунків експерти брали 
до уваги шість показників: ВВП на особу, тривалість життя, 
наявність людини, на яку можна покластися, свобода 
прийняття рішень, відсутність корупції, щедрість. У списку попереду нас опинилися майже всі 
держави СНД. Навіть бідні авторитарні республіки Центральної Азії – Туркменистан і 
Узбекистан – посіли відповідно 59-те й 60-те місця. Щоправда, не виключено, що під час 
соцопитувань жителі таких держав схильні давати ствердні відповіді, побоюючись 
переслідувань. Натомість на перших позиціях рейтингу – традиційно скандинавські країни.
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Місце в рейтингу

ДОСЛІДЖеННЯ

 Факти тижня 

М
іністр внутрішніх справ України – природжений де-
тектив. Його гострий розум, інтуїція, дедуктивний 
метод ще дочекаються свого Конан Дойля, який 
оспіває неймовірні пригоди очільника МВС у бу-

ремні 2010-ті. Не треба багато фантазії та художньої ви-
гадки – діяння Захарченка говорять самі за себе. Рік тому, 
коли загадковий караванський стрілець убив трьох охоронців 
торговельного центру, міністр майже одразу заявив, що особу 
злочинця встановлено. Від його слів до знайдення тіла Ярос-
лава Мазурка (саме його визнано винним у резонансному 
злочині) минув місяць. Утім, звісно, не всі в міліції генії, 
здатні розкривати злочини так швидко, як це робить талано-
витий міністр. Блискавичності думки Віталія Захарченка по-
заздрили б навіть вигадані герої легендарних детективів. Ось 
свіжий приклад: за загадкових обставин з-під домашнього 
арешту зникає звинувачуваний у корупції очільник Податко-
вої академії Петро Мельник. Міліція та Інтерпол збилися з 
ніг, ЗМІ повідомляють про втечу ректора чи то до 
Придністров’я, чи то до Білорусі, чи то до Сполучених Штатів. 
Лише Віталій Захарченко всміхається і каже: «Місцезнахо-
дження пана Мельника встановлено. Зараз ведеться відпо-
відна процедура щодо подальшої його екстрадиції до Укра-
їни». Минає тиждень, минає другий, а той усе в бігах. Однак 
чи є це проблемою для міліції, керівником якої є людина, ко-
тра знає, що буде далі. 

Дедуктивний 
метод 
Захарченка 

На виборах мера Москви переміг провладний кандидат 
Сєрґєй Собянін, діставши понад 51% голосів. Прибічники го-
ловного опонента, опозиціонера Алєксєя Навального, якого 
підтримало 27% москвичів із тих, що прийшли на дільниці, 
влаштували дев’ятитисячну акцію проти фальсифікацій

Головну нагороду Венеційського кі-
нофестивалю вперше здобула доку-
ментальна стрічка. Переможцем 70-го 
кінофоруму став фільм італійця Джан-
франко Розі «Священна кільцева»

Чоловіча збірна Укра-
їни з баскетболу впер-
ше подолала стар-
товий груповий етап 
чемпіонатів Європи
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НІКОЛАе ТІМОФТІ
відповів на російський тиск
Президент Молдови заявив, що його 
країна не житиме в умовах «тис-
ку й погроз», а тому зміцнюватиме 
зв’язки з ЄС. Росія у відповідь заборо-
нила імпорт молдавських вин

ВАЛеНТиН НАЛиВАйЧеНКО
під підозрою ГПУ й комуністів
Із подачі комуністів, які припуска-
ють, що екс-голова СБУ мав «кон-
такти з ЦРУ», Генпрокуратура по-
чала перевірку інформації про 
розголошення державної таємни-
ці Наливайченком, який нині є де-
путатом від УДАРу

ВІКТОР ЮщеНКО
непомітний євроінтегратор
«Я проводжу найцікавіші візити, які формують  
один з результатів майбутнього Віль-
нюського саміту… Починаючи з 
прем’єр-міністра (тобто президента 
Єврокомісії. – Ред.) Баррозу, включа-
ючи всіх лідерів, віце-президентів єв-
ропейських партій, закінчуючи уря-
дами Британії, Німеччини, з якими я 
веду дуже інтенсивні перемовини», 
– запевняє екс-президент

МиКОЛА КАТеРиНЧУК
живе у бабусі
Майже вбогий, якщо вірити податковій 
декларації, політик, який затіяв під сто-
личні вибори мера чи не найдорожчу 
цього року іміджеву кампанію, мешкає 
в розкішному маєтку під Києвом, що 
належить, як стверджує він сам, бабусі. 
Пан Катеринчук володіє лише кварти-
рою, яку здає в оренду, та гаражем

КАТеРиНА АбДУЛЛІНА
дістала підтримку в Мінкульті
Солістка Національної опери в соцмережі обізвала «бид-
лом» учнів україномовних шкіл та їхніх батьків. Коли здій -
нявся скандал і постало питання про її звільнення й навіть 
порушення проти неї кримінального провадження за роз-
палювання міжнаціональної ворож-
нечі, вона поспіхом виправдалася, що 
образливий пост написав її колишній 
чоловік. Мінкульт фактично став на 
захист співачки. Зокрема, заступник 
міністра культури Віктор Балюрко зая-
вив, що «Абдулліна не буде звільнена 
з театру з ініціативи адміністрації [...]. 
Ми будемо старатися, щоб цього біль-
ше не було...»
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ФейС-КОНТРОЛЬМАйЖе СеРйОЗНО

У пошуках 
скандинавського щастя 
У так званому рейтингу щастя (World Happiness Report), який 
укладають щороку на замовлення ООН, Україна посіла 87-ме 
місце серед 165 країн, піднявшись на символічні чотири 
сходинки (торік було 91-ше). Для розрахунків експерти брали 
до уваги шість показників: ВВП на особу, тривалість життя, 
наявність людини, на яку можна покластися, свобода 
прийняття рішень, відсутність корупції, щедрість. У списку попереду нас опинилися майже всі 
держави СНД. Навіть бідні авторитарні республіки Центральної Азії – Туркменистан і 
Узбекистан – посіли відповідно 59-те й 60-те місця. Щоправда, не виключено, що під час 
соцопитувань жителі таких держав схильні давати ствердні відповіді, побоюючись 
переслідувань. Натомість на перших позиціях рейтингу – традиційно скандинавські країни.
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Місце в рейтингу

Росія остаточно відмов-
ляється від оренди укра-
їнського полігону НВТКА 
від 2014 року. Офіційна 
інформація МЗС України

Міжнародний олімпійський комі-
тет обрав нового президента. Ним 
став німець Томас Бах. Серед кан-
дидатів був голова НОК України 
Сергій Бубка

Права консерватив-
на партія вперше за 
23 роки перемогла на 
парламентських вибо-
рах у Норвегії

Гран-прі міжнародного фес-
тивалю анімаційних фільмів 
«Крок» (відбувається в Украї-
ні) здобула стрічка режисера зі 
США Деніела Соуси «Дикий»
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Український слід у постачанні зброї до Сирії 

А мерикан-
ське видання з 
посиланням на 
д о с л і д ж е н н я 
неурядової ор-

ганізації C4ADS пише, що через порт Октябрськ у Миколаїв-
ській області, ймовірно, відбувалося постачання зброї режи-
мові Асада. Автори дослідження пов’язують деякі великі 
судна, що заходили в цей порт, із колом бізнесменів та ком-
паній, близьких до високопоставлених чиновників України 
та Росії.

Як зазначає The Washington Post, ця точка на карті неві-
дома більшості з однієї причини: «Упродовж майже всього 
часу свого існування Октябрськ був надсекретною військово-
морською базою, ключовою ланкою мережі військових поста-
вок для Радянського Союзу та його союзників у цілому світі».

C4ADS ставить цей порт у центр потужної міжнародної ме-
режі торгівлі зброєю, що поєднує Україну та Росію з широким 
спектром клієнтів на всій планеті. У звіті вказано, що Октябрськ 
є вихідною точкою для постачання зброї в кількадесят країн, 
серед яких Судан, Демократична Республіка Конго, М’янма, 
Венесуела, Китай, Ангола та Іран.

«Хоча Октябрськ міститься в Україні, функціонально цей 
порт контролює Росія»; ним керує колишній морський капітан 
із РФ, а володіє бізнес-магнат, що має тісні зв’язки з Кремлем. 
Основні російські експортери зброї мають там свої офіси», – 
пише видання.

База даних транспордера (пристрою для фіксації руху 
судна), зібрана C4ADS, виявила, що Октябрськ був найпопу-
лярнішим пунктом призначення для сирійських суден. За да-
ними розслідування, кілька суховантажів із Сирії зробили де-
сяток чи більше рейсів у обидва боки між Октябрськом та од-
ним із трьох головних портів своєї країни впродовж січня 
2012-го та середини 2013 року.

«Докази свідчать, що згадані судна й компанії постачають 
зброю режимові Асада. Підтверджує факт і те, що публічно за-
явлені поставки російської зброї також здійснювали члени цієї 
мережі», – пише The Washington Post.

Україна в зоні від-
пливу капіталів

британський тиж-
невик пише, що Укра-
їна та деякі латино-

американські країни перебувають у зоні ризику згідно з ін-
дексом уразливості до раптової зупинки припливу капіта-
лів. Очолює список Туреччина.

«Ризик раптового зупинення припливу капіталу загро-
жує нині багатьом країнам, що розвиваються. Деякі з них 
чутливіші до цього, ніж решта. Великий дефіцит платіжного 
балансу означає більше чистих позик із-за кордону й у ви-
падку зменшення фінансування обіцяє кредитну кризу. Ви-
сокий рівень короткотермінового зовнішнього боргу від-
носно державних резервів означає, що в економіки замало 
засобів, щоб допомогти позичальникам пережити тимчасові 
труднощі. Швидке зростання кредитування часто свідчить 
про фінансову скруту бізнесу й надто високу оцінку активів. 
Більш відкрита фінансова система може у віддаленій пер-
спективі сприяти зростанню, але вона полегшує відплив ка-
піталу», – пише видання.

екзистенційні імперативи Росії 
щодо України

Як вважає експерт Аманда Пол, заохочу-
вати Україну вступати до Митного союзу – все 
одно, що продавати пісок у пустелі.

«Досі Росія використовувала широкий 
спектр інструментів м’якої сили, щоб досягати цього, включно з 
мовною політикою, спільною культурною та історичною спадщи-
ною і, можливо, найвідомішим – ціною на газ. Поки що Україна не 
піддалася... Для Кремля збереження впливу на неї – радше екзис-
тенційний імператив, аніж пріоритет зовнішньої політики, – вва-
жає експерт. – Київ не раз заявляв, що не хоче вступати до Мит-
ного союзу, надаючи перевагу статусові спостерігача при ньому. 
Росії так само важко продати проект іншим країнам… Це те саме, 
що намагатися торгувати піском у пустелі: ніхто не купує».

У вирішальні моменти історії Росія вже застосовувала схожі 
санкції до інших держав (Грузії, Молдови, Польщі, країн Балтії) і 
майже в усіх випадках вони не змінювали позиції, тож Кремль за-
знавав поразки.

Аманда Пол вважає, що «підписання Угоди про асоціацію має 
відбутися так швидко, як це взагалі можливо. Хоча воно може й не 
припинити залякувань із боку Росії, це буде їй чітким повідомлен-
ням і принаймні покладе край монотонним дебатам та дискусіям 
на відповідну тему... Драма, схоже, триватиме. Наприкінці ве-
ресня оцінюватимуть зусилля, докладені Києвом, щоб відповідати 
вимогам ЄС. Як результат – буде прийнято рішення: поставлять 
підпис під Угодою чи ні. Залишати її непідписаною ризиковано, – 
наголошує експерт. – Для росіян непідписана Угода про асоціацію 
України з ЄС буде подарунком».

Тиск на Молдову

Поки що погрози Москви на 
адресу Кишинева є недієвими, але 
вони можуть стати козирем у руках 
проросійської опозиції в Молдові, на 
думку експертів американського ана-
літичного центру.

«Посланцеві Путіна Дмітрію Роґо-
зіну не вдалося настільки вплинути на молдовський уряд, щоб той 
пішов на поступки. Він не дістав згоди Кишинева на відкриття ро-
сійського консульства у Тирасполі, на переоснащення там росій-
ських армійських частин або відкриття військового аеропорту. 
Молдовський уряд та ЄС є непохитними на шляху до укладення 
домовленостей про асоціацію, вільну торгівлю та візову лібералі-
зацію. Хоча економічні санкції РФ можуть дестабілізувати Мол-
дову економічно і стати козирем у руках комуністичної та русо-
фільської опозиції», – стверджують аналітики.

Під час свого останнього візиту до Молдови заступник керів-
ника уряду Російської Федерації Дмітрій Роґозін іще раз довів, 
що для Кремля суверенітет цієї країни існує лише на папері: 
«Уряд Росії регулярно йде на безпосередню співпрацю з Тирас-
полем, оминаючи Кишинів. Незаконна присутність російських 
військ так само заперечує суверенітет і територіальну цілісність 
Молдови на практиці».

Аналізуючи виступ Роґозіна, експерти стверджують, що він на-
тякає тамтешнім урядовцям на «зменшення популярності ЄС у Мол-
дові та зростання симпатій до Росії», яка «заохочує місцеві промос-
ковські партії вимагати дострокових виборів чи референдуму щодо 
зовнішньої орієнтації країни». Його промова демонструвала «пози-
цію РФ стосовно того, яку роль мають відігравати її тираспольські 
протеже в зовнішньополітичних рішеннях Кишинева».
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Молот і циркуль

Я
к усе було просто! Ще донедавна картина 
спостерігалася чітка й струнка: був 
Кремль зі своєю нестримною експансією, 
зокрема на українському напрямку, була 

українська влада, яка з Кремлем періодично за-
гравала, була українська опозиція, яка цьому 
чинила (або вдавала, що чинить) опір, і була ро-
сійська «несистемна» опозиція, яка нібито на-
магалася боронити демократичні цінності. Так 
тривало останні три роки, і здавалося, що на-
міри всіх сторін на тій регіональній шахівниці 
визначено надовго. Аж ось нещодавно все змі-
нилося: партія влади в Києві раптом нібито по-
чала відстоювати євроінтеграцію, і цього було б 
достатньо, щоби переглянути диспозицію.
Припустімо, у прозахідність нинішнього ре-
жиму я не вірю ані секундочки, це все тимчасові 
хитання за рецептами Бацьки, хоча варто ду-
мати, як ними скористатися. Тим часом у сусід-
ній країні сталася подія нібито локальна, а по 
суті, визначальна для її подальшого розвитку. 
Маю на увазі місцеві вибори, і не всі, а лише в 
столиці, де на посаду мера претендував моло-
дий технократ, випускник (ну, якщо точніше, 
колишній стажер) Єльського університету, ак-
тивний користувач ін-
тернету, борець із ко-
рупцією, потенційний 
політв’язень Алєксєй 
Навальний. Демокра-
тична громадськість, 
попри свою строка-
тість, загалом активно 
виступала за опонента офіційної влади. 
Окремі голоси, щоправда, застерігали проти 
популізму кандидата чи то на межі, чи то 
вже за межею ксенофобії, але загальна інтона-
ція була така: зараз ми відкусимо в дорослого 
дракона діляночку, а потім уже між собою роз-
беремося з юним дракошею.
Дракоша тим часом не стримувався й не надто 
дбав про політкоректність висловлювань на 
предмет відповідності західним цінностям. Уся 
кампанія була побудована на закликах боротися 
з корупцією (річ, звісно, корисна й духопід-
йомна, але нічого принципово нового – Путін 
теж нещодавно вирішив був обмежити апетити 
чиновників), а також перекрити доступ до 
Білокам’яної всіляких там мігрантів. Причому 
до останніх зараховано не лише представників 
незалежних держав, переважно середньоазій-
ських, а й власних співвітчизників із Кавказу. 
Те, що міг собі дозволити столичний маргінал 
або офісний хом’ячок, стало відтепер частиною 
публічного політичного дискурсу. Що з того, що 
господарський комплекс мегаполіса просто зу-
пиниться без таджицьких двірників, узбецьких 
вантажників і туркменських будівельників? Що 

з того, що кавказці є повноцінними громадя-
нами Федерації (останнє слово вже давно варто 
було би брати в лапки: Росія – то ніяка не феде-
рація, а жорстко вертикалізована унітарна дер-
жава), які мають право жити у своїй країні 
скрізь, де захочуть? Нарешті, чи варто було про-
ливати ріки крові, намагаючись утримати 
Чечню, щоби потім указувати її мешканцям 
своє місце?
Я спеціально відмовляюся обговорювати побу-
тові звички гарячих синів гір та трохи менш га-
рячих синів степів. Будь-яке середовище будь-
яких мігрантів є криміногенним за визначен-
ням, схожа проблема є скрізь у Європі, але вирі-
шувати її за допомогою китайської стіни або 
циркуля для вимірювання черепа – класика се-
редньовіччя. До того ж слід бути послідовним: 
не подобаються інородці – відпусти околиці, а 
потім дістань право фільтрувати охочих вли-
тися. А супутня риторика самого Навального та 
його оточення в цьому сенсі цілком категорична 
– чергові варіації на тему підведення з колін. 
«Вот тєбє, бабушка, і Юрьєв день!»
Побіжне знайомство з «навколонавальним» сег-
ментом російської блогосфери дещо приголом-

шує. Щоби не переван-
тажувати читача нега-
тивною енергетикою, 
викладу квінтесенцію: 
Путін – це ніякий не 
державник, його кін-
цева мета – лише ви-
вести за кордон 70 мі-

льярдів (що частково правда), державу він 
розгубив і занапастив, союзників від себе 
відвернув, Україну втратив, вгодовані старі 

еліти сидять на валізах (теж частково правда), а 
от тепер прийде до влади нова генерація 
30–40-річних (самому Навальному 37) – справ-
жніх патріотів, які повернуть Росії колишню ве-
лич, прикрутять гайки, покарають корупціоне-
рів (еге ж!), втихомирять чурок, покажуть сате-
літам (передусім хохлам) їхнє місце й змусять 
світ по-справжньому поважати відроджену Ім-
перію. З орлом чи серпом і молотом – там поди-
вимося.
Мушу визнати, досі я дещо недооцінював націо-
налістичні настрої в сучасній Росії. Мені здава-
лося, що їхній патріот нового зразка радше на-
лаштований відмовитися від геополітичних ру-
диментів на користь облаштування heartland. 
Виходить, не готовий. Дивіться уважно. Ви-
вчайте. Запам’ятовуйте. Завтра матимете справу 
з ним. Ви можете ще пошкодувати про Путіна! 

МУШУ ВиЗНАТи, ДОСІ  
Я ДещО НеДООЦІНЮВАВ 

НАЦІОНАЛІСТиЧНІ НАСТРОї  
В СУЧАСНІй РОСІї
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Хвора імперія
Посилення агресивності Росії на пострадянських 

теренах та міжнародній арені зумовлене 
наростанням системної кризи в самій РФ

У 
Росії дедалі помітнішими 
стають ознаки системної 
кризи. Негативні тенден-
ції наростають у демогра-

фічній, етнорелігійній (див. 
стор.  20), економічній (див. 
стор.  12), політичній сферах. На 
цьому тлі очевидними також є 
криза ідентичності, провал регіо-
нальної політики Путіна та поси-
лення відцентрових тенденцій на 
місцях (див. стор.  18). 

КЛАПТиКОВА ІМПеРІЯ
Чисельність етнічних росіян та 
інших європейських народів, які 
можуть бути легко ними асимі-
льовані, стрімко зменшується, 
тоді як азійських спільнот – 
швидко зростає. При цьому вони 
не лише витісняють етнічних ро-
сіян зі своїх національних респу-
блік, а й дедалі активніше освою-
ють у пошуках роботи міста й 
околиці Центральної Росії, що 
призводить до поширення націо-
налізму та ксенофобії поміж ти-
тульного етносу. Лишається не-
вирішеною проблема деколоніза-
ції, яка в сучасному цивілізова-
ному світі відбулася ще в другій 
половині минулого століття, а в 
РФ не завершилася. Нещодавно 
поштовх для широкої дискусії в 
тамтешній пресі з цього приводу 
дала стаття відомого економіста 
Владіслава Інозємцева «Що ро-

бити Росії з Кавказом і Сибіром, 
щоб їх не втратити». У ній, зо-
крема, переконливо доводиться, 
що сучасна Росія все ще лиша-
ється колоніальною державою, 
яка не просто живе за рахунок ре-
сурсів Сибіру, а й купує його ж ко-
штом щедрими дотаціями лояль-
ність північнокавказьких еліт. 
Наприклад, на землях за Уралом 
мешкає 20,3% жителів РФ, нато-
мість вони забезпечили у 2012 
році 68–75% усього експорту то-
варів із Росії та близько половини 
доходів федерального бюджету. 

На цьому тлі набирає роз-
маху рух за розширення прав 
регіонів аж до конфедералізації 
РФ або створення фактично не-
залежних республік, зокрема на 
основі їхньої економічної та гео-
графічної специфіки, навіть у 
регіонах, де переважають ет-
нічні росіяни чи значною мірою 
зрусифіковані люди іншого по-
ходження (див. стор. 18). При-
чому мотиви різні – від етноре-
лігійних особливостей до еконо-
мічного сепаратизму, спричине-
ного надмірною централізацією 
фінансових ресурсів, або від-
верто колоніальної експлуатації, 
як у випадку Сибіру (котрий при 
цьому відчуває гострий дефіцит 
коштів на розвиток інфраструк-
тури). Однак у сумі вони створю-
ють ситуацію, схожу на ту, що 

вже існувала в Російській імперії 
та Радянському Союзі перед їх 
розпадом. 

Безперечно, усі ці небезпечні 
для Кремля тенденції існують 
давно (хоч останнім часом і сут-
тєво поглибилися), проте сьо-
годні вони особливо актуальні з 
огляду на прогнозоване зрос-
тання економічних проблем 
(див. стор. 12) та дедалі хит-
кіші позиції режиму Путіна, а 
надто в столиці. Тиск і маніпу-
ляції під час виборів дають 
змогу утримувати ситуацію під 
контролем, однак нинішня ро-
сійська влада дедалі більше 
втомлює і дратує найактивні-
ший у соціально-політичному 
сенсі прошарок суспільства. А 
прогнозоване зменшення на-
фтодоларових надходжень до 
бюджету здатне змусити вийти 
на протести й широкі маси насе-
лення, переважна частина якого 
перебуває на утриманні дер-
жави і дотепер одержувала ста-
більні подачки від неї у вигляді 
підвищених пенсій та зарплат, а 
відтак усе ще демонструє лояль-
ність до режиму.

ЗбРОЯ ЗАМІСТЬ 
ВУГЛеВОДНІВ
Ці виклики змушують російське 
керівництво вкотре шукати нову 
консолідуючу ідею, здатну не 
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лише відвернути увагу громад-
ськості від наростання внутріш-
ніх проблем, а й простимулю-
вати економіку і водночас у по-
пулярний спосіб пояснити на-
роду «тимчасове погіршення» 
рівня життя. І, схоже, для вирі-
шення цього завдання воно не 
бачить альтернативи пошуку зо-
внішнього ворога та активізації 
зовнішньої експансії, передусім 
на пострадянському терені. Ак-
тивно насаджується російсько-
радянський культ армії та ВПК. 
Лише до 2020 року, як нещо-
давно заявив Дмітрій Роґозін, 
планується витратити $500 
млрд на державні замовлення і 
ще мінімум $100 млрд на модер-
нізацію виробничих потужнос-
тей військово-промислового 
ком плексу. Ця бліда подоба 
«гонки озброєнь», яку свого часу 
вів СРСР із США, важлива тому, 
що в межах наявної «привлас-
нюючої» соціально-економічної 
моделі, за якою розвивається 
Росія, путінський режим не має 
альтернативи ставці на ВПК та 
суміжні з ним галузі важкої ін-
дустрії, щоб бодай підтримувати 
стагнуючу економіку. 

Енергетичний сектор пере-
живає кризу, яка, найімовірніше, 
лише поглиблюватиметься під 
впливом останніх світових тен-
денцій, принаймні в найближчі 
10–15 років. Потенціал нарощу-
вання фізичних обсягів видо-
бутку та експорту нафтогазової 
сировини переважно вичерпано. 
А ставка на постійне і швидке (бо-
дай на рівні динаміки 2000-х) 
зростання цін на неї не виправдо-
вується у зв’язку з новими проце-
сами у світі, які відбуваються 
останнім часом. З одного боку, 
навіть за нинішнього рівня цін 
з’явилися альтернативні джерела 
(сланцеві нафта і газ, газогідрати, 
розширення видобутку вуглевод-
нів у важкодоступних районах, де 
раніше це було економічно неви-
гідно), які звужують нішу Росії на 
енергетичному ринку. З іншого – 
сповільнюються темпи зростання 
економік Китаю та Індії як осно-
вних факторів збільшення до не-
давнього часу світового попиту на 
сировину, зокрема енергетичні 
товари. Повноцінної ж заміни їм 
серед країн, що розвиваються, 
принаймні впродовж найближ-
чого десятиліття, не очікується 
(див. Тиждень, № 32/2013). 

Вочевидь, без зміни со-
ціально-економічної моделі РФ 

не знайти альтернативного дже-
рела зростання економіки, 
окрім військово-промислового 
комплексу. Однак військові «ви-
сокотехнологічні машини» за 
визначенням не здатні стати ін-
вестиційними ресурсами для 
зростання економіки в перспек-
тиві. 

НеПОСиЛЬНА НОША
Розвиток ВПК лише збільшува-
тиме тягар для економіки, бю-
джету і в кінцевому підсумку 
життя переважної частини гро-
мадян, а отже, потребує потуж-
ного мотиватора, який має зму-
сити їх не лише миритися з цим, 
а й підтримувати відповідний 
курс. Зважаючи на останні рі-
шення і заяви російської влади, 
вона переконана, що його мо-
жуть визначати лише нова по-
вномасштабна холодна війна, 
продовження нагнітання анти-
західної істерії загалом та агре-
сивніша експансіоністська полі-
тика. У цьому контексті ситуа-
цію, яка нині спостерігається до-
вкола Сирії, доцільно розгля-
дати як своєрідний перелом у 
відносинах Росії та Заходу (див. 
стор. 22). Вона має чіткі ознаки 
повернення до холодної війни 
зразка 1950–1980-х. 

Для сусідніх із РФ країн, а 
також тих регіонів, де в розвиток 
подій намагається втручатися 
Москва, «брязкання зброєю» 
створює суттєві ризики дестабі-
лізації ситуації і загрози націо-
нальній безпеці. Проте з по-
гляду майбутнього самої Росії 
спроби Путіна розпочати другу 
холодну війну зі США і Заходом 
видаються малоперспектив-
ними й можуть мати зворотний 
ефект. Насамперед різко зміни-
лося співвідношення потенціа-
лів Сполучених Штатів та Росії 
не на користь останньої, не ка-
жучи вже про пул їхніх дійсних 
чи ймовірних союзників. 

Росія наразі абсолютно не-
приваблива як союзник для 
будь-якої держави. Жодна кра-
їна не прагне інтеграції до ініці-
йованих нею структур із власної 
волі, а їх розширення відбува-
ється лише завдяки поєднанню 
в тих чи інших комбінаціях еко-
номічного, безпекового або полі-
тичного шантажу і тиску з боку 
Москви. Це добре ілюструє при-
мушування Грузії відмовитися 
від вступу до НАТО у 2008 році, а 
також Вірменії, України та Мол-

дови від асоціації з ЄС у 2013-му. 
«Союзниками» РФ переважно 
стають або її військові протекто-
рати, створені на окупованих те-
риторіях пострадянських дер-
жав, як-от Абхазія, Південна 
Осетія, Придністров’я, або дик-
таторські режими, що не здо-
були підтримки всередині кра-
їни й мають проблеми у відноси-
нах із навколишнім світом (Ми-
лошевич у Югославії наприкінці 
1990-х, Асад у Сирії зараз).

Втягуючись за таких обста-
вин у від початку непосильне 
протистояння зі США, а остан-
нім часом і ЄС та не бажаючи 
відмовлятися від обраної со-
ціально-економічної моделі Ро-
сії, Кремль наближається до си-
туації, яка у 1980-х роках оста-
точно підірвала економіку Ра-

дянського Союзу і, як наслідок, 
призвела до його розпаду СРСР. 
Причому проблема поглиблю-
ється тим, що РФ перебуває фак-
тично в цивілізаційній пастці, 
адже в неї немає успішного до-
свіду функціонування альтерна-
тивної моделі. А попередня 
спроба її впровадження чверть 
століття тому провалилася і за-
вершилася реставрацією тради-
ційної для Росії олігархічно-
люмпенської системи з вельми 
умовним «правом власності», 
браком реального ринку та пра-
вової держави, деспотично-
холопськими відносинами 
влади й суспільства. У цьому 
контексті можлива її трансфор-
мація з архаїчної імперії в пере-
січну національну європейську 
державу, вочевидь, буде вкрай 
болісною та потенційно небез-
печною для сусідніх країн і світу 
загалом. Це повинен нарешті 
зрозуміти Захід, особливо Єв-
ропа, яка завжди оцінювала РФ у 
короткостроковій перспективі, а 
не з погляду стратегії. А Україна, 
своєю чергою, має позбутися 
комплексів щодо свого північ-
ного сусіда, які заважають зро-
бити цивілізаційний вибір на ко-
ристь Європи. 

ВТЯГУЮЧиСЬ У НеПОСиЛЬНе 
ПРОТиСТОЯННЯ ЗІ США ТА ЄС, 
ПУТІН МОЖе НАбЛиЗиТи 
СиТУАЦІЮ, ЯКА НАПРиКІНЦІ 
1980-Х ПРиЗВеЛА ДО 
РОЗПАДУ СРСР
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Після газу 
Надмірно залежна від експорту енергетичної 
сировини російська економіка наближається до 
логічної, як для цієї моделі, глибокої рецесії

е
кономіка Росії впритул на-
близилася до системного 
спаду, який вкотре оголить 
усі недоліки наявної 

соціально-економічної моделі. 
Однак керівництво РФ зайняте 
пошуками нових джерел зрос-
тання в її межах, аби лише уник-
нути її кардинальної трансфор-
мації.

ЗОВНІШНІй СеКТОР
Російська економіка набагато 
менше залежить від експорту по-
рівняно з українською: за 
останні чотири квартали його 
частка до ВВП РФ становила 
лише 28%. Проте надмірною є 
залежність від вивезення енер-
горесурсів (нафти, газу та про-
дуктів їх переробки), що переви-
щує 16% ВВП та 58% загального 
експорту. У результаті стагнації 
фізичних обсягів експорту енер-
гетичної сировини та зниження 
останнім часом цін на неї в пер-
шій половині 2013 року відбу-
лося й зменшення загальних об-
сягів експорту. Натомість імпорт 
і далі зростає (на 7,9% у першому 
півріччі 2013-го). У результаті 

торговельний баланс стрімко па-
дає, хоча наразі все ще залиша-
ється позитивним (див. «Дис-
пропорції зовнішньої тор-
гівлі»). За останні чотири квар-
тали він знизився на $44 млрд 
(або 26%). Це було б не такою ве-
ликою проблемою, якби Росія 
використовувала раніше отри-
мані нафтодолари ефективніше. 
Наприклад, Об’єднані Арабські 
Емірати (ОАЕ) скеровують до-
ходи від нафти та газу в розбу-
дову сучасної транспортної та ту-
ристичної інфраструктури. Ка-
захстан – у Фонд національного 
добробуту «Самрук-Казина», 
створений для підвищення кон-
курентоспроможності еконо-
міки та підтримання останньої в 
умовах несприятливої зовніш-
ньої кон’юнктури. Він володіє в 
країні активами на $102 млрд 
(52% ВВП), що забезпечує високу 
динаміку розвитку країни. Нато-
мість у Росії хоча і є свій Фонд на-
ціонального добробуту, але він 
бюджетний і його активи ста-
новлять лише 4,3% ВВП. Тож 
дія льність такого фонду не має 
нічого спільного зі стимулюван-

ням економіки, а чимала час-
тина доходів від експорту енер-
гоносіїв спрямовується деінде. 
Значною мірою знову виво-
дяться за кордон кількома кана-
лами.

По-перше, відбувається 
масштабне викачування капі-
талу в офшори. Трійка країн, у 
які потрапляє найбільше пря-
мих інвестицій із Росії, – Кіпр, 
Нідерланди та Британські Вір-
гінські острови. За даними 
Банку Росії, на початок 2012-го 
запас прямих інвестицій із РФ у 
ці країни становив $225 млрд, 
або 65% усіх її зовнішніх капіта-
ловкладень, а відплив коштів до 
них за минулий рік перевищив 
$30 млрд. Це в 13 разів більше, 
ніж у країни СНД разом узяті. 
Частина грошей повертається у 
вигляді зворотних інвестицій, 
однак значна їхня кількість уже 
ніколи Росію не побачить. Це 
при тому, що розвиток її еконо-
міки потребує великих капітало-
вкладень. 

По-друге, відбувається тіньо-
вий відплив капіталу. Центро-
банк Росії вже тривалий час від-
стежує так звані сумнівні опера-
ції – торговельні або фінансові 
угоди, у результаті яких гроші 
покидають країну в обмін на 
фіктивний імпорт товарів або 
купівлю цінних паперів, які на-
справді мають нульову вартість. 
Обсяг таких оборудок торік ста-
новив $39 млрд. Отже, частина 
нафтодоларів замість того, щоб 
сприяти розвиткові внутрішньої 
економіки, вивозиться за кор-
дон. Правлячий режим толерує 
це, попри свою показну жор-
сткість, вочевидь, тому, що має 
безпосередній особистий ін-
терес. 

Врешті, РФ свідомо викорис-
товує частину нафтодоларів для 
зміцнення впливу у світі. На се-
редину 2013-го золотовалютні 
резерви Банку Росії становили 
$514 млрд – цієї суми достатньо, 
щоб у коаліції, скажімо, з Ки-
таєм вплинути навіть на ринок 
державного боргу США. Фінан-
совий сектор, окрім Центро-
банку, акумулював вимоги до не-
резидентів майже на $300 млрд, 
половину з яких накопичили 
вже після кризи 2008–2009 ро-
ків. Ці гроші використовують 
для надання кредитів іншим 
державам, зокрема Україні, та 
розвитку в них російських бан-
ківських мереж. Таке просу-
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ДИСПРОПОРЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
За п’ять років після спаду млявий розвиток економіки Рос	 не дав змоги помітно наростити ані доходи 
від експорту енергонос	в, ані неенергетичні експортні надходження. Натомість зростання імпорту разом 
із падінням виручки від вивезення нафти, газу та нафтопродуктів зменшує торговельний профіцит РФ, 
підриваючи � фінансову міцність.

$ млрд

За даними Центрального банку РФ, oanda.com
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Експорт енергонос�в 
(нафта, природний газ, 
нафтопродукти)
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Середній обмінний 
курс (права шкала)
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вання дає змогу РФ отримувати 
політичні дивіденди у третіх 
країнах в обмін на недопущення 
дестабілізації місцевих фінансо-
вих секторів. Разом із кількома 
десятками мільярдів доларів 
прямих інвестицій, на які росі-
яни купили бізнес у слабших 
державах, що розвиваються, зо-
внішні активи фінансового сек-
тору – це ресурс, який вони в об-
мін на політичний вплив розпо-
рошують поміж перехідними 
економіками, замість того, щоб 
витрачати на власне народне 
господарство.

Отже, одержуючи значні до-
ходи від нафти й газу, Росія вкрай 
неефективно ними розпоряджа-
ється. Це сталий атрибут моделі 
розвитку її економіки останніх 
років. Якби ті кошти спрямувати 
на стимулювання зростання в ре-
альному секторі, то й економіка 
була б у значно кращому стані, 
аніж тепер. Наразі ж якщо торго-
вельне сальдо РФ і далі знижува-
тиметься, росіянам доведеться 
або перегляну ти напрями 
використання наф тодоларів, або 
дедалі болісніше переживати 
чергову кризу, яку спричинятиме 
кожне падіння цін на енергоносії. 
Проте альтернативний розвиток 
невигідний владі, оскільки зу-
мовлюватиме появу дедалі біль-
шої кількості фінансово незалеж-
них та соціально активних лю-
дей, які не миритимуться з ни-
нішнім керівництвом Росії та 
його політикою. 

ДеРЖАВНІ ФІНАНСи ТА 
бАНКи
Державні фінанси Росії цілком 
функціонують у руслі, в якому пе-
ребуває платіжний баланс. Кон-
солідований бюджет РФ (разом із 
позабюджетними фондами) ве-
ликою мірою залежить від подат-
ків та зборів, отриманих від на-
фтогазової галузі (див. «Паро-
стки бюджетної кризи?»). За 
перше півріччя цього року їх зі-
брано на 3,3 трлн руб, що на 3,3% 
менше, ніж за аналогічний пе-
ріод 2012-го. Бюджет наразі вда-
ється звести із профіцитом, однак 
він уже не може нарощувати фі-
нансову міць, яка формувалася 
способом багаторічного акуму-
лювання різниці між доходами та 
видатками і становить майже 10 
трлн руб. на рахунках Центро-
банку та комерційних банків РФ.

Тим часом через стагнацію 
надходжень від нафтогазового 

сектору в економіці Росії виника-
ють деякі побічні ефекти. Слід 
зауважити, що у своїй політиці 
Кремль орієнтується на високий 
рівень соціальних виплат, які ра-
ніше постійно зростали. Це за-
безпечується прямо через бю-
джет (у першому півріччі ви-
трати на оплату праці, пенсії та 
соціальну допомогу становили 
51% видатків консолідованого 
бюджету), а також опосередко-
вано – через низьке оподатку-
вання доходів населення (осно-
вна ставка ПДФО дорівнює 13% і 
є однією з найнижчих у світі). 
Тому соціальні стандарти в Росії 
досі були відносно високі: за ре-
зультатами ІІ кварталу 2013-го 
середня зарплата становила 
$956, а пенсія – $316. Та якщо ра-
ніше ці показники щороку піді-
ймалися більш як на 20%, то 
впродовж останніх чотирьох 
кварталів пенсії зростають міні-
мально, а зарплати за темпом 
свого збільшення не вельми ви-
переджають ціни (див. «Хліба 
і видовищ»). Така динаміка 
пенсійних виплат, які більше, 
ніж заробітки залежать від бю-
джету, свідчить про те, що влада 
коригує плани відповідно до 
кон’юнктури цін на енергетичні 
товари та доходів їх виробників. 
Зауважимо: дотепер зростання 
соціальних виплат убезпечувало 
Кремль від масової підтримки 
населенням опозиційних висту-
пів та стихійних протестів. Якщо 
номінальні зарплати й пенсії пе-
рестануть зростати, а вимушена 
девальвація рубля через відмову 

офіційної Москви економити 
з’їсть суттєву їх частину, ситуа-
ція може кардинально зміни-
тися.

Водночас бюджет РФ витра-
чає значні суми на державну ад-
міністрацію, оборону, безпеку та 
контроль за правопорядком. 
Згідно з результатами першого 
півріччя 2013 року, витрати на 
перелічені статті становили $84 
млрд (24% видатків бюджету). 
Зрозуміло, що частина цих гро-
шей іде також на забезпечення 
впливу Росії за кордоном, та й на 
внутрішньому спокої Кремль на-
вряд чи економитиме. Тож па-
діння доходів бюджету РФ може 
поставити державу перед вибо-
ром: або відмовлятися від зон 
впливу у світі й зменшувати їх 
фінансування, або скорочувати 
соціальні виплати, збільшуючи 
видатки на придушення непо-
кори.

У ситуації, коли торговель-
ний баланс падає, капітал і на-
далі виходить із Росії незмін-
ними темпами, а бюджет в умо-
вах стагнації надходжень не бере 
на себе функцію стимулювання 
економіки (у першому півріччі 
2013-го видатки на економіку 
становили лише 10% від усіх за-
галом), підживити її необхід-
ними обсягами мали б банки. 
Однак вони зайняті розширен-
ням своєї присутності в зару-
біжжі, тому спрямовують туди 
більші фонди, ніж на кредиту-
вання підприємств усередині Ро-
сії. Зокрема, в першому півріччі 
приріст вимог російських банків 

2007       2008              2009   2010                 2011                2012           2013

НАФТОВА ГОЛКА
Велика залежність бюджету та платіжного балансу від успіхів нафтогазового сектору призводить до високої 
кореляц� між ціною нафти та розвитком російської економіки. Наразі завдяки акумульованим ресурсам 
Росія уникає падіння ВВП. Але чи надовго іх вистачить?

*Дані розраховано на основі спотових цін на нафту WTI та щомісячних цін на російський природний газ на німецькому кордоні 
За даними Федеральної служби державної статистики РФ, indexmundi.com; власні розрахунки
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до нерезидентів становив 1,7 
трлн руб, а їхній кредитний 
портфель у корпоративному сег-
менті виріс лише на 1,4 трлн руб 
(4,6% ВВП). Цього обсягу креди-
тування разом із 1,1 трлн руб 
(3,7% ВВП) приросту нових кре-
дитів, виданих домогосподар-
ствам, було б цілком достатньо 
за нормальних часів, але в ни-
нішніх умовах замало. Відтак 
внутрішній попит у Росії перехо-
дить у стагнацію, що може неза-
баром перерости у рецесію.

РеАЛЬНий СеКТОР
Усі ці тенденції та пропорції в 
розвитку інституційних секторів 
економіки вже дістали відобра-
ження в показниках реального 
сектору. У ІІ кварталі 2013-го 
темп приросту ВВП становив 
скромні 1,2%, а приріст промис-
ловості впродовж цього року вже 
кілька разів демонстрував нега-
тивні результати за місяцями 
(див. «Нафтова голка»).

Рецесія в російській еконо-
міці ще не почалася, однак на її 
наближення вказують кілька 
деталей. По-перше, за січень – 
червень 2013-го прибутки вели-
ких та середніх підприємств Ро-
сії зменшилися на 23%. Падіння 
прибутковості сталося прак-
тично в усіх галузях. Це не 
дивно, адже на тлі погіршення 
економічної кон’юнктури впро-
довж останніх кварталів середні 
зарплати зростають швидше, 
ніж продуктивність праці. З од-
ного боку, це призводить до зни-
ження рентабельності. Із дру-
гого – зменшується конкурен-
тоспроможність значної час-
тини російського бізнесу. 
Останню тенденцію чітко де-
монструють показники неенер-
гетичного експорту. Попри не-
значне його зростання, частка у 
ВВП за останні чотири квартали 
зменшилася від 12,3% до 11,9%. 
Тож із утратою конкурентних 
позицій, російський неенерге-
тичний експорт губить і темпи 
зростання.

По-друге, стагнація сукуп-
ного попиту вже вплинула на 
будівництво. Реальна валова до-
дана вартість, вироблена га-
луззю у ІІ кварталі цього року, 
знизилася на 3,9% порівняно з 
аналогічним періодом мину-
лого року. Цей показник став 
найгіршим за період післякри-
зового відновлення. Зрозуміло, 
що падіння в будівництві відо-

бражає спад в інвестиціях – і 
динаміка широкого переліку то-
варів інвестиційного попиту це 
підтверджує. Це безпосередньо 
позначилося, зокрема, на ма-
шинобудуванні України, яка ви-
возить до Росії значною мірою 
саме такі товари.

По-третє, зменшення ви-
робництва товарів інвестицій-
ного попиту в комплексі зі 
стагнацією у виробництві то-
варів споживчого попиту при-
звело до того, що переробна 
промисловість РФ у ІІ кварталі 
скоротила випуск на 1,3% рік 
до року. Хоча це незначне па-
діння, однак воно продовжує 
тенденцію сповільнення, яка 
триває ще від 2012-го. Не ви-
ключено, що найближчим ча-
сом спад у галузі пришвид-

шиться й пошириться на ре-
шту промисловості країни.

Єдина можливість відновити 
високі темпи розвитку народ-
ного господарства Росії за ни-
нішньої соціально-економічної 
моделі – це дальше стрімке зрос-
тання цін на енергоносії. Але 
ймовірнішим бачиться сценарій 
падіння російської економіки, 
яке продемонструє її неефектив-
ність і необхідність кардиналь-
них змін. Кремль ніяк не хоче 
цього визнавати, а можливо, 
просто боїться, бо в теперішніх 
умовах будь-яка трансформація 
економічної системи неодмінно 
призведе до швидкого зростання 
російського середнього класу – 
рушія змін, які, звісно, загрожу-
ватимуть стабільності режиму 
Путіна. 

ХЛІБА І ВИДОВИЩ
Російська влада традиційно намагається забезпечити лояльність електорату до себе, створюючи видимість 
благополуччя. Зокрема, соціальні виплати зростають, випереджаючи не лише індекс споживчих цін (ІСЦ), 
а й дефлятор ВВП (показує здатність бізнесу платити дедалі вищі зарплати). Ця тенденція рано чи пізно приз-
веде до втрати російським бізнесом конкурентоспроможності, яка вже проявляється в платіжному балансі. 
Водночас пенс в РФ зараз зростають навіть повільніше, ніж ціни. Це доводить, що бюджету чимраз складніше 
забезпечувати підвищення соціальних стандартів.

За даними Федеральної служби державної статистики РФ; власні розрахунки
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ПАРОСТКИ БЮДЖЕТНОЇ КРИЗИ?
Через високу залежність від доходів нафтогазового сектору та зростання соціальних 
стандартів бюджет РФ уже не має тих профіцитів, які були до кризи. Якщо доходи 
виробників енергонос�в почнуть падати, через кілька років Рос� загрожуватиме 
системна бюджетна криза.

% ВВП % ВВП

За даними Федерального казначейства РФ, Федеральної служби державної статистики РФ; власні розрахунки
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Липова федерація 
Неоколоніальна регіональна політика Кремля призводить  
до деградації регіонів та їх поступової депопуляції  

Цей рік має всі шанси стати 
невдалим для Росії. Різке 
падіння темпів зростання 
економіки майже до ну-

льових показників (1,8%, за про-
гнозом Міністерства економіч-
ного розвитку РФ), відплив вели-
чезних обсягів капіталу за кордон 
($50 млрд до кінця року, за оцін-
ками експертів), посилення від-
центрових тенденцій у регіонах, 
загострення міжнаціональних і 
міжконфесійних відносин – усі ці 
чинники є ознакою серйозної 
внутрішньополітичної кризи ре-
жиму путінської «керованої де-
мократії».

НА ФІНАНСОВОМУ ПОВІДКУ 
КРеМЛЯ 
Найболючіше ця криза виявля-
ється на регіональному рівні. Го-
ловна її причина – гіперцентралі-
зація управління і фінансів. До-
слідження фонду «ИНДЕМ» до-
вели очікувану, враховуючі су-

часні тенденції російського дер-
жавотворення, залежність: що 
більше влади концентрується в 
руках Москви, то сильніше роз-
риваються горизонтальні зв’язки 
між регіонами, сповільнюється 
розвиток підприємництва та ін-
новацій, а відтак погіршуються 
стан економіки і демографічна 
ситуація. 

Незалежно від державного 
устрою в більшості розвинених 
країн світу відбувається децен-
тралізація – делегування частини 
повноважень центральної влади 
на місця, а також інститутам гро-
мадянського суспільства. Ці тен-
денції лише незначною мірою за-
чепили Росію. З одного боку, 
було ратифіковано Європейську 
хартію місцевого самовряду-
вання (1998 року), проведено ре-
форму місцевого самовряду-
вання, у ході якої кількість муні-
ципалітетів подвоїлась і відбу-
лося законодавче розмежування 

повноважень Федерації, регіонів 
та місцевого самоврядування з 
передачею більшої частини 
соціально-економічних функцій 
на регіональний рівень. 

З іншого – зміни в податковій 
системі й системі міжбюджетних 
відносин позбавили регіони і му-
ніципальні утворення реальної 
економічної бази для розвитку 
своїх територій, зробивши їх ціл-
ковито залежними від Біло ка-
м’яної. Законодавство Росії за фе-
деральним бюджетом закріплює 
близько 70% податкових доходів і 
100% митних зборів. Отже, у су-
марних доходах держави суб’єкти 
РФ і муніципальні утворення ма-
ють максимум 20%.

У ще більш залежному фінан-
совому становищі перебувають 
муніципалітети. За інформацією 
Міністерства регіонального роз-
витку РФ, частка власних доходів 
останніх без урахування допо-
моги з бюджетів інших рівнів у 
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середньому дорівнює 29%, а посе-
лень – 20%. Таким чином, муні-
ципалітети та поселення на 70–
80% залежать від дотацій і субси-
дій із бюджетів вищого рівня. 
При цьому середній бюджет по-
селення становить лише 4,57 млн 
руб. Цих коштів заледве вистачає 
на утримання місцевого бюро-
кратичного апарату. 

Бюджетна система, яка скла-
лася в Росії 12 років тому, пара-
доксальна: за традиційно профі-
цитного федерального бюджету 
майже всі регіони та муніци-
пальні утворення потерпають від 
недофінансування. У 2007-му до-
норами, тобто регіонами, які не 
отримували дотацій на вирівню-
вання бюджетної забезпеченості, 
були 19 суб’єктів РФ. 2012-го їх 
уже налічувалося лише 11 (Татар-
стан, Москва, Санкт-Петербург, 
Московська, Ленінградська, Са-
халінська, Самарська, Тюменська 
області, Ненецький, Ханти-
Мансійський і Ямало-Ненецький 
автономні округи). Наявна ж сис-
тема розподілу податків і міжбю-
джетних відносин у Росії позбав-
ляє регіони та муніципалітети 
стимулів для розвитку й створює 
ситуацію, за якої бути дотацій-
ною територією вигідно.

Експерти зазначають, що ра-
зом із часткою доходів, які центр 
відбирає в регіонів, зростає й об-
сяг зобов’язань, котрі наклада-
ються на їхні бюджети. Достатньо 
сказати, що і виконання передви-
борчих обіцянок Владіміра Пу-
тіна (зокрема, підвищити зарп-
лату вчителям) знову ж таки по-
кладено на суб’єкти РФ. 

З кожним роком у регіональ-
них бюджетах збільшується 
частка поточних витрат і змен-
шуються видатки на інфраструк-
туру. Якщо 2007-го на перші при-
падало 77%, а на другі 23%, то 
2012-го це співвідношення стано-
вило 87% і 13%. У низці регіонів – 
Володимирській, Курганській, 
Мурманській, Тульській облас-
тях, а також Карелії – витрати на 
поточні зобов’язання переви-
щили 93%. 

ПОДАТКОВий  
ТЯГАР ДЛЯ РеГІОНІВ  
Навіть із тими податками, які 
сьогодні потрапляють назад до 
бюджетів суб’єктів РФ, ситуація 
видається катастрофічною. На-
приклад, надходження від по-
датку на майно фізичних осіб, які 
повертаються в стовідсотковому 

обсязі, навіть не покривають ви-
трат на його збір. Є побоювання, 
що в умовах погіршення еконо-
мічної ситуації великі платники 
податків можуть зажадати назад 
сплачені ними раніше податки на 
прибуток як аванс. 

Наслідком такої неоколоні-
альної податкової політики є ве-
личезний розрив між замож-
ними і бідними регіонами РФ. 
Експерти американського Націо-
нального бюро економічних до-
сліджень проаналізували стано-
вище 1503 регіонів у 82 країнах 
світу, щоб зрозуміти, наскільки 
однорідним є їхній регіональний 
розвиток. У середньому найбагат-
ший регіон однієї держави вия-
вився в 5,2 раза заможнішим за 
найбідніший. У Росії ж доходи 
населення в найбагатшому регі-
оні у 25 разів вищі, ніж у найбід-
нішому. Більший розрив зафіксо-
вано тільки у Венесуелі й Таї-
ланді.

Природа дотаційності пере-
важної частини регіонів і муніци-
палітетів РФ криється в характері 
розподілу податків за рівнем 
влади та специфіці міжбюджет-
них відносин. Невідповідність 
встановлених податків видатко-
вим зобов’язанням – характерна 
риса і причина вертикального 
дисбалансу російської бюджетної 
системи. За федеральним цен-
тром закріплені найважливіші по-
датки: ПДВ, митні платежі й по-
даток на видобуток корисних ко-
палин. 

За регіонами ж залишили 
тільки три види фіскальних пла-
тежів: транспортний, податок на 
майно юридичних осіб і податок 
на гральний бізнес (останній уза-
галі втратив свою актуальність). 
Місцеві податки, за даними Мі-
ністерства регіонального розви-
тку Росії, 2009 року становили 
лише 3,8% у сукупних доходах ре-
гіональних бюджетів. 

Брак коштів у бюджетах не 
дає змоги регіонам і муніципаль-
ним утворенням вибудовувати 
власну інвестиційну політику, 
спрямовану на розвиток своїх те-
риторій. Вдосконалювати тран-
спортну і соціальну інфраструк-
туру без федеральних субсидій не 
здатні навіть міста, які мають ста-
тус обласних центрів. Замість 
того щоб передати кошти з феде-
рального рівня на регіональний і 
муніципальний та зменшити де-
фіцитність їхніх бюджетів, влада 
надалі урізає їх фінансування.

РОСІйСЬКий ВІДКУП ЧеЧНІ
Водночас украй несправедливою 
є бюджетна забезпеченість на ре-
гіональному рівні. Хоч як пара-
доксально, часто найбільш дота-
ційні регіони характеризуються 
високою бюджетною самодостат-
ністю. Так, бюджетна забезпече-
ність Чеченської Республіки ста-
новить 51,2 тис. руб. на особу, у 
той час як 90,1% її бюджету – фе-
деральні трансферти. Натомість у 
Челябінській області вона удвічі 
менша – лише 25,8 тис. руб., а 
федеральні трансферти в її бю-
джеті становлять тільки 21%. Ін-
ший приклад: бюджетна забезпе-
ченість Іркутської області – 32,8 

тис. руб., а сусідньої Бурятії – 38,3 
тис. руб., хоча остання дотується 
федеральним центром на 60,1%, 
а перша – тільки на 24,9%. Не в 
останню чергу така ситуація ви-
кликає в більшості суб’єктів РФ 
бажання бути дотаційними регіо-
нами, а не донорами.

Досвід найрозвиненіших у 
світі федерацій (США, ФРН) по-
казує, що податок на додану вар-
тість є основою формування регі-
ональних бюджетів. Однак, на 
відміну від міжнародної прак-
тики, Бюджетний кодекс РФ за-
кріплює ПДВ повністю за феде-
ральним центром, що і є перед-
умовою дотаційності майже всіх 
її регіонів. 

Концентрованим виявом 
кри    зи регіональної політики є й 
демографічна ситуація в суб’єк-
тах РФ. На думку російського де-
мографа Євґєнія Андрєєва, ре-
зультати перепису населення 
2010 року внаслідок помилок ста-
тистики були завищені на 2,3 
млн. А відтак можна говорити 
про подальшу депопуляцію насе-
лення РФ. Його приріст торік 
спостерігався лише в 29 регіонах, 
у той час як у 54 його кількість 
зменшувалася. 143-мі ль йонне 
населення Росії, за більшістю 
прогнозів, імовірно, зменшиться 
до 2030 року майже на 10%. Пе-
редусім це станеться за рахунок 
етнічних росіян. 

ЗА ПРОФІЦиТНОГО 
ФеДеРАЛЬНОГО бЮДЖеТУ 
МАйЖе ВСІ РеГІОНи  
ТА МУНІЦиПАЛЬНІ 
УТВОРеННЯ ПОТеРПАЮТЬ 
ВІД НеДОФІНАНСУВАННЯ 
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КОРМИТь 
МОСКВУ!» 
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під прапорами 
Інгерманландії, 
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сепаратистські 
конотації
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Примари дезінтеграції
Посилення відцентрових тенденцій у РФ, спричинене кризою 
регіональної політики Кремля, ставить перед ним нові виклики

Р
егіональна управлінська 
криза, що нині спостеріга-
ється в Росії, провокує ви-
никнення й наростання 

відцентрових тенденцій. Прояв-
ляються вони по-різному: від 
мирних форм протесту проти 
необмеженого диктату Москви у 
вигляді громадських ініціатив та 
рухів до терактів. Найбільшим 
сюрпризом для Кремля стало 
посилення сепаратизму в регіо-
нах, де більшість становлять ет-
нічні росіяни: Калінінградська 
область, Санкт-Петербург із Ле-
нінградською областю, Урал, Си-
бір і Далекий Схід.

ІНГеРМАНЛАНДиЗАЦІЯ 
РОСІї
2010 року Владімір Путін, ряту-
ючи від банкрутства завод  
«АвтоВАЗ», запровадив забо-
ронні мита на ввезення вживаних 
автомобілів і тим самим завдав 
удару по важливому для жителів 
Калінінградської області сектору 
зайнятості. Масові протести, які 
спалахнули після цього, нагадали 
підприємцю Сєрґєєві Паську про 
ідею перетворення області на 
Балтійську Республіку під протек-
торатом ЄС. Планували, що нова 
держава буде лише формально 
пов’язана з Росією і запровадить у 
себе верховенство права за євро-
пейським зразком, адже його від-
сутність бачилася в регіоні осно-
вним джерелом проблем.

Загрозу наростання сепара-
тизму там підтверджують і соціо-
логічні дані. Так, у березні Всеро-
сійський центр вивчення громад-
ської думки провів опитування, в 
ході якого 10% місцевого насе-
лення заявили про необхідність 
виходу Калінінградської області 
зі складу РФ. Ще 20% допускають 
такий сценарій розвитку подій як 
можливий.

Виникають навіть ідеї ство-
рення з Петербургу й західної час-
тини Ленінградської області неза-
лежної держави, тобто відро-

дження Інгерманландії (так до за-
воювань Пєтра I називалася 
шведська провінція, що там існу-
вала).

Кремлівські функціонери з 
усією серйозністю поставилися 
до петербурзьких демонстрацій 
під гаслом «Хватит кормить Мо-
скву!», учасники яких вийшли 
на вулиці з жовто-синіми інгер-
манландськими прапорами. 
Сильне враження справили й 
фанати місцевої футбольної ко-
манди «Зеніт», які вивісили 
гасла на підтримку цього дер-
жавного проекту під час матчу з 
московським «Динамо».

Іще один проект російських 
сепаратистів – Уральська Респу-
бліка зі столицею в Єкатерин-
бурзі, яка прожила лише п’ять мі-
сяців на початку 1990-х. Ініціато-
ром її створення був губернатор 
Едуард Россєль, котрий хотів та-
ким чином виторгувати в Москви 
більше прав. 25 квітня 1993-го на 
референдумі щодо проголо-
шення на території Свердлов-
ської області Уральської Респу-
бліки 83% громадян проголосу-
вали за цю ідею, і явка тоді стано-
вила 67% (для порівняння: на 
парламентських виборах 2011 
року її показник у регіоні дорів-
нював лише 51%).

За правління Путіна ця ідея 
знову актуалізувалась, адже, як 
кажуть місцеві підприємці, крем-
лівські чиновники буквально гра-
бують Урал. А відбирати в нього є 
що: на величезній території із 
15-мільйонним населенням скон-
центровано 70% природних ба-
гатств, завдяки яким Москва, 
куди переводять більшість дохо-
дів і податків, забезпечує собі не-
бідне життя. У соцмережах навіть 
з’явилася група під назвою «Фе-
деративная Республика Великий 
Урал». Її учасники (а таких понад  
8,5 тис.) виступають за інтегра-
цію регіонів Великого Уралу, роз-
діленого між РФ і Казахстаном, і 
формування там єдиного еконо-
мічного, політичного та культур-
ного простору – від Арктики до 
Каспію і Аралу.

«ВСе Мы СибиРЯКи»
Найбільш загрозливою для 
Кремля може бути активізація 
сепаратистських рухів у Сибіру, 
відокремлення якого зменшило 
б територію РФ удвічі. Ці тенден-
ції накреслились іще в середині 
2000-х. Тоді в результаті регіо-
нальних виборів у Іркутській об-
ласті до місцевих законодавчих 
зборів під другим номером по-
трапив рух «За родное Прианга-
рье». А 2006 року на сесії Міжре-
гіональної асоціації «Сибирское 
соглашение» частина місцевих 
лідерів висловила різку критику 
на адресу федерального центру. 
Зокрема, губернатор Томської 
області Вік тор Крєсс заявив «о 
насущной необходимости регио-
нам Сибирского федерального 
округа осознать свои особые 
интересы и для их защиты и 
обеспечения объединиться в 
особый субъект Федерации». А 
його іркутський колега Алєк-
сандр Тішанін висловився 
прямо, у стилі «сибірських наці-
оналістів»: «Все мы – одна си-
бирская нация».

Отож-бо в діяльності Дмітрія 
Вєрхотурова, який розроб ляє 
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«концепцію сибірської нації» і 
пропонує створити Сибірську ав-
тономну область, що перебувала 
б у конфедеративних зв’язках із 
Росією, зацікавлені не тільки 
його прихильники на регіональ-
них інтернет-ресурсах, а й пред-
ставники місцевої еліти. Із їх-
ньою підтримкою, зокрема, був 
розроблений словник сибірської 
мови.

У червні 2007 року лідер 
«Областнической аль тер на-
тивы Сибири» Міхаіл Кулєхов 
опублікував на московському 
сайті огляд «Доживет ли Рос-
сийская Федерация до 2014 
года?». Він зазначав, що, за да-
ними соціологічних опитувань, 
проведених в Іркутську та Брат-
ську місцевим агентством «Кто 
есть кто», за автономію Сибіру 
виступали близько 60% опита-
них, а за його державну неза-
лежність – 25%. На запитання 
«Ким ви себе вважаєте: росія-
нином чи сибіряком?» 80% від-
повіли «сибіряком», і лише 12% 
– «росіянином». Варто, до речі, 
зазначити, що від третини до 
половини іркутян мають бурят-
ське або евенкійське коріння.

2010 року під час перепису 
населення багато жителів Си-
біру заявили, що їхня націо-
нальність – «сибіряк», однак 
чиновники намагалися запису-
вати таких людей росіянами.  
У відповідь найсвідоміші навіть 
вийшли протестувати на ву-
лиці з біло-зеленим сибірським 
прапором, зображенням свого 

федерального округу та напи-
сом «Покажем Москве Си-
бирь!».

бОРОТЬбА ЗА 
«СУВеРеНІТеТ»
Іще складніша ситуація в жителів 
Далекосхідного федерального 
округу: їх тільки 6 млн – на про-
тивагу 110-мільйонному насе-
ленню прикордонних провінцій 
КНР, звідки відбувається активна 
демографічна й економічна екс-
пансія на необжиті східні про-
стори Росії (див. Тиждень, № 
16/2013). Поруч із економічно 
успішними сусідами (Південна 
Корея, Японія, Китай) 20% жите-
лів Далекого Сходу РФ живуть за 
межею бідності.

Така ситуація склалася знач-
ною мірою внаслідок стриму-
вання Москвою розвитку регіону 
та проведення політики спільної 
колоніальної експлуатації цих 
територій разом із Пекіном. 
Влада Росії всіляко обмежує ді-
яльність своїх бізнесменів із Да-
лекосхідного округу на території 
КНР, паралізувавши економічну 
активність регіону, основою якої 
були «човники». Крім того, міс-
цеві жителі не можуть проба-
чити владі розгону виступу у 
Владивостоку наприкінці 2008-
го, де було задіяно привезений із 
Москви ОМОН. Оскільки демон-
странти несли прапори Японії, 
Кремль відчув сепаратистську 
змову, посиливши репресивний 
тиск на активістів Товариства 
ініціативних громадян Росії, яке 
є флагманом сецесіонізму на Да-
лекому Сході.

Мета діяльності цієї органі-
зації – повернути свободу під-
приємцям та місцевому само-
врядуванню, домогтися приве-
дення законів у відповідність зі 
специфікою регіонального спів-
робітництва з Китаєм. Лише ре-
алізація цих вимог, на думку 
представників руху, залучить 
іноземних інвесторів і загальмує 
відплив населення в європей-
ську частину Росії. Ініціатива 
уже домоглася перших успіхів: 
на останніх парламентських ви-
борах прокремлівська партія 
«Единая Россия» у федераль-
ному окрузі здобула на 20% 
менше голосів, ніж минулого 
разу, і громадські активісти де-
далі голосніше говорять відтак 
про перспективи створення Да-
лекосхідної Федерації у співп-
раці із Сибірським Союзом.

Зростає невдоволення й серед 
неросійського населення в регіо-
нах. Найнебезпечнішою ситуація 
є на Північному Кавказі. Майже 
щодня тут лунають постріли й 
вибухи, точиться справжня війна 
ісламістів за створення Імарату 
Кавказ. У цьому регіоні, за да-
ними експертів, торік від рук те-
рористів загинуло 659 осіб, 490 
було поранено, вчинено 182 те-
ракти (див. Тиждень, № 
24/2013).

Гострою залишається про-
блема сецесіоністських настроїв і 

в Татарстані. Він де-юре й дедалі 
більше де-факто не є суб’єктом 
Російської Федерації. Уже кілька 
років Конституційний суд РФ без-
успішно намагається змусити 
республіку привести свій Осно-
вний Закон у відповідність до за-
гальноросійського, вимагаючи, 
зокрема, вилучити положення 
про державний суверенітет. Од-
нак у Татарстані не поспішають 
виконувати рішення центру під 
різними приводами, аж до ство-
рення спеціальної групи вчених 
«для уточнення семантики слова 
«суверенітет».

Кремль не розуміє (чи не 
хоче розуміти) справжніх при-
чин кризи регіонального управ-
ління й не має наміру прово-
дити децентралізацію бюджет-
ної та податкової систем з метою 
подолання дотаційності регіо-
нів і збільшення їхньої ініціа-
тивності у вирішенні власних 
проблем. Замість проведення 
реформи регіональної політики 
Москва не перестає розігрувати 
карту «сепаратистських змов, 
фінансованих зі США», які ви-
являються чудовим аргументом 
на користь збереження сильної 
влади над суб’єктами Федерації 
та посилення репресій. Така ре-
акція аж ніяк не вирішить про-
блеми, хіба що сприятиме появі 
нових, радикальніших осеред-
ків опору всесильній гегемонії 
Кремля. 

НАйбІЛЬШ ЗАГРОЗЛиВОЮ 
ДЛЯ КРеМЛЯ МОЖе бУТи 
АКТиВІЗАЦІЯ 
СеПАРАТиСТСЬКиХ РУХІВ  
У СибІРУ, ВІДОКРеМЛеННЯ 
ЯКОГО ЗМеНШиЛО б 
ТеРиТОРІЮ РФ УДВІЧІ



ДЕНь МОСКВИ. 
В останні роки 
відзначання 
мусульманських 
свят у Москві 
супроводжу -
ється пере-
криттям руху 
в центрі міста 
на десятки 
кілометрів 
від Соборної 
мечеті. 
Зокрема, 
8 серпня у 
святкуваннях 
Ураза-байрам 
взяли участь 
понад 150 тис. 
мусульман
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Дерусифікація
Реваншистська політика Кремля на пострадянських теренах та 
прагнення й надалі утримувати у своїй орбіті мусульманські народи 
лише посилюють етнорелігійну напруженість у Росії

Автор:  
Андрій Скумін

е
тнорелігійна палітра Росій-
ської Федерації впродовж 
останніх десятиліть стрімко 
змінюється в бік швидкого 

зростання азійського та іслам-
ського компонентів й одночас-
ного зменшення в країні кіль-
кості етнічних росіян та інших 
християнських європейських на-
родів (українців, білорусів, мол-
дован, болгар, греків), які доне-
давна були основними донорами 
поповнення титульного етносу в 
результаті процесів асиміляції. 

Між переписами 1989 та 2010 
років загальна чисельність меш-
канців Росії скоротилася лише на 
4,1 млн (зі 147 до 142,9 млн), а на-
званої вище групи європейських 
народів – на 12,7 млн (зі 126,9 до 
114,2 млн). Тоді як решта наро-

дів, переважно азійські мусуль-
манські, наростили за той час 
свою кількість майже в півтора 
раза – із 20,1 до 28,7 млн. І це не 
рахуючи кількох мільйонів тру-
дових мігрантів із Центральної 
Азії, Азербайджану, Китаю та ін-
ших країн. У липні 2013-го го-
лова Федеральної міграційної 
служби Росії Константін Ромода-
новскій заявив, що незаконних 
трудових мігрантів у країні понад 
3,5 млн осіб, ще 1,8 млн мають 
дозволи на роботу. Експертна ж 
оцінка чисельності трудових мі-
грантів у РФ – близько 10–11 млн. 
За збереження наявних тенден-
цій до 2030-го можна очікувати 
зменшення кількості росіян і 
найбільш піддатливих для асимі-
ляції ними європейських христи-
янських народів до 100 млн осіб 
та падіння їхньої частки в насе-
ленні РФ до рівня нижче ніж 

70%. Причому без урахування 
фактора нелегальних іммігран-
тів. У Москві вже 2012 року, за 
оцінками експертів, понад 40% 
дітей шкільного віку не були ет-
нічними росіянами. З низки на-
ціональних республік Північного 
Кавказу етнічні росіяни уже за-
раз або цілком витіснені, або їхня 
питома вага різко знизилася. 
Наприклад, 1989-го в Чечено-
Інгушетії вони становили 24,8%, 
а вже 2010-го – лише 1,9% у 
Чечні та 0,8% в Інгушетії. У сусід-
ньому Дагестані зафіксовано па-
діння за відповідний період із 
9,7% до 3,6%, у Кабардино-
Балкарії – з 32% до 22,5%, Пів-
нічній Осетії – з 29,9% до 20,6%. 
У Карачаєво-Черкесії, де 1979 ро-
ку росіяни взагалі становили 
більшість (45,1% проти 29,7% ка-
рачаївців), 2010-го їхня частка 
зменшилася до 31,6%. 



СИМВОЛ РОСІї.  
За результа-
тами другого 
етапу проекту 
«Росія 10», 
метою якого  
є вибір 
10 нових 
візуальних 
символів 
країни за 
допомогою 
народного 
голосування, 
друге місце 
посіла мечеть 
імені Ахмата 
Кадирова 
«Серце Чечні»
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Додаткові виклики традицій-
ній культурній матриці РФ ста-
новлять реставраційні проекти 
Путіна на пострадянських тере-
нах, які якщо й мають перспек-
тиву, то переважно у Централь-
ній Азії. Наприклад, у Таджикис-
тані та Узбекистані, які й зараз є 
найбільшими постачальниками 
трудових мігрантів до Росії, спо-
стерігається динамічне зрос-
тання населення. Тож якщо 
Кремлю таки вдасться втягнути 
до Євразійського союзу і ці дер-
жави, то частка росіян і русифіко-
ваних християнських європей-
ських народів у такому об’єднанні 
вже до 2030-го може лише незна-
чно перевищити 50%. Власне, зо-
крема, і з огляду на ці тенденції 
Москва нині докладає макси-
мальних зусиль, щоб інтегрувати 
до згаданого союзу Україну.

МеЧеТІ ЗАМІСТЬ ЦеРКОВ
Показово, що під час проведення 
останнього Всеросійського пере-
пису населення не було графи, у 
якій фіксувалася б релігійна на-
лежність мешканців РФ. Нато-
мість результати соціологічних 
досліджень та експертні оцінки 
свідчать, що держава стає дедалі 
менш християнською та дедалі 
більш ісламською. Так, за да-
ними Левада-Центру, лише за 
три роки (2009–2012) частка 
мешканців країни, які ідентифі-
кують себе як православні, зни-
зилася з 80% до 74%. За підра-
хунками експертів, на сьогодні 
в Росії проживає вже близько 
20 млн мусульман (не врахову-
ючи нелегальних мігрантів із 
країн Центральної Азії), зокрема 
на території Москви – понад  
2 млн. Тобто столиця РФ уже 
стала другим після Стамбула міс-
том Європи за чисельністю му-
сульман. Показовим фактом є ре-
зультати другого етапу проекту 
«Росія 10», метою якого є вибір 
10 нових візуальних символів 
країни за допомогою загальнона-
родного голосування: друге місце 
посіла мечеть імені Ахмата Кади-
рова «Серце Чечні».

Згідно з оприлюдненою в 
грудні 2012 року доповіддю На-
ціо нальної розвідувальної ради 
США, до 2030-го частка мусуль-
манського населення РФ збіль-
шиться з 14% до 19%, що може 
спричинити подальше зростання 
соціального та міжконфесійного 
напруження, ксенофобських на-
строїв. Деякі російські експерти, 

підтверджуючи обґрунтованість 
таких прогнозів, вважають, що 
влада має можливість змінити 
цю перспективу, активно залуча-
ючи робочу силу не з азійських 
країн, а з України, Білорусі, Мол-
дови тощо. Так вважає і значна 
частина російських виборців. За 
результатами опитування дослід-
ного центру порталу Superjob.ru, 
34% громадян переконані, що 
треба створювати преференції 
лише для мігрантів-росіян і ро-
сійськомовних, а приплив решти 
іноземців обмежувати. 

КАВКАЗЬКА бОМбА
Ліквідувавши націоналістичне 
підпілля Чечні на чолі з Масхадо-
вим, Басаєвим та іншими місце-
вими націоналістами й фактично 
повторно окупувавши респуб-
ліку, путінський режим заклав 
під себе бомбу відкладеної дії. 
Північнокавказькі угруповання 
міцно укорінилися не лише в еко-
номічній системі країни, а й у по-
літичній, часто диктуючи свої 
правила й подекуди витискаючи 
з певних схем і територій етніч-
них росіян. Сам Північний Кав-
каз дедалі більше перетворю-
ється на валізу без ручки, фінан-
совий тягар якої стає все важчим, 
а відчуження від решти Росії оче-
виднішим. Як засвідчив весня-
ний призов 2013 року, РФ досі не 
відновила мобілізації хлопців із 
Чечні й Дагестану до Збройних 
сил РФ. Під час весняного при-
зову лави російської армії попов-
нюються близько 150 тис. ново-
бранців, і щороку скликати таку 
кількість новачків стає дедалі 
важче. Водночас лише в Чечні на 
обліку у військкоматах на сьогод-
 ні перебуває вже близько 80 тис. 
осіб, готових іти служити в росій-
ські ЗС, аналогічна ситуація в 
Дагестані. Керівництво згаданих 
північнокавказьких республік не 
раз зверталося до федеральних 
органів РФ з проханням провести 
мобілізації. У 2013-му 11 депута-
тів Думи від Дагестану навіть на-
писали звернення до міністра 
оборони Сєрґєя Шойгу з прохан-
ням установити квоту призову з 
регіону на рівні 35 тис. осіб, а 
влада останнього пішла на запро-
вадження інституту поручи-
тельства старійшин за поведінку 
дагестанських призовників, ос -
кільки ті часто знущаються із 
солдатів-росіян. Але під час цьо-
горічного весняного призову до 
російської армії потрапили 

тільки 120 чеченців (вони слу-
жать на території Чечні в кади-
ровських формуваннях «Восток» 
і «Юг») та 179 дагестанців, які, 
за інформацією джерел Тижня, 
є етнічними росіянами. Тобто 
кремлівська влада не приховує, 
що вважає населення цих північ-
нокавказьких республік чужорід-
ним і небезпечним, фактично 
мешканцями окупованих терито-
рій, які в будь-який момент готові 
перейти до партизанської війни. 
А тому й не бажає готувати бю-
джетним коштом майбутніх бо-
йовиків. Але очевидно, що такі дії 
системно проблему не вирішу-
ють: на обліку у військкоматах 
Чечні й Дагестану вже зібралося 
близько 200 тис. молодих лю-
дей – то фактично армія євро-
пейської держави. Зрозуміло, що 
в умовах тотального безробіття у 
регіоні ці хлопці не сидітимуть на 
місці й розосереджуватимуться 

територією Росії або ж проходи-
тимуть вишкіл у складі ісламіст-
ських військових формувань. 
Усе це вкотре підтверджує, що 
Кремль ладен силою утримувати 
у складі РФ фактично внутрішні 
колонії і навіть купувати їхні 
еліти щедрими дотаціями, однак 
при цьому не готовий визнавати 
їх рівноправними частинами дер-
жави. Але таким чином він влас-
ними руками формує загрози для 
самої імперії. 

СТОЛиЦЯ РФ СТАЛА ДРУГиМ 
ПІСЛЯ СТАМбУЛА МІСТОМ 
ЄВРОПи ЗА ЧиСеЛЬНІСТЮ 
МУСУЛЬМАН



Перед Обамою 
постане непросте 

випробування 
спроможності США, 

НАТО і ЄС 
співпрацювати 

ефективніше задля 
зміцнення 

суверенітету 
східноєвропей - 
сь  ких держав

22|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 37 (305) 13–19.09.2013

ТЕмА НомЕРА|РОсія – сША

Холодний мир чи війна?
Маскуючи власні внутрішні проблеми, Кремль дедалі більше  
йде на розпалювання протистояння із Заходом, намагаючись 
підірвати його вплив у кількох ключових регіонах світу

З
а останні місяці відносини 
між Вашингтоном і Мо-
сквою значно погіршилися, 
а на думку деяких аналіти-

ків, уже розпочалася нова хо-
лодна війна. Попри спроби обох 
сторін спростувати ці висновки, 
надій на відновлення співпраці 
мало. Тим часом частішають су-
перечки, які тільки розпалювати-
муть протистояння. Хоча Росія 
вже не може кинути США гло-
бальний виклик, вона ще цілком 
здатна підірвати американські й 
західні інтереси в кількох ключо-
вих регіонах. Холодний мир із 
подальшим політичним охоло-
дженням на обох полюсах – так 
можна описати ці нові відносини. 

ТОЧКи КОНФЛІКТУ 
Незгоди і конфлікти між США і 
Росією зумовлені низкою супер-

ечок, зокрема в питаннях під-
тримки Путіним сирійського лі-
дера Башара Асада, надання по-
літичного притулку колишньому 
працівникові американської роз-
відки Едварду Сноудену, а також 
дедалі серйознішими порушен-
нями прав людини в РФ. Коли 
американський Конгрес прого-
лосував за Акт Маґнітского в 
грудні минулого року, наклавши 
санкції на російських посадов-
ців, причетних до серйозних по-
рушень прав людини, Москва 
відповіла забороною на всинов-
лення російських дітей громадя-
нами Сполучених Штатів. 

Кремль відмовився і далі 
згортати ядерне озброєння, 
оскільки його агресивна вій-
ськова стратегія будується на-
вколо його використання поряд 
зі звичайними воєнними діями. 

Після підписання договору між 
Росією та США про подальше 
скорочення та обмеження стра-
тегічного наступального озбро-
єння (New START) у квітні 2010-
го, завдяки якому вдалося змен-
шити кількість ядерних боєголо-
вок і пускових установок, по-
дальші спроби Барака Обами до-
сягти нових домовленостей у 
цьому питанні наштовхувалися 
на опір. Деякі наближені до 
Кремля російські аналітики про-
понували Москві повністю вийти 
з договору про заборону випро-
бувань ядерної зброї в Арктиці й 
провести там демонстративні 
випробування, аби показати, що 
Росія готова використати її, 
якщо НАТО загрожуватиме кор-
донам РФ.

Зрозумівши, що співпраця з 
Білокам’яною не вийде за певні 

Автор:  
Януш 

бугайські, 
США   
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Хоча нинішня 
військова міць Росії 

вже не така, як за 
радянських часів, 
вона все ж може 
дестабілізувати 
ситуацію в разі 

нових політичних 
потрясінь і 

потенційних 
територіальних 
розколів у країні 

Наступного року 
роль зовнішнього 
цапа-відбувайла в 
політичній драмі, 

що розгортається в 
Росії, може 
посилитися

Замість того щоб 
перейматися 

дедалі 
серйознішими 
економічними, 
соціальними, 
етнічними та 

регіональними 
проблемами РФ, 
Кремль розпалює 

ворожість до 
меншин, іноземців 

та Сполучених 
Штатів
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рамки, Обама вирішив наполя-
гати на ударі по режиму Башара 
Асада у відповідь на застосу-
вання ним хімічної зброї проти 
мирного населення Сирії. По-
стійний представник США в Раді 
Безпеки ООН Саманта Павер 
звинуватила Росію в тому, що та 
тримає Раду в заручниках, 
оскільки постійно блокує резо-
люції щодо Сирії. Рішення аме-
риканського президента обійти 
Організацію Об’єд наних Націй 
спровокувало серйозні погрози з 
боку Москви. А його заява напе-
редодні саміту Великої двад-
цятки в Санкт-Петербурзі про те, 
що Асад не може повернути легі-
тимність у країні, де вбив де-
сятки тисяч представників свого 
народу, ще більше налаштувала 
Путіна про  ти військового втру-
чання Заходу.  

Москва традиційно виступає 
з роздутими погрозами, коли 
зачіпаються її стратегічні інтер-
еси. Сирія – найближчий союз-
ник РФ на Близькому Сході й 
життєво необхідний об’єкт для 
транслюван  ня її впливу. Якщо 
американська військова авіація 
вдарить по Дамаску, Кремль 
шукатиме нові способи довести 
власну значущість і нашкодити 
інтересам США. 

Москва не кидатиме безпо-
середньо воєнний виклик Спо-
лученим Штатам, але спробує 
завдати максимальної політич-
ної шкоди й здобути оптимальні 
дивіденди. Окрім жорсткої ди-
пломатичної критики США та 
поведінки самопроголошеного 
«лідера всіх незалежних дер-
жав», на які начебто посягає 
американський імперіалізм, 
Білокам’яна буде змушена вда-
тися до дій, які точно помітять у 
Білому домі.  

Росія, вочевидь, надалі під-
тримуватиме Дамаск, продаючи 
йому сучаснішу зброю і систему 
ПРО, які забезпечать вижи-
вання режиму Асада. Крім того, 
вона може посилити Іран, осно-
вного союзника Сирії в регіоні, 
продаючи зенітно-ракетну сис-
тему С-300 і паралельно блоку-
ючи будь-який тиск ООН на Те-
геран у питанні його ядерних 
програм. До того ж РФ шука-
тиме альтернативні «слабкі 
місця», де Сполученим Штатам 
можна кинути виклик і нашко-
дити й водночас не спровоку-
вати прямого воєнного проти-
стояння. 

ВиКЛиКи РОСІї 
Крім Близького Сходу градус від-
носин між Вашингтоном і Мо-
сквою випробовуватимуть ще три 
регіони: Центрально-Східна Єв-
ропа, ширша Європа й Арктика. 
Міністерство закордонних справ 
РФ заявило, що будь-яке втру-
чання Заходу в Сирії серйозно за-
шкодить її відносинам з усіма 
країнами – членами НАТО, зо-
крема в Центрально-Східній Єв-
ропі. Що це може означати на 
практиці? Найімовірніше, будуть 
скасовані будь-які зустрічі між 
Альянсом і Росією, а риторика 
стане напруженішою. Крім того, 
не виключено, що Москва зро-
бить інтенсивнішими військові 
навчання «Запад-2013», що від-
будуться наприкінці вересня, і 
відпрацює війну з країнами Бал-
тії та Польщею, таким чином по-
силивши загрози для членів 
НАТО. У найгіршому разі вона 
може розв’язати «сирійський 
прецедент» на території колиш-
нього Радянського Союзу та в 
Центрально-Східній Європі. 

Завідувач відділу Прибал-
тики Інституту країн СНД Міхаїл 
Алєксандров запропонував ро-
сійській владі відрядити вій-
ськових до Естонії, Латвії та 
Литви у відповідь на «американ-
ську агресію» проти Сирії. Ще 
він стверджує, що Москва пови-
нна відновити військовий контр-
оль над Південним Кавказом. 
Дислокація сил там, де Росія на-
чебто має стратегічну перевагу, 
мала б показати Заходу, що будь-
яка атака проти Сирії дорого ко-
штуватиме.  

Навряд чи Кремль вдавати-
меться до таких прямих воєнних 
дій, оскільки Путін захоче переві-
рити, наскільки реалістичними є 
плани НАТО захищати своїх но-
вих членів у надзвичайних умо-
вах. Попри це, Білокам’яна може 
збільшити тиск, щоб підірвати 
безпеку своїх сусідів, яких вважає 
надто близькими до Вашингтона. 
Серед можливих заходів – розмі-
щення ракетних комплексів «Іс-
кандер» і концентрація військо-
вих сил поблизу кордонів Естонії, 
Латвії чи Литви, участь у кібера-
таках проти їхніх національних 
урядів, розпалювання міжетніч-
них конфліктів у країнах Балтії 
руками своїх представників у ро-
сійських меншинах та згортання 
поставок туди енергоносіїв. 
Щоб підкреслити агресивну вій-
ськову позицію, Москва будує 

нову авіабазу в Білорусі, яка в 
майбутньому має стати важли-
вим майданчиком для військових 
навчань і потенційних бойових 
операцій.  

Будь-яка з цих дій потягне за 
собою реакцію США. Вразливі до 
агресії Росії країни в такому разі 
звернуться по допомогу до Ва-
шингтона, щоб захистити власну 
незалежність. Тоді Обамі дове-
деться робити конкретні кроки, 
адже його бездіяльність була б 
сигналом про те, що Білий дім не 
може відстояти наймолодші де-
мократії Європи і союзників 
Північноатлантичного Альянсу. 
Остан  ні прагнутимуть проведен-
 ня регулярніших навчань НАТО, 
а також збудувати ефективні на-
ціональні системи ПРО на додачу 
до американської інтегрованої 

системи «Іджис» (Aegis Ballistic 
Missile Defense System). Остання 
має захищати від потенційних 
небезпек із боку Ірану та інших 
режимів, що мають ядерні амбі-
ції, а навчання повинні бути на-
дійним запобіжником воєнної 
агресії з боку Росії. 

Решта Європи – другий май-
данчик американсько-російсько-
 го протистояння, і деякі лідери 
Конгресу США хочуть, щоб Ва-
шингтон мав набагато більше ам-
біцій із цього приводу. Сенатори-
республіканці Джон МакКейн і 
Ліндсі Ґрем, наприклад, заклика-
ють надати Грузії членство в 
НАТО вже на наступному саміті 
2014 року. Адміністрація Обами 
не обіцятиме зробити це, але й да -
лі розвиватиме військові зв’язки 
з Тбілісі й має допомогти грузин-
ській владі сучасно озброїтися на 
випадок, якщо тій доведеться за-
хищатися від нових нападів РФ.  

На передовій майбутніх кон-
фронтацій із Москвою опиняться 
й Україна з Молдовою. Кремль 
посилив тиск на Київ і Кишинів, 
щоб ті відмовилися від інтеграції 
до ЄС на користь російської ор-
біти й Митного Союзу. Білока-
м’яна протистоїть будь-якому ру-

ХОЧА РОСІЯ ВЖе Не МОЖе 
КиНУТи США ГЛОбАЛЬНий 
ВиКЛиК, ВОНА ще ЦІЛКОМ 
ЗДАТНА ПІДІРВАТи 
АМеРиКАНСЬКІ й ЗАХІДНІ 
ІНТеРеСи В КІЛЬКОХ 
КЛЮЧОВиХ РеГІОНАХ



БРЯЗКАННЯ 
ЗБРОЄЮ. 
Москва часто 
вдається до 
демонстратив -
них військових 
навчань, щоб 
залякати 
сусідів
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ху пострадянських держав у на-
прямку Брюсселя з трьох причин. 
По-перше, євроінтеграція піді-
рве проект євразійського возз’єд-
нання під проводом Росії. По-
друге, вона забезпечить цим краї-
нам кращий захист від політич-
ного та економічного тиску з 
боку РФ. По-третє, кине виклик 
непрозорим бізнес-інтересам 
Крем  ля, зав’язаним на корупції 
та криміналі. У випадку України 
Москва посилить економічний та 
енергетичний шантаж ближче до 
зими. Щодо Молдови, то тут до 
економічних та енергетичних 
санкцій може додатися явна під-
тримка розділення країни через 
формальне визнання незалеж-
ності Придністров’я, як у випадку 
з Абхазією та Південною Осетією 
в Грузії.  

Президент Вірменії Серж 
Сарґсян нещодавно оголосив, що 
його країна має вступити і до 
Митного Союзу, і до Євразій-
ського. У такому разі її рух до асо-
ціації, вільної торгівлі та лібера-
лізації візового режиму з ЄС при-
пиниться. Європосадовці назива-
ють тиск Путіна на Єреван від-
критим шантажем і ворожим 
кроком, орієнтованим на саботаж 
Вільнюського саміту в листопаді. 
Є побоювання, що успіх у відно-
синах із Вірменією додасть Мо-
скві впевненості, що аналогічна 
політика спрацює і в Україні та 
Молдові.  

Вашингтон може зіткнутися 
з необхідністю допомогти захис-
тити незалежність європейських 
держав, що балансують між де-
мократією й авторитаризмом, 
цілісністю та роз’єднанням, єв-
ропеїзацією і євразіацією. Перед 
Обамою постане непросте ви-
пробування спроможності США, 
НАТО і ЄС співпрацювати ефек-
тивніше задля зміцнення сувере-
нітету східноєвропейських країн. 
Для цього Заходу доведеться 
значно більше інвестувати в без-
пеку, демократію та інституцій-
ний розвиток держав, які сусі-
дять із Росією і які опинилися в 
скруті. 

Крім того, Вашингтону слід 
готуватися до нової холодної ві-
йни в Арктиці, де внаслідок гло-
бального потепління відкриють-
 ся морські шляхи й доступ до 
енергоресурсів, а водночас і по-
тенціал для нових конфліктів. За 
оцінками Геологічної служби 
США, в Арктиці є 13% нерозвіда-
них світових запасів нафти й 

30% – природного газу. Подаль-
 ше підвищення температур і та-
нення морської криги відкриють 
регулярні морські шляхи, а від-
так в умовах конкуренції постане 
необхідність контролю, охорони 
кордонів і військових ресурсів.  

щО РОбиТи З РОСІЄЮ?
Адміністрація Обами не поспі-
шає повертатися до терміна «хо-
лодна війна» з двох причин. По-
перше, на відміну від колиш-
нього СРСР, Росію вона не вва-
жає своїм основним стратегіч-
ним противником на світовій 
арені. Кремль уже не може ані 

мати вплив на всі континенти 
через численних регіональних 
агентів, ані запропонувати ідео-
логічну чи політичну альтерна-
тиву західній демократії та капі-
талізму. По-друге, Вашингтон 
переконаний, що не варто жерт-
вувати деякими напрямами 
співпраці з Білокам’яною через 
нинішнє охолодження між дер-
жавами.  

Тому Білий дім намагається 
уникати відкритої конфронтації, 
хоча й не поступається фунда-
ментальними інтересами Сполу-
чених Штатів. Час від часу він 

просто ігноруватиме фактор Мо-
скви, якщо відчуватиме потребу 
діяти так, як раніше Адміністра-
ція Буша-молодшого. А іноді 
йому доводитиметься утверджу-
вати свою владу, щоб відрадити 
РФ від руйнівного втручання. Ба-
жано, щоб при цьому Вашингтон 
не надто вірив у нібито «спільні 
інтереси», в яких Кремль на кож-
ному кроці вбачає змови проти 
Росії і намагається перешкодити 
НАТО й США. 

У зовнішній політиці Москви 
є ще один неприємний момент. 
Замість того щоб перейматися де-
далі серйознішими економіч-
ними, соціальними, етнічними та 
регіональними проблемами РФ, 
Кремль розпалює ворожість до 
меншин, іноземців та Сполуче-
них Штатів. Наступ на свободу 
слова і громадські організації – 
частина глобальнішої стратегії, 
спрямованої на збільшення під-
тримки Путіна в серці Росії, од-
нак цим навряд чи вдасться при-
ховати те, що країна скочується 
до нестабільності. Наступного 
року роль зовнішнього цапа-
відбувайла в політичній драмі, 
що розгортається в РФ, може ще 
посилитися. Хоча її нинішня вій-
ськова міць уже не така, як за ра-
дянських часів, вона все ж може 
дестабілізувати ситуацію в разі 
нових політичних потрясінь і по-
тенційних територіальних розко-
лів у країні, про що відкрито каже 
дедалі більше російських аналі-
тиків. 

НА ПеРеДОВІй МАйбУТНІХ 
КОНФРОНТАЦІй ІЗ МОСКВОЮ 
ОПиНЯТЬСЯ УКРАїНА  
З МОЛДОВОЮ
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Як ЄС утратив 
Вірменію
Н

ещодавні події у Вірменії – це не що інше, 
як ляпас Євросоюзові. Змусивши Єреван 
капітулювати перед своїм натиском, Мо-
сква вкотре підтвердила власну репутацію 

майстра політичних інтриг та геополітичних ма-
ніпуляцій. Росіяни завдали нищівного удару по 
європейській програмі Східного партнерства.
Постає питання: чи ЄС безповоротно втратив Ві-
рменію і чи треба вважати це попередженням Ро-
сії для інших партнерів програми, зокрема й для 
головного – України, без якої проект буде прире-
чений на крах? Слід зазначити, що справа склад-
ніша, ніж видається на перший погляд.
Насамперед Кремль майстерно експлуатував по-
боювання та вразливі місця Вірменії. Аж ніяк не 
таємниця, що Єревану бракує справжніх друзів. 
Наразі ця держава з вельми драматичною і тра-
гічною історією дещо нагадує Ізраїль. Росія не 
друг Вірменії, ніколи ним не була і, напевне, ні-
коли не буде. Вона завжди використовуватиме її 
слабкість і вразливість. Стабільність і мир між 
Вірменією та Азербайджаном абсолютно неви-
гідні Білокам’яній. 
Те саме стосується 
Ірану. Це важливий 
гравець, який має істо-
рично сформовану тра-
дицію залучення впли-
вової вірменської мен-
шини до своїх еконо-
мічних та державних 
справ і який є життєво 
важливим альтерна-
тивним джерелом по-
ставок нафти й газу на 
випадок, коли Єреван 
втратить прихильність 
Москви в торговельних та енергетичних від-
носинах. Інакше кажучи, Іран також не друг 
Вірменії.
Коли йдеться про відносини між Вірменією і Ро-
сією або Іраном, найкращою характеристикою 
для останніх двох є слова з пісні російського по-
ета й актора Владіміра Висоцкого: «И не друг, и 
не враг, а так». Проблеми з Туреччиною надто 
очевидні, щоб про них говорити. Дружба з Азер-
байджаном скидається на поганий жарт.
Попри це, причини повного фіаско Євросоюзу 
трохи в іншому. Якби він виявляв більший ін-
терес до Вірменії, пропонуючи власне бачення 
майбутнього й переконуючи політичну еліту, що 
нові можливості та безпеку для своєї країни 
можна знайти в ЄС, Росія ніколи не здобула б та-
кої легкої перемоги. З власного досвіду депутата 
Європейського парламенту можу сказати, що ці 
події – наслідок військового меркантилізму Єв-
ропи, дешевої риторики та зарозумілості.

Наближеним до політикуму ЄС добре відомо, що 
Азербайджан набагато легше за Вірменію здобув 
симпатію та приязнь європейських полісімейке-
рів. Нагірнокарабаський конфлікт між двома 
країнами призвів до розколу серед міжнародної 
спільноти. Як і на Близькому Сході, дивитися ці 
події крізь чорно-білу призму безглуздо й аб-
сурдно. Ставати на той чи той бік контрпродук-
тивно, адже не може одна з них стовідсотково 
мати рацію, а інша помилятися. Не годиться, 
щоб завоювання довіри відігравало ключову 
роль для обох учасників конфлікту.
Процвітання, розкішний прийом європейських 
політиків і членів Європарламенту, амбіції та ак-
тивна дипломатія забезпечили Баку подвійними 
стандартами, всепрощенням, вседозволеністю, 
брехнею й демагогією європейських політиків, до 
якої вони вдавалися, оцінюючи жахливу ситуа-
цію з дотриманням прав людини та рівень демо-
кратії в Азербайджані. Про досконалість не 
йдеться, однак факт лишається фактом: ситуація 
з дотриманням прав людини у Вірменії набагато 

краща порівняно з 
Азербайджаном.
Так ми підійшли до най-
неприємнішого факту, 
пов’язаного з моєю краї-
ною. Найконсерватив-
ніші литовські політики 
вважають Вірменію 
проросійською держа-
вою, а Азербайджан – 
більше проамерикан-
ським, саме тому остан-
ній переміг у війні під 
назвою «пропаганда і 
моральна підтримка», 

яку вів у країнах Балтії. Ворог мого ворога – 
мій друг. Цей принцип може виявитися за-

надто небезпечним і вивести на хибний шлях.
Я не раз бачив промовисті приклади упередже-
ного ставлення литовських політиків до кон-
флікту за Нагірний Карабах. Вони несправед-
ливо виявляли свій скепсис щодо Вірменії, аби 
висловити негативне ставлення до РФ (саме по 
собі це нікого не дивує, адже треба бути далеким 
від реальності, щоб не розуміти, що нині відбува-
ється в путінській Росії). Утім, ставати на той чи 
той бік і заплющувати очі на огріхи свого фаво-
рита – це неприйнятна стратегія в політиці. Вона 
завжди заводить у глухий кут.
Ми могли зробити набагато більше, щоб утримати 
Вірменію на боці ЄС. Однак наша жадоба й одержи-
мість нафтою, газом, енергією, новими політич-
ними союзами та швидкими вигодами, урочистими 
зустрічами – увесь цей ярмарок марнославства – 
спричинили несподіване фіаско Євросоюзу. 

Автор:  
Леонідас 
Донскіс,  

євродепутат 
від Литви 

ЗМУСиВШи ЄРеВАН 
КАПІТУЛЮВАТи ПеРеД СВОїМ 
НАТиСКОМ, МОСКВА ВКОТРе 

ПІДТВеРДиЛА ВЛАСНУ 
РеПУТАЦІЮ МАйСТРА 
ПОЛІТиЧНиХ ІНТРиГ  
ТА ГеОПОЛІТиЧНиХ 

МАНІПУЛЯЦІй
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Російські 
арабески

Русистка Ютта Шеррер про  
ідентичність пострадянської  

Росії, заповіді політичної влади  
Кремля та інтелектуальну 

 неміч сучасної  
опозиції в РФ

Ю
тта Шеррер належить 
до унікальної когорти 
інтелектуалів, що не 
лише співпрацювали 

із французькими істориками з 
відомої школи Анналів, а й нині 
активно використовують їхні 
підходи та методологію, вивча-
ючи минуле Росії і трансформа-
ції, що відбуваються там сьо-
годні. Чи не найяскравіша з 
останніх – це творення сучасної 
національної ідентичності під 
знаком «пост». Її найбільшими 
проблемами є втрата питомо ро-
сійського під нашаруванням ра-
дянського, а також відсутність іс-
торичної пам’яті про демокра-
тичні процеси. Такі реалії ще раз 
ставлять і перед самою РФ, і пе-
ред її сусідами питання про те, 
яким чином і за яких умов ця 
країна може подолати свій не-
легкий імперський спадок.

У. Т.: На початку 2000-х років у 
своїх статтях ви передбачили ре-
інкарнацію російського імпер-
ського проекту. Як саме інтер-
претуєте це явище?

– На мій погляд, Путін усі-
ляко намагається повернути Ро-
сії планетарну важливість, що 
була в неї після Другої світової 
війни, за Сталіна. Відокрем-
лення низки країн, серед яких і 
Україна, їхній вихід зі складу Ра-
дянського Союзу та функціону-
вання в режимі суверенних і са-
мостійних держав викликають 
сильну ностальгію в Кремлі. Зга-
дайте чи не найвідомішу фразу 

лідера РФ: «Найбільшою геопо-
літичною катастрофою ХХ сто-
ліття був розпад СРСР». Він що-
сили старається утримувати 
владу, грає картами нафти й 
газу, що досі залишаються чи не 
найсильнішими його козирями, 
хоча не уникає і дипломатичних 
форм впливу на Україну, Казах-
стан, Білорусь та інших сусідів. 
Цілком очевидно, що він хотів би 
відродити саме імперську полі-
тику.

У. Т.: Ви багато писали про тво-
рення сучасної російської іден-
тичності. Яке місце в ній відве-
дено ідеї «Русского міра», чи не 
найбільше трансльованій як на 
саму РФ, так і на її сусідів, зо-
крема Україну? Як тлумачите це 
поняття?

– Я з того покоління, що ви-
вчало історію Росії та СРСР на 
Заході в період холодної війни. 
Київська Русь, гетьмани й коза-
цтво належали для нас до «ро-
сійського світу», адже не 
йшлося про ще якусь іншу істо-
рію країн, що входили до складу 
Російської імперії та СРСР. На 
останні дивилися як на моноліт. 
Наші посібники з історії цих те-
ренів ніколи не фокусувались 
на країнах Кавказу чи Україні й 
не ідентифікували їх на мапі. 
Після розпаду СРСР дехто з моїх 
колег, здебільшого зі США та 
Німеччини й, на жаль, лише 
кілька у самій Франції, загово-
рили про Україну як окрему 
державу із власною історією, 
тобто визнали її так само, як 
Грузію і країни Балтії.

У сучасному французькому 
науковому дискурсі ми не опе-
руємо поняттям «Русскій мір». 
Утім, я працюю ще і як журна-
ліст і, пишучи про сучасні реалії 
в РФ, вживаю вислів «путінська 
Росія», в якому достатньо іронії. 
Путін справді поводиться як 
цар, ніби його країна належить 
лише йому.

Ми з колегами дуже пильно 
стежимо за тим, що діється в 
Україні, й подеколи із сумом го-
воримо про ті чи ті її політичні 
процеси. Однак я рада, що 
українці нарешті можуть роз-
вивати і впроваджувати влас-
ний спосіб буття.

У. Т.: Чи вдалося сучасним росі-
янам усвідомити різницю між 
питомо російським і радян-
ським у всіх царинах життя – 
від політики до побуту? На-
скільки вони ототожнюються в 
РФ?

– Питання в тому, що саме 
можна вважати питомо росій-
ським після 74 років радянської 
влади. І чи більшовицький спо-
сіб життя, ідеологія, філософія, 
ідеї – це все насправді росій-
ське? СРСР залишив чимало 
помітних слідів у поведінці су-
часних росіян. Якщо взяти, на-
приклад, угорців, навернутих у 
соціалізм після Другої світової, 
то вони притримувалися бага-
тьох своїх довоєнних культур-
них традицій. Те саме стосу-
ється й молдаван, які зберегли 
спогади про своє суспільство до 
соціалізму, принаймні на рівні 
родинних переказів. Росіяни 

бІОГРАФІЧНА 
НОТА:
Ютта Шеррер – 
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значною мірою втратили свою 
докомуністичну культуру. Нині 
Угорщині, Польщі, Чехії, Сло-
ваччині значно легше поверта-
тися до традицій громадян-
ського суспільства, ніж для Ро-
сії і прилеглому до неї Сходові 
України.

У. Т.: Однією з яскравих характе-
ристик РФ за президентства Вла-
діміра Путіна є «симфонія» по-
літики й церкви. Остання стає де-
далі агресивнішою, втрачає своє 
первинне покликання й перетво-
рюється на ідеологічну службу 
Кремля. Якою, за вашими оцін-
ками, є реальна роль 
православ’я в сучасній Росії?

– Російська православна 
церква завжди була пов’язана з 
державою, і тамтешній самодер-
жець від часів Московського цар-
ства її фактично очолював. РПЦ 
звикла діяти тільки так, як ви-
магає держава. Я не кажу, добре 
це чи погано, лише констатую 
факт. Чого залишається чекати 
від людей, які нині впроваджу-
ють тісний зв’язок із нинішнім 
російським держапаратом? Як 
на мене, вони послуговуються 
цілком звичною для них істо-
ричною традицією і роблять те, 
чого хоче держава.

Такий стан речей жахливий. 
Було б непогано, якби РПЦ мала 
хоч якийсь рівень самоповаги й 
не виконувала всього того, до 
чого її зобов’язує Владімір Путін. 
Однак буду коректною: в постра-
дянській Росії така практика по-
чалася ще за Боріса Єльцина. 
Нинішній президент РФ просу-
нувся в цьому плані значно далі, 
бо він куди сильніший лідер. Із 
приходом Патріарха Кірілла чи-
мало парафіян полишають РПЦ, 
оскільки її нинішній лідер не-
прикрито підтримує Путіна і 
співпрацює з ним та його «силь-
ною державою». ВВП використо-
вує православну церкву, щоб чи-
нити внутрішній ідеологічний 
вплив, а вона нічого не робить, 
щоб бодай частково припинити 
такий тиск на своїх парафіян.

У. Т.: Змагаючись за відновлення 
панування над пострадянськими 
теренами, зокрема Україною, 
Росія доволі часто зверталася до 
ідеї своєї культурної вищості, що 
давало їй змогу займатися своє-
рідним месіанізмом на підкоре-
них теренах. Чи можна говорити 
сьогодні про його відродження?

– За самим цим поняттям 
може ховатися низка фактично 
протилежних речей. Треба 
бути дуже обережними із трак-
туванням ідей Владіміра Со-
ловьйова про російський месіа-
нізм. Цей філософ ніколи не го-
ворив, що Москва має доміну-
вати у світі політично. Він та 
інші релігійні мислителі його 
типу мали на увазі месіанізм 
насамперед стосовно самих ро-
сіян, реформу їхнього духо-
вного світу й побудову націо-
нального правління відповідно 
до заповідей Божих, а не до на-
станов політичної влади. Бер-
дяєв, який у широкому сенсі 
був учнем Соловьйова, крити-
кував сучасну йому церкву до 
такої міри, що його мало не ки-
нули до в’язниці. Але це філо-
софські джерела ідеї.

Справді, в ХІХ столітті серед 
російських політиків були ті, хто 
використовував ідею російського 
месіанізму як політичний кон-
цепт. Однак не ставмо їх на один 
щабель із філософами, які ка-
зали про розвиток духовності 
росіян. Коли Сталін намагався 
охопити весь світ комуністичною 
системою, це був іще один випа-
док політичного месіанізму, 
який, на відміну від філософ-
ського, не має позитивних коно-
тацій. Нині Росія хоче повернути 
собі ту роль у світі, яку втратила 
з розпадом СРСР у 1991-му. І це 
цілком зрозуміло, якщо диви-
тися на сучасні процеси очима 
історії. Хоча йдеться радше про 
тоталітарні й авторитарні нама-
гання.

Коли Росія почала рефлексу-
вати над своєю минувшиною, 
паралельно вона намагалася 
збагнути власне ставлення до 
Західної Європи. Для останньої 
в часи холодної війни Кремль ба-
гато значив як загроза. Доволі 
складно перебувати у стані, коли 
замість людей і культури певної 
країни бачиш лише небезпеку 
від неї. Із цієї самої причини 
після розпаду Радянського Со-
юзу уваги до РФ із боку Заходу 
трохи поменшало. Однак спо-
соби, якими Кремль намагається 
повернути собі лідерство, нікому 
не подобаються на Заході.

У. Т.: Який вигляд має сучасна 
традиція російського інтелекту-
алізму? Чи є серед інтелігентів 
та інтелектуалів РФ ті, що усві-
домлюють, у яких реаліях вони 

живуть, і намагаються їм 
протистоя ти, принаймні пером 
і словом?

– На сьогодні традиція ро-
сійської інтелігенції урвалась, і 
вона вже не відіграє ролі окремої 
соціальної страти. Вже не існує 
отих морально-етичних груп, 
які протистояли системі. Ма-
буть, після 1991 року їм вида-
лося, ніби протестувати вже не-
має проти чого, і вони втратили 
свій привілейований соціальний 
статус. У радянський час, коли 
більшість людей мала дуже 
скромні доходи, їм вдавалося 
вести гідний спосіб життя. Нині 
доводиться працювати на двох-
трьох роботах одночасно, і всі 
розмови російських інтелігентів 
зводяться до теми грошей. Мож-
ливо, за путінського авторита-
ризму інтелігенція з’явиться в 
новій формі – як певна проти-
вага системі. Однак сучасна ро-

сійська опозиція, яка виходить 
на вуличні маніфестації, має в 
своєму середовищі дуже мало ін-
телектуалів та інтелектуальних 
лідерів. І це чи не найголовніша 
її драма.

У. Т.: За яких умов, на ваш по-
гляд, можлива демократична 
Росія?

– Путін усіма правдами й не-
правдами намагається не дати 
розвинутися процесові лібералі-
зації, законсервувавши демокра-
тію в країні на рівні початку 
1990-х, але не вищому. Якщо за 
першої президентської каденції 
ВВП ще не видно було, куди він 
спрямовує країну, то його другий 
термін був жахливим, а зараз 
відбуваються ще гірші процеси.

Поки що в Росії немає аль-
тернативи Путіну, однак там по-
троху спинається на ноги серед-
ній клас, який подорожує, читає 
світову пресу в інтернеті й ба-
чить на власні очі, що нинішня 
РФ не живе нормальним цивілі-
зованим життям. У нового гіпо-
тетичного російського лідера все 
ще є час зібрати докупи стійку 
опозицію і впровадити в реаль-
ність своєї країни демократич-
ний вимір. 

НиНІ РОСІЯ ХОЧе ПОВеРНУТи 
СОбІ ТУ РОЛЬ У СВІТІ,  
ЯКУ ВТРАТиЛА З РОЗПАДОМ 
СРСР У 1991 РОЦІ

«Сучасна російська 
опозиція, яка 
виходить на 

вуличні 
маніфестації, має у 
своєму середовищі 

дуже мало 
інтелектуалів й 

інтелектуальних 
лідерів. І це чи не 
найголовніша ї ї 

драма»

ф
о

т
о

: о
л

е
к

с
а

н
д

р
 ч

е
к

м
е

н
ь

о
в

«Росіяни значною 
мірою втратили 

свою 
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Політика національної 
ідентичності

Т
ермін «національна ідентичність» здебіль-
шого непопулярний у нинішній політиці. У 
кращому випадку її визначають третім серед 
пріоритетів: де їй тягатися з глобальною еко-

номічною кризою? У гіршому вона сприймається 
як щось відразливе: знамено небезпечних темних 
пристрастей і планів, синонім ксенофобії, расизму, 
саботування ЄС тощо. У Франції дебати щодо наці-
ональної ідентичності, започатковані правою біль-
шістю в період Ніколя Саркозі (2007–2012), були 
недолугими й неоднозначними, так само як і ба-
гато інших ініціатив за його президентства. Дивно, 
що чимало критиків засуджували не способи й за-
соби ведення цих дискусій, а лише ідею переве-
дення національної ідентичності в площину закон-
ності. Такий підхід бачиться згубним, адже люди 
(насамперед широкі маси, жертви глобалізації, яка 
принесла їм безробіття й позбавила впевненості в 
майбутньому) занепокоєні перспективою втрати 
власної культури та способу життя. Тим часом еліта 
демонструє байдужість до їхньої стурбованості. 
Тож виходить, що тривогу народу, яку політолог 
Лоран Буве слушно назвав «культурною незахище-
ністю», визнають і окреслюють виключно ради-
кальні сили. Ці угруповання керуються не політич-
ною відповідальністю, а 
демагогією, іноді до неї 
додається ще й автори-
тарна або навіть войов-
нича ідеологія, як-от у 
Греції чи Угорщині.
Ці крайні праві або попу-
лістські рухи – спільний 
політичний феномен для 
Європи, проте, мабуть, у кожній країні вони ма-
ють свою специфіку, поєднують різні традиції і 
стратегії. Більшість цих сил не воєнізовані фор-
мування, а звичайні партії, які намагаються ви-
грати вибори абощо. Однак спільною рисою для них 
усіх є перекручення поняття ідентичності – страх та 
агресія щодо «інших». Водночас обов’язком політи-
ків є просування боротьби за ідентичність у пози-
тивному сенсі: гордості замість страху. Вони мають 
виробити надійні відносини із сусідами, партнерами 
й суперниками, а також реалістичні стратегії щодо 
загроз у разі їх наявності. Однак замість того, щоб 
пропонувати політичні перспективи, партії, які спе-
ціалізуються на ідентичності, здебільшого обмежу-
ють її відчаєм та гнівом, тож таку стратегію супрово-
джують темні пристрасті.
Мало хто з політиків здатен правильно оперувати 
питанням національної ідентичності, перетворити 
його на законну й життєздатну силу. Такий пра-
вильний підхід передбачає окреслення політики: 

наприклад у сфері культури, освіти, державної мови 
(державних мов) або імміграції. Політики не пови-
нні наголошувати, що нашій бідній або слабкій іден-
тичності загрожує зовнішня потуга, їм радше слід 
виводити на перший план сильні сторони нації: що 
ми можемо дати світу – від літератури до високих 
технологій. Дивовижну популярність міністра вну-
трішніх справ Франції Манюеля Валльса, який пред-
ставляє непопулярний уряд Франсуа Олланда, 
можна пояснити тим, що чимало людей вірять у 
його спроможність виробити й реалізувати таку по-
літику. Та чи йдеться виключно про позицію уря-
довця, чи про надійну політичну перспективу? Від-
повідь дадуть наступні роки президентства пана 
Олланда.
Я розглянув питання національної ідентичності 
під французьким кутом зору. Утім, хоч це й дивно, 
в зовсім різних ситуаціях простежуються одна-
кові проблеми. Звичайно, Франція тривалий час 
тішиться надійною політичною та геополітичною 
безпекою, її мові та кордонам ніхто не загрожує, 
чого не скажеш про Україну, яка постійно потерпає 
від прямих імперських зазіхань. Попри те, країни 
мають спільні риси й повинні засвоїти однакові 
уроки на основі свого досвіду в царині ідентич-

ності. По-перше, націо-
нальна ідентичність не є 
конкретним питанням, що 
вимагає відповіді «так» чи 
«ні». Це комплекс традиції 
і модернізації, славних і 
безславних учинків, спіль-
них звичок і цінностей, 
старих внутрішніх кон-

фліктів і невирішених проблем. По-друге, на-
ціональна ідентичність – це важливе питання, 
яке не можна вирішити шляхом заперечень та 
образ. По-третє, розібратися з ідентичністю як 

такою можна за допомогою капітуляційної або са-
мокапітуляційної політики закритої ідентичності 
або ж політики «реляційної ідентичності» (на-
звемо її так), тобто такої, яка визначає певну націю 
на основі її відносин із рештою світу. Народ такої 
країни не зациклюється на тому, що неодмінно на-
штовхнеться на нерозуміння «інших». Він упевне-
ний, що може викликати до себе інтерес, цікавість, 
почуття солідарності. Головне завдання для Фран-
ції – перегляд нашої політичної «республікан-
ської» традиції в контексті глобалізації, інтеграції 
мігрантів, балансу влади в межах ЄС, конкуренції з 
англійською мовою. Що потрібно Україні, ви зна-
єте краще за мене. Головне – це артикулювати про-
граму в межах політики ідентичності й не зводити 
її до демагогії та відчаю. 

ОбОВ’ЯЗКОМ ПОЛІТиКІВ  
Є ПРОСУВАННЯ бОРОТЬби 

ЗА ІДеНТиЧНІСТЬ  
У ПОЗиТиВНОМУ СеНСІ: 

ГОРДОСТІ ЗАМІСТЬ СТРАХУ

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Книгарня «Є» та «Український тиждень» спільно з Французьким інститутом 
та Інститутом філософ� НАН України запрошують на зустрічі з відомими 
французькими філософами та політологами:
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Київ, вул. Лисенка, 3
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Тема зустрічі: «Криза сучасних лівих партій у Європі»
Лоран Буве – професор політичних наук Університету Версаля та Паризького 
інституту політичних студій, політолог, директор Обсерватор� політики (OVIPOL) 
Фонду імені Жана Жореса.

Лоран Буве

26.09.2013

18:30
Тема зустрічі: «Мораль і політика: чи це сумісно?»
Філіпп Рено – автор близько 30 монографій та численних статей, один із найкращих 
професорів політичних наук у Франц�.

Філіпп Рено
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репресій ХХ століття у сьогоднішній Європі?»
Філіпп де Лара – професор Університету Париж II (Університету Пантеон-Ассас) (філософія 
та політичні науки). Досліджує питання антрополог� тоталітаризму. Співпрацює як критик 
із відомим у Франц� інтернет-виданням nonfi�ion.fr.

Філіпп де Лара 

Зустрічі відбуватимуться французькою мовою із синхронним перекладом.
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СВіТ|АРАбський світ

близькосхідний пасьянс
У Сирії точиться війна не так громадянська, як релігійна,  
яка несе великі ризики для всього регіону

К
оли починалася так звана 
Арабська весна, чимало 
недостатньо поінформова-
них аналітиків захоплено 

сприйняли революції в Тунісі, 
Лівії, Єгипті, Ємені, Бахрейні та 
Сирії. Натомість їхні колеги з Із-
раїлю, які через зрозумілі обста-
вини змушені бути глибокими 
знавцями арабського світу, поста -
вилися до тих заворушень з 
обережним песимізмом, побою -
ючись, що до влади у країнах 
Магрибу (арабський Захід) та 
Машрику (арабський Схід) при-
йдуть зовсім не демократи, а ре-
лігійні фанатики.

На жаль, вони не помили-
лися, принаймні щодо Єгипту та 
Сирії (у дуже близькій перс-
пективі). Єгипетське суспільство 
розкололося на прихильників і 
супротивників «Братів-мусуль-
ман», на сході країни виникли 
сепаратистські рухи за відокрем-
лення від держави таких населе-

них пунктів, як Суец, Ісмаїлія, 
Порт-Саїд, що означає для дер-
жави втрату Суецького каналу. 
Тамтешні військові були зму-
шені втрутитися в політичний 
процес. Коли виникає загроза 
хаосу і насильницької анархії, 
виявляється, що в суспільствах 
такого типу є лише одна при-
томна й відповідальна за долю 
нації сила – армія. Єгипетська 
армія не раз рятувала свою кра-
їну від краху і розпаду, вступа-
ючи в протистояння як із зов-
нішнім, так і внутрішнім воро-
гом. Ісламісти поставили Єгипет 
на межу громадянської війни, 
що залишило тільки один шлях 
порятунку – запровадження 
більш чи менш жорсткої вій-
ськової диктатури, як це було за 
полковника Насера і маршала 
Мубарака. На Заході після пова-
лення режиму ісламістського 
президента Мурсі (який переміг 
на виборах аж ніяк не бездо-

ганно) стали лунати звинува-
чення єгипетських військових у 
«насильстві над демократією» і 
заклики ввести санкції проти 
Єгипту. Якщо вважати демокра-
тією масові вбивства ісламістами 
християн-коптів і знищення по-
над 50 християнських церков, 
тоді ці полум’яні захисники де-
мократичних цінностей мають 
рацію. Але ідею покарання єги-
петських військових знову не 
підтримали ізраїльські діячі, які, 
на відміну від наївних євро-
пейців та американців, значно 
краще розуміються на тому, що 
відбувається в них під боком. На 
власному важкому досвіді вони 
переконалися, що нерідко воєн-
ний режим в арабській країні 
може бути меншим злом, аніж 
влада релігійних фанатиків.

РеЛІГІйНА ВІйНА
У Сирії точиться війна не так 
громадянська, як релігійна, між 

Автор: 
 Ігор Лосєв
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Релігійна структура 
населення Сирії: 

74% 
 суніти,  

13%  
шиїти та алавіти,  

10–12%  
християни,  

3%  
друзи
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релігійними громадами. Біль-
шість тамтешніх мусульман ста-
новлять представники ортодок-
сального ісламу – суніти. Але 
влада багато десятиліть нале-
жить алавітам. Алавіти (ансари, 
нусайрити) – шиїтська секта, яку 
заснував богослов Мухаммед ібн 
Нусайр, який жив у ІХ столітті. У 
своїх релігійних поглядах вони 
поєднують вчення ісмаїлітської 
течії шиїзму з елементами схід-
ного християнства і давньосхід-
них астральних культів. 

Нині алавіти становлять 11% 
населення Сирії і водночас біль-
шість (близько двох третин) на-
селення на її узбережжі, пере-
важно в портах Латакії і Тартуса. 
Можливо, цими обставинами 
(насамперед значним християн-
ським впливом на їхній культ) 
пояснюється загалом ліберальне 
ставлення алавітської влади Си-
рії до місцевих християн, які зі 
страхом думають про можливу 
перемогу ісламських радикалів 
із так званої Вільної сирійської 
армії.

Алавіти контролюють чима-
 ло ключових посад у держав-
ному апараті, спецслужбах та ар-
мії. Зокрема, як стверджують 
експерти, їхніми представника-
 ми є майже всі командири тан-
кових бригад, головної ударної 
сили сирійського війська. Ала-
вітською є й президентська ро-
дина Асадів. Факт особливої ролі 
алавітів у Сирійській державі ак-
тивно використовують сунітські 
радикали в антиурядовій пропа-
ганді.

Нещодавно з’явилися повідо-
млення про можливість утво-
рення алавітської сепаратної дер-
жави на Середземноморсь  кому 
узбережжі Сирії навколо Тартуса і 
Латакії. Пікантність таких перед-
бачень полягає ще й у тому, що 
останні тривалий час були пор-
тами тимчасового базування ра-
дянського військово-морського 
флоту, його Середземноморської 
ескадри. Враховуючи особливу 
позицію Москви щодо ниніш-
нього сирійського конфлікту і ре-
акції на нього Заходу, тут можливі 
варіанти. Владімір Путін уже зро-
бив заяву, що РФ жодним чином 
не втручатиметься у всі ці події. 
Себто обирає позицію спостері-
гача, який чекає, коли плід сам 
упаде в руки. Цілком можливо, 
що, програвши війну, Асад відсту-
патиме на захід своєї країни, де 
має мало не абсолютну общин  но-

конфесійну підтримку, і спро-   
бує утворити там власну державу 
місцевої алавітсько-християнсь-
кої більшості. Не виключено, що 
цю новостворену державу підтри-
має Росія, яка матиме там по-
стійні бази свого ВМФ і знову 
вступить в активну боротьбу за 
вплив на Середземномор’ї. Зда-
ється, атака Заходу проти Асада 
призведе саме до таких наслідків.

СТРОКАТий  
ІСЛАМСЬКий СВІТ
На боці нової держави може ви-
ступити й шиїтський Іран, який 
невтомно нарощує свою вій-
ськову міць. Нещодавно було ви-
пробувано найсучасніший вини-
щувач іранського виробництва, 
виготовлений за технологією 
«Стелс». Зростання бойових мож -
ливостей цієї країни викликає 
неабияке занепокоєння в Саудів-
сь  кій Аравії та сунітських монар-
хіях Перської затоки (яку ара-
 би називають Арабською). Якщо 
Іран матиме власну ядерну бом-
 бу, то Саудівська Аравія негайно 
подбає про свою, а грошей на 
технології та фахівців у неї ви-
стачить. Як жартома сказав один 
ізраїльський аналітик: «Наше 
щастя полягає в тому, що наші 
супротивники один одного нена-
видять більше, ніж Ізраїль».

Річ у тім, що ісламський світ 
надзвичайно строкатий, його 
арабська частина здебільшого не 
здатна дійти згоди з іранською і 
тюркською. Понад те, навіть сам 
арабський світ внутрішньо не є 
єдиним, усі спроби об’єднати 
17 арабських держав у якесь 
більше утворення закінчувалося 
провалом. Колись існувала така 
собі ОАР (Об’єднана Арабська 
Республіка) у складі Єгипту та 
Сирії. А потім вона розвалилася, 
і цю назву ще довго зберігав за 
собою Єгипет, що залишився 
сам. Намагалися створити кон-
федерацію Єгипту, Лівії та Су-
дану. Вона теж розпалася. Серед 
арабських країн є республіки, є 
монархії, є теократії. Та й іслам 
там тлумачиться аж ніяк не іден-
тично. Проте Ірану остеріга-
ються майже всі араби (крім ши-
їтських одновірців).

Є побоювання, що коли суніт-
ські радикали захоплять владу в 
Сирії, то, будучи нездатними ви-
рішити її соціально-економічні 
проблеми (як їхні колеги в 
Єгипті), вони намагатимуться по-
збутися своїх внутрішніх супереч-

ностей завдяки зов  нішній експан-
сії, наприклад, організації воєн-
ного нападу на Ізраїль. Експерти 
також не виключають спроби під-
дати конфесійно строкату Сирію 
ісламістській чистці, що зробить 
розпад країни практично неми-
нучим. Уже сьогодні де-факто 
усамостійнився курдський північ-
ний схід Сирії, та й алавітсько-
християнське узбережжя навряд 
чи дійде згоди з ісламістськими 
радикалами, не кажучи вже про 
цілком імовірну війну (вона то-
читься й нині) між Вільною си-
рійською армією сунітських ради-
калів та шиїтськими фанатиками 

з бойової організації «Хезболла», 
яку підтримує Тегеран.

Наскільки посприяє заго-
стренню обстановки в цьому «ву-
лику» військово-повітряна акція 
Заходу? Можна зрозуміти нама-
гання сунітських радикалів сти-
мулювати його завдати удару по 
Асаду, позаяк воєнна ситуація в 
Сирії патова і самостійно Вільна 
сирійська армія навряд чи зможе 
перемогти режим. Але що виграє 
Захід від перемоги ісламських ра-
дикалів? Покарає Асада (разом з 
алавітською і християнською гро-
мадами) за жорстокість, викорис-
тання хімічної зброї? А якщо його 
наступники демонструватимуть 
ще більшу жорстокість? Адже 
таке на Сході вже було. Колись 
західні демократи дуже сварили 
іранського шаха Могаммеда Рези 
Пеглеві за жорстокість його спец-
служби «САВАК». Однак режим 
аятол цілком перевершив 
останню.  

Російські більшовики, есери, 
соціал-демократи до 1917 року за 
підтримки західної громад-
ськості також дуже сварили 
«кривавий царський режим». 
Але вся його кривавість не ви-
тримувала жодних порівнянь із 
терором революційних ЧК, ГПУ, 
НКВД… Чи не стануть західні де-
мократи в Сирії ще раз носити 
каштани з багаття тим місцевим 
діячам, для яких демократія та 
права людини є огидним вина-
ходом Шайтана? 

НеРІДКО ВОЄННий РеЖиМ  
В АРАбСЬКІй КРАїНІ МОЖе 
бУТи МеНШиМ ЗЛОМ,  
АНІЖ ВЛАДА РеЛІГІйНиХ 
ФАНАТиКІВ
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«Розумні» міста
Ентузіасти вважають, що служби даних можуть змінити  
міста в майбутньому, як електрика – в минулому

С
хоже, тепер навіть злодії 
мають спеціальну про-
грамку для смартфона. 
Makkie Klauwe (на амстер-

дамському жаргоні це означає 
«легка здобич») показує най-
кращі в місті місця, де можна 
щось поцупити. Наприклад, ву-
лиці Рейстраат і Таунстраат, на 
яких неважко поживитися за ра-
хунок велосипедів. Свої темні 
знання ця програма черпає із за-
гальнодоступних даних про до-
ходи громадян, а також про рі-
вень злочинності та інші про-
блеми районів. Скажімо, успіш-
ним місцем для крадіїв може 
бути заможна частина міста з 

низькою статистикою криміналу 
та несправним вуличним освіт-
ленням.

На щастя для городян і гос-
тей Амстердама, Makkie Klauwe 
не існує. Студент графічного ди-
зайну Брам Фрітц вигадав її для 
конкурсу, який проводили в 
місті 2011 року (і виграв першу 
премію в категорії «безпека»). 
Хоча він не відкидає можли-
вості створення такого ПЗ, його 
основ  ною метою було ініціювати 
дискусію із приводу дедалі біль-
ших масивів легкодоступних да-
них, що можуть змінити життя в 
місті. «Я хотів щоб люди наочно 
побачили, що може загрожувати 

їхньому майну», – пояснив 
Фрітц.

Крім того, що на міста при-
падає більша частина світового 
багатства, інновацій та контактів 
між людьми, вони ще й проду-
кують величезні обсяги даних. 
Їхня влада дедалі більше заці-
кавлена в тому, щоб поставити ці 
дані на службу людям. Чи не що-
тижня в котромусь мегаполісі 
світу мер презентує проект із се-
рії «розумне місто» – часто на 
одній із численних конференцій, 
які рекламують цей концепт. У 
серпні про таку програму оголо-
сив Китай: вона охопить дев’ять 
пілотних районів по всій країні. 
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Ще раніше, цього ж таки року, 
президент Кенії Мваї Кібакі за-
клав перший камінь технологіч-
ного центру Konza Techno City 
біля Найробі.

ОЦиФРОВАНІ МІСТА
Науковці (як-от Ріккі Бурдет із 
Лондонської школи економіки) 
вважають, що об’єднані системи 
для збору, опрацювання даних 
та роботи з ними стануть «дру-
гою електрифікацією» найбіль-
ших міст світу. Силові кабелі, які 
оповили агломерації кінця ХІХ 
століття, змінили їхнє обличчя 
(не буває висотних будинків без 
ліфтів), транспортну систему, 
нічне життя, ба навіть каналіза-
цію (великим містам треба чи-
мало помп). Всюдисущі служби 
даних можуть мати такий самий 
широкий вплив: вони здатні 
зробити міста краще пристосо-
ваними до проживання, ефек-
тивнішими, стійкішими й, мож-
ливо, демократичнішими. В епо-
 ху масової урбанізації (за оцін-
ками ООН, кількість міських жи-
телів до 2050-го сягне 6,3 млрд – та-

ким було все населення нашої 
планети 10 років тому) це може 
означати дуже багато.

Але «розумні» міста не обо-
в’язково будуть кращими. Замі -
сть перетворитися на зразки 
демократії, вони можуть стати 
електронними паноптикумами, 
де за кожним стежитиме не-
дремне око. Їх можуть паралізу-
вати хакери або віруси в лабі-
ринтах програмного забезпе-
чення. Не виключено, що вони 
залишать бідне населення «по 
той бік екрана». Або ж постав-
лять під загрозу ту чудесну 
здатність робити випадкові від-
криття, завдяки якій міста і 
стали оазами творчості, а нато-
мість сформують атмосферу оту-
піння. Так вважає соціолог Лон-
донської школи економіки Рі-
чард Сеннетт.

Ці несхожі між собою по-
гляди на міста ХХІ століття нага-
дують протистояння «плану-
вальники проти людей» у мину-
лому столітті. Деякі плануваль-
ники, повторюючи вслід за архі-
тектором Ле Корбюзьє, що «дім –  
це машина для проживання», 
вбачали в містах набори таких 
механізмів. Фактично фабрики 
для життя, для яких корисними 
є центральне планування, одно-
манітність і багато бетону. Ле 
Корбюзьє сам запропонував 
«план Вуазен», за яким цілий 
район у центрі Парижа мав бути 

забудований величезними хрес-
топодібними вежами, розставле-
ними настільки акуратно й 
точно, що на їх тлі бульвари ба-
рона Гаусманна справляли б 
враження циганського табору.

Критики тоталітарного сма-
 ку, втіленого в таких планах 
(якими користуються в усьому 
світі, хоч і не в настільки епічних 
масштабах, пристосовуючи міста 
під потреби автомобіля), протес-
тують проти нав’язування всього 
«згори». «Міста здатні забезпе-
чити кожного чимось лише тому 

що й лише тоді як вони створені 
для кожного», – писала амери-
канська авторка Джейн Джей-
кобс у своїй популярній книжці 
«Смерть і життя великих амери-
канських міст» (1961).

Використання даних у міс-
тах схожим чином зіштовхує 
дві протилежні тенденції руху: 
спадну й висхідну. Одна сторона 
наголошує на потребі загально-
міського планування й контр-
олю, друга обстоює ідею про-
стого забезпечення доступу до 
даних, що дасть громадянам 
змо  гу самим приймати рішення. 
«Промислові гіганти, які буду-
ють розумні міста, переважно 
звертають увагу на технології, а 
не на людей, […] ігноруючи твор-
чий процес застосування розро-
бок на благо звичайних грома-
дян», – пише Ентоні Тавнсенд 
(Нью-Йоркський університет) у 
своїй майбутній книжці «Ро-
зумні міста: Великі дані, міські 
хакери й пошук нової Утопії». 
Але не конче цим двом сторонам 
стояти на протилежних пози-
ціях.

Коли дивитися «згори до-
низу», то одним із головних 
плюсів збирання й використову-
вання даних про міста може 
стати «вирівнювання міських пі-
ків», кажучи словами професора 
Девіда Ґенна з Лондонського ім-
ператорського коледжу. Доктор 
Ґенн очолює раду, яка має на 
меті запропонувати ідеї оптимі-
зації життя в британській сто-
лиці. Якщо поєднання правиль-
них даних, доречних заходів і об-
думаного втручання допоможе 
врегулювати вранішні години 
пік або врівноважити вечірнє на-
вантаження на електромережі, 
то якість життя в містах може по-
кращитися без особливо вели-
ких затрат.

СиГНАЛ ТРиВОГи  
В ЛЮДНОМУ МІСТІ
Інженери мріють про цифрову 
«нервову систему», яка збира-
тиме дані з кожного куточка й 
закапелка: зі стічних труб, пар-
кувальних майданчиків, шкіль-
них термостатів, камер, які пока-
зуватимуть, у скількох вікнах 
горить світло, і т. ін. Потужні 
комп’ютери опрацьовуватимуть 
цю інформацію, оптимізувати-
муть роботу служб та систем і 
попереджатимуть владу про по-
тенційні проблеми. Таку ідею 
контролю гаряче підтримують 

КРІМ ТОГО, щО НА МІСТА 
ПРиПАДАЄ бІЛЬША ЧАСТиНА 
СВІТОВОГО бАГАТСТВА, 
ІННОВАЦІй ТА КОНТАКТІВ 
МІЖ ЛЮДЬМи, ВОНи ще  
й ПРОДУКУЮТЬ ВеЛиЧеЗНІ 
ОбСЯГи ДАНиХ

За оцінками ООН, 
кількість міських 

жителів до 2050-го 
сягне  

6,3 млрд 
– таким було все 
населення нашої 
планети 10 років 

тому



«ЦЕНТР 
УПРАВЛІННЯ 
ПОЛьОТАМИ» 
РІО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО. 
У бразильсько-
му мегаполісі 
створено 
систему 
обробки 
даних, яка 
допоможе 
налагодити 
роботу 
міста під час 
чемпіонату 
світу з футболу 
2014 року 
та Олімпіа-
ди-2016
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технологічні компанії, які хочуть 
продавати компоненти й по-
слуги. «Шанс на трильйон дола-
рів» – одне з гасел практичного 
семінару «Розумне місто», що 
відбувся цього року в Сінгапурі.

Прибічники таких поглядів 
твердять, що правильні інстру-
менти при належному застосу-
ванні дадуть змогу підняти 
комплексне реагування на якіс-
 но новий рівень. Сигнал пожеж-
ної тривоги не просто викличе 
відповідну бригаду, а й вирахує 
оптимальний маршрут, скерує 
решту транспорту в інших на-
прямках, щоб звільнити шлях, 
попередить школи з підвітря-
ного боку про те, що слід зачи-
нити вікна, й перевірить, чи не 
проводяться ремонтні роботи на 
найближчих магістральних во-
допроводах. Таким чином мож-
 на дістати прогнози й підготува-
тися до цілої низки масштабних 
подій: чи то очікуваних, як спор-
тивні змагання, чи то несподіва-
них, на кшталт повеней.

Дехто хоче будувати мережі 
даних, необхідні для виконання 
таких завдань, у нових містах із 
нуля. У вже наявних їм дове-
деться рухатися крок за кроком. 
У Стокгольмі й Сінгапурі ство-
рили складні системи платних 
автошляхів для контролю над 
транспортними потоками. Бар-
селона – одне з небагатьох вели-
ких міст, де служба зв’язку із 
пресою має сильні позиції: пла-
нує встановити «розумні» ліх-
тарі вздовж головних вулиць, 
починаючи з Пасеж де Грасія. 
Вони зможуть виявляти різні 
об’єкти (на зразок вільних місць 
для паркування, черг перед вхо-
дом до музею, переповнених 
контейнерів для сміття) й навіть 
підозрілі рухи людей.

Хоча багато систем мали б 
дія ти автоматично, рідко який 
проект «розумного» міста обхо-
диться без такого собі «центру 
управління польотом» (ЦУП), 
нафаршированого електронікою 
і просякнутого відчуттям серйоз-
ності та духом майбутнього. На-
приклад, у Ріо-де-Жанейро де-
сятки операторів із 30 різних де-
партаментів сидять перед обві-
шаною моніторами стіною, сте-
жачи за картинками від май-    
же 400 камер спостереження з 
усього міста, а також за зведен-
нями служби погоди й поліції. 
Ця система повинна допомогти 
Ріо впоратися з натовпами гос-

тей чемпіонату світу з футболу 
наступного року та Олімпі-
ади-2016.

Коли поглянути «знизу до-
гори», то таким ЦУПом має бути 
смартфон. «Розумні» пристрої із 
GPS відкрили перспективу ство-
рення найрізноманітніших при-
кладних програм (скажімо, 
Foursquare, яка дає користува-
чам змогу повідомляти друзів 
про своє місцезнаходження). 
Вони вже завоювали собі місце в 
насиченому житті мегаполісів. І 
політичні активісти, і компанії, 
які хочуть заробити на продажі 
послуг, не дають спокою міським 
адміністраціям (і не тільки) ви-
могами зробити доступними 
більше даних для найрізнома-
нітніших потреб, користуватися 
якими можна буде за допомогою 
смартфона.

Дечого їм уже вдалося до-
сягти. У Нью-Йорку портал NYC 
OpenData пропонує громад-
ськості понад тисячу наборів да-
них – від прохань змити графіті 
до результатів медико-санітар -
них перевірок. Сайт Сан-Фран-
циско, ще одного піонера від-
критого доступу до даних, пред-
ставляє десятки прикладних 
програм, із якими можна знайти 
що завгодно, – від місць для пар-
кування й дитячих майданчиків 
до списку осіб, що скоїли сексу-
альні злочини. І така винахідли-
вість не обмежується лише бага-
тими країнами. У Бангалорі (ін-
дійський аналог Кремнієвої до-
лини. – Ред.) стартапова компа-
нія Mapunity використовує дані 
вуличних камер спостереження, 
телефонних мереж і міських 
автобусних перевізників, щоб 
забезпечувати водіїв актуальною 
інформацією про стан транс-
порту.

У деяких містах проводять 
«занурення в дані»: активісти й 
фахівці-аналітики детально ви-
вчають матеріали з різних дже-
рел, щоб виявити продуктивні 
способи їх поєднання. В інших 
проводять конкурси, як той, на 
якому виграла нагороду про-
грама Makkie Klauwe. Але такий 
ентузіазм поки що рідко перетво-
рюється на радикальні й успішні 
інновації. Крім сфери громад-
ського транспорту не над  то ба-
гато прикладних програм на базі 
відкритих даних перейшли з роз-
ряду цікавих новинок до катего-
рії надійних споживчих послуг. У 
венчурних капіталістів вони на-

разі особливого захвату не викли-
кають; багато розробників утра-
тили інтерес до теми. Може, дані 
міської влади й відкриті, але 
часто вони неправильно відфор-
матовані або не мають необхід-
них метаданих, як-от вказівки на 
місце розташування тощо. А за 
комерційні дані треба платити.

Утім, якщо підхід «знизу до-
гори» має свої проблеми, то те 
саме можна сказати і про проти-
лежний. Багатьом містам бракує 
ресурсів для здійснення амбітних 
мрій планувальників. Компанії на 
зразок Cisco, IBM та Siemens дуже 
хочуть продавати їм свої системи. 
«Жодна з них іще не продемон-
струвала запланованих показни-
ків прибутку», – каже фахівець у 
галузі «розумного» міста з вели-
кої консалтингової агенції. Новий 

відділ Siemens «Інфраструктура і 
міста» має найнижчий рівень 
прибутку з усіх великих підрозді-
лів цієї компанії.

МІСТА МАйбУТНЬОГО, 
МОЖЛиВО, ЗАХОЧУТЬ 
КОНТРОЛЮВАТи ВНУТРІШНІ 
ПОТОКи ТОВАРІВ, ПОСЛУГ  
І НАВІТЬ ЖиТеЛІВ
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А ті міста, що володіють кош-
 тами, часто не витрачають їх. Не 
маючи досвіду таких закупівель, 
вони часто обережно підходять 
до великих контрактів. І хоч би 
якою чудовою виявилась ініціа-
тива, навіть якщо від неї буде ко-
ристь багатьом департаментам, 
але оплачувати затрати повинен 
один, вона часто опиняється в 
довгій шухляді.

Багато важить і політична 
культура. У Барселоні люблять 
сильне, незалежне керівництво. 
Амстердам, якому сама топогра-
фія велить дотримуватися плас-
кої горизонтальної ієрархії, де-
сятою дорогою обходить ідею 
створення окремого підрозділу 
й генерального плану: там про-
екти самі просочуються нагору. 
Існує багато способів стати «ро-
зумним» містом, достоту як ко-
лись було багато варіантів за-
провадити електрифікацію. У 
Чикаго в ХІХ столітті електрику 
проводили підприємці. У Бер-
ліні політичні та бізнесові кола 
домовилися створити централі-
зовану електричну мережу. А в 
Лондоні панувала плутанина 
розрізнених управлінь та груп 
впливу: 1913 року там налічува-
лося 65 електричних компаній і 
49 різних стандартів електро-
постачання.

ДАНІ ЗАТРиМУЮТЬСЯ
Зрештою, в британській столиці 
навели лад, і перешкоди для 
впровадження «розумних» сис-
тем для міста згодом теж, оче-
видно, відпадуть. Однак зали-
шиться важливість політичної 
культури.

Навіть без вимог поліції один 
із об’єктів, за якими повинна 
стежити будь-яка система для 
покращення діяльності міської 
інфраструктури, – це громадяни. 
Бездротові мережі вже дають 
містам змогу спостерігати за 
людськими потоками й спілку-
ванням користувачів у режимі 
реального часу. У китайському 
Чунцині, в Дубаї і ще багато де 
вуличні відеокамери цілодобово 
стежать за кожним перехрестям. 
Будь-яку автівку, що в’їжджає в 
центр Лондона, реєструє спеці-
альна система для оплати про-
їзду.

Політики й науковці вже об-
мірковують способи зменшення 
загрози від цього. Завідувач ка-
федри дизайну і послуг у Коро-
лівському коледжі мистецтв 
Нік Леон вважає, що розробники 
сервісів для «розумного» міста 
повинні мати акредитацію, як, 
скажімо, архітектори. Колишній 
генеральний директор ІВМ, а 
нині директор Центру містознав-
ства і прогресу (Нью-Йорк) Ір-
вінґ Владавскі-Берґер вважає, що 
правил і норм захисту приватної 
інформації містам можна повчи-
тися в системи охорони здоров’я 
або в державної архівної служби. 
Соціолог Колумбійського універ-
ситету Саскія Сассен стоїть на ра-
дикальніших позиціях. Вона 
хоче, щоб міста повністю від-
крили доступ до своїх програм: 
«Усі наші комп’ютеризовані сис-
теми повинні стати прозорими. 
Місто зробиться тоді буквально 
загальним громадським доме-
ном».

Такі політичні підходи впли-
ватимуть на технологічні. Ба-
гато творців інформаційних 
систем для міст убачають сенс 
своєї роботи в тому, щоб ство-
рити платформу, щось на 
кшталт ком п’ютерної операцій-
ної системи (як-от Windows) або 
спільного мережевого сервісу 
(як Face book), для якої хтось ін-
ший писатиме прикладні про-
грами й сервіси. Деякі опера-
ційні системи, наприклад, iOS, 
на якій працюють телефони та 
планшети Apple, обмежують 

поле дія  льності дизайнерів про-
грамного забезпечення. 
Конкурен т ка останньої – розро-
блена Google платформа 
Android – дає їм більше сво-
боди. Деякі платформи пропо-
нують майже все потрібне ко-
ристувачеві, без жодних додат-
ків; більшість того, що люди ро-
блять у Facebook, не потребує 
жодних додаткових програм. 
Інші пропонують лише голий 
скелет, на який третя сторона 
має навішати всіляких «примо-
чок».

Один із поважніших гуру ІТ 
Тім О’Рейлі говорить про май-
бутнє, в якому навіть державу 
найкраще розглядати саме як 
платформу. Якщо все йде до 
цього, то міста здатні опинитися 
в авангарді. Їхня влада може за-
безпечувати основні послуги: 
екологічну і транспортну інфор-
мацію, загальноміську систему 
оплати, подібну до нинішньої в 
транспорті, й мережеві екрани 
для захисту від хакерів та інших 
цифрових шкідників. Громадя-
 ни та компанії зможуть корис-
туватися цим, щоб створювати 
власні пропозиції. Але баланс 
між тим, що забезпечує місто і 
що вибирають громадяни та 
фірми, з якими вони співпрацю-
ють, змінюватиметься залежно 
від місцевих реалій.

І це різноманіття повинне 
саме собою бути захистом від 

недосконалого устрою. Одна з 
чудових властивостей міст – це 
те, що вони можуть конкурувати 
одне з одним і конкурують. У 
більшості країн люди мають 
принаймні якийсь вибір міста 
як місця проживання й роботи. 
Якість пропонованої ним інфор-
маційної платформи ставатиме 
дедалі вагомішим фактором та-
кого вибору. Міста майбутнього, 
можливо, захочуть контролю-
вати внутрішні потоки товарів, 
послуг і навіть жителів. Хоча 
відпливу й не зупинять. 

ВСЮДиСУщІ СЛУЖби ДАНиХ 
МОЖУТЬ ЗРОбиТи МІСТА 
КРАще ПРиСТОСОВАНиМи 
ДО ПРОЖиВАННЯ, 
еФеКТиВНІШиМи, 
СТІйКІШиМи й, МОЖЛиВО, 
ДеМОКРАТиЧНІШиМи

«Розумні» міста не 
обов’язково будуть 
кращими. Замість 
перетворитися на 

зразки демократії, 
вони можуть стати 

електронними 
паноптикумами, 

де за кожним 
стежитиме 

недремне око.  
Їх здатні 

паралізувати 
хакери або віруси  

в лабіринтах 
програмного 
забезпечення
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Прибуткові ліки  
від смерті
Медицина швидко наближається  
до розуміння природи раку.  
Цим намагаються скористатися 
фармацевтичні гіганти 

У 
війні з раком з’являється 
нова зброя. Це добра но-
вина не лише для хворих, 
а й для фармацевтичних 

компаній. Найбільші з них, які 
стикаються з проблемою змен-
шення продажу після закін-
чення дії патентів на наявні за-
соби, інвестують у дрібніші 
фірми, що розробляють пер-
спективні ліки від раку, і таким 
чином намагаються дістати 
право на наступний популяр-
ний препарат.

25 серпня найбільша у світі 
за обсягами продажу біотехно-
логічна компанія Amgen пообі-
цяла заплатити $10,4 млрд за 
іншу американську фірму 
Onyx. Найцінніший препарат 
останньої – Kyprolis, ліки від 
множинної мієломи (різновид 
раку крові). Наступного дня 
британська фармацевтична 
компанія AstraZeneca оголо-
сила про намір купити 
Amplimmune – американського 
розробника методів стимуля-
ції імунної системи організму 
для боротьби з раком.

Привабливою онкологія є з 
кількох причин. По-перше, ме-
дицина стрімко наближається 
до розуміння природи раку. В 
ХХ столітті лікування базува-
лося на хірургії, опроміненні та 
хіміотерапії. Зараз усе це вже 
застаріло. Імунотерапія (стиму-
ляція захисних сил організму 
для протидії раку) з теорії пере-
творилася на практику. Гено-
міка допомагає вченим виді-
лити конкретні мутації, які 
спричиняють рак. Ще одна ці-
кава царина для дослід ників-
онкологів – епігенетика, зміна 
функціонування гена без втру-
чання в послідовність ДНК.

По-друге, регулятивні ор-
гани пришвидшили процес ви-

дачі дозволів на ліки від раку. З 
39 препаратів, схвалених торік 
Управлінням із санітарного на-
гляду за якістю харчових про-
дуктів та медикаментів США 
(FDA), 11 призначені для ліку-
вання онкологічних захворю-
вань. Серед них і Kyprolis, який 
дістав «достроковий дозвіл» на 
основі вужчих, ніж зазвичай, 
клінічних випробувань. Його 
використовують як останній за-
сіб для безнадійних хворих на 
множинну мієлому.

Третя, найбільш контровер-
сійна причина – ціни на проти-
ракові препарати можуть ся-
гати захмарних висот, особливо 
в Сполучених Штатах (див. та-
блицю). «Сенс у тому, що 
більше їх ніде не дістати, тому 
можна встановлювати високу 
ціну», – пояснює Говард Лянь, 
виконавчий директор інвести-
ційного банку Leerink Swann. 
Типовий курс лікування препа-
ратом Kyprolis тривалістю, при-
міром, п’ять місяців може обі-
йтися приблизно в $50 тис.

Тому не дивно, що фарма-
цевтичні гіганти прагнуть самі 
розробляти протиракові препа-
рати, взаємодіяти з дрібнішими 
фірмами, які мають перспек-
тивні напрацювання, й одразу ж 
купувати їх. Kyprolis уперше 
розробила невелика компанія 
Proteolix, яку придбала Onyx, 
своєю чергою, куплена фірмою 
Amgen.  

Проте є тут і ризики. Навіть, 
здавалося б, безпрограшний 
препарат може виявитися не-
вдалим. FDA дозволила Kyprolis 
лише для лікування пацієнтів, 
які спробували принаймні два 
інших курси. Річний продаж 
того засобу може сягнути, за 
оцінкою Goldman Sachs, $3 
млрд. Але для цього потрібно 

дістати дозвіл на застосування 
за межами США, а також під-
твердження, що Kyprolis варто 
використовувати для лікування 
хворих на ранніх стадіях раку. 
AstraZeneca купує Amplimmune 
здебільшого заради двох проти-
ракових препаратів, які тільки 
почали проходити випробу-
вання. «Якщо ви не хочете ри-
зикувати, то в цій галузі вам ні-
чого робити», – вважає віце-

президент AstraZeneca Багіджа 
Джаллал.

Торік індійські регуляторні 
органи видали місцевій фірмі 
«примусову ліцензію» для про-
дажу аналогів Nexavar (застосо-
вується для лікування раку 
нирки) за ціною, набагато ниж-
чою від вартості німецького за-
собу. В інших країнах реакція 
не така різка. Але компанії ще 
раз переглядають вартість своїх 
препаратів, особливо в Європі.  
У квітні понад 100 фахівців із 
хронічної мієлоїдної лейкемії 
(різновид раку крові) підпи-
сали протест проти дорожнечі 
медикаментів. Але поки що 
Amgen може безперешкодно 
накручувати ціну на Kyprolis. 

ФАРМАЦеВТиЧНІ ГІГАНТи 
ПРАГНУТЬ САМІ РОЗРОбЛЯТи 
ПРОТиРАКОВІ ПРеПАРАТи  
й КУПУВАТи ДРІбНІШІ 
ФІРМи, ЯКІ МАЮТЬ 
ПеРСПеКТиВНІ РОЗРОбКи

Скільки коштує боротьба з раком
Вартість повного курсу лікування в США*

Препарат

Tykerb

Pomaly�

Zelboraf

Tarceva

Inlyta

Xalkori

Bosulif

Revlimid

Компанія

GlaxoSmithKline

Celgene

Roche/Daiichi 
Sankyo

Roche/A�ellas

Pfizer

Pfizer

Pfizer

Celgene

Тип раку

Молочної залози

Мієлома

Меланома

Підшлункової 
залози, легені

Нирок

Легені

Лейкемія

Мієлома

Вартість, $

34 119

52 227

54 463

55 218

58 706

66 780

81 813**

95 390

*Вибрані протиракові препарати, дозволені з 2004 року
**Максимум; тривалість лікування залежить від пацієнта

За даними ISI Group

16–21 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 

Київ (вул. Лисенка, 3):
16 вересня, 18:00 – зустріч із хорватською письменницею Надою 
Ґашич та презентація роману «Тиха вулиця, алея». Спільно з 
видавництвом «Літопис».
17 вересня, 18:00 – презентація книжки Макса Кідрука «Твердиня». 
Спільно з видавництвом «К.С.Д.».
18 вересня, 18:00 – презентація поетичної збірки «Квіткова 
антологія». Спільно з Літературною агенцією DISCURSUS.
19 вересня, 18:30 – зустріч із французьким політологом Лораном Буве. 
Спільно з «Українським тижнем», Французьким інститутом та 
Інститутом філософ� НАН України.
20 вересня, 18:30 – зустріч із французьким філософом та політологом 
Філіппом де Лара. Спільно з «Українським тижнем», Французьким 
інститутом та Інститутом філософ� НАН України.

Харків (вул. Сумська, 3):
19 вересня, 18:00 – презентація книжки Ігоря Зарудка «Матадор. 
Нотатки авантюриста». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».

20 вересня, 19:00 – перегляд та обговорення кінострічки «Клятва» 
режисера Майкла Саксі. Робоча мова англійська.
21 вересня, 18:00 – презентація книжки Анастас� Перевозник «Дорога 
одна».

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
17 вересня, 19:00 – перегляд та обговорення фільму Мілоша Формана 
«Пролітаючи над гніздом зозулі» за романом Кена Кізі.
19 вересня, 18:00 – презентація книжки Євгена Барана «Повторення 
пройденого…». Спільно з видавництвом «Твердиня».

Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
19 вересня, 18:00 – презентація книжки Макса Кідрука «Твердиня». 
Спільно з видавництвом «К.С.Д.».



№ 37 (305) 13–19.09.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|37

16–21 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 

Київ (вул. Лисенка, 3):
16 вересня, 18:00 – зустріч із хорватською письменницею Надою 
Ґашич та презентація роману «Тиха вулиця, алея». Спільно з 
видавництвом «Літопис».
17 вересня, 18:00 – презентація книжки Макса Кідрука «Твердиня». 
Спільно з видавництвом «К.С.Д.».
18 вересня, 18:00 – презентація поетичної збірки «Квіткова 
антологія». Спільно з Літературною агенцією DISCURSUS.
19 вересня, 18:30 – зустріч із французьким політологом Лораном Буве. 
Спільно з «Українським тижнем», Французьким інститутом та 
Інститутом філософ� НАН України.
20 вересня, 18:30 – зустріч із французьким філософом та політологом 
Філіппом де Лара. Спільно з «Українським тижнем», Французьким 
інститутом та Інститутом філософ� НАН України.

Харків (вул. Сумська, 3):
19 вересня, 18:00 – презентація книжки Ігоря Зарудка «Матадор. 
Нотатки авантюриста». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».

20 вересня, 19:00 – перегляд та обговорення кінострічки «Клятва» 
режисера Майкла Саксі. Робоча мова англійська.
21 вересня, 18:00 – презентація книжки Анастас� Перевозник «Дорога 
одна».

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
17 вересня, 19:00 – перегляд та обговорення фільму Мілоша Формана 
«Пролітаючи над гніздом зозулі» за романом Кена Кізі.
19 вересня, 18:00 – презентація книжки Євгена Барана «Повторення 
пройденого…». Спільно з видавництвом «Твердиня».

Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
19 вересня, 18:00 – презентація книжки Макса Кідрука «Твердиня». 
Спільно з видавництвом «К.С.Д.».



38|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 37 (305) 13–19.09.2013

СпАДоК|кОмУнізАція євРОПи

Підкорена Європа
Гра Сталіна на встановлення влади над Центрально-Східною 
Європою спиралася значною мірою на місцевий елемент та 
інструменти, вже апробовані в СРСР

«Ц
я війна не є такою, як 
попередня. Нині той 
диктує свою політич-
 ну систему, ко му під-

порядкована територія. Кожен 
нав’язує свою систему в тій гео-
графічній площині, де перебуває 
його армія. Так уже є, інакше 
бути не може», – ці слова під час 
Другої світової вій ни Іосіф Ста-
лін сказав Милованові Джиласу, 
одному з очільників югослав-
ського комуністичного руху (зго-
дом в’язневі й жертві системи). 
Радянський тиран знав, про що 
говорив.

ПРАГМАТиЧНий ПІДХІД
У 1949-му світовий комуністич-
ний табір нарешті укомплекту-
вався. Саме того року проголо-
сили Китайську Народну Рес пуб-
ліку, виникла Німецька Демокра-
тична Республіка. Держа    ви, які 
мав на увазі в розмові генсек 
(Болгарія, Румунія, Угорщина, 
Чехословаччина, Польща, НДР, 
за винятком власне Югославії, а 
від 1960 року й Албанії), опини-
лися під впливом радянської ім-
перії.

Утім, попри його слова, на 
зламі 1944–1945 років доля Цен-
тральної Європи не бачилася на-

стільки очевидною. Існувала 
певна надія, що країни регіону 
зможуть обирати напрям роз-
вит  ку самостійно, без допомоги 
Москви. Одначе належало раху-
ватися з тим, що Радянський 
Союз після 25 років свого існу-
вання не тільки вийшов із між-

народної ізоляції, а й посів одне 
з чільних місць серед країн-
переможців у Другій світовій 
вій ні, а Червона армія зайняла 
країни, доти окуповані Третім 
Рейхом чи з ним пов’язані. Ні-
меччина відтак довго не могла 
відродитися повною мірою, тож 

Автор:  
Янош Тішлер, будапешт

Тиждень розпочинає серію публі-
кацій про комунізацію 
Центрально-Східної Європи після 
перемоги СРСР у Другій світовій. 
Безболісна здача регіону захід-
ними союзниками, послаблення 
національних рухів унаслідок ли-
холіть війни та нацистської дикта-
тури, засліпленість воєнними успі-
хами Червоної армії, що зайняла 
згадану частину континенту, – усе 
це давало Сталінові сприятливий 
ґрунт для насаджування тут влас-
ної моделі тоталітаризму та оста-
точного включення країн регіону 
до орбіти впливу Кремля.



ПЕРЕМОЖЕЦь. 
Західні 
карикатури на 
розширення 
впливу 
сталінського 
СРСР після 
Другої світової 
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геополітичну порожнечу на кон-
тиненті мали заповнити англо-
сакси й СРСР. Питання полягало 
хіба що в тому, хто матиме біль-
ший вплив.

Комуністичні партії, котрі, за 
винятком чехословацької, в між-
воєнний період були нелегаль-
ними, нечисленними або ж «сек-
тантськими», вступили тепер у 
повноцінне політичне життя зі 
значним потенціалом. Водночас 
суспільна думка й політсили в 
цих країнах прагнули докорінних 
змін, модернізації, прощання із 
драматичним воєнним минулим. 
Виняток у цьому сенсі становила 
лише Чехословаччина, яка до ві-
йни була державою так званої 
буржуазної демократії.

Радянський лідер прагма-
тично піді йшов до питання, якою 
буде доля регіону, зайнятого Чер-
воною армією. Спершу він уза-
галі не бажав наділяти свободою 
очільників компартій, присланих 
переважно з Москви (як-от Ма-
тяш Ракоші в Угорщині чи Болес-
лав Берут у Польщі), одначе мис-
лив гнучко. Намагаючись утри-
мати свіжу здобич (країни Балтії, 
Бессарабія, Кенігсберг, Закар-
паття, терени, анексовані в 
Польщі), він хотів визначити, що 
взагалі може собі дозволити у 
відносинах із західними союзни-
ками. А ті погоджувалися, що 
СРСР мають оточувати прихильні 
до нього держави. У цьому пи-
танні їхні лідери були почасти 
безпорадні.

Сталін не квапився відразу 
радянізувати навіть ті країни, ко-
трі хотів мати в безпосередньому 
розпорядженні, себто Польщу, 
Румунію та Болгарію. Та водно-
час він прагнув мати можливості 
для дальшої експансії, тож видав 
розпорядження, щоб у цих краї-
нах створили видимість парла-
ментаризму, в результаті чого 
кілька компартій, зокрема й угор-
ська, виступили із програмами, 
які можна було б окреслити як 
соціал-демократичні. Понад те, 
реальні соціал-демократи були 
радикальніші за комуністів, спер-
 шу стримуваних Москвою. Як ві-
домо, головна різниця між ними 
полягала в тому, що перші дотри-
мувалися засад парламентської 
демократії, а другі за мету собі 
ставили повноту влади й запро-
вадження «диктатури пролетарі-
ату». Парламентаризм був для 
них лише засобом цього досяг-
нути.

За концепцією Сталіна, кон-
тинент по війні мав складатись із 
трьох частин: 1) некомуністич-
ної: Західна Європа та Греція (в 
останній він припинив допомогу 
комуністичним партизанам; у 
першій стримував спроби пере-
вороту з боку справді сильних 
компартій Франції та Італії (див. 
Тиждень, № 21/2012); 2) ко-
муністичної: Польща, частина 
Німеччини, Румунія та Болгарія; 
3) середньої, де існували б коалі-
ційні політичні системи й посту-
пово зростав вплив комуністів: 
Югославія, Фінляндія, Австрія, 
Угорщина та Чехословаччина.

Комуністичний диктатор на-
магався відвернути увагу захід-
них альянтів від другої зони, тож 
у третій спершу пішов на по-
ступки. Погодився, скажімо, на 
проведення вільних виборів і 
прийняв той факт, що в резуль-
таті у Фінляндії та Австрії кому-
ністів було усунуто з коаліцій. 
Так, власне, в цій ситуації радян-
ська політика підлаш тувалася під 
специфічні умови регіону, а там, 
де вона зустрічала сильніший 
спротив, росіяни самоусувалися.

ПРиМАНКА  
«НАРОДНОГО ФРОНТУ»
По закінченні Другої світової ві-
йни по всій Європі, як на сході, 
так і на заході, формувалися полі-
тичні коаліції у вигляді «народ-
них фронтів». Вони постали від-
повідно до рішень у Ялті, за 
якими майбутні уряди мали б 
«широко представляти всі демо-
кратичні групи населення». Пар-
тії, які брали участь у цих коа-
ліціях, були партнерами й про-
тивниками водночас, причому 
жодна з них у створених умовах 
не могла (а нерідко й не хотіла) 
правити самостійно.

Ці коаліції виникали під тис-
ком великих держав, на догоду 
міжнародним рішенням і зазви-
чай у присутності іноземних 
військ. Навіть якщо в країні про-
водили вибори, то нові уря  ди 
теж мали характер «народного 
фронту». Коаліції бачили ся до-
волі різношерстими. Укупі їх три-
мали радше зовнішні сили, а не 
спільність інтересів. Це, звісно, 
працювало на руку компартіям, 
котрі справляли враження ціліс-
них і дисциплінованих «бойових 
загонів». Комуністи підтриму-
вали стан напруженості, користа-
ючись із того, що «буржуазні» 
політсили, з огляду на особли-

вості їхньої демократичної струк-
тури, були легкими об’єктами 
для нападу. До тактики червоних 
входили також керування крип-
токомуністичними партіями, які 
брали участь у коаліції, та вербу-
вання собі прихильників серед 
керівників опозиційних сил, щоб 
знищити останні зсередини.

Тим часом через близькість 
СРСР чи тактичну присутність 
його армії комуністів не можна 
було усунути з коаліцій, хоча 

вони, ймовірно, прожили б і без 
останніх. Понад те, на відміну від 
решти, для червоних не було се-
кретом, навіщо їм парламентська 
більшість: це був шлях до здо-
буття повноти влади. Примі-
ром, угорська й чехословацька 
компартії отримували розпоря-
дження з Москви нищити коалі-
цію, водночас її утримуючи.

Виникає запитання: чому 
опозиційні сили співпрацювали з 
комуністами, маючи підозри, 

ОКРІМ ЧеХОСЛОВАЧЧиНи, 
КОМУНІСТиЧНІ ПАРТІї  
В КРАїНАХ ЦеНТРАЛЬНО-
СХІДНОї ЄВРОПи НІДе Не 
МАЛи МАСОВОї ПІДТРиМКи 
й МОЖЛиВОСТІ САМОСТІйНО 
СТВОРиТи УРЯД



ЕДЕМСьКІ 
САДИ 
КОМУНІЗМУ. 
Німецька 
карикатура на 
встановлення 
«диктатури 
пролетаріату» 
в країнах 
Центрально-
Східної Європи
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якщо не впевненість, що ті праг-
нуть їх ліквідувати? З одного 
боку, їхні партії були заохочені до 
цього західними переможцями, 
як у випадку Івана Шубашича в 
Югославії чи Станіслава Міко-
лайчика в Польщі. Із другого – 
вони мусили робити все, щоб 
зменшити вплив комуністів і 
спонукати Захід підтримувати 
власне їх. При цьому більшість 
опозиціонерів вважала, що, 
попри несприятливі обставини, 
вона має запобігти передачі 
влади в руки червоних; побою-
валася, що, коли з комуністами 
співпрацюватиме не вона, то на 
її місце прийдуть більш подат-
ливі. Перешкодою для об’єдна-
ного виступу опозиції в країнах 
Центрально-Східної Європи про-
 ти радянізації було переконання 
деяких партій (насамперед со ціал- 
демократичних, соціалістичних 
та селянських), що вони мають 
більше спільного з комуністами, 
аніж з іншими опозиційними си-
лами.

На перших етапах у вислов-
люваннях лідерів компартій не 
бракувало тверджень про важли-
вість тісної взаємодії з інши  ми 
політичними силами. У По ль   щі 
такі тези, наприклад, декларував 
Владислав Ґомулка, в Чехосло-
ваччині – Клемент Ґотвальд, у 
Болгарії – Ґеорґі Дімітров, а в 
Угорщині – Йожеф Реваї.

Окрім ЧССР, компартії ніде 
не мали масової підтримки й 
можливості самостійно створити 
правлячий кабінет. Сталін усві-
домлював, що тільки той уряд із 
комуністами буде легітимним, до 
якого ввійдуть і представники ін-
ших політсил. Цей елемент був 
важливим з огляду на позицію 
Заходу. Перевагою і водночас ва-
дою комуністичних партій, які 
постали до початку Другої світо-
вої війни, було те, що їм надавав 
підтримку Радянський Союз і в 
них убачали слуг Москви. Тому 
вони намагалися якось змінити 
свій імідж.

Тоді як у Чехословаччині 
Компартія перебувала на легаль-
ному становищі після 1918 ро  ку 
й чисельність її дійсних членів 
у березні 1946-го перевищила  
1 млн, а в травні 1948 ро  ку – вже  
2 млн, її аналоги в інших країнах, 
тільки-но вийшовши з тіні, по-
ставали на політичній арені з не-
густими лавами. Однак уже не-
вдовзі їхніх членів побільшало в 
рази: у Болгарії від 25 тис. у 1944 

році до 500 тис. наприкінці 1947-
го; у Польщі від 20 тис. у 1944-му 
до 1 млн восени 1948-го; в Румунії 
від 2 тис. до 806 тис. у 1948 році; в 
Угорщині від 2,5 тис. наприкінці 
1944 року до 887 тис. у червні 
1948-го.

Ці дані свідчать, що в Європі, 
яка в перші повоєнні ро  - 
ки й так схилялася до лівого 
флангу, чимало людей очікувало 

чогось нового, намагалося по-
рвати із системами авторитарної 
влади минулого та «буржуаз-
ними» демократіями, котрі ще 
перед 1939 роком перебували в 
кризовому стані.

Велике враження на них 
справили воєнні успіхи Червоної 
армії та перемога Радянського 
Союзу над Третім Рейхом. Кому-
ністичні партії з їхніми новими 
радикальними програмами мо-
гли стати альтернативою на тлі 
«ваговитих» буржуазних, коли й 
так було зрозуміло, що, зокрема, 
у випадку Румунії, Болгарії, 
Угорщини та частково Польщі 
не може бути й мови про повер-
нення до старого ладу. Кому-
ністи для просування власних ці-
лей справді здатні були тоді під-
няти маси, передусім молодь. 
Швидкому примноженню їхніх 
лав, сприяло й те, що чимало не-
офітів намагалося приховати та-
ким чином своє непривабливе 
минуле. В Угорщині члени про-
нацистської партії «Схрещені 
стріли» Ференца Салаші масово 
вступали до лав Компартії. Ба-
гато хто ввійшов туди «відпо-
відно до духу часу», себто просто 
пристосовувався до нових умов.

ЗГУРТУВАННЯ ПІД 
ОМОФОРОМ МОСКВи
Згідно з ялтинськими постано-
вами, в країнах регіону нале-
жало провести вільні вибори, бо 
тільки так можна було легалізу-



вати нову владу. Урядові коаліції, 
що виникли перед електоральними 
кампаніями й передусім для їх про-
ведення (звані тому в низці країн 
тимчасовими), мали дві можливості: 
1) виступити у списках «народного 
фронту», поза яким інші партії теж 
могли висувати свої кандидатури 
(так відбулося в Болгарії, Польщі та 
Румунії); 2) іти на вибори само-
стійно, але за умови існування до-
мовленостей між членами попере-
дньої коаліції, що вона залишиться в 
тому самому форматі, в якому була 
перед виборами. Так сталося в Че-
хословаччині та Угорщині.

Перегони, за деякими винятками 
(як-от в Угорщині 1945-го та Чехос-
ловаччині 1946-го), були проведені в 
атмосфері терору, залякування, із за-
стосуванням масштабних фальсифі-
кацій. Їх можна цілком справедливо 
назвати нелегітимними й недій-
сними. Комуністи намагалися непри-
родним чином здобути якнайбільше 
голосів і не гребували засобами у 
фальшуванні результатів. Якщо 
якийсь із партнерів сумнівався в до-
цільності дальшого існування коалі-
ції, вони вдавалися до найрізнома-
нітніших методів тиску: провоку-
вання внутріпартійних 
розколів, арештів, при-
мушування до емігра-
ції. Певний час по-
треба в існуванні коа-
ліцій (реальному чи 
позірному) іще існу-
вала.

Створені так звані 
уряди національної 
єдності перетворюва-
лися на іграшки в ру-
ках комуністів і зре-
штою розпадалися, бо 
руйнувалися засади, 
на яких вони поста-
вали. У Цент рально-
Східній Євро  пі на міс  це коаліційних 
урядів прийшла комуністична 
однопартій  на влада (або ж псевдо-
багатопартійна, створена із по літсил 
сателітів). Крім того, на зламі 1947–
1948 ро   ків стало очевидним, що у 
відносинах між країнами-
переможниця  ми Дру  гої світової ви-
никла глибока прір  ва, що породила 
відкриту конфронтацію та нову ві-
йну (цього разу холодну). Підтвер-
дженнями цьому стали, з одного 
боку, американська стратегія «стри-
мування» (запобігання дальшій екс-
пансії СРСР поза вже сформованою 
ним зоною «привілейованого» 
впливу) та проголошення європей-
ської програми відбудови (план 
Маршалла), а з другого – виник-

нення й діяльність Інформаційного 
бюро комуністичних та робітничих 
партій (Комінформбюро).

Кремль не міг дозволити, щоб 
будь-яка підконтрольна йому країна 
прийняла план Маршалла, адже та-
кий крок бачився б прямим викли-
ком. Понад те, він завдав би удару по 
болючому для СРСР місцю: еконо-
мічно Країна Рад не могла конкуру-
вати зі Сполученими Штатами. Для 
Москви єдиним можливим рішен-
ням у ситуації загострення відносин 
із Заходом залишалося якнайтісніше 
згуртування навколо себе режимів-
сателітів, щоб не дати їм спокуситися 
на американську пропозицію, з недо-
пущенням відхилень від радянської 
моделі. Цю засаду було втілено у 
створенні восени 1947 року Комін-
формбюро.

Після цього до кінця 1948-го 
скрізь – у Чехословаччині, Румунії, 
Болгарії, Польщі та Угорщині – від-
булося захоплення влади комуніс-
тами. Завдання полегшував той 
факт, що вже від кінця 1944-го – 
початку 1945-го в їхніх руках були 
ключові силові відомства. Дальші 
процеси в усіх країнах відбувалися 
майже за аналогічним сценарієм. 

Запроваджено «дик-
татуру пролетарі-
ату», що означа  ло 
ліквідацію інших по-
літсил. Натомість 
створили об’єднані 
робітничі партії, себ-
 то відбувалося погли-
нання комуністами 
соціал-демократів та 
соціалістів. Виникала 
однопартійна систе-
 ма, подекуди збереже -
 но було невеличкі са-
телітні партії, що по-
годжувалися на ке-
рівну роль червоних. 

Фактично політичне представни-
цтво перестало існувати, вибори пе-
ретворилися на фікцію, а парламент 
– на формальну інституцію.

У 1949–1953 роках у країнах 
«народної демократії» запанував 
класичний сталінізм з усіма по-
літико-економічними наслідками. 
Поступове послаблення системи 
стало можливим лише після смерті 
«батька народів». Тоді ж таки відбу-
лися певні зміни у відносинах СРСР 
із державами-сателітами. Серйозну 
кризу цієї моделі ознаменували ма-
сові суспільні виступи (в НДР та Че-
хословаччині 1953-го, Польщі 1956-
го), кульмінацією яких стала Угор-
ська революція восени 1956 року 
(див. Тиждень, № 41/2011). 
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Тяжкий випадок 
бертолуччі
Розподіл призів 70-го Венеційського 
кінофестивалю багатьох залишив 
спантеличеними

«б
ертолуччі, go home!» 
– кричали особ ли-
 во емоційні у від-
повідь на оголо-

шення очільником журі голов-
ного лауреата 70-го Венецій-
ського кінофестивалю. Ним став, 
несподівано навіть для нього са-
мого (що й казати про спостері-
гачів), відомий італійський доку-
менталіст Джан франко Розі із 
фільмом «Священна кільцева». 
Приблизно так можна пере-
класти назву його кінороботи 
«Sacro GRA», що буквально 
означає «священна римська 
кільцева автодорога». Стрічка 
розповідає про колоритних рим-
лян, які живуть уздовж цього ас-
фальтованого монстра. Тут і бри-
гада швидкої допомоги, яка за-
жартовує своїх пацієнтів із при-
таманною італійцям наполегли-
вістю; тут і останній ловець ву-
грів у Тибрі – балакучий рибалка 
з його товстою дружиною; ще є 
пара трансвеститів; старий із бо-
родою до підлоги та його зашу-
гана дочка; вчений-ботанік, що 
намагається врятувати останні 
здорові дерева в околицях… 
Опис натури, не обтяжений над-
мірним соціальним пафосом, 
нав’язливою мораллю, але й ви-
датними художніми досягнен-
нями теж. Міцне, добре доку-
ментальне кіно, якому дорога в 
італійський прокат гарантована.

Старий хитрий Бертолуччі, 
для котрого вигуки «go home» 
мають подвійний образливий 
сенс (він давно пересувається 
тільки в інвалідному візку), 
спробував перехитрувати всіх. 
Класик вирішив бути радикаль-
ним і консервативним нараз: 
уперше в історії Венеційського 
фестивалю дати «Золотого лева» 
документальному фільмові, але 
водночас такому, в якому прості 
людські проблеми й сенси були б 

викладені найпростішою, зрозу-
мілою навіть найменш вибагли-
вому глядачеві мовою. Ну і, 
звісно ж, догодити добряче зно-
шеному кінематографу своєї 
країни, що готовий оголосити 
класиками режисерів середньої 
руки на кшталт Торнаторе й Со-
ррентіно. «Священна кільцева» 
тут згодилася якнайліпше.

Слід сказати, що гостро зреа-
гували на таке рішення не тільки 
іноземці, а й принаймні поло-
вина італійців, яка начхала на 
власні патріотичні почуття.  
І це зайвий раз доводить, що 
жодні прогнози, жодна інтуїція 
тут не спрацьовує: ніколи не 
знаєш, яку саме політику підка-
зало керівництво фестивалю 
міжнародному журі і яке під-
ґрунтя матиме його рішення.

Кіно Сполучених Штатів, 
представлене на нинішній Мо-
стрі достатньою і навіть задо-
статньою мірою, залишилось без 
нагород, якщо не враховувати 
призу імені Мастроянні: він діс-
тався юному американцю Таєві 
Шерідану, який зіграв одну з го-
ловних ролей (другу – Ніколас 
Кейдж) у картині Девіда Ґордона 
Ґріна «Джо». Решта стрічок 
(«Паркленд» Пітера Лендсмена, 
про вбивство Джона Кеннеді, 
«Невідоме відоме» Еррола Мор-
ріса, документальний фільм про 
колишнього міністра США До-
нальда Рамсфелда) продемон-
стрували абсолютно пристойне в 
усіх відношеннях, але вкрай 
стандартне видовище. Чи були 
вони, чи й не було їх. Зрештою, 
майже всі автори фільмів, що 
брали участь у конкурсі, вкотре 
потопталися на застовпованому 
в кінематографі місці, ще раз до-
казали, що займають його не 
дарма, – і не більше. Кінопро-
риви за рідкісними винятками, 
про які йдеться нижче, цього 

разу залишилися поза межами 
Мостри. Із найяскравіших філь-
мів, що взагалі не дочекалися 
нагород, варто згадати фентезі 
«Під шкірою» британця Джона-
тана Ґлейзера. У головній ролі 
тут з’явилася перефарбована на 
брюнетку Скарлетт Йоганссон. Її 
героїня, інопланетянка, чорний 
згусток хаосу, що вбрався в люд-
ську шкіру, ганяє дорогами Ан-
глії, заманюючи і знищуючи чо-
ловіків. Наш звичний світ по-
дано крізь призму позаземного 
розуму, і він викликає менше 
симпатії, ніж прибула з чужих 
світів убивця.

Несподівано яскравою по-
дією стала прем’єра у Венеції до-
кументальної стрічки австра-
лійки Кітті Ґрін «Україна не 
бордель» про активісток руху 
FEMEN. Провівши рік поруч із 
дівчатами, режисерка зняла дуже 
вишукане й лукаве кіно. Багато 
для кого було відкриттям, що за 
ними стоїть бородатий дядько на 
ім’я Віктор Святський, який 
буквально загіпнотизував 
їх своїми псевдоінте-
лектуальними про-
сторікуваннями. «Я 
патріарх руху, що 
бореться з патріар-
хатом», – запев-
няє він – і зала 
хапається за 
животи, пере-
креслюючи йо- 
го й без того зве-
дену нанівець політич-
 ну кар’єру. Розмови з ге-
роїнями сюжету, що ці-
каво, відбуваються тіль-   
ки в їхніх винайнятих 
квартирах, таких при-
мітивно-вбогих, що 
закрадається підоз ра: 
ці дівчата і справді 
щось там захища-
ють чи просто хочуть 
більше грошей на 
ліпше помешкання? 
На прес-конферен-
цію, всупереч споді-
ванням журналістів 
клацнути голі груди, 
активістки прийшли строго 
причесані і в національних він-
ках. Розмовляли тільки англій-
ською, дехто живе у Франції, 
стверджували, що в Європі від-
крилися 10 офісів FEMEN. Мета-
морфози. Іноземна публіка, слід 
сказати, дивилася як на фільм, 
так і на дівчат невідривно й реа-
гувала дуже жваво. А на прес-
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«Священна кільцева»,  
Джан франко Розі, «Золотий лев»
Рішення журі, зустрінуте, м’яко ка-
жучи, без захвату, попри те, показало 
явну тенденцію останніх років – вхо-
дження документального кіно в ца-
рину ігрового та об’єднання з ним в 
один спільний соціально-художній 
простір. Може, не кожен помітив, але 
Розі вибудував свій фільм за оригі-

нальним принципом: усі його герої 
– реальні живі персонажі, одначе їхнє 
існування в кадрі зумисне стилізовано 
під акторську гру. Зазвичай докумен-
талісти прагнуть протилежного. У 
цьому сенсі італієць виявився стовід-
сотково самобутнім.

«Міс Жорстокість», Александрос  
Авранос, «Срібний лев» за режи-
суру й Кубок Вольпі за найкращу 
чоловічу роль Фемісові Пану
Очільникові журі Бертолуччі напевне 
пробачили б недоречного «Золотого 
лева», якби дві важливі нагороди – 
«Срібний лев» за режисуру й Кубок 
Вольпі за найкращу чоловічу роль – 
не дісталися нудотній у своєму без-
глузді грецькій стрічці «Міс Жорсто-

кість». Суть фільму в тому, що глава 
родини намагається боротися з еко-
номічною кризою, здаючи в оренду 
своїх зовсім юних дочок, для яких він 
є заодно й дідом. Тобто інцест про-
цвітає. Стомившися терпіти татуся-
дідуся, жіноча частина сімейства ула-
штовує йому криваву розправу, чим 
викликає радісні аплодисменти в 
залі. Оплески означали «собаці – со-
бача смерть», а зовсім не оцінку мис-
тецьких досягнень фільму. 

«Дружина поліцейського»,  
Філіп Ґренінґ, спецприз журі
Спецприз журі – заохочувальна наго-
рода, аж ніяк не зіставна з розмахом і 
несподіваністю художнього рішення. 
Драма, в якій за картинкою ідиліч-
ного буття сім’ї провінційного поліці-
янта поволі вимальовується жах – по-
ступово, як синяки на тілі його поло-

винки, знята неймовірно розумною і 
сміливою камерою, кот ра тут, зда-
ється, і є мало не голов ним героєм.

«Приблудні пси»,  
Цай Мінлян, Гран-прі

Тайванський класик Цай Мінлян, во-
лодар Гран-прі нинішньої Мостри, 
їхав із неї вочевидь розгубленим: за-
хоплені відгуки на його «Приблудних 
псів» давали надію здобути друге зо-
лото (1994-го він одержав тут «Золо-
того лева» за стрічку «Хай живе ко-
хання!»). Але неперекладна для будь-
якої іншої мови кіномова тайванця 
цього року не вписалася в концепцію 
нагород: схоже, для синьйора Берто-
луччі вона виявилася не тільки неіта-
лійською, а й заскладною. 

«Філомена»,  
Стівен Фрірз, приз за сценарій
Історія літньої жінки Філомени Лі така 
зворушлива й незвичайна, що могла б 
послужити основою для пристойного 
серіалу BBC, якби не сталася на-

справді. Півстоліття тому під тиском ір-
ландської релігійної громади моло-
деньке дівча віддало дитину черни-
цям, а ті, своєю чергою, продали її 
американській родині й таємницю вси-
новлення тримали за сімома печат-
ками. Усі 50 років Філомена шукала 
сина, але безуспішно – аж доки їй на 
голову звалився журналіст, що полю-
вав за неймовірними бувальщинами. 
Далі – відмінне роуд-муві із блискучою 
Джуді Денч та чудовим Стівом Куґаном 
(він, до речі, є ще й одним із авторів 
сценарію, тож приз належить і йому). ф
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конференції і взагалі влаштувала 
овацію після емоційного й добре 
відрепетируваного виступу Олек-
сандри Шевченко у відповідь на 
гнівний монолог українського 
журналіста. Той цікавився, яким 
чином оголені частини тіла мо-
жуть стати провідниками полі-
тичної ідеї, – і почув таку саму го-
стропасіонарну промову.

Венеційський фестиваль яв-
но стомився: він вимотаний кри-
зою. Цього року тут було люду 
помітно менше, ніж зазвичай, на 
будь-який сеанс за акредитацією 
можна було потрапити без про-
блем, і після зоряно-парадних 
Канн та зосереджено-дощового 
Берліна відчуття міжнародного 
міжсобойчика ні-ні та й з’явля-
лося. Водночас, усупереч очіку-
ванням, Римський кінофорум, 
заснований кілька років тому в 
піку Мострі й у надії відродити 
фестивальний рух в Італії, так і 
не став поки що серйозним кон-
курентом Венеції, хоча в нього 
було вгепано чималі державні 
гроші. Кажуть, після 70 іноді на-
стає третя молодість. Давня Ве-
неція переживала не один при-

плив юності – то, може, вона 
поділиться секретом зі своїм кі-

нофестом?  
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Шкіра чоловіків товстіша, містить 
більше колагену та є стійкішою до неспри-
ятливих зовнішніх впливів.

Проте є дещо, від чого чоловіча шкіра 
зазнає постійних ушкоджень…

…Щоденне гоління може перетворитися 
на справжнє випробовування для вашої 
шкіри: сухість,почервоніння, подразнення 
та відчуття дискомфорту... Як наслідок – 
вам потрібно дещо більше, ніж просто від-
чуття свіжості після гоління!

L'Oréal Paris Men Expert* пропонує рі-
шення, яке допоможе перетворити цю про-
цедуру на приємний щоденний догляд, – но-
вий лосьйон після гоління, збагачений інгре-
дієнтами для догляду з подвійною дією: 

Відновлення та зволоження!
Він бореться з наслідками агресивної дії 

лез бритви, миттєво ліквідує відчуття 
дискомфорту та стягнення, а зволожу-
вальні складові захищають шкіру від пере-
сушення .

Для тонізуючого ефекту в лосьйоні міс-
титься вітамін групи В, а свіжий аромат 
м’яти додасть настрою на цілий день! 

Ваша шкіра набуває відчуття ком-
форту, і ви повністю готові до нового дня!

*Л’Ореаль Париж Мен Експерт

Недарма часом кажуть,  
що чоловіки з Марса,  
а жінки – з Венери,  
адже навіть  
їхня шкіра  
різниться...
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У трьох західних 
областях 

налічується 

1089  
із 2353 

наявних в Україні 
дерев’яних церков
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Слідами світової спадщини
Тиждень подорожував маршрутом, який об’єднує прикордонні 
території України та Польщі

16 
дерев’яних церков – 
пам’яток архітектури 
цього року було вклю  -
чено до списку Світо-

вої спадщини ЮНЕСКО. Вісім 
містяться в Україні, стільки само 
у Польщі. При цьому по чотири – 
на Львівщині та в Підкарпат-
ському і Люблінському воєвод-
ствах, по дві – в Івано-Фран -
ківській та Закарпатській об-
ластях. Якщо дозволяють час та 
гро    ші, можна оглянути всі церк-
 ви, не оминаючи дорогою й інші 
шедеври дерев’яної сакральної 
архітектури, які з різних причин 
так і не були внесені до цього 
списку. Або ж обмежитися кіль-
кома довільно обраними хра-
мами. 

Перш ніж подати документи 
в ЮНЕСКО, члени української 
частини ініціативного комітету 
вивчили сотні дерев’яних церков 
у межах українсько-польського 
прикордоння, з яких вибрали ві-
сім, які відповідають критеріям 
Організації, а саме: добре збере-
жений автентичний стан, уні-
кальність, підтримка і розуміння 
з боку релігійної громади, до-
ступність для огляду. Це не озна-
чає, що решта храмів не заслуго-
вують на увагу. Важливий мо-
мент – саме в західних регіонах 
України міститься левова частка 
дерев’яних церков, які в нашій 
країні визнано пам’ятками архі-
тектури. Зокрема, у згаданих 
трьох областях налічується 1089 
із 2353 українських дерев’яних 
церков, тобто майже половина. 

ІВАНО-ФРАНКІВщиНА
Свою подорож ми розпочнемо з 
Івано-Франківської області, де 
налічується 462 дерев’яні церк  ви 
– пам’ятки архітектури. І пер-
шим містом, яке пропонуємо 
відвідати, є Рогатин (1) – саме 
звідси походить Настя Лісовська, 
яка після того, як потрапила в 
татарський полон, стала дружи-
ною оттоманського султана Су-
леймана Пишного під іменем 
Роксолана. Місцева церква є од-
ним із найстаріших в Україні 

збережених дерев’яних храмів, 
однак щодо її віку в науковців 
немає єдиної думки – вважа-
ється, що збудована вона пер-
шою половиною ХVІІ століття, 
однак офіційно датується аж 
1598 роком – такий напис знай-
шов ще наприкінці ХІХ століття 
на північній стіні центрального 
зрубу парох церкви о. Іполит 
Дзерович. Святиня цікава тим, 
що в ній зберігся один із найдав-
ніших та найдовершеніших 
ренесансно-барокових іконоста-
сів в Україні, який походить із 
1650-го. Мистецький статус хра-
 му та іконостасу було визнано 
ще за часів Австро-Угорської ім-
перії, коли її внесли до реєстру 
пам’яток. Вдруге до переліку 

пам’яток національного зна-
чення вона потрапила вже у 
1963-му, за радянських часів. У 
1980-х її реставрував один із 
найвідоміших українських фа-
хівців Іван Могитич, після чого 
вона стала музеєм. Нині церква 
поєднує функції філії Івано-
Франківського художньо  го му-
зею та діючого храму. Також на її 
честь у 2009-му Національний 
банк випустив пам’ят  ну монету.

Село Нижній Вербіж (2) Ко-
ломийського району цікаве тим, 
що тут протікають одразу чотири 
гірські річки, найбільша з-поміж 
яких – Прут. Також звідси похо-
дить один із соратників Олекси 
Довбуша Григорій Семенюк, 
якого і вважають фундатором 
місцевої святині. Її унікальність у 
тому, що це п’яти  верхий храм гу-
цульської школи. Хоча сама 
церква збудована 1808 року, од-
нак в інтер’єрі збереглися ікони 
кінця ХVІІІ століття. У 1990-му її 
бані було вкрито карбованою 
бляхою. Нині це діючий храм.

ЗАКАРПАТТЯ 
Далі наш шлях пролягає в Закар-
патську область, де збереглося 
110 дерев’яних церков, які ви-
знано пам’ятками архітектури. 
Одна з них – церква Вознесіння 
Господнього (Струківська) у се-
лищі Ясіня (3). За легендою, за-
сновник селища Іван Струк збу-
дував храм на знак подяки, що 
в негоду Бог допоміг йому збе-
регти отару овець, однак сучасна 
церква Вознесіння Господнього 
походить із 1824 року і є одним із 
найкращих зразків гуцульської 
сакральної архітектури. Втім, у її 
інтер’єрі таки збереглися іконо-
стас кінця ХVІІІ століття та ікони 
ХVІІ століття, що наштовхує на 
думку: а може, легенда про стару 
церкву має реальний ґрунт.

Село Ужок (4) Великоберез-
нянського району міститься 
майже на межі Закарпаття – по-
руч із Ужоцьким перевалом, 
звідки бере початок річка Уж. Ту-
тешня церква Святого Архангела 
Михаїла вважається одним із 
символів регіону і є популярним 
об’єктом серед художників. Сам 
храм збудований 1745 року і на-
лежить до бойківського типу – 
такі церкви поширені також у гір-
ських районах Львівщини, а та-
кож на Івано-Франківщині. Сто-
совно ужоцької святині, то вона 
надзвичайно гармонійно вписана 
в навколишній гірський рельєф, 
оскільки стоїть на пагорбі.

 
ЛЬВІВщиНА 
Отож через ужоцький перевал 
помандруємо до Львівської об-
ласті, де, за статистикою, най-
більше дерев’яних церков у країні 
– 517. Перша з них міститься за 
кілька кілометрів від Закарпаття 
в селі Матків (5) Турківського ра-
йону. Головною окрасою села, що 
розкинулося неподалік витоків 
річки Стрий, є дерев’яна церква 
Собору Пресвятої Богородиці, 
яку в 1990-х роках було переосвя-
чено на честь Святого Дмитра. Як 
і церква в Ужоці, належить до 
бойківського типу, однак під час 
огляду можна побачити відмін-

МОЖНА ОГЛЯНУТи  
ВСІ ЦеРК  Ви, Не ОМиНАЮЧи 
ДОРОГОЮ й ІНШІ ШеДеВРи 
ДеРеВ’ЯНОї САКРАЛЬНОї 
АРХІТеКТУРи

Автор: 
Олександр 

Сирцов
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ності між бойківськими церк-
вами Львівщини та Закарпаття. 
Збудовано храм у 1838-му, а його 
іконостас походить із 1840-х.

У цьому переліку Дрогобич 
(6) є найбільшим містом із кіль-
кома десятками пам’яток архітек-
тури, проте найцікавішою з них, 
поза сумнівом, є церква Святого 
Юра. Її у 1656-му перенесли із 
села Надіїв (тепер Долинського 
району Івано-Франківської об-
ласті). Унікальність святині ще й 
у тому, що в ній над хорами 

міститься Введенська каплиця. 
Інтер’єр виконано під керівни-
цтвом Стефана Маляра (Попо-
вича Медицького). 

Жовківський район (7) Львів-
ської області представлений у 
списку ЮНЕСКО одразу двома 
храмами. Перший із них – церква 
Святої Трійці в самому район-
ному центрі. Колишня резиден-
ція польських королів Собєських 
Жовква, можливо, і сама колись 
буде включена до списку Світової 
спадщини. Збудована ще 1601-го, 

однак унаслідок пожежі не вці-
ліла, тож сучасна споруда дату-
ється 1720 роком. Церква цікава 
тим, що в ній збереглися стінопис 
і п’ятиярус ний бароковий іконо-
стас ХVІІІ століття, які створили 
майстри Жовківської школи ма-
лярства та різьблення Івана Рут-
ковича. Нині це діючий храм і 
музей.

Прикордонне село Потелич 
Жовківського району має кілька 
пам’яток архітектури, також тут 
міститься німецький військовий 
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У КРАЮ  
РОКСОЛАНИ. 
Ренесансно-
бароковий іко-
ностас рога-
тинської церк-
ви належить 
до найдавні-
ших і найдо-
вершеніших в 
Україні

48|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 37 (305) 13–19.09.2013

НАВіГАТоР|ПОдОРОжі

цвинтар. Однак найцікавішою, 
поза сумнівом, є дерев’яна церква 
Зішестя Святого Духа, зведена ще 
1502 року коштом місцевих гон-
чарів на місці старого храму Бо-
риса і Гліба. У 1970-х святиню 
реставрували відомі львівські 
майстри Іван Могитич і Богдан 
Кіндзельський.

ПОЛЬщА
Якщо ви завершили тур хра-
мами України в Потеличах (8), 
то найкраще скористатися пунк-
том пропуску в Раві-Руській – 
Гребенному – неподалік кор-
дону, але вже на території 
Польщі в селі Радруж (9) Люба-
чівського повіту Підкарпат-
ського воєводства міститься 
дерев’яна церква Святої Парас-
кеви. Зведена 1583 року, в її 
інтер’єрі зберігся іконопис дру-
гої половини ХVІІ століття. Що-
правда, частина його елементів 
передана до музею – замку в 
місті Ланьцут. Нині використо-
вується як музейний заклад.

Ще однією дерев’яною церк-
вою неподалік кордону (перехід 
Краковець – Корчова) є храм 

Різдва Пресвятої Богородиці в 
селі Хотинець (10) – до Другої 
світової війни це було велике 
село, заселене переважно укра-
їнцями. Нині воно належить до 
Ярославського повіту Підкар-
патського воєводства. Головною 
пам’яткою архітектури в ньому є 
церква галицького типу храмів, 
збудована близько 1600 року. У 
самій святині зберігся стінопис 
ХVІІІ століття, проте іконостас 
походить, імовірно, з 1671-го.

Село Смільник (11) Підкар-
патського воєводства в роки На-
ціонально-визвольних змагань 
входило до складу Східно-Лем-
ківської Республіки, що проісну-
вала з 4 листопада 1918-го до 23 
січня 1919-го, а 1951 року в 
резуль  таті обміну територіями 
опинилося у складі Польщі. 
Церква Архангела Михаїла, яка 
міститься тут і є діючим храмом, 
збудована у 1791-му. Це єдина 
збережена триверха церква 
бойківського типу на території 
Польщі. Утім, вона цікава також 
унікальною іконою Успіння Пре-
святої Богородиці, котру датують 
1748 роком, та розписом кінця 

ХVІІІ століття, на якому зобра-
жені старозавітні пророки.

Трохи західніше, у селі Ту-
ринськ (12) Сяноцького повіту 
Підкарпатського воєводства, є ще 
одна церква Святого Архангела 
Михаїла. Однак споруджена вона 
вже не в бойківському, а в лемків-
ському стилі – саме тут свого часу 
було місце компактного прожи-
вання українських лемків. Зве-
дена на початку ХІХ століття, зго-
дом її не раз перебудовували та 
розширювали. Нині це діючий 
храм, який належить Польській 
автокефальній православній 
церкві. Також тут зберігся уні-
кальний іконопис пензля Йо-
сифа Буковчика кінця ХІХ сто-
ліття.

Ще чотири дерев’яні церкви 
компактно розташовані в Мало-
польському воєводстві неподалік 
польсько-словацького кордону 
(13, 14, 15, 16). Зокрема, у Гор-
лицькому повіті є збудована 1811-
го церква Святої Параскеви, яку 
вважають найкраще збереженим 
храмом західнолемківського ти-
пу. У ній міститься іконостас пен-
зля Михайла Богдановського 
1904 року, який цікавий тим, що 
на ньому зображені святі Володи-
мир та Ольга.

Ще одним зразком західно-
лемківської архітектури є церква 
Покрови Пресвятої Богородиці в 
селі Овчари. Однак це давніший 
храм, збудований 1710-го, тож 
чималий вплив на нього мало ба-
роко. Зокрема, таким є іконостас 
1712 року пензля Івана Медиць-
кого. 

Завершити свою подорож 
дерев’яними церквами україн-
сько-польського порубіжжя мож-    
на в селі Поврозник Малополь-
ського воєводства, де височіє 
церква Святого Якова. Цей храм 

західнолемківського типу зве-
дено ще 1600-го, однак у 1814-му 
після того, як перенесли на нове 
місце, його суттєво перебудували. 
Цікавий унікальним стінописом 
пензля Павла Радинського 1607 
року, найдавнішим з-поміж тих, 
що є в усіх дерев’яних храмах ре-
гіону. 

В ЗАХІДНиХ РеГІОНАХ 
УКРАїНи МІСТиТЬСЯ ЛеВОВА 
ЧАСТКА ДеРеВ’ЯНиХ ЦеРКОВ, 
ЯКІ В НАШІй КРАїНІ ВиЗНАНО 
ПАМ’ЯТКАМи АРХІТеКТУРи
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Відгуки на статтю «Ген хабарництва»  
у № 35, у якій Валерія бурлакова розповідає 
про корумпованість середньої та вищої 
освіти в Україні
Ярема бачинський: Стосовно введення ЗНО 
як механізму придушення хабарництва при 
вступі до ВНЗ. ЗНО непогано працює, але 
проблема криється в суміжній площині, а саме 
в діях Міністерства освіти та науки України. 
Саме МОН затверджує умови прийому до 
ВНЗ, і в його силі обмежити ту велику кількість 
шпаринок для корупційного вступу, що 
продовжують діяти досі. До прикладу, замість 
введення вступу на магістра за результатами 
ЗНО (вищого рівня – за програмами ВНЗ), 
продовжується туди вступ за внутрішніми 
іспитами... замість повного вилучення 
різних атавізмів при вступі на бакалаврат, 
як, напр., «співбесіда», «творчий конкурс» 
на журналістику тощо, ніхто в цьому органі 
не збирається пальцем ворухнути. Навпаки, 
підтримуються – явно та неявно – усілякі 
законодавчі ініціативи з введення так 
званого бала ВНЗ та повернення поголовно 
внутрішніх вступних іспитів для нівелювання 
значення та ролі ЗНО, а головне – для 
повернення повного «ручного контролю» 
над усіма аспектами вступу до ВНЗ на усіх 
рівнях. Наприклад: законопроект «Про вищу 
освіту» авторства народних депутатів Григорія 
Калетніка, Сергія Ківалова та Миколи Сороки. 
Цей законопроект отримав неодноразову 

схвальну оцінку з боку усього керівництва 
МОН. Все це робиться незважаючи на тло 
загальної та зростаючої з року в рік суспільної 
довіри до системи вступу за результатами ЗНО 
як головного критерію відбору абітурієнта. 
Паралельно блокується розвиток системи 
тестування шляхом недофінансування та 
створення перепон до залучення інституційних 
чинників посилення спроможності багатьох 
елементів системи рівного доступу до 
якісної вищої освіти. Усе це блокування 
та несприятлива атмосфера є ШТУЧНО 
створеними явищами, які давно пора усувати. 
Але мало інтересу з боку лідерів.

Юра: Ідея проведення ЗНО хороша, але 
в нашій державі воно зведене на «нет!», 
порушень стільки, що не перерахуєш. Ті 
списують, ті з двома мобільними, ті купують 
завдання, а в окремих пунктах ЗНО туалети 
не в приміщенні, а надворі, що вже там 
робиться, неважко уявити.

Я: В нашей Севастопольской гимназии 
№ 24 ежемесячный сбор в фонд школы 100 
грн, в фонд класса 50 грн, бесконечный 
поток учителей. В основном те, которые не 
подчиняются директору и мало собирают 
денег))). Ответ на несдачу денег – плохое 
отношение к ученикам, к родителям и 
занижение оценок. Проплаты со стороны 
руководства школы в прокуратуру, чтобы 

закрывали глаза. И ЧТО? Все знают, и 
ничего не меняется. А благотворительная 
организация «Факел», через которую надо 
проплачивать эти «типа» добровольные 
благотворительные взносы, не все деньги 
перечисляет в школу, существуют откаты, 
в местные «верхушки» образовательные 
учреждения.

Денис: Захистив кандидатську цього року. 
Шлях від першокурсника до кандидата 
пройшов без хабарів та «неофіційних 
виплат». Але аспірантура це справді драма. 
Довелося змінити наукового керівника. 
Психологічно було дуже важко чути, що я 
зі своєю темою нікому не буду потрібен. 
Безкоштовно надрукували мою статтю у Токіо. 
На англійській друкуватися у 400 разів стало 
дешевше, ніж на рідній. Тепер мені зовсім 
незрозуміло, яка влада про наших аспірантів 
дійсно піклується? Друк за гроші у вітчизняних 
виданнях прошу бойкотувати, оскільки 
аспіранта ставлять у положення жінки, яка 
мало того що народила дитину (написала 
роботу), але ще й повинна заплатити за 
її існування своєму чоловікові (державі). 
Науковці не переслідують свої власні цілі (як 
торгаші на базарі), а тому не можуть бути 
підведені під теорію лібералізму (яка давно 
вже вважається застарілою і на Заході), в якій 
людина думки буцімто прагне лише власного 
успіху.

Євгенія Шидловська Валерія бурлакова

НАш ТИЖДЕНЬ| 
ВеЛОРеВОЛЮЦІЯ ШКОДА КАШТАНОВий 

ЗОРеПАД

Тішить, що в Києві дедалі 
частіше з’являються люди на 
велосипедах. Незважаючи на 
те, що саме місто не стає до 
них більш дружнім: нові ве-
лодоріжки вкрай непрак-
тичні, а вуличних псів не по-
меншало, і вони такі самі 
агресивні. Про культуру влас-
ників автомобілів та їхню по-
ведінку на дорозі годі й ка-
зати. Але, попри все, мода на 
екорух в Україні має серйозне 
підґрунтя. Пересісти на дво-
колісний транспорт змушує 
не надто затишна київська 
реальність: забиті метро й 
маршрутки, затори на доро-
гах. Можна обурюватись, а 
можна не чекати «покра-
щення» – осідлавши ровер, 
їхати на свій страх і ризик. 
Такий собі сміливий крок до 
Європи. 

Олена Чекан

Сивий дідусь у старень-
кому пальті приїхав на вла-
штовані КПУ та Медведчуком 
«збори громадян України 
щодо проведення референ-
думу» однією маршруткою зі 
мною. З усмішкою прямує до 
стадіону, за парканом якого 
майорять червоні прапори. 
Каже, що комуніст. «Хто го-
лова вашого партійного відді-
лення? Ви є у списках?» – су-
воро питають на вході. Горта-
ють товсту книгу з переліком 
даних про тих, кому ввійти до-
зволено. Бачу сторінку з пере-
ліком кримчан, привезених 
«партійними» автобусами. Ки-
ївського дідуся на стадіон не 
впускають… «Шкода, що вас 
досі не перебили, ой шкода!» – 
щиро зітхає той хвилин за 10. 
Іде геть. Чи він досі комуніст, 
сказати важко. 

Буйним сплеском кольорів 
київська осінь прощається зі 
спекотним літом. Уквітчані 
чорнобривцями, айстрами, жор -
жинами, хризантемами парки 
і сквери зустрічають каштано-
вим зорепадом, створюють са-
мобутню ауру міста. Диха-
ється якось по-особливому в 
першому осінньому місяці – 
ще наче й тепло, але вітер пе-
ремін уже вносить холодну-
вату саме осінню ноту, змішу-
ючи в ній спомин про літо й 
передчуття зими. Ще тіль-
ки-но золотом почало братися 
вимите дощами листя, ще не 
багряне й не жовтогаряче, ще 
не листопад… але стільки очі-
куваних і неочікуваних змін 
вихором уплітаються в сього-
дення, змушують серце пуль-
сувати хвилюванням за май-
бутнє. 

ЗВОРОТНий ЗВ’ЯЗОК 
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