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 4 жовтня 1993  5 жовтня 1713  6 жовтня 1648 

козацько-
селянське військо 
Богдана Хмель-
ницького почало 
облогу львова

 Факти тижня 

президент росії Боріс Єльцин 
для виконання свого указу про 
розпуск парламенту ввів у мо-
скву бронетанкові війська й 
розпочав штурм Будинку рад

народився дені дідро, 
французький філософ епо-
хи Просвітництва, засновник 
Енциклопедії, або Тлумачно-
го словника наук, мистецтв 
та ремесел (1751)

тиждень  
в історії

26 
вересня президент 
Янукович нарешті 
підписав закон про 
повторні вибори у 

п’я  ти мажоритарних округах. 
Ідеться про ті виборчі округи, 
де під час голосування в жовтні 
2012 року де-факто перемогли 
кандидати від опозиційних сил, 
але дальше масове псування 
вкинутих за опозицію бюлете-
нів, дивні рішення судів про не-
визнання результатів волевияв-
лення та втручання в роботу ви-
борчкомів груп невідомих моло-
диків спортивної статури при-
звели до зриву підрахунку голо-
сів. Тоді ЦВК умила руки, при-
йнявши рішення про «немож-
ливість установити результати».

Для нових електоральних 
перегонів потрібен був спеці-
альний закон, але пропрези-
дентська більшість не поспі-
шала його приймати. А те, що 
вибори таки відбудуться, стало 
результатом виконання умов 
для підписання Угоди про асо-
ціацію з ЄС. Адже вирішення 
«проблеми п’яти окру  гів» було 
одним із пунктів списку Фюле – 
переліку вимог ЄС до Києва, на-
званого за прізвищем єврокомі-
сара з питань розширення, ко-
трий контролює його вико-
нання.

Голосування призначено на 
15 грудня, тож дата офіційного 
старту кампанії – 16 жовтня. Але 
ще напередодні підписання за-
кону в штабі «Батьківщини» від-
булася нарада, на якій ця політ-
сила затвердила своїх кандида-

тів на чотирьох із п’яти округів. 
Усі персони – ті самі, хто балоту-
вався там минулої осені.

Найбільшою проблемою для 
опозиції є 94-й округ у Київ-
ській області. Торік там змага-
лися опозиціонер Віктор Рома-
нюк та регіоналка Тетяна За-
суха, дружина екс-губернатора 
Київщини, на час виборів на-
родний депутат від Партії регіо-
нів. Коли перевага Романюка 
стала очевидною (надвечір дня 
голосування), суди раптом по-
чали масово приймати рішення 
про невизнання результатів на 
тих дільницях, де опозиціонер 
набрав найбільше голосів. Зага-
лом заблокували майже 30 тис. 
бюлетенів. А 30 січня цього року 
Романюк став підозрюваним у 
справі про заволодіння майном 
інсулінового заводу «Індар», що 
тяглася ще від 2008 року. Опо-
зиціонер виїхав за кордон. На 
вимогу віт чизняної прокура-
тури його затримала італійська 
поліція, але суд у Мілані не 
знайшов причин ані передавати 
його Україні, ані утримувати під 
вартою. Хоча повернутись на 
батьківщину для безпосередньої 
участі у виборах він не може че-
рез загрозу арешту. Попри це, 
як сам політемігрант, так і опо-
зиційний куратор повторних пе-
регонів народний депутат Сер-
гій Пашинський запевнили 
Тиждень, що на реєстрацію до 
ЦВК подадуть саме Віктора Ро-
манюка. Той, своєю чергою, зая-
вив, що готовий вести кампанію 
з-за кордону.

Посприяти кандидатам 
може персональна участь в агі-
тації політичних великовагови-
ків. Принаймні, висуванець на 
окрузі № 194 (Черкаська об-
ласть) Микола Булатецький 
розповів Тижню, що Арсеній 
Яценюк пообіцяв йому не лише 
приїхати на округ, а й зробити 
це в компанії лідерів УДАРу та 
«Свободи». Суто теоретично 
опозиційні лідери могли б за 
час кампанії об’їхати всі п’ять 
округів. Можна з великою част-
кою впевненості сказати, що 
Яценюк із Тягнибоком так і зро-
блять. Інша річ – Віталій 
Кличко. Від його партії на по-
вторних виборах офіційно не 
балотується ніхто, тож головне, 
чого вимагають від бок сера-
політика його партнери, – стри-
мати своїх соратників, щоб не 
самовисувалися. Фактично по-
вторні депутатські вибори є 
останньою нагодою для Яце-
нюка, Кличка й Тягнибока про-
демонструвати єдність, котра, 
ймовірно, розтане з наближен-
ням президентських.

В опозиції розраховують, що 
під час повторних перегонів не 
буде такого свавілля, як 2012 
ро  ку, зокрема, на окрузі № 132 
(Миколаївщина), де в битву за 
бюлетені втрутився міліцей-
ський спецназ. У цьому опози-
ція розраховує на підтрим  ку За-
ходу, сподіваючись, що піс  ля 
можливого підписання Угоди 
про асоціацію з Україною Євро-
союз виявиться особливо при-
скіпливим до дотримання ві-

автор: 
олександр 
михельсон

у греції заарештували керівни-
цтво ультраправої партії «Золо-
тий світанок» за звинуваченнями 
у створенні й підтримці злочинної 
організації

кабмін установив норму, згідно з 
якою торговельні підприємства, 
що відмовили покупцю в розра-
хунку за товар із використанням 
платіжної картки, можуть бути 
оштрафовані на 8,5 тис. грн

регіонали здаються?

українські фігуристи пробилися на олім-
піаду в Сочі. Спортивна пара Єлизавета 
Усманцева – Роман Талан здобула олім-
пійську ліцензію, посівши восьме місце на 
міжнародному турнірі Nebelhorn Trophy в 
Оберстдорфі (Німеччина)

Інтерв’ю 
кандидатів, 
яких на 
повторних 
виборах 
висуває 
опозиція, 
читайте на 
tyzhden.ua 
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перервано українсько-
російські міжурядові мир-
ні переговори через неви-
знання радянською деле-
гацією незалежного стату-
су україни

в ужгороді створено 
перший уряд авто-
номної підкарпат-
ської русі на чолі з 
Андрієм Бродієм

 7 жовтня 1918  8 жовтня 1938  10 жовтня 1813   9 жовтня 1943 

народився джузеппе вер-
ді, італійський композитор, 
один із найвизначніших дія-
чів оперної школи, автор 28 
опер, квартетів та реквіємів

Завершилася бит-
ва за кавказ під час 
другої світової війни

2 жовтня засідала київрада, ле-
гітимність якої вдруге визнав сто-
личний апеляційний суд. Перед 
засіданням сталися сутички опози-
ції з «Беркутом», але провести се-
сію це не завадило

парЄ ухвалила декларацію, в 
якій закликала україну доклас-
ти максимум зусиль для євро-
інтеграції, зокрема прискорити 
правові реформи

парламентські вибори в 
австрії. перемогла коалі-
ція соціал-демократів і на-
родної партії

тчизняною владою демократич-
них стандартів.

Щоправда, кандидат у згада-
ному 132-му окрузі Аркадій Кор-
нацький, котрий має задавнений 
конфлікт із керівником області 
Миколою Кругловим, розповів 
Тижню, що «тиск силовиків» 
на співробітників його родин-
ного підприємства «Агрофірма 
Корнацьких» не послаблюється 
(див. Тиждень, № 28/2013). 
Не виключають появи сфабри-
кованих справ проти себе чи 
свого оточення й інші канди-
дати. Найлегше до такої пер-
спективи поставився кандидат 
на окрузі № 197 (Черкаська об-
ласть) Леонід Даценко, оскільки, 
за його власними словами, на 
відміну від соратників, він не 
має стосунку до будь-якого біз-
несу, на котрий можна було б 
тиснути. Утім, і цей політик «ні-
чого не виключає». Хоча всі 

нЕпопулярна на п’яти 
«проБлЕмниХ» округаХ пр 
віддаСть їХ «нЕЗалЕжним» 
СамовиСуванЦям 

ф
о

т
о

: u
n
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n

представники «Батьківщини» 
дружно запевнили, що в будь-
якому разі не збираються повто-
рювати шлях Віктора Романюка 
й виїздити за кордон. Рішуче на-
строєний і Юрій Левченко, вису-
ванець ВО «Свобода» в окрузі № 
223 (Київ). Його кандидатуру та-
кож підтримує «Батьківщина» в 
обмін на сприяння свободівців 
чотирьом висуванцям від неї.

Наскільки готова воювати за 
спірні округи влада? «Батьків-
щина» та «Свобода» у другій по-
ловині жовтня проведуть «тех-
нічні» з’їзди, на яких офіційно 
висунуть своїх кандидатів. Вод-
ночас джерела у Партії регіонів 
стверджують, що там іще вага-
ються з аналогічними діями. Де-
які регіонали не виключають, 
що непопулярна на п’яти «про-
блемних» округах ПР цього разу 
відмовиться від серйозної бо-
ротьби.

Утім, це аж ніяк не означає 
відмови від претензій на ман-
дат головних опонентів канди-
датів від опозиції. Так, у 94-му 
окрузі може знову висуватись 
Тетяна Засуха. У 197-му – олі-
гарх Богдан Губський. Окрім 
того, подейкують про можли-
вий похід на депутатство від 
цього округу голови Черкаської 
облдержадміністрації Сергія 
Тулуба. У 194-му окрузі, за сло-
вами опозиціонера Булатець-
кого, продовжує передвиборну 
«доброчинність» Валентина 
Жуковська, котру в опозиції 
вважають ставленицею мільяр-
дера Дмитра Фірташа та глави 
президентської Адміністрації 
Сергія Льовочкіна. Усі ці та по-
дібні провладні кандидати в 
разі участі у виборах, найімо-
вірніше, позиціонуватимуть 
себе як самовисуванці, нібито 
незалежні від влади, й спира-
тимуться передусім на «матері-
альний ресурс».

Не виключений і прихід 
псевдоопозиційних кандидатів 
із яскравою антивладною рито-
рикою, котрі відтягуватимуть го-
лоси. А то й поборються за 
перше місце. У цьому контексті 

опозиціонери згадують, зокрема, 
Юрія Кармазіна, чиї скарги до 
Вищого арбітражного суду ко-
штували депутатських мандатів 
Павлові Балозі, Олександру 
Домбровському та Ігореві Мар-
кову. Сам Кармазін «не виклю-
чає» своєї появи в будь-якому з 
п’яти округів. 

В опозиції не виключають, що під час 
повторних виборів не буде такого 

свавілля, як у 2012-му, зокрема  
в Первомайську, на окрузі № 132, 
де в битву за бюлетені втрутився 

міліцейський спецназ
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34,75 
млрд грн
Таким є дефіцит бюджету за сі-
чень – серпень 2013-го. Цей показ-
ник удвічі більший від торішнього. 
Дані Мінфіну 

$16 млрд 
витратив уряд за 2011–2013 роки на 
підтримку курсу гривні. Таку оцін-
ку дав екс-міністр фінансів Віктор 
Пинзеник 

15 
кримінальних 
справ 
відкрито за фактами порушень на 
виборах-2012. Ув’язнено одну осо-
бу. Дані Генпрокуратури  

43% 
викладачів  
вишів
мають дохід менше ніж 3 тис. грн 
за місяць (розмір середньої зар-
плати в Україні). Дані Центру дослі-
дження суспільства

$3 млрд
переказали українські заробітчани 
на батьківщину протягом перших 
шести місяців цього року. Це на 
10% більше від показника 2012-го. 
Дані НБУ

майжЕ СЕрйоЗно

Де зустріти старість
Благодійна організація Help Age International оприлюднила 
рейтинг якості життя літніх людей (Global AgeWatch Index 2013). 
Це дослідження відображає ситуацію із задоволенням потреб 
літніх людей у 91 країні світу. Загалом, за оцінками ООН, 
старіюче населення стає дедалі більшим викликом для багатьох 
держав. Якщо 2012-го кількість людей віком понад 60 років 
становила на планеті 809 млн осіб (11% жителів), то 2030-го, 
згідно із прогнозами, їх налічуватиметься вже 1,37 млрд (16%), а 
до 2050-го – 2,03 млрд (22%). Тобто через 40 років кожному 
четвертому землянинові буде 60 або більше. Для визначення 
цього індексу використовували чотири показники: матеріальний 
добробут, можливості літніх людей у роботі та освіті, стан 
здоров’я, сприятливе середовище для життя. У першій десятці, 
як і слід було очікувати, опинилися скандинави, аутсайдерами 
визначено нестабільні азійські та африканські країни. Україна 
ближче до них – на 66-й сходинці.

Швеція Норвегія Німеччина Китай Грузія Польща Україна Росія Танзанія Афганістан

1 2 3 35 37 62 66

39 77 35 86

78 90 91

Матеріальний добробут    Охорона здоров’я              Освіта і зайнятість            Середовище для життя     За даними Help Age International

Місце в рейтингу 
Місце за критеріями

доСліджЕння 

 Факти тижня 

п
оки в Києві центральна влада бавиться в євроінтеграцію, 
на місцях, у так званих базових для правлячої партії регіо-
нах, триває консервація совка. І пальму першості тут три-
має Харків, який дехто з місцевої еліти пафосно називає 

«першою столицею України», маючи на увазі період 1917–1934 
років, коли там перебували органи влади радянської республіки. 
Мерові міста і тамтешньому очільникові ОДА до душі радянський 
імідж «ввіреної їм території». Тож вони докладають чималі зу-
силля, щоб за їхнього правління зникли будь-які символи неза-
лежної і сучасної України   

Знищення меморіальної дошки літературознавцю Юрію Ше-
вельову – це лише один з елементів «радянізації Харкова». На-
приклад, торік місцева влада перейменувала близько сотні ву-
лиць, чимало з яких назвали на честь Героїв Радянського Союзу, 
Соціалістичної праці тощо. Харківським школам повертають 
імена піонерів-героїв. В окремі дні, як-от у річницю Сталінград-
ської битви, на вулицях можна побачити трамвай, прикрашений 
портретом Сталіна. А за спробу зазіхнути на пам’ятник Лєніну в 
центрі міста сам мер Геннадій Кернес особисто обіцяє «перела-
мати дві руки і дві ноги».

Можливо, усі ці забави харківських можновладців у радян-
щину – то не лише їхнє традиційне загравання з базовим електо-
ратом – пенсіонерами, а підпільна більшовицька робота з підго-
товки нової столиці України на випадок її приєднання до Мит-
ного союзу з Росією? А що, Харків «всегда готов!» – до росій-
ського кордону рукою подати, радянські герої вшановані належ-
ним чином, будь-які згадки про «буржуазних націоналістів» зни-
щені, а «градоначальник» та «генерал-губернатор» раді стара-
тись і далі «служить Отєчєству». 

повернення першої 
радянської столиці

FIFA покарала збірну україни з футболу за поведінку вітчиз-
няних уболівальників під час відбіркового матчу чемпіонату 
світу 2014 року проти Сан-марино у львові. Наступний поєди-
нок наша команда проведе без глядачів (див. стор. 12). 

Штурм міськради в полтаві. 800 осіб мітингували під її 
стінами проти підняття житлово-комунальних тарифів. 
Протестувальники прорвалися всередину будівлі, здолав-
ши опір 40 міліціонерів. Згодом мер міста заявив, що тим-
часово зупинив дію рішення про підвищення тарифів ЖКГ
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митрополит володимир (СаБодан)
за євроінтеграцію 
Очільник УПЦ МП разом із предсто-
ятелями інших релігійних органі-
зацій підписав листа, у якому ліде-
ри конфесій підтримали євроінте-
граційний курс України і закликали 
Росію поважати вибір нашої краї-
ни. Наразі немає жодної реакції Ро-
сійської православної церкви, але 
вона, вочевидь, не забариться 

микола аЗаров 
згадав радянські методи
Прем’єр дав завдання Міносвіти 
зробити обов’язковим розподіл ви-
пускників педагогічних вишів у шко-
ли

олЕна БондарЕнко 
про януковича I
«Якщо комусь не вистачає різнобарв’я і фарб, мені 
дуже шкода. Янукович не Мазепа, він Янукович. Він 
був, є і ним залишиться. І в історії він залишиться як 
Янукович. А якщо хтось став недо-
умкуватим і йому потрібні якісь па-
ралелі та моделі в історії, то я б 
його (Януковича) порівняла з Пє-
тром I, який рубав вікно в Європу», 
– так прокоментувала регіоналка 
порівняння гаранта з Мазепою на 
російському ТБ 

ЄвґЄній кіСЄльов
залишив пропаганду 
Ведучий російського походження, якого не раз ловили на 
використанні маніпуляційних технологій у його телевізій-
ному проекті «Велика політика», 
припинив свою роботу на теле-
каналі «Інтер». Натомість він став 
штатним радником директора 
Group DF (структура Дмитра Фірта-
ша. – ред.) Бориса Краснянського

владімір мЄдінСкій 
знає все про цінності 
«Поняття «європейські цінності» – плід порушеної діяль-
ності розуму інтелектуалів від північноатлантичної пропа-
ганди, їх не існує. У кожної людини є свої цінності. Якщо 
цих людей поставити разом, то якась 
частина цих цінностей їх об’єднує», – 
пояснив міністр культури Росії 
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ФЕйС-контрольмайжЕ СЕрйоЗно

Де зустріти старість
Благодійна організація Help Age International оприлюднила 
рейтинг якості життя літніх людей (Global AgeWatch Index 2013). 
Це дослідження відображає ситуацію із задоволенням потреб 
літніх людей у 91 країні світу. Загалом, за оцінками ООН, 
старіюче населення стає дедалі більшим викликом для багатьох 
держав. Якщо 2012-го кількість людей віком понад 60 років 
становила на планеті 809 млн осіб (11% жителів), то 2030-го, 
згідно із прогнозами, їх налічуватиметься вже 1,37 млрд (16%), а 
до 2050-го – 2,03 млрд (22%). Тобто через 40 років кожному 
четвертому землянинові буде 60 або більше. Для визначення 
цього індексу використовували чотири показники: матеріальний 
добробут, можливості літніх людей у роботі та освіті, стан 
здоров’я, сприятливе середовище для життя. У першій десятці, 
як і слід було очікувати, опинилися скандинави, аутсайдерами 
визначено нестабільні азійські та африканські країни. Україна 
ближче до них – на 66-й сходинці.

Швеція Норвегія Німеччина Китай Грузія Польща Україна Росія Танзанія Афганістан

1 2 3 35 37 62 66

39 77 35 86

78 90 91

Матеріальний добробут    Охорона здоров’я              Освіта і зайнятість            Середовище для життя     За даними Help Age International

Місце в рейтингу 
Місце за критеріями

російська делегація залишила залу засі-
дань генеральної асамблеї оон під час 
виступу президента грузії міхеїла Саакаш-
вілі, який із трибуни звинуватив кремль у 
неоімперській політиці

американські конгресмени не змогли погодити вчасно новий бюджет, 
що призвело до припинення фінансування близько 40% держуста-
нов. У зв’язку з цим перервало свою роботу американське посольство в 
Україні, однак консульський відділ не перестав видавати візи
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ігри  
патріотів

о
станнім часом важко не 
помітити активного вибу-
довування нового полі-
тичного образу Януко-

вича до президентських виборів 
2015-го. Соціально-економічна 
ситуація лишається складною, 
проблеми з бюджетом загострю-
ються (див. Тиждень, № 
38/2013), тема підвищення ста-
тусу російської мови відпрацьо-
вана під час парламентської 
кампанії. Розчарування в пів ден -
но-східних, базових електораль-
них регіонах об’єктивно погли-
блюється (див. Тиждень, № 
36/2013), оскільки на четвер-

тому році повноважень ключове 
для більшості їхніх мешканців 
зобов’язання «покращення ва-
шого життя вже сьогодні» не ви-
конане і не може бути виконане, 
зважаючи на відсутність в умовах 
економічної кризи, що наростає, 
необхідних для цього ресурсів. А 
пояснення незалежно від їхньої 
аргументованості вже мало на 
кого діють. У таких умовах тради-
ційних можливостей повністю 
зупинити поступове перетікання 
частини виборців до КПУ, опози-
ції (передусім УДАРу), потенцій-
них радикальних проросійських 
проектів немає. 

Для нинішнього президента 
важливо уникнути лобового іде-
ологічного зіткнення за зразком 
2004 року, яке може бути підтри-
мане масовими акціями про-
тесту. Тоді проросійському со-
вковому авторитарному прави-
телю Януковичу протистояв 
проєвропейський, український 
демократ Ющенко, принаймні 
так його позиціонували. Як уже 
не раз писав Тиждень, демо-
графічні тенденції в Україні є та-
кими, що частка прихильників 
першого в результаті оновлення 
поколінь і підвищення частки 
населення на Заході та в Центрі 
порівняно з Південним Сходом, 
де більшість підтримує ПР, 
кожні наступні президентські 
вибори дедалі зростає (див. № 
50/2012, № 22/2013). У цьому 
контексті показовим є нинішнє 
активне формування образу Ві-
ктора Януковича як державника, 
в певному розумінні специфіч-
ного «патріота», здатного схи-
лити мешканців Південного 
Сходу до підтримки переважно 
непопулярних поміж них тем, 
таких як інтеграція з ЄС та опір 
російському натиску. Це, як за-
значав Тиждень (див. 
№36/2013), уже почало виби-
вати ґрунт з-під ніг опозиції, 
оскільки євроінтеграційні гасла 
були ключовими в її риториці. 
Тож вона змушена зайнятися по-
шуком альтернативної ідентич-
ності у внутрішньополітичних 
питаннях, що в її нинішньому 
вигляді для неї складно.

Формування нового іміджу 
«Януковича-євроінтегратора, 
готового опиратися тиску Мо-
скви», триває з розрахунку на 
розширення кола його прихиль-
ників у Центрі та навіть на За-
ході України, де переважають єв-
роінтеграційні настрої. Вража-
юче змінюється риторика регіо-
налів – затятих ворогів усього 
українського та євроатлантичної 
інтеграції в недалекому мину-
лому. Щоб переконатися в цьому, 
достатньо порівняти нинішні ви-
словлювання основних спікерів 
ПР і високопосадовців із тими, 
які вони робили ще три-чотири 
місяці тому: Миколи Азарова, 
Леоніда Кожари, Олександра 
Єфремова, Миколи Левченка, 
Олени Бондаренко та ін. Україн-
ців зараз намагаються переко-
нати в тому, що представники 
нинішньої влади є патріотами, 
лояльними до всього україн-

Ребрендинг Януковича як «проєвропейського 
патріота» разом із розпорошенням голосів 
протестного електорату між опозиційними 
кандидатами дають владі змогу унеможливити 
в 2015-му повторення Майдану-2004 та 
реалізувати сценарій другого президентства  
за прикладом Кучми зразка 1999 року
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ського, схильними до європей-
ського цивілізаційного вибору. 
Презентуючи осінній рейтинг 
потенційних кандидатів у пре-
зиденти від компанії R&B Group, 
яка серед соціологічних служб 
традиційно фіксує найвищий рі-
вень підтримки населенням 
влади, її керівник Євген Ко-
патько зазначив, що саме після 
підписання нещодавніх євроін-
теграційних законів, які набли-
зять Україну до підписання 
Угоди про асоціацію з ЄС, рей-
тинг Віктор Януковича значно 
зріс і він може реально розрахо-
вувати на підтримку молодих 
виборців із центральних регіонів 
України. На ще одне запитання 
R&B Group: «Хто з українських 
політиків найбільше зробив, 
щоб Угода про асоціацію була 
підписана?» (хоча вона ще не 
підписана і не факт, що таки 
буде підписана) – не змогли від-
повісти 50% опитаних, проте се-
ред тих, хто таки визначився, 
38% начебто назвали Януковича 
(19% усіх респондентів), 14% – 
Яценюка, 12% – Тимошенко, 10% 
– Кличка, 6% – Порошенка. 

Проведений Тижнем моні-
торинг інтернет-форумів серед 
патріотично настроєних корис-
тувачів свідчить, що кількість 
громадян, цілком піддатливих 
до відповідного ребрендингу 
Януковича, стрімко зростає. Це, 
звісно, може відбуватися з допо-
могою найманих пропагандис-
тів. Але й такий випадок лише 
підтверджував би особливу ува-
 гу, яку виявляє зацікавлена сто-
рона до різнобічних методів про-
сування нового іміджу прези-
дента й думки, що «він не такий 
уже й поганий варіант», осо-
бливо ж коли підпише Угоду про 
асоціацію, продовжить опір ро-
сійському натиску, а тим більше 
зробить ті чи ті поступки в 
культурно-ідеологічних питан-
нях на кшталт ухвалення закону 
про захист і розвиток україн-
ської мови чи відставки Дмитра 
Табачника з посади міністра 
освіти. Не слід відкидати мож-
ливості, що це буде зроблено. 
Знову ж таки, у стилістиці Яну-
ковича – не під тиском опозиції, 
а у вигляді жестів доброї волі 
«справедливого правителя», 
«захисника національних інтер-
есів та євроінтегратора».

Тим часом у ЗМІ та експерт-
ному середовищі уже давно обго-
ворюють можливе повторення 

Банковою під час виборів глави 
держави у 2015-му сценарію, 
який дав змогу єдиний раз у но-
вітній історії України переобра-
тися діючому й дуже непопуляр-
ному президентові Кучмі 1999 
року. Рейтинг у нього був тоді 
значно нижчий, ніж сьогодні в 
Януковича, однак після смерті за 
загадкових обставин В’ячеслава 
Чорновола та розколу канівської 
четвірки, Кучма зміг вивести у 
другий тур комуніста Петра Си-
моненка, проти якого (а також 
проти «реваншу червоної чуми») 
природно мобілізувалася біль-
шість українського суспільства, 
яка за інших обставин Кучму ні-
коли не підтримала б.

На відміну від Кучми, в Яну-
ковича вибір ширший. Шанс на 
перемогу, за даними соціологіч-
них досліджень, у нього є як у 
двобої з Олегом Тягнибоком (ще 
один варіант мобілізації потен-
ційних прихильників ниніш-
нього президента в умовах за-
грози вже «коричневої чуми»), 
так і з Петром Симоненком. Хоча 
спаринг з останнім дедалі більш 
виграшний, порівняно з пер-
шим. Уперше публічно озвучив 
реальність такого сценарію в 
серпні цього року Микола То-
менко, заявивши: «…влада вва-
жає, що лише така конфігурація 
забезпечить Януковичу другий 
термін президентства... У зв’язку 
з цим, щоб протистояти владі, 
опозиція вже в першому турі по-

винна визначитися з єдиним 
кандидатом на пост президента 
України». З одного боку, така за-
ява Томенка, яка не збігається із 
публічною позицією в цьому пи-
танні й самої Юлії Тимошенко, й 
Олександра Турчинова, й Арсе-
нія Яценюка, може бути пояс-
нена його неприхованою фрон-
дою в лавах «Батьківщини» та 
симпатіях до Віталія Кличка. 
Але, з іншого боку, загроза для 
опозиції справді реальна. При-
чому об’єктивно, незалежно від 
того, чи розробляють такий варі-
ант уже на даному етапі в ото-
ченні президента.

Сценарій виведення у другий 
тур Симоненка або Тягнибока 

вимагає нейтралізації на фініші 
найбільш рейтингових кандида-
тів (що, як показано далі, може 
відбуватися двома шляхами). 
Нині такими є Тимошенко, 
Кличко та Яценюк. За даними 
останнього опитування, яке про-
вела соціологічна компанія 
Research&Branding Group, якби 
президентські вибори відбулися 
наприкінці вересня, то за Януко-
вича проголосували б 20,8% 
опитаних, за Кличка – 11,7%, за 
Тимошенко – 10,9%, за Яценюка 
– 6,3%, за Симоненка – 4,9%, за 
Порошенка – 3,2%, за Тягнибока 
– 3,1%. Загалом картина, яку по-
дає дослідження R&B, не вельми 
відрізняється від даних, опри-
люднених навесні Центром Ра-
зумкова (див. рейтинги на 
стор. 11). Крім традиційно ви-
щого рейтингу Януковича, ніж 
йому дають інші соціологічні 
служби, в результатах опиту-
вання R&B увагу привертає хіба 
що високий показник Поро-
шенка, який наразі ще не заяв-
ляв своїх претензій на прези-
дентську посаду. При тому, що в 
рейтингу присутній і Юрій Лу-
ценко, котрий, як свідчать дже-
рела Тижня, розгортає свою 
«Третю республіку» саме під 
президентські перспективи шо-
коладного магната.

нЕмаЄ людини –  
нЕмаЄ проБлЕми
Юлії Тимошенко влада, воче-
видь, не дасть можливості взяти 
участь у виборах. А останнім ча-
сом актуалізувалася дискусія 
щодо можливого зняття Віталія 
Кличка з електоральних перего-
нів на тій підставі, що він останні 
10 років (вимога українського за-
конодавства) не проживав по-
стійно на території держави. За 
інформацію Тижня, в УДАРі 
серйозно ставляться до такої за-
грози й розробляють варіанти 
протидії. Експерти зазначають, 
що інформація могла потрапити 
в публічну площину тому, що 
відповідного сценарію Банкова 
серйозно не розглядає, інакше 
план до останньої миті тримали 
б у таємниці. У такому випадку 
можна припустити, що йдеться 
про використання владою цього 
аргументу супроти педальованої 
ударівцями теми єдиного узго-
дженого кандидата, тобто най-
більш рейтингового на цей час 
Кличка, вже в першому турі. У 
випадку випадання з обойми лі-

найБільШий риЗик для 
опоЗиЦії і ШанС для 
влади нЕ у другому турі,  
а в пЕрШому



КАНІВСьКА 
ЧЕТВІРКА. 
Зрив домов-
леностей між 
Олександром 
Морозом, Єв-
геном Марчу-
ком, Олексан-
дром Ткачен-
ком та Воло-
димиром Олій-
ником про ви-
сунення узго-
дженого кан-
дидата на пре-
зидентських 
виборах 1999 
року забезпе-
чив Леонідові 
Кучмі легку пе-
ремогу в дру-
гому турі над 
Петром Симо-
ненком
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дера УДАРу його електорат, су-
дячи за результатами соціоло-
гічних опитувань про «другий 
вибір» українців, у різних пропо-
рціях розподілиться між Яценю-
ком, Тягнибоком, Порошенком, 
Симоненком. Утім, найбільший 
приплив отримає таки Арсеній 
Петрович.

Пара Яценюк – Янукович, за 
даними останніх соціологічних 
досліджень, є так само програш-
ною для Віктора Федоровича. 
Тому виведення із гри Кличка 
саме собою є малозначущим для 
Банкової, оскільки автоматично 
підвищить уже Яценюкові шан-
 си на перемогу. Наразі соціоло-
гічні дослідження свідчили, що 
у другому турі Янукович має 
найбільший шанс у парі лише з 
одним із лідерів нинішньої опо-
зиції – Олегом Тягнибоком. Але 
для цього із гри має бути виведе-
ний Яценюк. Стандартна схема 
тут могла б бути пов’язана із вну-
трішніми війнами в межах 
об’єднаної опозиції, що супрово-
джувалося б хвилею компро-
мату або переконливими звину-
ваченнями на його адресу, на-
приклад у співпраці із владою. 
Втім, ці схеми, вже випробувані, 
не дали бажаного ефекту, а 
масштабна кампанія цькування 
Арсенія Петровича в україн-
ських умовах може породити 
зворотний ефект і спричинитися 
до виходу у другий тур саме його, 
«переслідуваного владою». Пев-
нішим способом розправи міг би 
стати хіба що судовий процес із 
ув’язненням. Але такі сценарії є 
екстремальними, а їх імовірність 
обмежена потужними імідже-
вими ризиками для Януковича, 

котрий досі не знає, як вийти з 
необдумано створеної ситуації з 
ув’язненням Тимошенко.

Тож дієвим механізмом виве-
дення із гри Яценюка та Кличка 
одночасно може бути лише до-
мовленість про підтримку Яце-
нюком Кличка вже в першому 
турі виборів президента в обмін 
на, скажімо, посаду прем’єр-
міністра у парламентсько-
президентській республіці. 
Після цього може бути реалізо-
вано сценарій із недопущення до 
участі в перегонах Кличка, але в 
такий спосіб, щоб і Яценюк уже 
не зміг/не встиг зареєструватися 
кандидатом у президенти. Та-
ким чином, у першому турі з 
чільної четвірки (за рейтингом) 
лідерів опозиції зможе взяти 
участь лише Олег Тягнибок. На-
весні, коли країна активно обго-
ворювала можливість сценарію 
виведення в другий тур пари 
Тягнибок – Янукович, щоб за-
безпечити перемогу нинішнього 
глави держави, лідер «Свободи» 
переконував, що «кожен, хто 
ввійде у другий тур із представ-
ників опозиції, буде підтрима-
ний усією опозицією, переможе 
Януковича». Щоправда, соціоло-
гія наразі не підтверджує відпо-
відної переконаності Тягнибока, 
і є високий ризик, що в умовах 
нагнітання істерії на тему «ко-
ричневої чуми» під такі пере-
гони значна частина електорату 
Кличка та Яценюка, особливо на 
Південному Сході, а також у 
Центрі, в другому турі знову про-
голосує проти всіх або (в разі від-
сутності такої можливості) но-
гами, просто не прийшовши на 
дільниці.

роЗщЕпити до атомів
Утім, найбільший ризик для опо-
зиції і шанс для влади зовсім не у 
другому турі (коли голосують не 
за того чи того кандидата, а проти 
його опонента), а в першому. 
Адже саме тут режим може реалі-
зувати сценарій, який позбавить 
необхідності масштабних і грубих 
фальсифікацій у вирішальному 
двобої і унеможливить загрозу 
повторення Майдану. Реалізову-
ватися цей сценарій може й без 
недопущення до участі у виборах 
найбільш рейтингових кандида-
тів за описаним вище алгорит-
мом. І навіть із участю в перего-
нах Юлії Тимошенко. Адже він 
має передбачати ставку на макси-
мальне розпорошення голосів 

між кандидатами від опозиції в 
першому турі з тим, щоб звести 
нанівець їхні шанси вийти в дру-
гий. Уже зараз можна прогнозу-
вати, що в бюлетені, цілком імо-
вірно, з’являться такі персоналії, 
як Петро Порошенко, Анатолій 
Гриценко, В’ячеслав Кириленко, 
Віктор Ющенко, Микола Кате-
ринчук, Юрій Костенко, екс-
бютівець Сергій Міщенко (у разі 
коли Тимошенко, від імені якої 
він виступає, так і не візьме участі 
в перегонах). Не виключено що 
ближче до дня волевиявлення 
з’явиться й черговий «тігіпко», а 
то й двоє нараз (одна з потенцій-
них кандидатур – «опальний» 
Хорошковський), кандидат чи 
кандидатка «Х» на кшталт Коро-
левської та ін.

При цьому три-чотири (за-
лежно від участі чи неучасті 
Тимошенко) найбільш рейтин-
гові лідери опозиції не зможуть 
апелювати до логіки, яка пра-
цювала на громадську думку 
під час минулорічної парла-
ментської кампанії, і звинувачу-
вати менш прохідних кандида-
тів на своєму полі у «спойлер-
стві» (відтягуванні та розпоро-
шенні голосів). Тоді було оче-
видно, що бар’єр здолати мо-
жуть лише три політсили з від-
повідним позиціонуванням у 
системі влада – опозиція всіх, 
хто хотів брати участь у кампа-
нії без шансів потрапити до пар-
ламенту. Це змусило багатьох 
амбітних політиків улитися в ту 
ж таки Об’єднану опозицію 
(Гриценко, Кирилен  ко, Кате-
ринчук), зокрема й тому, що в 
іншому випадку вони просто не 
мали б шансів потрапити до 
парламенту. Тим часом логіка 
першого туру як праймериз се-
ред опозиціонерів за право ви-
йти у другий, усі ці «незруч-
ності» для карликів знімає. Ад -
же не можна буде звинувачу-
вати Гриценка чи Порошенка в 
тому, що він відтягує голоси від 
Яценюка чи Кличка, а Ющенка, 
Костенка чи Кириленка в тому, 
що він забирає їх у лідерів 
«Батьківщини» та УДАРу та ще 
й у Тягнибока, в умовах, коли 
самі Яценюк, Кличко та голо-
вний свободівець позбавляти-
муть електорату один одного. 
Так само не факт, що працюва-
тиме логіка підтримки того чи 
того кандидата в обмін на певні 
обіцянки. Значно простіше для 
карликів буде зафіксувати свій 
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результат у перегонах і вже на 
цій основі торгуватися з тим, 
хто таки вийде у другий тур.

За таких обставин, у разі по-
ходу на президентські вибори 
щонайменше 10–12 кандидатів, 
які претендуватимуть на опози-
ційний електорат, із проведен-
ням ними активних виборчих 
кампаній, які вимушено включа-
тимуть пряму чи опосередковану 
взаємну критику для максиміза-
ції власного результату, ймовір-
ність критично небезпечного 
розпорошення голосів стане 
дуже високою. Фактично мати-
мемо в масштабах країни кла-
сичну ситуацію центральноукра-
їнського мажоритарного округу, 
де часто для перемоги бувало до-
статньо 10–15% голосів. Однак 
тепер ітиметься про перемогу не 
Януковича, а оптимального для 
нього спаринг-партнера у дру-
гому турі. Чи набере 15% у таких 
умовах Симоненко? Цілком, 
адже Партія регіонів і Янукович 
після європейського вибору фак-
тично подарували комуністам 
проросійську риторику (чи не 
свідомо?), яка однозначно дасть 
змогу наростити рейтинг черво-
ному лідерові. Особливо якщо на 
совково-проросійському електо-
ральному полі не з’явиться но-
вого потужного харизматичного 
гравця, на кшталт Ігоря Маркова 
(а що влада адміністративно-
силовими методами робитиме й 
уже робить усе для того, щоб 
цього не сталося, сумнівів не ви-
никає).

Опозиційний електорат, по-
при те, що він сукупно значно 
численніший, унаслідок фраг-
ментації між 10–12 кандида-
тами із рейтингом вище ніж 1% і 
серед них 4–5 такими, що мати-
муть потенційну підтримку по-
над 5% (Тимошенко, Кличко, 
Яценюк, Тягнибок, Порошенко), 
дас  ть знач  но менше шансів ви-
суванцям, що позиціонувати-
муть себе як опоненти влади, 
вийти у другий тур, аніж поді-
лений між Януковичем та Симо-
ненком, хоч і менш чисельний 
совково-про російський. А отже, 
політичні си ли, які наразі ма-
ють підтримку української біль-
шості, у другий раунд можуть і 
не потрапити. Вибір у неї знову 
буде «між одним та другим 
злом». І в цій ситуації нинішній 
ребрендинг Януковича як 
«проєвропейсь кого» й такого, 
що «не зігнувся під тиском Ро-

сії», відіграє вирішальну роль у 
протистоянні «кремлівській ма-
ріонетці» та «привидові мину-
лого» Симоненкові.

Наразі персональний рейтинг 
лідера комуністів значно нижчий 
від рейтингів Кличка чи Тимо-
шенко і навіть поступається Яце-
нюковому. Однак, по-перше, все 
ще не стартувало повномасш-
табне розпорошення голосів опо-
зиції між політичними карли-
ками, а по-друге, в разі відсутно сті 
реальної альтернативи більшість 
розчарованих Яну ко ви чем -євро-
інтегратором пред став ників сов-
ково-про російсь кого електорату 
змушені будуть проголосувати за 
Симоненка. Але це станеться в 
майбутньому. Не слід забувати, 
що КПУ під час соцопитувань тра-
диційно виступає «другим вибо-
ром» прихильників ПР, а Симо-
ненко – більшості симпатиків 
Януковича. Значною мірою це по-
яснюється тим, що електорат Яну-
ковича і ПР у 2004–2006 році 
сформувався за рахунок тих, хто у 
1998, 1999 та 2002 роках уже за-
безпечував високі рейтинги КПУ 
та її лідерові під час парламент-
ських і президентських перегонів. 
Тобто тепер, коли вони вважають 
кредит довіри ПР і Януковичу не-
виправданим, просто відбувати-
меться зворотний процес.

Зрештою, результат КПУ на 
останніх парламентських вибо-
рах становив 13%. Причому він 
був несподівано високий і до-
сягнутий навіть попри те, що на 
місцях проти цієї політсили ви-
користовували адмінресурс, бо 
комуністи прямо конкурували з 
регіоналами, яким, своєю чер-
гою, була вельми потрібна одно-
партійна більшість. У першому 
турі президентських виборів за 
потреби тиск на комуністів 
може не бути таким значним, 
оскільки Януковичу цілком 
може виявитися достатньо сут-
тєвого відриву від Симоненка 
(наприклад, 24–25% проти 15–
16%). Тим часом четвірка лідерів 
опозиції (Тимошенко, Кличко, 
Яценюк і Тягнибок) за найспри-
ятливішим сценарієм зможе 
отримати в першому турі до 45–
50% (решта 10–15% розподі-
литься поміж дрібнішими фігу-
рами на кшталт Порошенка, 
Гриценка, Кириленка, Ющенка 
та ін., і це без появи нового «ті-
гіпка»). А 45–50% на чотирьох – 
це лише 11–13% на кожного, і 
шанс на те що найбільш рей-
тинговий із них висуванець здо-
буде бодай 15% і випередить Си-
моненка, аж ніяк не гарантова-
ний. Як і у випадку з попере-
дньою четвіркою, канівською. 

Електоральні симпат� українців навесні 
та восени 2013 року 
(якби вибори відбулися найближчої неділі), %

Квітень 2013 Травень 2013 Вересень 2013

18,3

5,4

10,4

13,5

6,4

4,6

2,3

12,2

12,0

6,3

4,7

1,0

10,9

11,7

6,3

3,1

3,2

17,6

5,4

20,8

4,9

Разом
23,7

Разом
37,2

Разом
37,2 Разом

35,2

Разом
23,0

Разом
25,7

Віктор Янукович

Петро Симоненко

Юлія Тимошенко

Віталій Кличко

Арсеній Яценюк

Олег Тягнибок

Анатолій Гриценко 
(квітень–травень)

Петро Порошенко
(вересень)

Квітень–травень 
2013 року – за 
даними 
дослідження Центру 
Разумкова спільно з 
Фондом 
«Демократичні 
ініціативи» імені 
Ілька Кучеріва. 
Вересень 2013 року 
– за даними 
опитування R&B 
Group, яка серед 
соціологічних служб 
традиційно фіксує 
найвищий рівень 
підтримки серед 
населення ПР 
та Януковича
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Бурлакова

Бандера нон ґрата
За «боротьбою» FARE з українськими «фашистами» та «расистами» 
можуть стояти проросійські ліві сили в Україні 

27 
вересня FIFA винесла 
рішення за дисциплі-
нарною справою у 
зв’язку з діями укра-

їнських вболівальників під час 
матчу у Львові між футболь-
ними збірними України та Сан-
Марино у відборі до фіналу чем-
піонату світу 2014 року в Брази-
лії. Міжнародна федерація фут-
болу вирішила: наступний від-
бірковий матч (проти збірної 
Польщі, вирішальний за вихід 
до фінальної частини змагань) 
жовто-блакитна збірна проведе 
без глядачів. Крім того, Федера-
ція футболу України оштрафо-
вана на €45 тис., а стадіон у 
Львові дискваліфікований на 
відбіркові матчі за участю націо-
нальної збірної до 2018-го 
включно.

Причиною жорстких санкцій 
слугувало не так використання 
на трибунах піротехніки (про це 
відрапортував один із делегатів 

FIFA, яка забороняє фаєри на 
матчах, що проводяться під її 
егідою), як рапорт спостерігача 
мережі FARE («Футбол проти ра-
сизму в Європі»). FARE – це євро-
пейська мережа з головним офі-
сом у Лондоні, яка із 1999-го бо-
реться з виявами расизму та ксе-
нофобії у футболі. У 2006-му, на 
десятий рік свого існування, 
уклала «стратегічний союз у 
сфері антидискримінації» із 
FIFA й відтоді допомагає їй, на-
даючи звіти про вияви расизму 
та неонацизму під час матчів. 
Остання, своєю чергою, керую-
чись цими рекомендаціями, 
ухвалює дисциплінарні рішення 
щодо футбольних федерацій 
країн, на стадіонах яких були по-
мічені такі вияви.

Сергій Стороженко, віце-
президент ФФУ, яка отримала 
від FARE факс із докладним пе-
реліком ознак порушень, пояс-
нив: спостерігачі цієї організації 

зафіксували наявність у львів-
ських вболівальників «ультра-
правих банерів» і факт підняття 
штандарта дивізії СС «Гали-
чина».

Трохи більше про расизм по-
українськи можна дізнатися зі 
звіту самої FARE. На 14-й хви-
лині матчу, свідчить спостерігач, 
уболівальники збірної України 
піднімають штандарт дивізії СС 
«Галичина» – галицького лева. 
«Дивізія була сформована з 
українських добровольців і вою-
вала за нацистську Німеччину 
під час Другої світової війни», – 
пояснює свій погляд на історію 
представник FARE. На 15-й хви-
лині футбольного двобою його 
увагу привертає антикомуніс-
тичний банер «Good night, left 
side». На 55-й хвилині спостері-
гач FARE побачив на трибуні чо-
ловіка у футболці з номером 
«88». Ці цифри він розшифровує 
як «Heil Hitler» (H – восьма лі-

Ультрас київського 
«Динамо» та 

львівських 
«Карпат» 
надіслали 

відкритий лист до 
FIFA, піддавши 

сумніву 
компетентність 
експертів FARE в 
питаннях історії 

України й 
підкресливши, що 

«не справа FARE 
давати оцінку 

історичним 
постатям, які для 
великої кількості 

українців є 
національними 

героями»

12|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 40 (308) 4–10.10.2013

ПоліТИКА|провокація



ПОГЛЯД FARE  
НА ІСТОРІЮ. 
Організація 
рекомендує 
карати націо-
нальну феде-
рацію за поя-
ву на трибунах 
червоно-чорного 
пра пору, який 
активно вико-
ристовували 
українські по-
встанці під час 
визвольної бо-
ротьби в се-
редині XX сто-
ліття, і пор-
третів Степа-
на Бандери та 
Романа Шухе-
вича

тера англійської абетки). Також 
помітив вияви расизму з боку 
українських уболівальників – 
імітація мавпячих звуків. Таким 
галасом, стверджує спостерігач, 
ультрас зустріли оголошення 
про те, що гол у ворота Сан-
Марино забив натуралізований 
гравець української збірної Ед-
мар, бразилець за походженням. 
Також представник FARE поба-
чив на стадіоні кількох молоди-
ків, які характерно рухали ру-
кою, як це робили нацисти під 
«Зіг хайль» (так звані зіги).

Усі ті факти він ретельно за-
фіксував на відео та фото. 

БЕЗ оголоШЕння війни
Не зауважили власного расизму 
лише ті, хто підтримував україн-
ську збірну під час матчу. Цікаво, 
що наші ультрас гадки не мали 
про заборону символіки дивізії 
СС «Галичина», яка раптом стур-
бувала міжнародного спостері-
гача. За їхніми словами, вони ре-
гулярно ознайомлювалися з ре-
комендаціями ФФУ про поточні 
заборони, зокрема цілком очіку-
вану заборону свастики, симво-
лів Ку-Клукс-Клану тощо. Утім, 
жодної згадки про дивізійників 
у таких рекомендаціях ніколи не 
було.

Лідер львівських ультрас Та-
рас Павлів у розмові з Тижнем 
зізнається: «Оновлений» пере-
лік заборон уперше побачив 
лише в телепередачі «Великий 
футбол» 21 вересня, через два 
тижні після матчу. Не ознайо-
мили з «нововведеннями» не 
тільки львів’ян. Як розповів 
українським ЗМІ офіцер безпеки 
київського «Динамо» Анатолій 
Біньковський, їх перелік до ві-
дома вболівальників столичного 
клубу УЄФА офіційно довів лише 
25 вересня. 

З тим, що «золотий левик» – 
расистський чи то неонацист-
ський символ, Тарас Павлів кате-
горично не погоджується: «Вони 
боролися за незалежність Укра-
їни». Згадує, що в Тернополі та 
Івано-Франківську є названі на 
честь дивізії вулиці… Утім, най-
більше Тараса бентежить не те, 
за що покарали збірну, а те, за що 
її можуть покарати.

Як свідчить новий список 
крамольної, за версією FARE, 
символіки, скаржитися на укра-
їнських вболівальників варто не 
лише за штандарти «Галичини». 
Карати національну федерацію 

рекомендується також за появу 
на трибунах червоно-чорного 
пра пору Організації українсь ких 
націоналістів, який активно ви-
користовували українські по-
встанці під час визвольної бо-
ротьби в середині XX століття, і 
портретів Степана Бандери та 
Романа Шухевича. 

«Степан Бандера та Роман 
Шухевич були лідерами ОУН», 
– коротко «пояснює» довідник 
FARE. Натомість, як відомо, ані 
дивізія СС «Галичина», ані ОУН 
чи УПА, Степан Бан-
дера та Роман Шухе-
вич не були засуджені 
Нюрнберзьким трибу-
налом. 

Показово при 
цьому, що під заборони 
FARE не потрапили 
символи визвольних 
рухів, подібних до ОУН 
та УПА, в інших краї-
нах, що може свідчити 
про упередженість 
щодо України, а відтак 
сплановану провока-
цію на стадіоні у 
Львові. Власне, низка 
фактів підтверджують 
це припущення. Зо-
крема, фут-
больні фанати 
с т в е рд ж у ю т ь, 
що в їхньому се-
редовищі є неве-
лика група про-
вокаторів, яка їз-
дить на матчі в 
різні міста і го-
ловною місією 
якої є засвіти-
тися на стадіоні 
з неонацистською символікою й 
покидати «зіги». І таку «роботу» 
їм хтось щедро оплачує. 

ЕкСпЕрти БЕЗ ЕкСпЕртів
У переліку заборон FARE Укра-
їні, поза сумнівом, приділяється 
особлива увага. В інших куточ-
ках Європи спостерігачів цієї ме-
режі не цікавлять ані штандарти 
дивізій СС, наприклад бельгій-
ських, латвійських чи естонсь-
ких добровольців, в основі яких 
були відповідні націона ль ні сим-
воли (під приціл потрапили 
тільки СС «Галичина» та іспан-
ська «Блакитна дивізія»), ані 
тим більше символіка націона-
ль но-визвольних рухів. Примі-
ром, у контексті «суто ірланд-
ських» табу FARE не згадує про 
прапори IRA. У Російській Феде-

рації не заборонено піднімати на 
стадіонах прапор РОА («Россий-
ская освободительная армия»).

Україну ця організація бере 
не тільки «якістю», а й кількістю 
заборон. Для нашої держави 
вона їх має більше, ніж для будь-
якої іншої нації. Так, на РФ, де, 
безперечно, є неабиякі про-
блеми з расовою терпимістю та 
сильні націоналістичні настрої, 
особливо в навколофутболь-
ному середовищі, поширюється 
лише одне табу. Це прапор і без 

того забороненого в 
державі «Слов’янського 
союзу», який «екс-
перти» FARE помил-
ково називають «Наці-
ональним союзом» і 
проголошують «голов-
ною неонацистською 
організацією країни». 
Повсякденні атрибути 
російського націона-
лізму (скажімо, імпер-
ський чорно-жовто-
білий прапор чи попу-
лярні футболки «Я рус-
ский») ніхто не згадує, 
що свідчить чи то про 
цілковиту байдужість 
представників згаданої 

організації до 
Росії, чи то про 
їхню нефахо-
вість, чи про 
знову ж таки 
упередженість. 

В Україні 
вони її визнають 
самі, підкрес-
ливши в комен-
тарі одному з на-
ших видань, що 

зазвичай усі рішення FARE «пе-
ревіряють і підтверджують екс-
перти», однак керівник організа-
ції Піара Повер одразу зізнався, 
що українських експертів FARE 
не має. Має «лише членів органі-
зації». Серед асоційованих чле-
нів мережі (їх на сьогодні 160) з 
України – Конгрес національних 
громад (Київ), Міжнародний 
фонд охорони здоров’я і навко-
лишнього середовища (Мука-
чеве, Закарпаття), Харківський 
гуманітарний університет «На-
родна українська академія» та 
досить засекречена організація 
Football against prejudices («Фут-
бол проти упереджень»), яка не 
має навіть офіційного сайта в на-
шій країні. На сьогодні жоден 
представник цих організацій не 
підтвердив своєї участі в підго-
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товці звіту FARE щодо подій на 
львівському стадіоні. А віце-
президент Конгресу національ-
них громад Йосип Зісельс у ко-
ментарі «Радіо Свобода» не ви-
ключив, що історія зі звітом ме-
режі дуже схожа на провокацію 
проти України, і зауважив, що 
в Конгресі вивчатимуть пи-
тання якості роботи FARE: 
«Якщо це створено з провока-
ційною метою, то ми не входи-
тимемо до неї». 

Утім, звинувачень у необіз-
наності в FARE не люблять. По-
казово, тільки-но почали лу-
нати закиди на адресу цієї ор-
ганізації в історичній некомпе-
тентності, із її сайта зникли 
сторінки з переліком образли-
вих та дискримінаційних сим-
волів у європейському футболі 
(до них, нагадаємо, були зара-
ховані червоно-чорний прапор 
ОУН, портрети Бандери та Шу-
хевича тощо), за появу яких на 
стадіонах FIFA може карати на-
ціональні збірні. Натомість 
хвилю обурення української 
спільноти, яку викликав лист 
FARE до FIFA про «неонаци-
зим» і «расизм» на українських 
стадіонах, в організації «Фут-
бол проти расизму в Європі» 
назвали «спекуляціями» і за-
певнили: усі спостерігачі, від-
ряджені організацією (на матч 
Україна – Сан-Марино. – Ред.), 
є нейтральними та неуперед-
женими. Понад те, ці спостері-
гачі з міжнародного пулу спеці-
алістів.

Проте така заява не стику-
ється з тим самим звітом FARE, 
що містить перелік «провин» 
українських вболівальників.  
У його вступній частині на-
справді йдеться лише про 
одного-єдиного спостерігача: 
«an observer» та «the observer». 
Про безсумнівну належність цієї 

особи до «міжнародного пулу» 
свідчить п. 1.3: «The observer is a 
Ukrainian native speaker with a 
clear understanding of the broader 
social and political issues at play». 
Себто рідна мова «міжнарод-
ного» спостерігача українська, і 
він чітко розуміє соціальне та 
політичне життя країни.

Його ім’я, певна річ, не нази-
вається. Втім, фігурує у цій істо-
рії інше (а можливо, й те саме) ці-
каве прізвище – Павло Кли-
менко.

Who Is Mr KlyMenKо?
У FARE Павло Клименко обі-
ймає посаду координатора про-
грам у Східній Європі. Щоб зро-
зуміти, що неупередженою осо-
бою цей функціонер не є, варто 
розглянути кілька моментів 
його біографії. Біографії, як сам 
«Mr Klymenko» казав у інтерв’ю 
сайтові The Jewish Chronicle 
Online (Thejc.com), довгої: його 
«боротьба з нацизмом» поча-
лась іще у 2004 році. У підлітко-
вому віці Клименко, за його ж 
таки словами, вів запеклу бо-
ротьбу з «неонацистами» на ву-
лицях української столиці. І пе-
реміг. «Ми виконали нашу так 
звану роль», – цитує його The 
JC, додаючи, що «неонацисти 
перестали домінувати на вули-
цях».

«Урятувавши» Київ від фа-
шистської окупації, Клименко 
почав визволяти від коричневих 
стадіони країни. Щоправда, вже 
не задарма, а за гранти: їх 
справно видають на боротьбу як 
FARE, так і інші організації, до 
яких причетний борець із расиз-
мом. Так, саме Павло Клименко 
– одна з головних фігур малові-
домого, але не бідного україн-
ського Правозахисного фонду 
імені Р. І. Марочкіної. Фонд, що 
отримує гранти, зокрема від ні-

мецького комуністичного Фонду 
Рози Люксембурґ, і раз по раз пу-
блікує трагічні новини з України 
на кшталт «Нацисти сподіва-
ються легально провести ша-
баш» (про «Фестиваль традиції 
духу») чи «Партія «Свобода» 
стала рідною матусею банд ву-
личних неонацистів» (репост 
«викривального» матеріалу «Лі-
вої справи»).

Прикметно, що після 
першої-таки публікації у пресі 
про зв’язки Клименка з різнома-
нітними лівими організаціями, 
хтось почав активно видаляти 
контакти, що були засвічені в 
інтернеті. Зокрема, після публі-
кації статті «50 тис. грн за Бан-
деру» на сайті «Лівий берег» 
сайт Правозахисного фонду 
імені Р. І. Марочкіної дещо від-
редагували. Як розповів 
Тижню автор статті й перший 
дослідник біографії Клименка 
Євген Карась, із розділу «Кон-
такт» зник, власне, раніше 
представлений там рядок: елек-
тронна адреса pavelxklymenko@
gmail.com. Втім, сторінка зі свід-
ченням належності Клименка 
до організації збереглась у кеші.

Водночас є й інші докази 
його причетності до фондів Ма-
рочкіної та Рози Люксембурґ. 
Так, на сайті УНІАН ми зна-
йшли анонс круглого столу, 
який обидві організації спільно 
проводили в Чернігові. У ролі 
контактних осіб виступають 
Павло Клименко та Віталій Ду-
дін, юрист комуністичної проф-
спілки «Захист праці» й актив-
ний дописувач «головного ана-
літичного сайта лівої опозиції 
«Гасло». Головою «Захисту 
праці» є відомий київський лі-
вак Олег Верник, який, крім 
того, очолює Міжнародну орга-
нізацію зі спостереження за ви-
борами CIS-EMO. «Голова CIS-

ПІДНЯТИ ПРА-
ПОРИ. Україн-

ські ультрас за-
кликали вболі-
вальників усіх 
клубів прино-
сити на матчі 

червоно-чорні 
прапори на 

знак протесту 
проти заборо-
ни використо-
вувати на три-

бунах націо-
нальні сим-
воли. 29 ве-

ресня, ще до 
масштабного 

поширення та-
ких закликів, 
із «проросій-

ського» Криму 
червоно-чорні 
прапори при-

везли до Льво-
ва на виїзний 
матч із «Кар-

патами» вболі-
вальники сім-

феропольської 
«Таврії». А 30 

вересня на 
початку мат-

чу «Ворскли» 
з «Динамо» в 

Полтаві фана-
ти розгорнули 

на одному із 
секторів стаді-

ону червоно- 
чорний пра-

пор розміром  
7х9 м. Зага-
лом під час  

цієї гри на три-
бунах було  

помічено чи-
мало  

червоно-
чорних  

стягів
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EMO – кремлівський політолог 
Олексій Кочетков», – зауважує 
Євген Карась.

Як з’ясував Тиждень, Кли-
менко також «світиться» як ор-
ганізатор акцій протесту й кон-
тактна особа на порталі україн-
ських лівих Nihilist.li, antifa.blox.
ua тощо.

Є і непрямі докази зв’язків 
Клименка з Євразійським сою-
зом молоді – забороненою на те-
риторії України проросійською 
організацією, члени якої свого 
часу спиляли герб України на Го-
верлі. «У своїй статті для комуніс-
тичного сайта Клименко також 
згадує друга Антона Шеховцова, 
дослідника політичного радика-
лізму, який публічно заявляв у 
інтерв’ю закордонній пресі, що 
українські фанати «розміщують 
портрети фашиста Степана Бан-
дери». «Шеховцов був членом 
Євразійського союзу молоді», – 
свідчить Євген Карась.

Хай там як, сумніватись у 
симпатії координатора програм 
FARE до лівих сил та у своєрід-
ності його поглядів на україн-
ську історію не доводиться. До 
речі, активну боротьбу з вітчиз-
няними «фашистами» й «расис-
тами» FARE почала ще до ви-
ступів «дельфінарію проти фа-
шизму», себто абсурдних акцій 
Партії регіонів навесні. Зо-
крема, частково цій організації 
Україна «завдячує» хвилею за-
стережень закордонної преси 
напередодні Євро-2012 стосовно 
того, що вболівальники повер-
татимуться з її території «у 
труні». «Немає гарантій без-
пеки на стадіонах та в центрах 
міст, – описує українські «реа-
лії» у публікації в The Guardian, 
джерелами інформації для якої 
стали дані FARE та BBC1, Піара 
Повер. – Нульова терпимість, 
расизм, ксенофобія…»

кому вигідно
Версій, навіщо FARE вкотре взя-
лася псувати імідж України, 
останніми днями з’явилось чи-
мало.

Багато хто переконаний, що 
певний вплив на цю організа-
цію може мати Польща, адже 
саме там видають її східноєвро-
пейський звіт. Ставлення поля-
ків до українського національно-
визвольного руху – окрема 
тема… Саме з поляками проведе 
в Харкові без глядачів наступ-
ний, вирішальний відбірковий 
матч за вихід у фінальну частину 
чемпіонату світу-2014 проти 
збірної Польщі наша команда.

За іншою версією, привертати 
зайву увагу FARE до України й за-
безпечувати «правильне» ба-
чення історії може правляча пар-
тія, точніше її проросійська група. 
На цю версію наштовхують «анти-
фашистські» мітинги регіоналів, 
прохання частини депутатів від 
ПР разом із комуністами до поль-
ського Сейму визнати волинські 
події геноцидом і насамперед 
старі «внутрішні розпоря-
дження», на які часто скаржились 
українські фанати (зокрема, не-
гласна заборона на червоно-
чорний прапор на стадіонах Пів-
дня та Сходу країни, дотримання 
якої забезпечували міліціонери). 
Таку думку висловлюють, зо-
крема, львівські ультрас. «Влада 
бореться з фашизмом, якого на-
справді люди не бачать, тому їй 
вигідно порушувати й роздувати 
таку тему, – пояснює Тижню Та-
рас Павлів. – Показуючи, мовляв, 
ось він – фашизм у Львові, знову 
розділяючи Схід і Захід. Залуча-
ючи міжнародні організації, цю 
кампанію просто підсилюють».

Та найчастіше в експертних 
колах говорять про можливий 
слід Кремля, який нині хапа-
ється за будь-яку можливість зі-

рвати підписання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. 
Задля цього Москва зараз по-
вною мірою використовує укра-
їнських лівих. То чом би вони не 
послужили і для дискредитації 
нашої країни в Європі, так би 
мовити, не посіяли там сумнівів 
щодо її європейськості? Деякі 
прихильники цієї версії, зо-
крема директор Центру зовніш-
ньополітичних досліджень Сер-
гій Пархоменко, також нагаду-
ють, що офіційним спонсором 
футбольних змагань під егідою 
FIFA віднедавна є російський 
Газ пром. Відповідна угода на мі-
льярди доларів 14 вересня була 
підписана у присутності Владі-
міра Путіна президентом FIFA 
Йозефом Блаттером та очіль-
ником Газпрому Алєксєєм 
Міллєром.

Хай там як, а звичайних 
українців у цій історії турбує 
зовсім інше: ярлики «фа-
шизм» і «расизм» знову нама-
гаються начепити на все укра-
їнське, зокрема й на патріо-
тичні сили, які під час Другої 
світової боролися проти двох 
тоталітарних систем. А на рівні 
держави знову не видно праг-
нення адекватно відреагувати 
на таку інформаційну агресію. І 
найбільше запитань у цій ситу-
ації до парламентських опози-
ційних сил (оскільки представ-
ники правлячої партії вже 
давно задекларували інші пріо-
ритети, які не мають нічого 
спільного з Українською дер-
жавою). Попри національну ри-
торику (в когось її більше, в ко-
гось менше), вони й цього разу 
так і не спромоглися на якусь 
спільну ефективну реакцію.  

Погляд Юрія Макарова  
на «антифашистську істерію»  

читайте на стор. 16

 ДИВНА ВИБІР-
КОВІСТь? 
Міжнародні 
футбольні асо-
ціації та FARE 
дивним чином 
не реагують на 
очевидні вияви 
расизму та ксе-
нофобії на ста-
діонах в інших 
країнах. Зокре-
ма, нещодавно 
в Росії на матчі 
пітерського «Зе-
нита» і грознен-
ського «Терека» 
фанати спалили 
чеченський пра-
пор (на фото 
праворуч), а під 
час поєдинку 
збірних Хорватії 
та Сербії – хор-
ватський (на 
фото ліворуч). 
Крім того, часто 
навіть звіти FARE 
з доволі яскра-
вими прикла-
дами виявів ра-
сизму на трибу-
нах не призво-
дять до суворих 
санкцій. Примі-
ром, 29 серпня 
на матчі «Спар-
так» (Москва) – 
«Санкт-Галлен» 
спостерігачі ор-
ганізації, як за-
значає офіцій-
ний сайт FARE, 
помітили на 
секторі «Спарта-
ка» «ультрапра-
вий банер» і по-
чули, як москви-
чі співають «ксе-
нофобських пі-
сень». Однак 
жодної інфор-
мації про пока-
рання «Спарта-
ка» немає
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Good night Ukraine
я 

не люблю футболу. Точніше, не «не люб-
 лю!», а просто до нього байдужий. Ну то й 
що, що більшість моїх знайомих не люб-
лять симфонічної музики – вони анітрохи 

не почуваються від цього неповноцінними. Але 
історія з дискваліфікацією стадіону «Арена-
Львів» мене зачепила, бо спорту вона стосується в 
останню чергу. Схоже, це лише спосіб вкотре дис-
кримінувати Україну, до того ж нагадати Європі 
про наше звіряче націоналістичне нутро. При-
близно так.
Щоб запобігти всіляким маніпуляціям: на мою 
думку, нацизм є ганебним явищем, неприпусти-
мим у будь-якій сучасній країні, тим більше такій, 
що претендує на європейський напрям розвитку. 
Я вважаю і завжди вважав єдиною прийнятною 
лінією поведінки стосовно виявів нацизму полі-
тику нульової толерантності. Але погляньмо на 
події уважніше. 
Дисциплінарний комітет FIFA прийняв відповідне 
рішення через «грубі порушення львівськими вбо-
лівальниками» під час матчу Україна – Сан-
Марино 6 вересня, спираючись на свідчення пред-
ставників громадської 
мережі FARE («Футбол 
проти расизму в Євро-
 пі»). У Федерації футболу 
України ще до самого рі-
шення стверджували, що 
як такі вияви спостерігачі 
FARE згадали розтяжки з 
портретами Степана Бан-
дери й Романа Шухевича, 
а також червоно-чорний 
прапор уздовж трибуни.
Після того як на FARE 
накинулися – ще б пак! – зі звинуваченнями 
у, м’яко кажучи, невігластві й упередженості, 
організація відмовилася від аргументів щодо 
прапора і Бандери, натомість виклала кілька фо-
тографій трибун із безперечними доказами. І хоча 
картинки нечіткі, помилитися важко. Отже, на 
світлинах:
– один банер із галицьким левом, який сприйма-
ється як символ дивізії «Галичина»; 
– кілька молодиків підняли руку в жесті, який 
Муссоліні позичив у римських консулів, а Гітлер 
– у Муссоліні;
– один банер із гаслом «Goodnightleftside», яке у 
світі використовують ультраправі; 
– один хлопець у футболці з двома вісімками – 
вважається, це акронім нацистського вітання 
«HH». Припускаю, що щось там залишилося за 
кадром, але загалом масштаб проблеми можна 
оцінити.
Праві бешкетують на футболі в усьому світі – це 
факт, інакше не довелося б створювати FARE. Тож 
ми, на жаль, не виняток. Питання в масштабах, їх-
ній оцінці й подальших санкціях. Так історично 
склалося, що я в різний час опинявся у натовпі – 
ні, не на стадіоні, а біля стадіону – в трьох осеред-

ках гарячих футбольних пристрастей: у Росії, Гре-
ції та Італії. Можу засвідчити, що порівняно з тим, 
що там побачив і почув, наші бешкетники вида-
ються ягнятками. Так, у Європі теж дискваліфіку-
ють стадіони – на матч, на два, але щоб на п’ять 
років… щось не пригадаю, можливо, я не в курсі. 
Скидається на те, що тут ми маємо справу все ж 
таки зі своєрідним вибірковим правосуддям. Це 
як із Юлією Володимирівною: можливо, у чомусь 
вона таки винна, але, перш ніж її судити, було б 
справедливим запроторити за ґрати 99% ниніш-
ніх керманичів.
Зрозуміло, що FIFA, як і будь-яка організація, на-
вколо якої крутяться великі гроші, має неодноз-
начну репутацію. Трішечки очистити її покликана 
кампанія боротьби з європейськими нациками. А 
те, що в Україні як спостерігачі залучаються анга-
жовані хлопці із середовища «антифашистів», 
споріднених із тими нашими «антифашистами», 
які влаштовують політичні хепенінги й тро-
щать у Харкові меморіальну дошку Юрію Шеве-
льову, вченому зі світовим ім’ям, то вважаймо це 
простим збігом. Щоправда, там ще простежу-

ється польський слід – 
нібито санкції ініціював 
саме тамтешній осере -
док FARE, де тон зада-
ють місцеві націона ліс-
ти-українофоби… Що ж, 
спекулянти завжди зна-
йдуть одне одного.
Що маємо в підсумку? 
Дискваліфікація для 
львівської арени й для 
українського футболу 
загалом – так, це непри-

ємно, так, образливо, але… не смертельно. 
Славу Лобановського, Блохіна, Шевченка це 
не перекреслить. Припускаю навіть, що до 

санкцій футбольних єврочиновників можна по-
ставитися як до превентивних і таким чином на-
вести лад у лавах фанатів. Вони достатньо органі-
зовані, хай подбають про престиж міста і країни й 
не наслідують найгірші приклади. Проблема є, 
може, не така масштабна, як у Британії, Греції, 
Італії, Польщі, але її треба вирішувати.
А от Україна дістала черговий ляпас (зауважу, 
напередодні підписання Угоди про асоціацію з 
ЄС). Про нас знову говорять як про небезпечних 
дикунів, ксенофобів, котрих не варто пускати в 
Європу. І головне, що ні у влади, ні в опозиції це 
не знаходить ефективного опору. Ось нарешті 
майже через місяць після львівського інциденту 
двоє представників «Свободи» вирушають до 
штаб-квартири FIFA з освітньою місією – розпо-
відати про Бандеру. Проте це не солідарні дії кра-
їни, яка дбає про свою репутацію. Щоразу опиня-
ючись у вирі інформаційних воєн, ми демонстру-
ємо свою інфантильну беззахисність. Може, че-
рез те, що суб’єктності бракує. Держави як такої 
досі немає… 

про наС Знову говорять 
як про кСЕноФоБів, 

котриХ нЕ варто пуСкати 
в Європу. алЕ ні у влади, 

ні в опоЗиЦії ЦЕ нЕ 
ЗнаХодить ЕФЕктивного 

опору
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7–12 жовтня  
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):
7 жовтня, 18:00 – «ВІРШІ ЖАХ-ХІ-ХІВ», або страшні поез� про бабаїв, 
чупакабр та інше.
8 жовтня, 18:00 – презентація книжки Григорія Гусейнова «Між часом і 
морем». Спільно з видавництвом «Ярославів Вал».
9 жовтня, 18:00 – презентація антолог� «Жити-пити» (Сергій Жадан, 
Оксана Забужко, Лариса Денисенко, Андрій Кокотюха та ін.). Спільно з 
видавництвом «К.С.Д.».
10 жовтня, 17:00 – презентація книжки Володимира Панченка 
«Сонячний годинник». Спільно з видавництвом «Темпора».
12 жовтня, 12:00 – Дитяча субота: «Книга мого роду» від Ірини Мацко. 
Спільно з Видавництвом Старого Лева.

Львів (просп. Свободи, 7):
7 жовтня, 18:00 – презентація книжок Романа Кушніра «Книга 
запитань» та «Істор� і притчі для особистісного зростання». Спільно з 
видавництвом «Коло».
8 жовтня, 18:00 – презентація книжки Івана Байдака «Особисто Я 
особисто Тобі». Спільно з видавництвом «Крок».
9 жовтня, 18:00 – зустріч із професором Тадеушем Любельським та 
розмова про його книжку «Небувала історія кінематографа ПНР». 
Спільно з Генеральним консульством Республіки Польща у Львові.

Харків (вул. Сумська, 3):
8 жовтня, 19:00 – відкрита лекція «Життя у подорожах». Лектор Марк 
Возлі (Австралія). Робоча мова англійська.
9 жовтня, 18:00 – круглий стіл «Говорити про літературу».

Вінниця (вул. Соборна, 89):
8 жовтня, 18:00 – презентація нового роману Макса Кідрука «Тверди-
ня». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».
9 жовтня, 18:00 – презентація книжки Ліл� Мусіхіної «Звірослов. 
Міфологема тваринного світу українців». Спільно з видавництвом 
«Навчальна книга – Богдан».
11 жовтня, 18:00 – презентація романів Жанни Куяви «Нічниця» та «Із 
медом полин». Спільно з видавництвами «Твердиня» та «К.С.Д.».
12 жовтня, 17:00 – презентація роману Тетяни Савченко «Мануал до 
черепахи». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».

Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
9 жовтня, 18:00 – презентація дебютного роману Івана Байдака 
«Особисто Я особисто Тобі». Спільно з видавництвом «Крок».
11 жовтня, 18:00 – презентація книжки Ігоря Дерев’янського «Сила 
волі. Євген Коновалець». Спільно з видавництвом «Часопис».



протидія зневазі
Молодь Одеси бореться з українофобією в місцевих вишах 

«к
оли ти тільки всту-
паєш до універси-
тету, в тебе з’явля -
ється багато пита-

 нь: корупційних, навчальних 
або спортивних. Деякі з них ви-
рішуються одразу, деякі живуть 
увесь період навчання. Одне пи-
тання турбує, напевно, нехай не 
весь студентський масив Інсти-
туту соціальних наук, але більшу 
його частину: чому на роботі в 
державному закладі, який готує 
майбутніх політологів, соціоло-
гів і працівників Міністерства 
закордонних справ, фактично 
майбутню еліту нашої держави, 
працює од на людина, яка не те 
що державу, а українців як на-
род ледве визнає?» Запис із та-
ким доволі риторичним, на пер-
ший погляд, запитанням зали-
шив на стіні інтернет-спільноти 
Одеського національного уні-
верситету імені І. І. Мечникова 
«Студентство ОНУ» Андрій 
Бондаренко, якому «пощас-
тило» навчатися в одному з най-
престижніших вишів мільйон-
ного приморського міста. 

плюраліЗм в один Бік
Тривалий час, каже студент, він 
виправдовував ситуацію мож-
ливістю плюралізму думок у 
виші. «Навіть після того, як по-
знайомився з аспірантами цього 

викладача, які займаються ви-
ключно темами про нашого пів-
нічного сусіда. Навіть після 
того, як прочитав його книжки, 
сповнені не те що українофо-
бією, а ненавистю до всього 
українського, – підкреслює Ан-
дрій. – Я заспокоював себе: це 
демократія, людина має право 
думати так, як вона хоче, і ви-
словлювати свої думки». 

Останньою краплею, після 
якої вирішив говорити про про-
блему вголос, стала участь його 
викладача Геннадія Гребен-
ника, професора кафедри історії 
та світової політики Інституту 
соціальних наук ОНУ імені І. І. 
Мечникова, в українофобському 
заході ПСПУ Наталії Вітренко, 
що відбувався в одному з одесь-
ких готелів. Там педагог, який 
виховує майбутню українську 
інтелігенцію, засвітився разом 
із Алєксандром Дуґіним, Воло-
димиром Корніловим та ін-
шими одіозними пропагандис-
тами «Русско  го міра».

«Гребенник – етнічний росі-
янин, людина, яка приїхала на 
територію України і яка дозво-
ляє собі висловлювати думки 
проти її цілісності, яка дозволяє 
собі паплюжити честь та гід-
ність українського народу. Я не 
проти трудової міграції, осо-
бливо працівників із високою 

кваліфікацією, я проти людей, 
які, працюючи тут, намагаються 
зруйнувати те, що будувалося 
роками…» – каже одесит.

Андрій Бондаренко озвучує 
свою позицію, не ховаючись. 
Інші студенти ОНУ проблему 
теж відчувають і визнають. 
Утім, відкрито бунтувати проти 
українофобів у виші більшість 
боїться через загрозу відраху-
вання. 

Не є винятком і другокурс-
ниця, яка попросила змінити її 
ім’я, тож назвемо її Катерина. 
Допис хлопця в соціальній ме-
режі дівчина побоялася навіть 
лайкнути. За її словами, ті, хто 
навчається в ОНУ, знають: ке-
рівництво вишу моніторить ме-
режу. Приміром, після написа-
ного з телефона під час пари ко-
ментаря «Жоден, жоден пред-
мет не викладається україн-
ською», що з’явився в тій-таки 
спільноті «Студентство ОНУ», 
на перерві до аудиторії відразу 
зайшла заступниця декана й на-
казала старості «вгамувати сту-
дентів».

іСторія україни 
роСійСькою
Геннадій Гребенник давно має у 
виші репутацію українофоба, 
утім, тільки нинішнє студент-
ство почало цим обурюватися. 
«Ще 22 роки тому він написав 
статтю «А хорошо ли это – про-
фессор?», у якій виступав проти 
українізації освіти, – розповідає 
Катерина. Цитує працю викла-
дача: «В текущий момент, 
опять-таки «добровольно», 
отказываемся от названия уни-
верситета «Одесский» и языка, 
на котором говорят все 
одесситы, то есть отсекаем себя 
от славных традиций центра 
блестящей русской науки, ли-
шаемся своей особой гордости, 
обезличиваемся». Від росій-
ської мови професор кафедри 
історії та світової політики так і 
не відмовився, викладає нею 
досі. «Перейти на українську 
його не змусять, – зітхає сту-

автор: 
валерія 

Бурлакова

ОДНИМ «МІРОМ» НЕ МАЗАНІ. 
Акція студентів ОНУ проти 
відкриття в університеті  
Центру фонду «Русский мир» 

18|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 40 (308) 4–10.10.2013

СУСПілЬСТво|реГіони



НЕ 
ХОВАЮЧИСь. 
Студент 
ОНУ Андрій 
Бондаренко 
публічно 
заявив про 
проблему 
українофобії в 
рідному виші 

дентка. – І навряд чи приберуть 
із штату…» 

Одіозний для багатьох сту-
дентів професор не біла ворона 
поміж викладацького складу 
вишу. «Гребенник у нас, на 
жаль, не єдиний такий кадр, – 
констатують опитані Тижнем 
студенти, незадоволені політи-
кою русифікації в ОНУ. – Тут є 
чимало літніх педагогів, які 
думками досі живуть у Радян-
ському Союзі, тому кожна пара 
в них закінчується хвилинкою 
ностальгії за минулим, крити-
кою поганських буржуїв і роз-
тлумаченням чергової думки 
Маркса. Майже кожен викладач 
хоча б раз висловлював україно-
фобські настрої. Геннадій Пе-
трович просто особливо буй-
ний». Студенти додають, що 
про фесор-українофоб озвучує 
свої пог  ляди на лекціях: «Під 
час курсу з історії зарубіжних 
політичних вчень Гребенник 
зневажливо висловлюється 
про Україну, розповідає про єд-
ність слов’ян, лунають фрази на 
кшталт «наш русский язык».

За таких обставин питання 
про викладання українською мо-
вою в ОНУ наважуються порушу-
вати одиниці. «На першому курсі 
українською були лише ділова 
українська мова та всесвітня істо-
рія. Викладач останньої єдиний 
провів голосування щодо мови. 
Ми обрали українську», – розпо-
відає один зі студентів вишу. 
Його курс відзначився тим, що 
розпочав внутрішню дискусію 
про читання предметів росій-
ською (нею викладають навіть іс-
торію України), що подобається 
далеко не всім. Дізнавшись про 
«протестні» розмови, керівни-
цтво вишу зобов’язало старосту 
«вирішити» питання. «Вона роз-
казала нам, що надійшла така 
вказівка зверху. Хоча сама за 
українську мову», – кажуть сту-
денти. Після цього бунт вщух, так 
і не розгорівшись. Загалом тут 
переконані, що навіть анонімні 
розмови можуть мати свої на-
слідки – керівництво та викла-
дацький склад навчального за-
кладу знають своїх студентів і до-
бре розуміють, кого на тому чи 
іншому курсі турбує мовне пи-
тання.

двійка та Бійка За мову 
Політика Одеського національ-
ного університету імені І. І. 
Мечникова виходить і за стіни 

вишу. Разом із педагогами, 
адже вони нерідко підробляють 
деінде. Як розповідає А., сту-
дент Одеського національного 
політехнічного університету, всі 
гуманітарні предмети в техніч-
ному виші викладають пред-
ставники сусіднього ОНУ.

«Чи не кожен аспірант з 
ОНУ вважає і втовкмачує в го-
лови студентам, що незалеж-
ність України – то парадокс і 
цього бути не повинно», – опи-
сує хлопець викладачів із чужої 
альма-матер. Утім, у його рід-
ному виші теж є українофоби. 
«Когда вы научитесь нормально 
говорить? Достала эта мова», – 
цитує А. доцента Одеського по-
літеху Олексія Стопакевича.

Хлопець стверджує, що саме 
за зауваження викладачеві та 
прохання розмовляти українсь -
кою свого часу отримав двійку 
за лабораторну з ядерної фізики 
та пораду від педагога: «Учите 
русский». «Хоча за подібні про-
українські демарші студентів не 
виганяли, утім, було таке, що 
люди самі документи забирали 
й переводилися в київські виші, 
де немає утисків за мовною 
ознакою», – каже студент.

Чимало серед тих, хто від-
стоює навчання у вишах україн-
ською, саме одеситів. «Деякі з 
них її майже не знають і розмов-
ляють суржиком, проте праг-
нуть опанувати. Коли постає пи-
тання, якою мовою має вестися 
викладання, хоча зазвичай сту-
дентів про це не запитують, оде-
сити кажуть: «Мы тоже 
украинцы и отлично понимаем 
все, давайте по-украински», – 
стверджує А. За його словами, 
українською пробують розмов-
ляти болгари, яких в Одесі чи-
мало. Утім, за російську завжди 
активно виступають студенти із 
сусіднього Придністров’я.

Якось обговорення мови ви-
кладання в Одеському політеху 
навіть призвело до бійки на 
парі. «То було релігієзнавство, 
– розповідає один з учасників 
конфлікту. – Я одразу попросив 
викладачку читати предмет 
українською». «Одесса все-таки 
русский город», – відповіла пе-
дагог. Студент зауважив, що це 
українське місто, у якому живе 
понад 75% українців. «Одесса – 
Россия, потому помолчи», – 
втрутився в розмову хлопець із 
Придністро в’я. Після цих слів 
юнак зірвався: «Викладачка за-

кінчила пітерський ВНЗ, сама 
вона з глибинки РФ. І ось «по-
страждалий» із Молдови і ви-
кладачка з Костроми мені, укра-
їнцеві, кажуть, що Оде  са – це не 
просто російськомовне, а росій-
ське місто. Я поліз у бій  ку…» Ке-
рівництво вишу виріши  ло при-
ховати конфлікт: хлопця не від-
рахували, але викладати релігі-
єзнавство українською тут так і 
не почали. 

Сила дії дорівнює силі про-
тидії. В одеських вишах ця аксі-
ома поки що не працює на по-
вну. Втім, торік саме тамтешні 
студен  ти зірвали відкриття 
Центру фонду «Русский мир» у 
відверто українофобському 
ОНУ. Саме вони під час презен-
тації «Залишенця» Василя 
Шкляра у приморському місті 
підняли червоно-чорні прапори 
в театрі. До того ж уміють стави-

тися до абсурдних і трагічних 
ситуацій із властивою одеситам 
легкістю. «Мені начхати на ви-
кладачів-українофобів. Я на ро-
сійську принципово не перехо-
джу», – каже студентка філоло-
гічного факультету ОНУ Яна. 
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демонополізація 
інформації
Дін Старкман про те, як розслідувальна 
журналістика змінила США і чому вона 
переживає кризу

в 
історії практично кожної 
країни з розвиненою жур-
налістикою трапляються 
випадки оприлюднення ін-

формації, що стають причиною 
широкого суспільного резонансу, 
а подекуди й судових проваджень. 
Так було й тоді, коли автори 
французького сайта Mediapart 
навесні викрили міністра фінан-
сів своєї держави Жерома Кау-
зака, який ухилявся від сплати 
податків, й коли група американ-
ських медійників розслідувала 
кричу  ще порушення антимоно-
польного законодавства та вели-
чезну аферу у фінансовому сек-
торі США, що обернулася гло-
бальною фінансовою кризою 
2008 року. Розслідувальна жур-
налістика – справа вельми ризи-
кована й недешева. Нині вона пе-
реживає не найкращі часи, бо 
має відповісти на низку головних 
викликів, які ставить перед нею 
цифрова доба. На цю тему Тиж-
день поспілкувався з Діном 
Старкманом, відомим американ-
ським медіа-кри  тиком, лауреа-
том Пулітцерівської премії, авто-
ром книжки «Сторожовий пес, 

який не загавкав: фінансова 
криза і зникнення журна-

лістських розслідувань», 
що має з’я  витися на по-
чатку наступного року.

у. т.: Здебільшого узур-
патори політичної чи 
економічної влади на-
магаються усунути в 
прямому або ж пере-
носному сенсі медій-
ників, які викривають 
їхні діяння. Чи згодні 
ви з думкою, що жур-
налістські розсліду-
вання – це серйозна 

противага монополіям будь-
якого типу?

– Диктатори та олігархи бо-
яться розслідувальної журналіс-
тики із простої причини: діс-
тавши інформацію, громадсь-
кість може брати участь у вирі-
шенні суспільних проблем. Тобто 
інформація – це своєрідна влада. 
Демонополізація даних, якими 
володіють олігархи чи дикта-
тори, веде до порушення їхнього 
монопольного права на владу. 
Розслідувальна журналістика є 
важливою для України саме 
тому, що її бояться люди, які сто-
ять біля керма. Вона підриває 
їхню монополію на інформацію 
та на владні повноваження. Жур-
налістські розслідування, що ви-
кривають комплексні проблеми 
та злочини, є чи не найпопуляр-
нішим медіа-жанром. Ідеться не 
про цікаве чтиво-одноденку. Це 
тексти, які дають суспільству 
змогу уявити й відчути розши-
рення його прав та можливостей, 
розуміння дійсності, в якій воно 
живе. Важливо збагнути, чому 
світ такий, який є.

На початку ХХ століття аме-
риканська громадськість знала, 
що величезний сегмент еконо-
міки країни контролює обме-
жене коло осіб. Видобуток нафти 
був у руках однієї-єдиної компа-
нії, монополія на виплавлення 
сталі належала іншій, подібна 
ситуація спостерігалась у цукро-
вій та вугільній промисловості. 
Це були тодішні олігархи Сполу-
чених Штатів. Суспільство не 
знало, яким чином утворилася 
низка приватних монополій. Не-
відомо було, чи є докази вини 
цих фірм та можливість притяг-
нути їхніх перших осіб до суду за 
монополізацію цілих галузей. 
Так тривало, аж доки настала 
доба інтенсивних журналіст-
ських розслідувань, які допомо-
гли подолати засилля олігархіч-
ного капіталу у США.

Медійне розслідування – це 
не просто цікава оповідь, яка зне-
цінюється після її прочитання. 
Ідеться про опублікування інфор-
мації, що проливає світло на при-
ховані речі й стосується приват-
них інтересів кожного.

у. т.: нині точиться багато диску-
сій довкола того, що на зміну 
добі друкованої преси приходить 
епоха цифрових медіа. Чи по-
трібна в такому форматі розслі-
дувальна журналістика?

Спілкувалася 
ганна трегуб
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БіограФіЧна нота
дін Старкман – журналіст і медіа-критик. Редактор ви-
дань Columbia Journalism Review і Kingsford Capital Fellow. 
Автор книжки «Сторожовий пес, який не загавкав: фінан-
сова криза і зникнення журналістських розслідувань». 
Член Фонду розслідувань при Інституті нації у Нью-Йорку. 
Спеціалізується на проектах, що мають підвищити відпові-
дальність у фінансовому секторі та ЗМІ. Член Центру ви-
вчення медіа Центральноєвропейського університету в Бу-
дапешті. Пропрацювавши кореспондентом понад 20 ро-
ків, висвітлював посадові злочини й питання нерухомості 
для The Wall Street Journal. Разом із дослідницькою коман-
дою видання Providence Journal отримав Пулітцерівську 
премію та Золоту медаль Організації редакторів і 
репортерів-розслідувачів (the IRE Gold Medal).

– Я краще обізнаний із ситуа-
цією з журналістськими розслі-
дуваннями у США, тож скажу 
саме про неї. 10 років тому в моїй 
країні було близько 50 тис. штат-
них репортерів. Сьогодні їх, за 
грубим підрахунком, близько 
38 тис. Прибутки американських 
газет упали на 40% проти по-
чатку 2000-х років і сповзли до 
рівня 1965-го. Отже, стався вели-
чезний відхід назад. І не лише че-
рез фінансову кризу, яка вдарила 
мало не по кожному.

У США є певне коло олігархів, 
які володіють друкованими ме-
діа. Тобто умови для розсліду-
вальної журналістики не надто 
сприятливі. Вона переживає не 
найлегші часи й потребує пе-
реформатування. Трапляються 
спро  би заповнити лакуну, яка 
утворилася останнім часом у цій 
сфері, але як на мене, то колишні 
здобутки й потужності загалом 
утрачено. Ви, мабуть, запитаєте, 
яким чином можна не лише на-
долужити згаяне в американ-
ській журналістиці, а й підви-
щити продуктивність медійних 
розслідувань загалом. Парадок-
сально, однак позитивом є те, що 
США перебувають у кризі. У нас у 
країні була і досі є купа різних 
криз. Ми створили фінансову, а 
нині вперше здобуваємо досвід 
подолання медійної.

Справді, трансформації мо-
делі цифрових медіа відіграють 
тут величезну роль, більшу, ніж 
будь-де у світі. США – країна най-
більших ІТ-компаній. Перші з 
них, що вийшли на ринок, тобто 
Google, Facebook, Amazone та 
eBay, так само як й інші подібні, 
перетягнули на себе переважну 
частину обігу реклами, розміщу-
ваної раніше в газетах, і автома-
тично – доходи, які друкована 
преса від неї отримувала. Уперше 
таке явище зафіксовано в Північ-
ній Америці.

Традиція розслідувальної 
журналістики у Сполучених Шта-
тах є чи не найстарішою, най-
глибшою і часом навіть продук-
тивнішою, ніж будь-де у світі. 
Свого часу саме розслідування 
становили ядро місцевого медіа-
контенту. Британські та фран-
цузькі традиції журналістики зо-
всім інші.

Як на мене, суспільний ін-
терес до цієї сфери сьогодні у кра-
їнах Західної Європи є доволі ве-
ликим. Те саме стосується й Укра-
їни. Чи можуть його задоволь-

нити тамтешні медіа – це вже зо-
всім інше питання. За останні 
кілька років у Великій Британії та 
Франції було проведено й опублі-
ковано кілька медійних розсліду-
вань, які спричинили великий 
резонанс. Розслідувальна журна-
лістика – та віддушина, якої сус-
пільство потребує і яка має підви-
щений попит у читачів.

Попри те що в Україні є дуже 
талановиті, розумні й зацікавлені 
медійники, розслідувальна жур-
налістика потребує тут величез-
ної підтримки. Не так уже й ба-
гато у вашій країні простору та 
свободи для того, щоб докопува-
тися до глибин, виносити на по-
верхню небезпечні теми, ви-
вчення яких пов’язане з великим 
ризиком.

Нині розслідувальній журна-
лістиці щораз важче, бо стає де-
далі менше коштів. Майбутнє 
журналістики як такої залежить 
від того, чи вдасться повернути 
грошовий потік назад, аби в неї 
інвестували. Кожен, хто справді 
спробує вирішити цю проблему, 
має зрозуміти, яким чином при-
множити прибутки преси.

Займатися журналістськими 
розслідуваннями в еру консоліда-
ції ЗМІ стає важче. Цей період 
можна розцінювати як випроб-
ний і перехідний. Ідеться про 
певний хронологічний відтинок, 
тимчасові умови. Я впевнений, 
що журналісти знайдуть вихід із 
ситуації, адже попит на резуль-
тати їхньої праці серед читачів 
іще ніколи не був таким великим.

у. т.: як ви оцінюєте вплив ме-
дійних розслідувань на політич-
ний процес та бізнес? якою може 
бути реакція на нього чиновників 
і приватних осіб?

– Мова про комплексний, ба-
гатогранний ефект. Як на мене, 
люди інколи в цьому сумніва-
ються, включно із самими журна-
лістами. Власне, у книжці «Сто-
рожовий пес...» я намагався пояс-
нити, що ефективне просування 
або, навпаки, стагнація журналіс-
тики може значно вплинути на 
впровадження тих чи тих ре-
форм та на рівень інформування 
громадськості про певну сис-
темну проблему. Власне, вся моя 
книж  ка – величезний аргумент 
на користь цієї тези. У ній ідеться 
про фінансову кризу 2008 року. 
Я стверджую, що оті самі «сторо-
жові пси» таки існують і що «гав-
кати» буває доволі корисно.

Медійні оглядачі виконують 
свою роль, коли їхнє занепоко-
єння, висловлене в текстах, дає 
ефект. У семи з десяти розділів я 
показую історію зростання ролі 
оцього «гавкання» американсь-
ких медійників упродовж остан-
нього періоду. Річ у тому, що на 
зламі ХХ–ХХІ століть ця функ-
ція раз по раз набуває особли-
вого значення. Чому так діється? 
Коли на початку ХІХ століття 
Рокфеллер лише починав роз-
гортати свій бізнес у великих 
масштабах, ішлося про нафтову 
монополію його компанії 
Standard Oil. Згодом до неї дода-

лися ризиковані банківські опе-
рації. Це той випадок, коли ем-
пірично можна довести, що 
журналістське розслідування 
справді вплинуло на ситуацію в 
США, зокрема фінансову. Тоді ж 
таки відбувся судовий процес. 
Зрештою, монополію поділили 
на 39 окремих компаній, не 
останньою чергою завдяки жур-
налістським розслідуванням. 
Суспільне життя, зловживання 
владою, організація тих чи тих 
спілок – на все це результати 
старань ЗМІ справді впливають. 
Розслідувальна журналістика – 
важливий інструмент, який до-
помагає щонайширше заціка-
вити суспільство, залучити його 
до вирішення певної комплек-
сної проблеми. Політики й вели-
кий бізнес не надто люблять 
журналістику, яка має засоби ви-
ведення їх на чисту воду. 
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інтерв’ю  
читайте на 
tyzhden.ua 
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росія 

виконроби в культурі

ж
ив собі композитор Чайковскій, писав 
симфонії, опери та балети. Потім помер, 
але балети й далі танцювали, опери – 
співали, симфонії – грали. Ще пізніше, 

через багато років, російський режисер Кірілл Сє-
рєбрєнніков вирішив зняти фільм про нього за сце-
нарієм знаменитого драматурга Юрія Арабова. Але 
невдало потрапив у самісінький розпал дії новоух-
валеного закону про заборону пропаганди гомо-
сексуалізму. Здавалося б, до чого тут Чайковскій? 
Тим, хто забув, що корифей музики був нетради-
ційної сексуальної орієнтації, доведеться про це 
згадати: нинішня російська влада суворо пильнує 
морального здоров’я нації, щосили гримлячи в неї 
над вухом своїм камертоном. Міністр культури РФ 
Владімір Мєдінскій в одному з інтерв’ю недво-
значно вказав на факт, що Чайковскій не був геєм, 
тож фільм треба знімати не про це, а про те, що він 
великий композитор. Народ, звісна річ, заповзявся 
порушену тему обговорювати, звертатися до листів 
композитора, в яких він висловлював ніжні по-
чуття власному кучерові. Усе точнісінько, як із 
отією самою мавпою: «Нізащо у світі не думай про 
білу мавпу!». І більше 
ніхто вже й на гадку тобі 
не навертається.
Тисячі людей, які ані-
трохи не цікавилися сек-
суальною орієнтацією 
Чайковского, жваво нею 
перейнялися, тільки-но 
міністр указав митцям, у 
якому ключі їм створю-
вати стрічку про генія 
музики.
Автори майбутнього фільму втомилися відби-
вати атаки журналістів і пояснювати, що якби 
не вони, медійники, то нікому не спало б на думку 
тривожити пам’ять автора «Лебединого озера». А 
міністр потер руки і взявся до боротьби з фальсифі-
кацією історії в кіно. Для чого нацькував на ще од-
ного відомого російського режисера Алєксандра 
Міндадзе зграю військових експертів, які забраку-
вали його сценарій. Мовляв, не до смаку нам щось 
головна сюжетна лінія, бо у фільмі йдеться про 
дружбу радянського та німецького інженерів у 
1940-му. Хіба могли вони приятелювати, якщо того 
року в Берліна з Москвою було напруження у від-
носинах? Отже, так. Перенесете дію кінострічки на 
10 років раніше – будуть вам державні кошти, а ні 
– то ні. Міндадзе, людина, яка вільно володіє езо-
півською мовою і знає ще з радянських часів, як 
розмовляти з цензорами, охоче погодився й міркує 
тепер, як би йому й гроші взяти, і їх у дурні по-
шити. Приблизно те саме, ймовірно, думає Кірілл 
Сєрєбрєнніков, який ані на секунду не піддав сум-
ніву справжню орієнтацію композитора. Що-
правда, в ній виявився не впевнений сценарист 
«Чайковского» Юрій Арабов, котрий зазначив це в 

інтерв’ю. І тут-таки прогресивна інтелігенція пу-
блічно звинуватила його в пособництві владі, в го-
мофобії та потаємних зв’язках із Мінкультури. 
Московсько-пітерські інтелектуали з гопницькою 
агресією заходилися шматувати опонентів. «Ара-
бов падлюка!» – галасували одні. «Арабов моло-
дець, усіх перехитрував!» – не вгавали інші. Так 
само потім репетували і про Міндадзе.
Задля справедливості незайве нагадати: Чайковскій 
був-таки гомосексуалістом, а відносини Німеччини 
з Росією в 1940 році бачилися навдивовижу до-
брими, хоч би як силкувалася нинішня влада РФ 
сором’язливо цей факт забути. І річ навіть не в тому, 
що міністр культури та його вірне оточення (хто на 
зарплаті, а хто за покликом душі) відверто брешуть, 
переконуючи в протилежному. Скріпивши серце, 
можна повірити, що вони щиро помиляються, але 
хіба ж це привід для втручання?
Головна помилка нинішньої «культурної» влади Ро-
сії – в переконанні, ніби культурою можна управ-
ляти. Чиновники абсолютно впевнені, що держава, 
яка дає гроші на кіно, має право наглядати за 
його творцями. І серйозно вважають, що кіномитці 

зобов’язані звітувати пе-
ред ними за свої художні 
устремління, роздуми й 
прорахунки. Вони нази-
вають культуру «отрас-
лью» і намагаються вза-
ємодіяти в ній так, як ви-
конроб із п’яними робіт-
никами.
А геї чи передвоєнні від-
носини Країни Рад із 

Третім Рейхом тут геть ні до чого. У тому сенсі, 
що держава в особі моральних камертонів (де-
путатів, всєволодів чапліних, борців із фальси-

фікаторами історії, міністрів культури та їхніх по-
кровителів) проти гомосексуалістів нічого не має, а 
на діалог СРСР із Німеччиною перед Другою світо-
вою їй і взагалі начхати. Російським можновладцям 
усе одно з ким воювати. Ворог знайдеться завжди, 
тут головне – знати мету, до якої крокуєш по трупах 
ворогів. А мета – це людина мисляча, яка читає, ди-
виться і слухає. З такими і слід боротися до остан-
ньої краплі крові, розділяючи й володарюючи, аби 
не об’єдналися. Варто сказати, що російська інтелі-
генція не проти: вона завжди ласо хапає приманки, 
від яких її потім так нудить, що тут уже не до влади.
Це називається терор. Найбанальніший терор із 
боку держави – стріляти в народ законами, розпо-
рядженнями й наказами, від яких мислячі грома-
дяни країни забиваються в нори або теревенять ні-
сенітниці. Інші викурюють їх зі сховків і 
прив’язують до ганебного стовпа, щоб кожен пере-
хожий міг плюнути. І найжахливішим породжен-
ням цензури є та готовність, із якою одна частина 
інтелігенції, втративши інтелігентський вигляд, 
обхаркує другу. 

головна помилка 
ниніШньої «культурної» 

влади роСії –  
в пЕрЕконанні, ніБи 
культурою можна 

управляти

Цензура як засіб терору
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дезінформація  
на найвищому рівні
Намагаючись відродити СРСР, Путін та його оточення розпочали 
потужну кампанію пропагандистського відбілювання імперії  
і нестримної міфотворчості, обіцяючи «10 тис. років щастя»

у 
російського мислення 
(насамперед панівного, 
«мейнстримного») є така 
особливість, як тяжіння 

до пропаганди, а головна ознака 
останньої, як відомо, – абсо-
лютна байдужість до істини.  
У цьому контексті дуже показо-
вою бачиться промова на Вал-
дайському форумі президента 

Російської Федерації Владіміра 
Путіна, яка засвідчує той при-
крий факт, що жодних правиль-
них висновків із розпадів Росії 
на початку та наприкінці ХХ 
століття її еліта не зробила. А 
значить усе може повторитися. 
«Росія», а не «Радянський 
Союз», бо свого часу Путін іще 
раз публічно визнав СРСР фор-

мою російської і лише росій-
ської державності.

Для кремлівських керівників 
головне – намалювати пре-
красну картину, ідеальний образ 
зразкової Росії, і нікого не обхо-
дить, що намальоване не має ні-
чого спільного з реальністю, а 
нерідко просто заперечує її, спо-
творює до невпізнання. Оскільки 

історичне невігластво у ниніш-
ній РФ дуже поширене в масах  
(а кінематограф, телебачення, 
газети його невтомно зміцню-
ють), то виступи на кшталт пу-
тінського тамтешній широкий 
загал сприйме на «ура». Над усе 
там полюбляють зворушливі іс-
торії про те, як добра, чуйна Ро-
сія дбала про всіляких інород-

ців, а ті відплатили їй чорною не-
вдячністю за своє «райське 
життя».

То що ж сказав Путін? Ось 
що: «У Росії, котрій свого часу 
намагалися нав’язати ярлик 
«тюрми народів», за віки не зник 
жоден, навіть найменший етнос. 
Усі вони зберегли не тільки свою 
внутрішню самостійність і куль-
турну ідентичність, а й свій істо-
ричний простір». Отакої… А нам 
усе розповідають про те, яким 
великим брехуном був доктор 
Йозеф Ґеббельс. Що ж, подиви-
мось, як воно насправді.

Почнімо з Кавказу. Путін 
каже, що й найменший етнос ні-
куди не подівся. Кавказький на-
род шапсуги був на той час чи-
маленьким – 300 тис. осіб. Час-
тину їх винищила в ХІХ столітті 
російська армія, частину ви-
гнали в Туреччину. Напередодні 
Другої світової війни людей цієї 
національності налічувалося 
близько 10 тис., нині їх менш ніж 
6 тис. Кавказькі убихи були ви-
нищені Російською імперією ціл-
ком. На сьогодні абхазців у Абха-
зії менш ніж 70 тис., але в  
ХІХ столітті понад 400 тис. так 
званих мухаджирів під час Кав-
казької війни мусили втікати до 
Туреччини. Себто абсолютна 
більшість народу була викорчу-
вана зі свого національного 
ґрунту. А в Карачаєво-Черкесії 
раз по раз порушують питання 
про геноцид черкеського народу.

Багато етносів мають свої по-
рахунки з «гуманною» Росією. 
Наприклад, депортація 1944 року 
була вже останньою в історії 
кримських татар. Тоді загинуло 
до 40% їхньої людності, що ціл-
ком відповідає поняттю гено-
циду. Проте все почалося для 
них відразу після «визволення» 
Криму Російською імперією в 

24|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 40 (308) 4–10.10.2013

СвіТ|росія

ф
о

т
о

: r
e

u
t

e
r

s



1783 році. Спочатку з метою піді-
рвати економіку Кримського ха-
нату було виселено на північний 
берег Азовського моря християн 
півострова (греків та вірменів), 
які під час цього маршу смерті 
зазнали в степах неймовірних 
страждань і людських утрат. По-
тім Росія взялася за татар, ство-
рюючи такі умови, що чимало з 
них визнали за краще втечу до 
Османської імперії. А коли по-
чалася Кримська війна, 
з’явився наказ військового мі-
ністра про виселення пред-
ставників цього етносу з пів-
острова. Як писала «Большая 
советская энциклопедия», що 
виходила друком у 1930-ті, «ім-
ператор наказав переселити від 
моря всіх прибережних жителів 
магометанського віросповідання 
у внутрішні губернії. Спустошу-
валися сотні аулів і сіл. Від 1860 
до 1862 року, за даними цар-
ського уряду, емігрувало за кор-
дон 141 667 осіб. Крім того, з Пе-
рекопу пішли ногайці, що там 
кочували. Разом із ними за-
гальна кількість тих, хто емігру-
вав за ці два роки, дорівнювала 
231 177 душам. Насправді пішло 
значно більше…»

Нині мовою міжнародного 
права це називається «етнічна 
чистка». І це, до речі, підтверджує 
царський генерал-ад’ютант Тотле-
бен: «Його величність зволили 
вказати, що треба не тільки не об-
межувати татар у переселенні, а й 
розглядати цей щасливий випа-
док як вельми сприятливий для 
звільнення від них краю…»

Яке вже там «не обмежу-
вати»? Усіляко тероризували й 
витісняли… Цікаво, чому самі 
народи імперії не підозрювали 
про феноменально ніжне став-
лення до них російської влади? 
Чомусь про це відомо лише Пу-
тіну та його радникам…

Але крім етносів, яким по-
щастило вціліти, втративши ве-
личезні маси людей, чимало є, 
точніше було тих, хто зник по-
вністю. Алтайські зайсаки, си-
бірські калмаки (не плутати з 
калмиками), інгерманландці, 
іжора, водь, ті ж таки геть вини-
щені убихи і т. ін., і т. ін. Деякі 
припинили своє існування вже 
під час президентства пана Пу-
тіна. Нещодавно в Ленінград-
ській області померла жінка, 
остання представниця колись 
великого й могутнього народу 
водь. Історики знають про так 

звану Водську п’ятину – п’яту 
частину земель Великого Новго-
рода, що належала цьому етно-
сові. Найбільших утрат він за-
знав у 1930–50-ті роки. Під час 
боротьби проти «ворогів радян-
ської влади» тоді було знищено 
більшість чоловіків воді. Не-
щасна жінка незадовго до смерті 
просила, щоб їй написали в пас-
порті її національність – 
«водка», проте менти з неї зну-
щалися, сприймаючи етнонім як 
назву російського алкогольного 
напою. Коли в ХІХ столітті по-
мерла остання тасманійка, люд-
ство це помітило, цей факт опи-
саний у словниках і довідниках, 
на смерть останньої з народу 
водь не відреагував ніхто. Ку-
дись подівся етнос іжора (і це 
сталося вже в наш час). Майже 
не зосталося карелів у Респу-
бліці Карелія; кому пощастило, 
втекли ще 1944 року до Фінлян-
дії разом із фінською армією, що 
відступала. А процес деградації 
та депопуляції малих народів 
Півночі, Сибіру й Далекого Сходу 
вже набув рис незворотності. Де 
удеге, орочі, нівхи? Та й не дуже 
маленькі народи безжально ру-
сифікуються й асимілюються. 
Чи багато мордвинів володіють 
рідними мовами (ерзянською і 
мокшанською)? А марійці, комі, 
удмурти, чуваші? 

Не усвідомлюючи свого 
щастя під чоботом Москви, на-
роди «національних республік» 
СРСР негайно повтікали з цієї 
«щасливої країни» в 1991 році, 
про що й досі так переживає під-
полковник КГБ… А вчинили так 
в’язні тюрми народів, керуючись 
інстинктом самозбереження. На 
1991 рік у столиці Латвії Ризі на-
лічувалось трохи більше ніж 
30% латишів. Вони стали націо-
нальною меншиною у власній 
столиці. Така сама загрозлива 
ситуація була в Естонії, але 
трохи краща в Литві (певно, тому 
що тамтешні «лісові брати» най-
довше й найвідчайдушніше вою-
вали проти СРСР). Однак іще 
якихось 50 років – і литовців, ла-
тишів, естонців (що й казати вже 
про українців та білорусів) зро-
били б реліктовими етносами, 
придатними хіба що для музей-
ної експозиції…

Хоча, за Владіміром Путіним, 
Російська імперія і СРСР були не 
тюрмою, а «санаторієм народів», 
що підтверджує його ось така 
фраза: «Ви знаєте, я з інтересом 

дізнався, не знав навіть: у радян-
ський час так уважно до цього 
ставилися, майже кожен малень-
кий народ мав своє друковане ви-
дання, підтримувалися мови, під-
тримувалася національна літера-
тура». Було, але разом із постій-
ними кривавими чистками націо-
нальної інтелігенції, з дев’ятим 
валом русифікації та звуженням 
сфери вживання національних 
мов. Досить згадати українське 
Розстріляне відродження та указ 
часів Хрущова про право батьків 
відмовлятися від вивчення їхніми 
дітьми в школах мови республіки. 
Можливість не штудіювати росій-
ської передбачено не було. А най-
уважніше до національних куль-
тур ставилися в радянські роки 
колеги Владіміра Владіміровіча з 
«компетентних органів» – ЧК, 
ГПУ, НКВД, МГБ, пильнуючи за 
будь-яким проявом національних 
почуттів як огидним рецидивом 
«буржуазного націоналізму».

Намагаючись відродити 
СРСР, Путін та його оточення 

розпочали потужну кампанію 
пропагандистського відбілю-
вання імперій і нестримної мі-
фотворчості, обіцяючи (як ка-
зали в КНР за часів «культурної 
революції») «10 тис. років 
щастя». Після Жовтневого пере-
вороту більшовики обіцяли на-
родам колишньої Російської ім-
перії «золоті гори», спонукаючи 
визнати владу єдиного центру, 
мовляв, то буде зовсім новий 
«братський союз». Тільки тюрма 
народів стала ГУЛАГом народів, 
а від того, що «пролетарська» 
наддержава формально визнала 
неросійські народи на своєму 
просторі, не полегшало. Існу-
вання їхнє не виявилося менш 
загроженим, ніж до 1917 року.  
А в багатьох відношеннях, з 
огляду на політичні та інформа-
ційні технології ХХ століття, 
вони ризикували навіть більше. 
То з чим же ми маємо нині 
справу, просто із безсоромною 
брехнею чи «новою» ідеологією 
«Тайожного союзу»?  

P. s.: Нещодавно 
Владімір Путін 
підписав новий 

закон про освіту в 
РФ, що надає 

право батькам 
учнів у російських 

автономних 
утвореннях 

відмовлятися від 
вивчення їхніми 

дітьми 
національних мов. 

Процес триває.
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для крЕмлівСькиХ 
кЕрівників головнЕ – 
намалювати ідЕальний 
оБраЗ ЗраЗкової роСії,  
що нЕ маЄ ніЧого 
Спільного З рЕальніСтю



автор:  
калле муулі, 

Естонія

троє шпигунів –  
лише за п’ять років

9 
серпня генеральний прокурор Естонії Нор-
ман Аас і гендиректор Поліції безпеки Ар-
нольд Сінісалу несподівано організували 
прес-конференцію – журналісти ламали го-

лови: що за велику новину вони повідомлять? За 
останні кілька років ці посадовці вже двічі влашто-
вували публічні збори. Причина та сама: упіймано 
чергового небезпечного зрадника, російського 
шпигуна, який роками діяв у естонських безпеко-
вих структурах.
Жодних сюрпризів і цього разу: 7 серпня праців-
ники Поліції безпеки заарештували свого колиш-
нього колегу Владіміра Вейтмана за підозрою в 
державній зраді на користь Росії. Він був технічним 
спеціалістом естонської спецслужби від 1991 до 
2011 року. Обіймаючи цю посаду, хоч і не мав по-
вноважень приймати рішення на управлінському 
рівні, однак за характером своєї роботи володів ін-
формацією про об’єкти 
стеження, місця вста-
новлення відповідних 
пристроїв тощо. Гене-
ральний прокурор оці-
нив завдану Вейтманом 
шкоду як зіставну з тією, 
що її мав компенсувати 
Герман Сімм – праців-
ник Міністерства обо-
рони Естонії, заарешто-
ваний восени 2008 року 
(див. Тиждень, № 9/2013).
Вейтман – уже третій російський шпигун, ви-
критий у країні за останніх півдесятиліття. Торік у 
лютому, менш ніж за чотири роки після арешту 
Сімма, працівники Поліції безпеки затримали ін-
шого свого колегу, а саме 43-річного Алексея Дрес-
сена з його дружиною Вікторією в Талліннському 
аеропорту, де підозрювані збиралася сісти на літак 
і передати, як виявилося, наступний пакет таємної 
інформації східному сусідові. На той час Дрессен 
мав 20-річний стаж роботи в Поліції безпеки. 
Між справами всіх зрадників – Сімма, Дрессена та 
Вейтмана – багато спільного. Кожного з них росій-
ська розвідка найняла в середині 1990-х, коли він 
сидів у доволі невисокому кріслі. Естонська дер-
жава була молода й мала слабкі безпекові та роз-
відувальні структури. Усі троє працювали на Мо-
скву тривалий час – не менше 10 років – перш ніж 
були заарештовані. У 2011-му Вейтман вийшов на 
пенсію, однак припускають, що його діяльність 
була загальмована ще раніше. Усі троє зрадників 
до відновлення незалежності Естонії служили в 
радянських правоохоронних органах. Зокрема, 
Сімм і Дрессен за часів окупації були міліціоне-
рами, а Вейтман технічним спеціалістом, що об-
слуговував у Естонії операції КГБ в 1980–1991 ро-
ках. Звісно, естонській Поліції безпеки було відоме 

кагебешне минуле останнього. Коли 1991 року КГБ 
й Естонська РСР припинили існування, вона успад-
кувала центр прослуховування та багато іншого 
обладнання для таємного стеження від комуніс-
тичних спецслужб. Крім учорашніх чекістів, ніхто 
в Естонії не вмів працювати з цією апаратурою. Не 
маючи альтернативи, довелося найняти 14 колиш-
ніх спеціалістів КГБ, зокрема і Владіміра Вейт-
мана.
Залучення цих 14 «спеців» було винятком із пра-
вила для Поліції безпеки, а необхідність такого 
кроку обговорювали в 1993-му навіть у парла-
менті – лідери держави вирішили не використо-
вувати колишніх структур КГБ для створення ес-
тонських безпекових служб. Основний принцип: 
довіра важливіша за досвід. Обізнаність і вміння 
приходять із часом. Попервах в естонській Полі-
ції безпеки та розвідці працювали молоді й недо-

свідчені працівники, 
але вони були віддані й 
готові вчитися. Брак 
досвіду роботи в лавах 
радянських «попере-
дників» вважали пере-
вагою, а не мінусом.
Більшість країн Єв-
ропи, які перебували в 
зоні впливу Кремля, об-
рала зовсім інший 
шлях. Наприкінці 

1990-х деякі колишні республіки й сателіти 
СРСР дозволяли працювати у своїх розвід-

службах численним агентам, вишколеним за ко-
муністичних часів у КГБ. Одним із ключових чин-
ників швидкої та успішної західної інтеграції Ес-
тонії було те, що країна почала з чистого аркуша. 
Спочатку саме через це службам безпеки країни 
бракувало досвіду, але вони були структурами аб-
солютно відмінними від їхніх аналогів у інших єв-
ропейських країнах.
Факт, що за короткий період схоплено трьох зрад-
ників, мабуть, свідчить про вразливість Естонії, а 
також про те, що росіяни мають у ній більше до-
ступу до державних таємниць, ніж деінде. Однак, 
якщо подивитись на досвід Заходу у викритті шпи-
гунів, то можна дійти протилежного висновку.  
У нових країнах НАТО подеколи виявляли росій-
ських агентів, звідти висилали деяких дипломатів, 
однак за останні 15 років жодної особи, що 
пов’язана з розвідкою, там не заарештували за шпі-
онаж. Було б наївно думати, ніби агентурна мережа 
Кремля не змогла проникнути в інші структури, 
окрім естонської Поліції безпеки. Тож арешт трьох 
шпигунів відповідною службою саме цієї країни 
свідчить радше про те, що вона краще за інших 
членів колишнього соцтабору дає собі раду з пошу-
ком ворожих агентів. 

одним іЗ клюЧовиХ 
Чинників Швидкої та 

уСпіШної ЗаХідної 
інтЕграЦії ЕСтонії Було тЕ, 

що країна поЧала З 
ЧиСтого аркуШа

Калле Муулі 
продовжує се-
рію публікацій 
про досвід Ес-
тонії в постко-
муністичній 
трансформації. 
Її приклад у пе-
реході від соці-
алізму до рин-
кової моделі 
економіки та 
правової дер-
жави, дерадя-
нізації всіх 
сфер життя є 
доволі показо-
вим для Укра-
їни.

ПогляД|
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к
ілька місяців тому Барак 
Обама оголосив, що «Аль-
Каїда» стала «на шлях 
поразки». Уцілілі члени 

цієї організації, за його слова-
 ми, більше переймаються влас-
ною безпекою, ніж змовами 
проти Заходу. Теракти майбут-
нього, як заявив американський 
лідер, нагадуватимуть ті, що 
були в 1990-х: радше місцеві, а 
не міжнародні й спрямовані на 
незахищені мішені. Загальна 
ідея – пора закінчувати розпо-
чату Джорджем Бушем війну 
проти всесвітнього тероризму.

Обама може вважати нещо-
давню атаку на торговельний 
центр Westgate у столиці Кенії 
Найробі, проведену сомалій-
ським філіалом «Аль-Каїди», 
угрупованням «Шабаб», саме 
таким терактом: багато жертв, 

шок, зрештою, далеко від Спо-
лучених Штатів. Але правда очі 
коле: за останні півтора року, 
потерпаючи від нещадних уда-
рів і зазнаючи поразок, «Аль-
Каїда» та її союзники-джи-
хадисти змогли-таки поверну-
тися. Терористична мережа за-
раз охоплює більшу територію і 
вербує більше бойовиків, ніж 
будь-коли за 25 років свого існу-
вання. Обама повинен перегля-
нути свою позицію.

воСкрЕСіння З мЕртвиХ
Ще два роки тому все було не 
так. Навіть до вбивства Усами 
бен Ладена у 2011 році стано-
вище центрального керівництва 
«Аль-Каїди», що окопалося біля 
афганського кордону на півночі 
пакистанської провінції Вазі-
ристан, бачилося дуже непев-

ним. Лави організації косили 
повітряні атаки, і спілкуватися 
з рештою мережі керівництво 
могло з превеликими трудно-
щами та ризиком. Філія «Аль-
Каїди» на Аравійському півост-
рові (АКАП), найефективніша з 
погляду війни проти Заходу, по-
терпала від нальотів американ-
ських дронів і атак єменської ар-
мії. У Сомалі сили Африкан-
ського союзу за підтримки За-
ходу виганяли терористів «Ша-
баб» із найбільших міст. А до 
того ж Арабська весна розвінча-
 ла основну догму «Аль-Каїди», 
що прогнилі режими, які під-
тримує Захід, можна скинути 
лише силою.

Нині всі ці здобутки під сум-
нівом. «Шабаб» вербує більше 
бойовиків за кордоном, ніж 
будь-коли раніше (деякі з них, 

За оцінками 
західних 

розвідувальних 
служб, групи 

джихадистів зараз 
становлять аж 

80%
 фактичних 

боєздатних сил 
повстанців у Сирії

Захід поспішив, коли вирішив,  
що вже перемагає у війні із джихадистами
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схоже, брали участь у нападі на 
Westgate). АКАП посіяла паніку, 
через яку на початку серпня 
США закрили 19 своїх посольств 
у регіоні й запровадили поси-
лені заходи безпеки для своїх 
громадян за кордоном. Тим ча-
сом ядро «Аль-Каїди» в очіку-
ванні виводу військ Заходу з 
Афганістану після 2014 року 
вже повертається на «дикий 
Схід» цієї країни.

Справжня Арабська весна 
так і не настала, що дало «Аль-
Каїді» та її союзникам безпре-
цедентні можливості. Повален-
 ня законно обраного помірко-
вано ісламістського президента 
Єгипту допомогло відновити 
ідеологічну владу «Аль-Каї   ди». 
Зброя з Лівії заполонила весь 
регіон, а громадянська війна в 
Сирії відродила «Аль-Каїду в 
Іраку» – одне з найжорстокі-
ших і найбільш некерованих 
відгалужень організації (яке 
тепер гучно йменують «Іслам-
ською державою Ірак і аль-
Шам»).

Боротьба за повалення ре-
жиму Асада стала магнітом для 
тисяч самозваних воїнів джи-
хаду з усіх куточків мусульман-
ського світу, а також із магоме-
танських громад Європи та Пів-
нічної Америки. Колись загалом 
помірковану світську Вільну си-
рійську армію поступово витіс-
нили організованіші й краще 
фінансовані джихадистські 
угруповання, які мають безпо-
середній вихід на «Аль-Каїду». 
За оцінками західних розвіду-
вальних служб, такі групи зараз 
становлять аж 80% фактичних 
боєздатних сил повстанців. На-
віть якщо їм не вдасться захо-
пити більше територій на пів-
ночі та сході країни, вони мо-
жуть узяти під контроль вели-
чезну область на кордоні з де-
далі нестабільнішим Іраком (де 
від рук «Аль-Каїди» тепер щомі-
сяця гине до тисячі цивільних). 
Це жахлива перспектива.

доСить мріяти
Наскільки в цьому безпреце-
дентному відродженні винен 
бездіяльний Захід? Не так уже й 
мало. Обама надто прагнув 
утекти з Іраку. Він ризикує по-
вторити цю помилку в Афганіс-
тані. Америка занадто поклада-
лася на удари з повітря для 
«обезголовлення» угруповань 
«Аль-Каїди»: попередній мі-

ністр оборони Леон Панетта 
договорився до того, що цю те-
рористичну мережу, мовляв, 
можна знищити, ліквідувавши 
лише 10–20 лідерів у Пакистані, 
Ємені та Сомалі. Шкоди завдає 
й загальне враження, що Аме-
рика дедалі менш охоче втруча-
ється у близькосхідні справи. 
Підсилює його й небажання 
Обами хоч якось підтримати по-
мірковану сирійську опозицію.

Інша річ, наскільки серйозну 
загрозу для Заходу становить 
нині «Аль-Каїда». Хибним вия-
вилося донедавна поширене 
уявлення, нібито, крім кількох 
доморощених «вовків-одинаків», 
нинішні «воїни джихаду» цікав-
ляться лише боями місцевого 
значення. Деякі з іноземних бо-
йовиків у Сирії загинуть. Інші 
радо повернуться до спокійні-
шого життя десь у Європі чи 
Америці. Але значна частина 
приїде додому добре навченими, 
загартованими, з контактами й 
бажанням застосувати все це за 
першим-таки покликом, який, 
звісно, не забариться. Мало хто 
сумнівається, що громадянам 
західних країн дедалі небезпеч-
ніше буде працювати або жити в 
регіонах, де сильними є позиції 
джихадистів.

Зрештою, питання в тому, 
чи можна щось зробити, щоб 
знову повернути цю тенденцію 
на спад. Відповідь, звичайно, 
«так». Коли Буш оголосив свою 
«війну з терором», він мав на 
меті усунути режими, які під-
тримували тероризм. Сьогодні 
наголос потрібно робити на 
сприянні слабким (інколи й не-

бездоганним) урядам Ємену, 
Сомалі, Іраку, Лівії, Малі, Ні-
геру та інших країн, які намага-
ються протистояти «Аль-Каїді». 
Навіть Кенії та Нігерії додаткова 
допомога не завадить. Це озна-
чає не масовану інтервенцію За-
ходу, а радше допомогу розвід-
кою, логістикою і навіть силами 

спеціального призначення та 
повітряної підтримки. Насампе-
ред потрібно більше допомоги в 
підготовці місцевих сил без-
пеки, модернізації управління і 
стабілізації часто-густо нестій-
кої економіки.

Найпохмуріший аспект від-
родження «Аль-Каїди» – це 
масштаби поширення її шкід-
ливої ідеології (якому тепер 
сприяє і провал Арабської вес-
 ни) на медресе й мечеті, сайти й 
телеканали. Багаті країни Пер-
ської затоки, здавалося б, друж-
 ні до Заходу, щедро фінансують 
не тільки цю діяльність, а й де -
що гірше. Потрібно дужче тис-
нути на їхні уряди, щоб це при-
пинити. Попри його нібито ве-
личезну «м’яку силу», Захід не-
послідовний у спробах залу-
чити на свій бік поміркованих 
мусульман у найважливішій з 
усіх битв – битві ідей. 

Терористична 
мережа «Аль-

Каїди» та ї ї 
союзників нині 

охоплює більшу 
територію і вербує 
більше бойовиків, 
ніж будь-коли за 
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САУДІВСЬКА
АРАВІЯ 

1 Ядро «Аль-Каїди»
2 «Лашкар-е-Тайба»
3 «Талібан»
4 «Джабхат ан-Нусра» 
(ДжАН)
5 «Ісламська держава 
Ірак і аль-Шам» (ІДІШ)*
6 «Аль-Каїда на Аравійсь-
кому півострові» (АКАП)
7 «Шабаб»
8 «Аль-Каїда в ісламсь-
кому Магрибі» (АКІМ)
9 «Ансар аль-Шарія»
10 «Боко харам»

«Аль-Каїда», відгалуження й попутники

*Колишня АКІ 
(«Аль-Каїда
в Іраку»)   За даними The Economi�; 
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Фото автора

відторгнення 
політичного ісламу
Що криється за протистоянням армії та «Братів-мусульман» у Єгипті

в 
останні два роки російські 
й західні медіа у висвіт-
ленні подій на Близькому 
Сході вдавалися до уза-

гальнень, лякаючи «невідворот-
ною ісламізацією» та «араб-
ською зимою». Найчастіше з по-
зиції старшого брата, який кри-
тикує меншого за брак прагма-
тичності. От тільки романтизо-
ване поняття «Арабська весна» 
ніколи не мало вжитку безпосе-
редньо в регіоні. Уперше його ви-
користав американський жур-
нал Foreign Policy. Тоді як самі 
єгиптяни, тунісці, єменці наго-
лошували, що системні зміни 
потребують часу, що ісламісти 
опинилися біля керма, бо були 
єдиною організованою опози-
цією. Тож про посилення релі-
гійного фанатизму не йдеться.

Спочатку єгипетські вій-
ськові, яким симпатизувало на-
селення, усунули від влади пер-
шого демократично обраного 
президента Могаммеда Мурсі. 
Через місяць під час приду-
шення виступів на підтримку 
ув’язненого лідера «Братів-
мусульман» загинуло близько 
тисячі людей. А нещодавно 
влада Єгипту взагалі заборо-
нила організацію. Світ заплу-
тався. Привчені спрощувати 
(«демократія проти диктатури», 

«ісламісти проти лібералів», 
«мусульмани проти християн»), 
світові медіа заговорили про 
«армію проти лідера, якого об-
рав народ».

Зрозуміти, що коїться в 
Єгипті не так і складно, варто 
лишень замість примітивізу-
вання й узагальнення співвід-
нести політичні процеси з подіб-
ними у власній країні. Особливо 
такій, де реальність теж не 
чорно-біла.

Зняти Чорно-Білі 
окуляри
Протести в Єгипті не варто ро-
мантизувати. І військові, й іс-
ламісти, й бандити в цивіль-
ному застосовували проти де-
монстрантів силу, катували за-
триманих. Виходячи на ву-
лицю, єгиптяни знають, що 
ризикують. У перших лавах – 
ті, хто готовий захищати лю-
дей від поліції або ж її безді-
яльності. Рівень самоорганіза-
ції мітингувальників доволі 
високий. Торік у листопаді 
«Брати-мусульмани» вдалися 
до насильства проти демон-
странтів, які не бажали нової 
Конституції, що наділила до-
датковими повноваженнями 
президента Мурсі. Відтоді 
мешканці центральної час-

тини столиці вирішили не до-
пускати ісламістів на площу 
Тахрір, що стала символом ре-
волюції.

Від моменту перевороту  
3 липня так звані революціо-
нери намагаються триматись 
осторонь протистояння армії 
та «Братів-мусульман». І пояс-
нюють це таким чином: якщо в 
перші тижні населення ви-
правдовувало військових, то, 
оговтавшись від шоку, поста-
вилося до влади критичніше. 
«Це не наша боротьба. Ми не 
можемо протистояти двом 
сильним противникам відразу. 
«Братів-мусульман» щедро фі-
нансують із-за кордону. Тоді як 
армія – це не просто люди в 
погонах, а гігантська струк-
тура, яка тримається насампе-
ред на власності: йдеться і про 
землю, і про підприємства чи, 
наприклад, мережі крам-
ниць, які зберігають монопо-
лію і фіксують ціни на певні 
види товарів. Військовим вда-
лося послабити «Братів-
мусульман»: верхівка руху – за 
ґратами, за останні два місяці 
затримано 2 тис. ісламістів. 
Надзвичайний стан дає змогу 
арештовувати без висунення 
звинувачень. Ми свідомі того, 
що влада може використати це 
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проти будь-яких політичних 
опонентів, однак воліємо заче-
кати з акціями. Коли буде 
треба, то нагадаємо про себе 
генералові аль-Сісі, який де-
факто керує державою».

«вони нЕ прЕдСтавляють 
наШого іСламу»
«Єгипет на порозі громадянської 
війни», – лякали заголов ки світо-
вих ЗМІ. Нині зрозуміло, що це 
перебільшення. У 80-мільйонній 
республіці налічується 1 млн чле-
нів і 3 млн прихильників органі-
зації «Брати-мусульмани» (1/8 
населення). Це чимало, але про 
сутички релігійного люду з лібе-
ралами чи мусульман із христия-
нами не йдеться. Мова радше про 
відторгнення політичного ісламу 
у виконанні «Братства». Про це 
говорять і політики, й активісти, 
й не заангажовані в суспільному 
житті каїрці.

«Брати-мусульмани» хотіли 
узурпувати владу. Вони діяли у 
власних інтересах. Змінена 
Мурсі Конституція не передба-
чала процедури імпічменту. Ми 
зібрали 22 млн підписів за від-
кликання першого обраного 
президента Єгипту. Нас задо-
вольняють дії військових, які 
виконали побажання мільйонів 
єгиптян», – мовби чекаючи на 
схвалення, каже Карім аль-
Сака, один з учасників руху «Та-
маруд» (повстання), що підготу-
вав підґрунтя для перевороту. 
На відміну від так званих акти-
вістів із вулиці, мій співрозмов-
ник близький до політичного іс-
теблішменту. Довгий час пра-
цював з екс-головою МАГАТЕ 
Могаммедом аль-Барадеї, який 
відмовився від посади віце-
прем’єра після кривавого роз-
гону протестів.

«Від рук поліції, що була під-
порядкована Мурсі, загинуло чи-
мало людей, вона застосовувала 
тортури, зневажала права хрис-
тиян та жінок», – пояснює право-
захисник, юрист Єгипетського 
центру економічних і соціальних 
прав Могаммед Фаділь. «Брати-
мусульмани» цілий рік займа-
лися лише тим, щоб призначити 
на всі посади своїх, були корум-
пованими й некомпетентними. 
До того ж вони не представляють 
нашого ісламу», – запевняють 
чоловіки біля мечеті в консерва-
тивному районі Сайєда-Зейнаб.

Відсутність масових симпатій 
до «Братства» не означає, ніби 

єгипетське суспільство стало 
менш релігійним. Армію підтри-
мали ще консервативніші сала-
фіти. «Брати» розсварилися з 
імамами найвпливовіших мече-
тей. Організація зазнавала й гір-
ших репресій, але культивований 
від 1920-х років образ мучеників 
суттєво дискредитований.

комплЕкС Фараона
«Як пояснити, що населення, 
яке голосувало за «Братів-
мусульман» раптом змінило 
погляди й нині підтримує вій-
ськових?» – цілими тижнями в 
Єгипті ставлю те саме запи-
тання кожному. Пояснення пе-
реважно одне: впродовж тися-
чоліть єгиптяни культивували 
комплекс фараона. Більшість 
тут традиційно підтримує і ша-
нує владу. Тож зайве дивува-
тися повідомленням про селя-
нина, який назвав свого ві-
слюка на честь генерала 
аль-Сісі.

Можна спитати, про яку ре-
волюцію йдеться, якщо віра в до-
брого правителя настільки 
сильна? І на це є відповідь: гро-
мадяни вперше побачили, що 
фараони не вічні й не всесильні. 
Обидва екс-президенти Мубарак 
і Мурсі та їхнє оточення постали 
чи ще постануть перед судом. 
Відсутність протестів через те, 
що першого з них перевели під 
домашній арешт, свідчить не 
про ностальгію за диктатором, а 
про недовіру до суду, так пояс-
нює ситуацію Гешам Абдель 
Алім, відомий адвокат, котрий 
захищає тих, на кого хочуть по-
чепити злочини екс-президента. 
«Ніхто не дивувався, що Муба-
рака випустили, адже суд не 
брав до уваги доказів. Колиш-
нього лідера, зокрема, звинува-
чували в тому, що під час демон-
страцій поліція застосувала силу 
проти мирного населення. Усі 
документи в розпоряджені Мі-
ністерства внутрішніх справ, а 
склад його майже не змінився. 
Чекати, що МВС свідчитиме 
проти себе, абсурдно. Саме тому 
й Мурсі засудять за іншими стат-
тями, а про вбивство політопо-
нентів забудуть».

протиСтояння 
ЗатягнЕтьСя
За даними єгипетських журна-
лістів, Могаммед Мурсі уклав 
таємну угоду з ісламістами на 
Сінайському півострові, де ба-

зується півтори тисячі бойови-
ків. За домовленістю армія 
мала заплющувати очі на 
контрабанду зброї, рекруту-
вання джихадистів. Після аре-
шту лідерів «Братства» бойо-
вики на Сінаї почуваються в 
боргу. Масштабні протести 
«Братів-мусульман» у єгипет-
ських містах видаються мало-
ймовірними, тоді як протисто-
яння військових та ісламістів 
перемістилося на півострів і 
може тривати роками. Це дає 
армійцям привід продовжу-
вати надзвичайний стан.

Особливість єгипетських пе-
ретворень у тому, що йшлося не 
про зміну лихої влади на добрих 
опозиціонерів. Громадяни розу-
міють, що думати, ніби військові 
чи ісламісти відразу посту-
пляться кермом, наївно. Мета – 
змінити правила гри або при-
наймні змусити грати за прави-
лами будь-кого, хто очолить кра-
їну. Розпачу й зневіри серед «ре-
волюціонерів» менше, аніж у ме-
діа, що пишуть про «арабську 
зиму».

Досвід «Братів-мусульман» 
на чолі держави показав, що гра 
поза правилами веде до по-

разки. «Мурсі хотів захиститися 
від народу армією. Переворот не 
був би можливий без підтримки 
населення», – кажуть нині в 
Єгипті. Лідер «Братів-
мусульман», який на прези-
дентських перегонах проти-
стояв колишньому військовому, 
сам призначив міністрів-
силовиків, які його заарешту-
вали. Перебуваючи на найви-
щій посаді, він вирішив укласти 
таємну угоду з ісламістами, дав 
привід дискредитувати рух. Не-
щодавно єгипетський суд забо-
ронив «Братів-мусульман»: так 
уже було до 2011-го, коли вони 
діяли в підпіллі. Усі фінансові 
активи та майно мають бути за-
арештовані, а сама організація 
розпущена.  Хай і обезголов-
лене, «Братство» таки існува-
тиме далі на нелегальному ста-
новищі. 

За останні два 
місяці в Єгипті 

затримано 

2 тис.
 ісламістів

У 80-мільйонній 
республіці 

налічується лише 

1 млн 
 членів і 

3 млн
 прихильників 

організації «Брати-
мусульмани» (1/8 

населення)
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у Єгипті й війСькові,  
й іСламіСти, й Бандити  
в Цивільному 
ЗаСтоСовували Силу 
проти дЕмонСтрантів
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едільний день 16 червня 
видався у всій Німеччині 
ідеальним: не надто жар-
ким, але й не прохолод-

ним, ясним, із легким свіжим ві-
терцем. Саме те, що потрібно со-
нячним панелям і вітряним турбі-
нам, щоб виробити максимум 
енергії: рекордні 60% усієї елек-
троенергії по країні у вихідні. А 
ось Франція і Бельгія мали значну 
ядерну енергетику, яку нікуди так 
просто не подінеш. Тож  кілька го-
дин електроенергетичні компанії 
мусили платити споживачам за 
відбір надлишкових кіловат. 

Доплата споживачам за ко-
ристуванням енергією стає 
звичним явищем у Європі з пе-

реходом до відновлюваних ви-
дів енергії. Особливо добре це 
видно на прикладі ФРН, яка рі-
шуче відмовилася від ядерної 
енергетики (програма під на-
звою «Energie wende» означає 
«енергетичний перехід»). У Ні-
меччині часом усе йде чудово, 
та інколи країна мусить під-
ключатися до ліній атомних 
електростанцій сусідньої Фран-
ції. Тамтешні міністри все ще 
побоюються перебоїв з елек-
тропостачанням під час різкого 
похолодання, похму  рих, несо-
нячних днів і штилю.

Сусіди, як-от Польща і Чехія, 
нарікають, що на піках спожи-
вання в Німеччині лихоманить 

їхні електромережі. По всій Єв-
ропі спостерігається дивний ре-
зультат субсидування відновлю-
ваної енергетики: інколи уряд 
вважає за краще доплачувати 
виробникам енергії, щоб підтри-
мувати можливість вироб ляти 
електрику з викопного палива 
як резерв. Європа навіть вико-
ристовує набагато брудніше 
енергетичне вугілля замість чис-
тішого і зручнішого газу, тому 
що воно дешевше, газовий ри-
нок неліквідний, а система 
контролю за викидами дво окису 
вуглецю неефективна.

Ще одна недоречність: ФРН 
платить чи не найнижчу в Єв-
ропі оптову ціну за електрику, 

Звідки вітер віє
Надії, страхи і клопоти: Європа в пошуках джерел відновлюваної 
енергії



Європейська 
комісія вважає,  

що повністю 
об’єднані газовий 

та електричний 
ринки дали б змогу 
заощаджувати до 

€65 
млрд 

щороку
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За даними 
Єврокомісії,

з 2005 по 2012 рік 
ціни на газ для 
промисловості 
знизилися на  

66% 
 у США, а в Європі 

зросли на  

35% 
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але має чи не найвищі роздрібні 
ціни. Споживачів душать усіля-
кими зборами, податками й де-
далі вищими тарифами для суб-
сидування відновлюваної енер-
гетики. Натомість великих спо-
живачів вони підтримують, 
звільняючи від деяких платежів. 
Політики сварилися через ці не-
долугості напередодні парла-
ментських виборів. Але ні кан-
цлер, християнська демократка 
Анґела Меркель, ні її суперник 
соціал-демок  рат Пеер Штай-
нбрюк не бажають згортати 
«Energiewende». 

Справжня проблема полягає 
в тому, що обом лідерам бракує 
масштабності мислення. Най-
краще вирішувати питання енер -
гетичної політики в загальноєв-
ропейському масштабі. Погля-
нь    мо на інший кінець конти-
ненту – на Іспанію. Вона теж 
має достатньо відновлюваних 
ресурсів, як-от сонце і вітер, – 
стільки, що субсидії на них вже 
зробили чималу дірку у без того 
проблемних державних фінан-
сах. На відміну від Німеччини, 

ця країна не може продавати 
своє енергетичне багатство ін-
шим державам у великих обся-
гах через брак відповідної інф-
раструктури з боку Франції. 
Якби мережі були належним 
чином з’єднані у великий енер-
гетичний ринок, то піки і спади 
було б легше вирівнювати. За-
мість того щоб стелити килими 
сонячних панелей під сірим ні-
мецьким небом, краще встанов-
лювати їх у сонячній Греції.

Користь від транскордонної 
співпраці розуміли ще задовго 
до створення Європейського Со-
юзу: в 1920 році Франція та Іта-
лія почали обмін електроенер-
гією зі Швейцарією, тож над-
лишковий ресурс можна було 
зберігати в альпійських резерву-
арах. Але до повної інтеграції ще 
дуже далеко. Східна Європа все 
ще має «енергетичні острівці», 
особливо колишні радянські 
республіки Прибалтики, враз-
ливі до шантажу Росії. Литва, 
яка зараз головує в Раді міністрів 
ЄС, платить за природний газ 
набагато більше, ніж Німеччина, 
хоча до російського кордону від 
Вільнюса рукою подати. 

Ніде заяложене гасло 
«більше Європи» не має такого 
чіткого сенсу і здатності вирі-
шити численні проблеми, як у 
європейській енергетиці. За на-
лежної організації об’єднаний 
енергетичний ринок зміг би до-
помогти переходу до відновлю-
ваної енергетики, посилити без-
пеку і сприяти подешевшанню 
електроенергії. Що ширша 
електромережа, то легше було б 
використовувати відновлювані 
джерела енергії, забезпечувати 
постійне її виробництво, кон-
тро лювати газові ТЕС. А якщо 
мережа буде ще й «розумна», то 
споживачів простіше стимулю-
вати використовувати енергію 
тоді, коли вона дешевша.

Якби Європа діяла як єдина 
енергетична зона, Росії було б 
важче тиснути на окремі країни. 
Нічого дивного, що Владімір 
Путін не дуже приязно ста-
виться до лібералізації європей-
ського газового ринку, який 
змушує гігантів на зразок Газ-
прому диверсифікувати ціни, 
відкривати свої трубопроводи 
конкурентам і дозволяти пере-
вірки антимонопольним орга-
нам ЄС. Однак більша лібераліза-
ція зни  зила б ціни. Європейська 
комісія вважає, що повністю 

об’єд  нані газовий і електричний 
ринки дали б змогу заощаджу-
вати до €65 млрд (близько 
$86 млрд) щороку.

мрія вЧораШнього дня
Раніше європейські лідери ду-
мали, що торують шлях до ери 
низьковуглецевої енергетики. 
Зараз вони більше перейма-
ються вартістю електрики і від-
ставанням від США, де повним 
ходом іде «сланцева револю-
ція». На травневому саміті євро-
пейські лідери з жахом довіда-
лися, що з 2005 по 2012 рік (за 
даними комісії) ціни на газ для 
промисловості знизилися на 
66% у Сполучених Штатах, а в 
Європі зросли на 35%. Це за-
грожує конкурентоспромож-
ності ЄС і викликає побою-
вання, що тамтешні підприєм-

ства перебазуються до Америки. 
Якщо останній прогнозують на 
наступні кілька десятиліть роль 
нетто-експортера енергії, то за-
лежність Старого світу від іно-
земців лише зростатиме.

Проте європейські лідери 
розвивають енергетичний ринок 
лише на словах. У такому разі 
доведеться розраховувати на ін-
ших у задоволенні потреб в енер-
гії і дивитися крізь пальці на те, 
як її вироблено. Щось подібне 
вже відбувається. Проблема в 
тому, що, попри вигоду, об’єд-
наний ринок дасть також пере-
можців і переможених, а ще по-
требуватиме дорогої транс-
кордонної інфраструктури. На-
певно, найважче буде обійти те-
нета внутрішнього стимулю-
вання: електроенергетичні ком-
панії можуть продавати навіть 
більше енергії на оптових рин-
ках, але платники податків не 
хочуть субсидувати іноземців.

І знову багато залежатиме від 
Німеччини – найбільшого в Єв-
ропі споживача електрики й ви-
робника відновлюваної енер-
гії. Її мережі лежатимуть в 
основі будь-якої модернізованої 
пан’європейської системи. Мер-
кель та її наступникам визначати, 
де і як проходитимуть газово-
електричні потоки Європи. 

якБи Європа діяла як 
Єдина ЕнЕргЕтиЧна Зона, 
роСії Було Б важЧЕ тиСнути 
на окрЕмі країни
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В ЦАРСьКИХ 
ПОГОНАХ.
Іван Перлик 
під час 
російсько-
японської 
війни

провідник сірожупанників 
Бойовий шлях організатора Сірожупанної дивізії та отамана 
повстанців на Лівобережній Україні Івана Перлика

С
ірожупанниками неофі-
ційно називали одне з ви-
значних формувань Армії 
Української Народної Рес-

публіки. Вдягнені в стильні сірі 
жупани із золотими та срібними 
колосками на комірі, вояки цієї 
дивізії боронили Україну до 
кінця 1920 року. Чимало з них 
брало участь у Першому та Дру-
гому зимових походах. 
З’єднання організував непере-
січний старшина, герой 
російсько-японської війни Іван 
Перлик. Його доля донедавна 
залишалася невідомою, і тільки 
завдяки наполегливим пошу-
кам у Галузевому державному 
архіві СБУ вдалося встановити 
кінець життєвого шляху голов-
ного сірожупанника.

від роСійСького гЕроя  
до україніЗатора
Іван Перлик народився 18 січня 
1869 року в батьківській садибі 
на хуторі Сметанна Лоза Коло-
мацької волості Валківського 
повіту Харківської губернії. Він 
походив із дворян, предки були 
офіцерами. По закінченні ре-
ального училища вступив до Ка-
занського піхотного юнкер-
ського училища, з якого був ви-
пущений прапорщиком і на-
правлений до одного з полків, 
що дислокувалися на Сибіру. 

Подробиці військової 
служби Перлика невідомі: по-
при всі зусилля, в архівах Росії 
не вдалося відшукати його по-
служний список. Збереглася ін-

формація лише про те, що під 
час російсько-японської війни 
він здійснив якийсь незвичай-
ний подвиг, за що був нагоро-
джений орденом Святого Геор-
гія 4-го ступеня. Цим орденом 
за всю ту неуспішну для Росій-
ської імперії війну було відзна-
чено небагатьох – трохи більше 
ніж 300 генералів та офіцерів.

По її закінченні Перлика 
призначили виконувачем обо-
в’яз ків киренського повітового 
військового начальника (в Ір-
кутській губернії). З цієї посади 
у 1907 році він пішов у від-
ставку. Повернувся на батьків-
щину, на рідний хутір, де за-
ймався організацією сільського 
господарства у навколишніх се-
лах і до війни очолював коопе-
ративну спілку Харківської гу-
бернії. 

Коли почалася Перша сві-
това війна, підполковник Пер-
лик добровільно повернувся до 
військової служби і був призна-

чений командиром батальйону 
257-го піхотного Євпаторій-
ського полку, який формувався 
у Вінниці. Перебуваючи на 
фронті на Галичині, він одразу 
відзначився в боях з австро-
угорськими військами. Напри-
кінці 1914-го став виконувачем 
обов’язків командира 258-го пі-
хотного Кишинівського полку, а 
вже в січні 1915-го потрапив до 
австро-угорського полону.

Коли навесні 1917-го в табо-
рах військовополонених росій-
ської армії в Австро-Угорщині 
стали організовуватись україн-
ські культурно-просвітницькі 
гуртки, Іван Перлик одним із 
перших офіцерів пристав до на-
ціонального руху. Як згадував 
потім один зі старшин: «З по-
чатком українського руху Пер-
лик поставився до справи дуже 
ґрунтовно: наказав дати йому 
якнайбільше матеріалу з украї-
нознавства, замкнувся на кілька 
днів у кімнаті, а коли вийшов, 
то вже був добре національно 
обізнаним українцем». Він став 
комендантом табору для поло-
нених офіцерів у місті Йозефш-
тадт, яке завдяки його зусиллям 
наприкінці 1917 року вдалося 
цілком українізувати. 

Знайти ШляХ  
до СЕрЦя коЗака 
Після укладення між Централь-
ною Радою та країнами Четвер-
ного союзу Брестського миру 
командування австро-угорської 
армії прийняло рішення про 
формування з війсь ко вопо ло не-
них-україн ців російської армії 
національної дивізії. Її організа-
тором і начальником став під-
полковник Іван Перлик.

З’єднання створювалося у 
Володимирі-Волинському, що 
на той час перебував під контро-
лем австро-угорських військ. 
Сюди з різних таборів полоне-
них привозили національно сві-
домих вояків-українців, із яких 
комплектувалася 1-ша Коза-
цько-стрілецька дивізія. Її уні-
форма – короткий жупан, 
штани та кашкетка сірого ко-

тиждень продовжує серію публіка-
цій про визначних українських вій-
ськових діячів доби Визвольних 
змагань 1917–1921 років. На відміну 
від політиків, вони залишалися до 
кінця відданими справі національ-
ного визволення, стійкими до всіх 
поневірянь і негараздів збройної 
боротьби. Цього разу пропонуємо 
огляд участі організатора Сірожу-
панної дивізії підполковника Івана 
Перлика в українській 
національно-визвольній боротьбі.    

автор: ярослав тинченко
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З НЕДОВІРОЮ 
ДО СІРОЖУ-
ПАННИКІВ.
Гетьман  
Павло Скоро-
падський  
під час огляду 
1-ої Козацько-
стрілецької ди-
візії в Києві

льору, як знаки розрізнення на 
комірах нашивали петлиці з ко-
лосками пшениці. Завдяки 
цьому дивізія дістала неофі-
ційну назву Сірожупанної.

Перлик енергійно опіку-
вався формуванням свого з’єд-
нан ня, яке прагнув якомога 
швидше перевести в розпоря-
дження Центральної Ради. Його 
ад’ютант, пізніше відомий укра-
їнський графік Микола Бутович 
згадував: «Начальник дивізії 
підполковник Іван Перлик був 
непересічної вдачі людина. На 
перший погляд, людина лагід-
ної вдачі, ззовні мав вигляд 
українського степовика, з сі-
рими очима й підстриженими 
вусами, як кремезний селянин 
від плуга. А насправді то був чо-
ловік сильного характеру, упер-
тий, завзятий та хоробрий... 
Знав добре Перлик психіку 
українського селянина й тому 
умів підійти до серця нашого 
козака. Умів до нього промо-
вити...»

Доки тривало формування 
сірожупанників, влада в Україні 
перейшла до рук гетьмана 
Павла Скоропадського (29 
квітня 1918-го). Однак тільки 20 
серпня дивізію було передано в 
розпорядження Української 
Держави. На той час у ній налі-
чувалося 230 старшин і 7050 ко-
заків, 48 австро-угорських 
інструкторів-старшин і 176 
інструкторів-козаків, 659 коней. 
З’єднання складалося з чоти-
рьох піших полків, одного гар-
матного дивізіону, кінної та ін-
женерної сотень. Спочатку 
Павло Скоропадський скеп-
тично поставився до особового 
складу дивізії, вирішивши, що 

він занадто соціалістичний, уна-
слідок чого було демобілізовано 
всіх вояків старшого віку. Ста-
ном на 29 серпня 1918-го у лавах 
сірожупанників залишилося 
тільки 3500 козаків. Дивізія 
отримала завдання охороняти 
державний кордон у районі Ко-
нотоп – Кролевець на Чернігів-
щині. Тут її чисельність і далі 
зменшувалася, в результаті чого 
у вересні 1918-го в ній налічува-
лося лише 600 вояків-
добровольців. Таке несподівано 
підозріле ставлення гетьмана до 
сірожупанників страшенно обу-
рило Івана Перлика, який зго-
дом був змушений піти зі своєї 
посади і більше до дивізії не по-
вернувся. 

Коли в листопаді 1918 року 
спалахнуло протигетьманське 
повстання, він планував приєд-
натися до військ Директорії 
УНР. Та події змінювалися з ка-
лейдоскопічною швидкістю, і 
вже на початку січня 1919-го 
Харківську губернію з боєм за-
йняли червоні війська.  

повСтанСький отаман 
лівоБЕрЕжжя 

Будучи опозиційно нала-
штованим до більшовиків, Іван 
Перлик на початку 1920 року 
заснував у своїй волості на Хар-
ківщині так звану Таємну трійку 
– українську підпільну організа-
цію, яка проводила агітацію 
проти радянської влади, здій-
снювала терористичні акти 
проти її активістів, намагалася 
організувати партизанські за-
гони та зав’язати контакт з ін-
шими отаманами Лівобережної 
України. Кілька повстанських 
отаманів (Крюк, Левченко та 

ін.), які діяли на території Хар-
ківської та Полтавської губер-
ній, погодилися визнати фор-
мальну зверхність підполков-
ника. У результаті Перлик став 
іменувати себе отаманом по-
встанців Лівобережної України, 
а щоб чекісти не дізналися його 
справжнє ім’я, взяв собі псевдо-
нім Гнат Ратиця.

Вже у 1920-му загони отама-
нів Соловейка (ад’ютанта Пер-
лика), Крюка та Кравцова, які 
безпосередньо підлягали Гнату 
Ратиці, стали активно тероризу-
вати органи більшовицької 
влади в районі містечка Валки, 
селищ Ков’яги, Коломак, Чутове 
тощо, які містяться на шляху 
поміж Полтавою та Харковом. 
Сам Перлик писав різні мані-
фести, котрі підпільно друку-

вали та розповсюджували на 
найближчих залізничних стан-
ціях. 

Повстанці з Полтавщини 
уважно стежили за боротьбою 
Армії УНР проти червоних на 
Поділлі та діяльністю махнов-
ських загонів на Катеринослав-
щині й Донбасі. Але і ті й ті не-
забаром зазнали поразки. Ар-
мія УНР та залишки махновців 
були змушені інтернуватися в 
Польщі та Румунії.
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в роЗпоряджЕння 
ЦЕнтральної ради



За таких умов отаман по-
встанців Лівобережної України 
Гнат Ратиця склав маніфест, у 
якому повідомив населення, що 
збирається добровільно прийти 
до ЧК, щоб розпочати з більшо-
виками переговори про «мирне 
врегулювання» селянського пи-
тання. 2 травня 1921 року він 
з’явився в Полтавську губерн-
ську ЧК, де був одразу зааре-
штований. Вочевидь, більшо-
вики лише поглузували над 
Перликом, та з огляду на за-
грозу з боку його загонів почали 
вести фіктивні перемовини з 
ад’ютантом Ратиці – колишнім 
старшиною Армії УНР Дмитром 
Боровиком (Богдан Соловейко), 
який перебував у селі Іскрівка. 
Утім, недовго. У ніч із 3 на 4 
червня 1921-го радянський загін 
із Чутового влаштував на нього 
засідку. Той, не бажаючи здава-
тися, чинив завзятий опір, од-

нак був застрелений у нерів-
ному бою. 

У відповідь повстанський за-
гін здійснив напад на Чутове. 
Кіннота (21 вершник) обійшла 
населений пункт із півдня, а пі-
хота – 13 підвід із 45 вояками – 
пішла в наступ із півночі. Та 
більшовики чекали на появу по-
встанців: на дзвіниці влашту-
вали пункт спостереження, з 
якого й надійшло повідомлення 
про наближення партизанів. 
Керівник чутівського волвикон-
кому зі своїми підлеглими, мілі-
ціонерами та іншими функціо-
нерами замкнувся в колиш-
ньому Дитячому палаці помі-
щика Дурново. Перевага була на 
боці повстанців, і бій мав би за-
кінчитися на їхню користь, але 
незабаром отамани дістали ін-
формацію, що з боку Полтави 
йде численна підмога. Відтак 
довелося відступити. 

Після невдалого нападу на 
Чутове партизани під керівни-
цтвом отаманів Крюка та Крав-
цова продовжили боротьбу про-
 ти більшовиків на сході Пол-
тавщини. Їхня подальша доля 
достеменно невідома. 

у камЕрі СмЕртників 
У зв’язку з нападом на Чутове 
Полтавська губЧК почала про-
водити масові обшуки та аре-
шти осіб, пов’язаних із повстан-
ським рухом. Справжніх парти-
занів затримати не вдалося, та 
було арештовано чимало їхніх 
найближчих родичів. У Чуто-
вому також виявили й схопили 
колишнього сотника Армії УНР 
Олександра Пліського, якого 
вважали (можливо, небезпід-
ставно) посланцем від Пар ти-
зансько-повстан ського штабу 
Юрка Тютюнника.

3 листопада 1921-го в Пол-
таві відбулося засідання колегії 
губЧК, на якому розглядали 
справу підполковника Перлика, 
сотника Пліського та інших аре-
штантів. 17 із них було винесено 
смертний вирок, ще один помер 

під час слідства, трьох позбав-
лено волі на три роки ув’яз-
нен ня. 

16 засуджених, включаючи 
Пліського, стратили вже наступ-
ного дня. Іван Перлик ще дея-
кий час перебував у камері 
смертників: йому пропонували 
написати покаяння. Адже мані-
фести Гната Ратиці були широ-
ковідомі в Полтавській та Хар-
ківській губерніях, і його здачу в 
руки радянської влади можна 
було зручно використати в про-
пагандистських цілях. Однак 
старий підполков ник-сіро жу-
пан ник з обуренням відкинув ці 
пропозиції і був страчений у 
Полтаві 25 листопада 1921 року. 
Зі смертю Гната Ратиці боротьба 
проти більшовиків на Лівобе-
режній Україні не припинилася. 
Останні українські повстанські 
загони радянській владі вдалося 
ліквідувати лише у 1923-му. 

В КОЛІ ОДНО-
ДУМЦІВ.
Командир  
Сірожупан-
ної дивізії під-
полковник 
Іван Перлик 
(посере дині)  
в оточенні 
старшин штабу
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ЗвЕрХніСть підполковника 
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павла іі 

про великого поляка
к

оли в моєму рідному місті Грубешеві гово-
рили про широкий світ, одразу виринали три 
польські прізвища: папа Іван Павло ІІ, гене-
рал Войцех Ярузельський (наша доморощена 

версія Піночета та Гусейна) і Лех Валенса. Часом 
згадували й про інших: про якусь Тетчер, Брєж-
нєва, Ґорбачова чи Рейґана з далекої Америки. 
Хоча моя родина була настільки антикомуністич-
ною, що навіть у Польщі таких мало, народний три-
бун Валенса програвав в естетичному поєдинку з 
диктатором Ярузельським. Прабабця походила зі 
збіднілої, але шляхти, тож їй не імпонував той, хто 
був на вигляд як селюк, мав дивні вуса та не зовсім 
культурно висловлювався. Генерал Ярузельський 
був елегантним, його мундир, попри те що кому-
ністичний, нагадував колишні уніформи поль-
ського війська з їхньою позолотою, «вужиками» на 
кашкетах та погонах, зірочками – сама презента-
бельність «польського пана». 
Натомість саме цей селюк виграв в елегантного ге-
нерала, отримав Нобелівську премію миру, висту-
пив в американському 
Конгресі, був засипаний 
тисячами медалей і на-
віть 11 років тому ніс 
олімпійський прапор 
разом із південноафри-
канським єпископом 
Десмондом Туту і Стіве-
ном Спілберґом. Зараз, у 
свої 70, Лех Валенса, по-
при різні контраверсії, 
залишається єдиним 
живим польським мі-
фом, єдиним живим поляком, упізнаваним у 
всьому світі. Поляки насправді не можуть 
жити без слави своїх співвітчизників та присут-
ності польських міфів на глобусі. 
Феномен на ім’я Лех Валенса є насправді різнобіч-
нішим, ніж може видаватися. Нелегко з його осо-
бою доводиться польським історикам різних полі-
тичних преференцій, як і простим полякам. Ху-
дожній фільм про життя національного героя «Ва-
ленса. Людина із надії», який зняв іще один класик 
Анджей Вайда, цю ситуацію лишень ускладнив.
Лех Валенса є продуктом двох найважливіших по-
дій, що сконструювали сучасне польське суспіль-
ство: Другої світової війни та післявоєнної інду-
стріалізації. Майбутній президент народився 
1943 року в зайнятому німцями селі в регіоні Ку-
яви. Німецька окупація на тому терені була дуже 
жорстокою, чимало членів родини Валенс заги-
нуло. Після війни село відбудували, зникла без-
грамотність, але для таких хлопців, як Лех, по-
стійно бракувало роботи та можливостей осо-
бистого облаштування. Комуністичний уряд 
форсував розвиток промисловості, а найближ-
чим осередком, у якому потрібні робочі руки, 
був порт Гданськ – місто, всіяне морськими кра-
нами та верфями. У найбільшій із них – Гдан-
ській верфі імені Лєніна – Валенса отримує ро-
боту. Йдуть 1960-ті. 

Перший секретар польської Компартії Владислав 
Гомулка, щоб применшити масштаби кризи, ого-
лошує про підвищення цін на продукти. Спалаху-
ють страйки. Влада вводить військо. У Гданську, 
Гдині та Щецині гине кілька десятків людей. Ва-
ленса, який був тоді одним із організаторів страйку, 
пролитої крові не забуде ніколи. 
Про те, що відбулося в 1970-х, польські історики 
сперечаються й досі. Чи співпрацював Валенса зі 
спецслужбами? Цього, вочевидь, не дізнаємося ні-
коли. Сам герой це визнавав і заперечував. 
Разом із ним на чолі протесту були й інші робіт-
ники та інтелектуали з Варшави і Гданська, але об-
личчям польського руху став саме Валенса і ли-
шився ним назавжди. 
Спроба порозумітися з комуністичною владою зі-
йшла на пси, коли 13 грудня 1981 року генерал Яру-
зельський вивів на вулиці танки. Валенса, спершу 
арештований, а пізніше ізольований, був незапере-
чним лідером опозиції. Удостоєний 1983-го Нобе-
лівської премії миру, він став усесвітньо відомим. 

Нагороду не міг отри-
мати особисто (в Осло 
його представляли дру-
жина й син), оскільки 
побоювався, що можуть 
не впустити назад до 
Польщі.  
У період розкладу кому-
нізму 1988 року влада 
погодилася на теледе-
бати між Валенсою та 
керівником прокомуніс-
тичних профспілок. На-

певно, тоді вважалося, що Валенса не вміє гово-
рити. А тим часом електрик із верфі розгромив 

свого візаві. У результаті Компартія погодилася на 
переговори в межах круглого столу, в ході яких було 
досягнуто компромісу між владою та опозицією. У 
вересні 1989-го, незадовго до падіння Берлінського 
муру та Оксамитової революції в Празі, у Польщі 
сформовано некомуністичний уряд. Очолює його 
варшавський інтелігент Тадеуш Мазовецький. За-
мість революції поляки змінюють свою країну мир-
ним способом, ламаються стереотипи про них як 
про вічних бунтарів. 
З грудня 1990 року починається падіння легенди Ва-
ленси. Причиною цього був він сам. Разом із вели-
кими подіями, такими як виведення з Польщі ра-
дянських військ, вшанування історичних героїв 
польського народу, успіхи на міжнародній арені, 
всередині країни Валенсі удача не всміхається. Нео-
бдумані висловлювання першого президента ІІІ 
Речі Посполитої викликають сміх, від нього відвер-
таються давні друзі, його Адміністрація перетворю-
ється на сповнений інтригами двір. У мирний час ге-
роєві не завжди вдається залишатися людиною.
У будь-якому разі Лех Валенса є Великим Поляком, 
попри те що має чимало вад. Це людина, яку сфор-
мувала історія і яка вже назавжди залишиться іс-
торичною постаттю. І цього навіть він сам уже не 
зможе змінити.  

29 вересня 
випов нилося  
70 років від дня  
народження 
Леха Валенси 

валЕнСа, попри ріЗні 
контравЕрСії, ЗалиШаЄтьСя 

Єдиним живим 
польСьким міФом, 

Єдиним живим поляком, 
упіЗнаваним у вСьому 

Світі
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правила виживання
Х

лопчик, загадкова сумка та надзви-
чайні пригоди. Цю тріаду можна по-
бачити, та ще й у 3D, у фільмі 
«Metallica: Крізь неможливе». Для 

нього динозаври металу не лише написали 
музику, а ще й стали співавторами сценарію 
разом із Німродом Анталом. Відомий сво-
їми «Хижаками», цей американець угор-
ського походження виявився єдиним режи-
сером, який погодився реалізувати ідею му-
зикантів: поєднати концерт та ігрове кіно. 
Фільм знімали одночасно 24 камерами, 
тож творці обіцяють, що стрічка міститиме 
енергетичний заряд не меншої сили, ніж 
живі виступи гурту. Головний герой технік 
Тріп уособлює всю технічну команду фор-
мації. Парубок має серйозну місію – при-
везти сумку, такий собі макгафін, у якій ле-
жить щось украй необхідне для виступу. Що 
саме – невідомо, власне, у цьому й криється 
головна інтрига фільму. Місія, звісно, не мо-
гла бути простою, тож дорогою з ним тра-
пляються карколомні пригоди.

Хоча гурт постійно звинувачують у спро-
бах заробити гроші на всьому, на чому 
тільки можна, кіно, як запевняють музи-
канти, вони робили виключно на радість 
фанів і самих себе. Втім, вони дещо лукав-
лять, адже досі є однією з найбільш комер-
ційно успішних метал-формацій світу. 
Metallica має досить різноманітний музич-
ний матеріал, що фани називають голо-
вним секретом їх виживання, адже кожен 
альбом відрізняється від попереднього. Ще 
дві складові успіху – потужні живі виступи і 
сталий склад учасників. Самі музиканти 
стверджують, що весь секрет у тому, що 
вони ніколи не прагнули стати гуртом для 
всіх, завжди грали і грають тільки для себе. 
Якщо відкинути ці красиві цитати для істо-
рії, стає зрозуміло, що Metallica діє як ефек-
тивно злагоджений механізм і добре по-
ставлений бізнес-проект, що дає змогу роз-
водити романтику на тему незалежності ви-
бору власного шляху.

Схожу тему розвиває і Depeche Mode, 
який називають одним із найуспішніших 
гуртів в історії: за свої 32 роки активної ді-
яльності він продав понад 100 млн альбо-
мів, а тур на підтримку платівки «Sounds of 
Universe» відвідали 2,5 млн людей. «Ро-
били, що хотіли» учасники теж називають 

власним секретом, а бажання завжди зали-
шатися собою – однією зі своїх найсильні-
ших сторін. Додаткові інгредієнти коктейлю 
успіху – оригінальне аранжування, мінорна 
мелодика, вічно молодий Дейв Ґаан, ледь 
не сімейні стосунки в команді та «викла-
дання на повну». 

Із The Rolling Stones ситуація інша: на 
відміну від тих-таки Metallica і Depeche 
Mode, які експериментували із саундом, 
британські рок-н-рольники практично не 
змінювались. Як тягнув Кіт Річардс свій блю-
зовий риф, так і робить це. Мік Джаґґер на-
магався привносити інші стилі в банду, але 
гітарист у бандані протистояв цьому, мов-
ляв, ролінги мають тримати марку. Із тим 
самим рифом вони випустили вже 20 сту-
дійних та 8 концертних альбомів і очолю-
ють список найоплачуваніших музикантів у 
світі за приватні виступи. «Камінці» 
старанно виконують одне з голо-
вних правил виживання в цьому 
бізнесі: постійно нагадувати про 
себе. Так, за майже цілковитої від-
сутності свіжого музичного матері-
алу весь минулий рік вони викручу-
валися за рахунок власного 
50-річчя, тизерів докумен-
талки та альбому, а 2011-й – 
за рахунок спекуляцій на 
тему об’єднання і ювілей-
ного туру. Та сама ситуація і з 
фільмами про них. На відміну 
від документальної стрічки 
«Хай буде світло!» Мартіна 
Скорсезе, де крім архівних 
записів був і живий концерт, 
нова ювілейна «The Rolling 
Stones – Crossfire Hurricane», 
що вийшла торік, уся зшита зі 
старих відео та світлин. Це ще 
один плюс бути немолодим 
культовим гуртом: можли-
вість майже безлімітного ви-
тягування з кишень черго-
вих ніколи й ніким не чу-
тих треків та ніким не ба-
чених кадрів.

Ще одні музиканти, 
які знають секрети ви-
живання краще за ін-
ших, – британські поп-

рокери U2. Їхній тур «360 градусів» було ви-
знано наймасштабнішим концертним ту-
ром усіх часів. Гурт має тепер власний най-
більший показник відвідуваності за всю іс-
торію гастрольного бізнесу: продано 7,2 
млн квитків, що гарантувало їм $736 млн. 
До того ж вони мають 22 премії «Ґреммі» – 
більше, ніж будь-який інший музичний ко-
лектив світу. А їхня документальна стрічка 
«U2: З небес на Землю» два роки тому від-
кривала кінофестиваль у Торонто. Гурт U2 
не кладе всі яйця в один кошик, тобто заро-
бляє не лише на музичній діяльності, за-
вдяки чому його фронтмен Боно торік став 
найбагатшою рок-зіркою у світі, випере-
дивши навіть Пола МакКартні. Утім, оче-
видно, що останній не надто переймається 
лідерством Боно. Окрім чималих статків 
МакКартні має власний рекорд у Книзі ре-
кордів Ґіннесса за кількістю проданих пла-

тівок. Його треки 29 разів опинялися на 
перших місцях, а понад 50 пісень дохо-
дили до першої десятки. Насправді Пол 
міг би нічого, крім «Yesterday», не пи-
сати: це найпопулярніша пісня у світі. 

Секрет колишнього бітла дехто з фа-
нів пояснює тим, що на відміну від ін-

ших музикантів, які розповідають 
про власні переживання та самих 
себе, Пол співає про любов узагалі. 

Понад те, якимось магічним чином 
відкриває кожному його власну любов 

і дає їй голос. Щоправда, такі сеанси 
трансцендентності будь-який фан міг 
би приписати й згаданим вище гур-
там. Адже їм вдалося створити культ 

себе, за допомогою музики та жи-
вих виступів прихильники фак-
тично отримували власну версію 
релігійного одкровення. І саме це 
дає можливість тим колективам 
функціонувати десятки років. Тому 

тут усі правила підходять, доки 
вони працюють. У когось це постійні 
зміни, у когось – їх відсутність. У ко-
гось – придуманий імідж і дивакува-

тий стиль, у когось – акцент на при-
родності, а також незалежності 

від будь-якого впливу та цілко-
витій авторській реалізації. 
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кунсткамера доби

національний художній музей України і далі відкриває незнані 
грані вітчизняного мистецтва ХХ століття. Виставка «Тихий 
протест 70-х» представляє маловідому творчість художників-

сімдесятників, які протиставили ідеологічному соцреалізмові євро-
пейську традицію. Понад 120 творів двох десятків авторів, зібраних 

із приватних колекцій, відчиняють двері у 
таємничий андерграундний світ брєжнєв-
ських часів – часів неформальних виста-
вок і культурних авантюр. Експозиція роз-
бита на три частини, що віддзеркалюють 
добу в трьох збірних «портретах»: інду-
стріальному портреті країни, побутовому 
портреті суспільства та портреті творчої 
особистості. 

За словами мистецтвознавців, україн-
ські сімдесятники мають чимало спіль-
ного з європейськими модерністами 
зламу ХІХ–ХХ століть. І ті, й ті протиставля-
ють індивідуальність художника агресії 
суспільства, відокремлюють мистецький 

бік життя від повсякденності, звертаються до міфологічних та фоль-
клорних образів. Обидва багаті на експерименти з живописною тех-
нікою. В роботах Анатолія Лимарєва можна впізнати риси ван Гога, у 
Юрія Зорка – відгомін Сезанна, у Віктора Зарецького – Матісса. Кар-
тини сімдесятників подають похмуру дійсність крізь неконвенційні, 
ледь не магічні призми, буйство фарб і ритміку. Зображення пере-
стає бути однозначним і часто балансує на межі суспільної критики. 
Приміром, на картині Лимарєва, всупереч схематичному соцреаліз-
мові, «неприпустимо» виразно прописані загрубілі обличчя й руки 

робітників, а Сергій Отрощенко на портреті, написаному Михайлом 
Вайнштейном, нагадує в’язня ГУЛАГу з гордовито піднятою головою. 
«Тихий протест» – це кунсткамера доби: тут і оголена натура, і 
«панічний реалізм» Петра Бєлєнка, і натюрморт із черепом та мі-
кроскопом, і майстерні художників із репродукціями ікон та Дієго 
Веласкеса на стінах. Сімдесятництво – феномен, що, відмовив-
шись від встановлених правил, пробив дорогу тихою сапою: кар-
тини, чиєю долею колись були квартирники, тепер висять у цен-
тральному музеї.

Це вже другий великий крок НХМУ до реконструкції новітньої 
художньої історії. Першим став проект «Перегони з часом», завдяки 
якому доповнилася досі фрагментарна експозиція ХХ століття.  
І хоча минуло чимало років відтоді, як зник ідеологічний тиск, 
справжні реформи в музеї почалися тільки тепер: у залах з’явилося 
близько 100 творів живопису, графіки та скульптури 1960-х – по-
чатку 2000-х років. Серед робіт, представлених у межах тимчасо-
вого «Тихого протесту», лише три належать музеєві, а над проектом 
працював зовнішній куратор. Але це лише підтверджує, що увага до 
нового мистецтва стала для НХМУ стратегічною лінією. Видобути з 
власних архівів, переосмислити і впорядкувати «прихований бік» 
мистецької історії – надзвичайно громіздке завдання, але музей-
ники не побоялися його реалізувати. 

3 
жовтня в прокат виходить одна з най-
очікуваніших українських стрічок – 
фільм «Параджанов» Сержа Аведі-
кяна та Олени Фетісової. Нещодавно 

висунутий від України на здобуття премії 
Американської кіноакадемії «Оскар», а пе-
ред цим презентований на фестивалі в Кар-
лових Варах та Одесі, він є вибуховою су-
мішшю наших минулих звитяг, теперішніх 
можливостей і райдужних очікувань на май-
бутнє. Перший великий копродукційний про-
ект, фільм про класика вітчизняного кіно, 
поза сумнівом, це тематична та бізнесова по-
дія. Проект фінансово підтримала держава, і 
питань тут не виникає, адже він був пра-
вильно задуманий від початку як стрічка про 
великого митця, добре відомого людям. 
Утім, є деякі питання щодо його втілення. І 
річ навіть не в тому, що в Карлових Варах 
«Параджанов» нічого не здобув, хоча на ві-
тчизняному ОМКФ йому дали головний приз 
«Золотий Дюк» як найкращому українському 
повнометражному фільму. А в тому, що від 
початку творці захотіли охопити все, що сто-
сується режисера і людини Параджанова, по-
чинаючи від зйомок ним «Тіней забутих 

предків» у 1964 році й аж до його смерті в 
1990-му. Сюжетно сюди входять і київський 
період, і карпатські зйомки, і єреванський пе-
ріод, і арешт із відсидкою в зоні, і Грузія з 
«Легендою про Сурамську фортецю». Плюс 
з’являються сцени з Мастроянні й Тарков-
скім, скандалами на студіях та стосунками з 
дружиною і сином. У результаті яскраве, ба-
гате на події, знайомства та рефлексії життя 
генія, втиснуте в 95 хвилин стрічки, сприйма-
ється як калейдоскоп. Глядач банально не 
встигає перейнятися ні красою та оригіналь-
ністю всіх параджановських фільмів, ні тра-
гічністю його життя, ні загалом внеском у 
культуру. Тобто за формою «Параджанов» 
нагадує ретроспективу на екрані головних, 
етапних моментів із біографії режисера, 
хоча кожен із них міг би стати окремим дра-
матичним кіно, блискучою темою для сюрре-
алістичної стрічки, комедії чи трагедії. Брак 
концентрації на чомусь одному, кульмінацій-
ного моменту, який примусив би глядача, за-
здалегідь підготовленого до нього, пережити 
сильні емоції, бачиться основною пробле-
мою стрічки. Виправити її було не під силу 
навіть виконавцю головної ролі Сержу 

Аведікяну. Фізіогномічно схожий, на-
справді хороший актор, він намагався 
бути своїм героєм, але так до кінця ним і 
не став. На глобальному рівні не допоміг 
й оператор Сергій Михальчук, вочевидь, 
найкращий із можливих помічників у 
створенні кінопоезії, майстерність і 
ненав’язливу творчість якого таки можна 
побачити в кількох кадрах. Однак, усе ж таки 
заслугою і його, і всієї величезної команди 
можна вважати вправну 
професійну роботу на 
всіх етапах вироб-
ництва, що ком-
пенсувала певні 
недоліки фільму. 

виставка триває до 20 жовтня
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Сила тяжіння
Сандра Буллок про космос як метафору

в
ихід у прокат «Гравітації» 
режисера Альфонсо Куаро-
 на обіцяє стати подією, яка 
одночасно зачепить два 

сві  ти: поверховий 
(формальних розваг) і 
глибокий (людських 
переживань). Підтвер-
дження першого про-
зоро видно в нена-
вмисній рекламній 
фразі Джеймса Кеме-
рона: «Це найкращий 
фільм про космос, який коли-
небудь було знято». Підтвер-
дження другого – це стрічка Куа-
рона, а він не тільки режисер ча-
рівної «Маленької принцеси» та 
веселого «І твою маму також», а 
й творець найбільш нестандарт-
ної третьої серії у штамповано-
клішованій поттеріані.

У «Гравітації» Куарон задіює 
лише двох акторів, але більшу 
частину екранних 90 хв перед 
глядачем узагалі грає одна 
актриса Сандра Буллок, тоді 
як зоряний красунчик Джордж 
Клуні відходить у небуття. Нині 
минуло два з половиною роки від 

початку роботи над фільмом, без-
прецедентно довгий час, як для 
нинішньої голлівудської продук-
ції. Утім, здається, робота виправ-

дала очікування: «Гра-
вітація» відкривала Ве-
неційський фестиваль, 
критики в захваті, гля-
дацький рейтинг дуже 
високий, а Сандра Бул-
лок нарешті стала зір-
кою «розумного кіно».

у. т.: якою ви бачите свою геро-
їню в «гравітації», доктора раян 
Стоун?

– Людина, що втрачає дитя, 
ніколи не відходить від цього. 
Просто намагається якось дові-
кувати. Я відчувала, що жінка, 
яку я граю, має математичний 
склад мислення, вона дуже ро-
зумна. Щоб позбутися болю 

втрати, Раян Стоун вики-
нула зі свого життя все, 

що нагадувало їй мате-
ринство й було жі-

ночним.

Намагаючись ужитися в роль, 
я думала: «Як це, хотіти бути ма-
шиною, котра просто виконує 
зав дання?» Вона практично пе-
ретворюється на андрогіна, по-
збувається всього м’якого, фемін-
ного. Отакою я бачила її у фізич-
ному плані. Що ж до чуттєвого, 
то в неї практично не було емо-
цій. Приміром, вона не говори-
тиме про погоду, бо це непо-
трібно. Завжди виключно про 
справу. З пункту А до пункту Б. 
Без відхилень на відчуття. Це вже 
не життя – це функціонування. 
Такою вона залишалася на Землі, 
вже не будучи її частиною. Земля 
більше не її місце. Це, по суті, кі-
нець життя, хоча тіло ще перебу-
ває на планеті.

у. т.: режисер альфонсо куарон 
розповідав про космічне сміття  
у фільмі як метафору всього,  
що б’є людину впродовж її віку. 
можете сказати про це більше?  
а ще про героя джорджа клуні 
метта ковальскі. що він уособ-
лює?

«гравітація»  
в українському 
прокаті  
від 3 жовтня
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БіограФіЧна нота
Сандра Буллок – одна з тих голлівудських актрис, чиє ко-
ріння живиться Європою: її мати народжена в Німеччині, а 
батько має частку німецької крові. Проте більшість ролей 
Сандри – типові американки. В історію Голлівуду вона ввій-
шла саме як приклад американської мрії: красива, розумна, 
здібна, з характером і без претензій на геніальність чи бодай 
оригінальність. Вона не надто довго здіймалася щаблями 
слави, їй знадобилося якихось сім років від першої ролі в 
1987 році, аби 1994-го після виходу в прокат фільму «Швид-
кість» із Кіану Рівзом у головній ролі стати новою зіркою. Те-
пер, маючи в контракті пункт про відрахування від зборів кі-
нострічки, продажів DVD та показів на телебаченні, Сандра 
Буллок отримує по $20 млн за фільм (як у випадку з «Неви-
димою стороною»). Утім, гроші, як і для більшості відомих 
голлівудських акторів, для неї не самоціль. Актриса займа-
ється доброчинністю (про що, як і належиться, не надто роз-
повідає) і виховує всиновленого хлопчика. Починаючи ще 
від 1990-х років весь час потрапляє до різноманітних списків, 
топів та рейтингів як одна з «найбажаніших» або просто 
«найкрасивіших» жінок чи акторок світу. Особливо не вихо-
дячи за межі комедійно-пригодницько-мелодраматичних 
картин, Сандра, втім, дозволяє собі певні експерименти, гра-
ючи у фільмах Пітера Боґдановіча, Річарда Аттенборо та в 
драматичних кінотворах на кшталт «Зіткнення». І все-таки 
роль у «Гравітації» Альфонсо Куарона є радше приємним ви-
нятком у її фільмографії, ніж правилом.

– У Альфонсо завжди дуже 
глибокі метафори. Він не каже 
прямо глядачам, що слід бачити 
в уламках космічного сміття чи 
відчувати, на них дивлячись, і 
мені це до вподоби. Є просто 
даність: ці рештки існують у кос-
мосі – і в нашому житті – і з ча-
сом ставатиме тільки гірше. Але, 
коли трапляється так, що в житті 
на нас летять уламки, як ми ді-
ємо? Приймаємо їх як частину 
себе й несемо із собою решту 
життя? Чи ухиляємося, відво-
димо їм якийсь час і йдемо далі? 
А потім цінуємо їх як частину на-
шого досвіду, але до них не по-
вертаємося? Подорож (як і спосіб 
примирення з усім, що трапля-
ється під час неї) в кожної лю-
дини своя.

Ковальскі, якого грає Джордж 
Клуні, з тих людей, що не мо-
жуть без своєї справи. Я знаю 
альпіністів, які жили й померли 
заради скель. Отакий-от персо-
наж у Джорджа. Там [у космосі] 
його життя. Він насолоджується 
ним, смакує, любить його. Зв’я-
зок цього героя із Землею –  
у спілкуванні з голосом із Х’юс-
тона. Він обожнює все, що стосу-

ється рідної планети, але з вели-
кої відстані. Йому подобається 
дивитися на неї вниз. Тобто він 
теж відсторонений, ізольований 
персонаж, хоча дуже веселий і 
компанійський. І ще він знає: 
коли настане потрібний момент, 

він дасть моїй героїні несподіва-
ний і вагомий подарунок. Дар 
сенсу життя і його розуміння.

у. т.: Схоже, що виникає диво-
вижна паралель між вашим 
шляхом як акторки і шляхом 
героїні в цьому фільмі.

– Вона є в багатьох аспектах. 
Нам з Альфонсо не треба було на-
віть обговорювати багато: ми ро-
зуміли одне одного. Він знав, що 
робить від початку й до кінця. Це 
надзвичайно скромний, щедрий і 
спокійний у стресових умовах ре-
жисер. Проект передбачав вели-
 ке фінансування та сліпу віру кі-
ностудії в його успіх. Тиск був ве-
личезний, але Куарон жодного 
разу не зламався. Він добрий ми-
тець, зріла, проста й духовна лю-
дина. Саме тому, коли працюєш 
на нього як партнер процесу, хо-
чеш зробити все, щоб фізично й 
емоційно виконати його задум. 
Він цього заслужив.

у. т.: наскільки це було емо-
ційно напружено – зніматись  
у фільмі про космос?

– Один астронавт розповідав 
мені, що він так почувається за-
вжди. Вони дивляться на Землю 
і бачать, що ми марнуємо життя. 
А віднедавна ще й закрили кос-
мічну програму Space Shuttle 
Program (у 2011 році. – Ред.). Зда-
валось би, йдеться про техніку, 
але виявилося, що це і є життя. Я 
думала перед розмовою з астро-
навтом, що він розповідатиме про 
кнопки, деталі. А він говорив про 
космічний корабель, який дає їм 
змогу літати над планетою і спо-
глядати світ, бачити його красу 
збоку. «Ви тут мусите піклуватися 
про Зем  лю», – кажуть вони. Вони 
дивляться на планету як на справ-
жній ландшафт. Природу. Місце, 
де можна дихати.

у. т.: ви подивитеся «гравіта-
цію» в кінотеатрі?

– Мені справді хочеться поба-
чити її повністю завершеною.  
Я така людина, що коли перегля-
даю незакінчену стрічку, то за-
вжди знайду, що покритикувати, 
зробити по-іншому, виправити. 
Не можу сприймати незавершену 
кінороботу як нормальний гля-
дач, адже прагну оцінити весь 
процес творення. Хочу перегля-
нути «Гравітацію» в кінотеатрі, 
повному людей і розділити їхнє 
переживання від неї. На те ж бо й 
фільмуємо. 

виБрана ФільмограФія Сандри Буллок

 +

«поки ти спав», 1995
реж. джон тартельтауб
Плюс цієї стрічки – у драматичному сюжеті з нот-
ками комедійності. Саме нотками, а не бравур-
ними литаврами гегів. Спокійний темп, дотеп-
ний розвиток історії, приємна, ненав’язлива гра 
Буллок, до котрої відчуваєш приязнь та бажання 
обняти й жодної палкої пристрасті (недарма 
один із її нікнеймів – «сусідська дівчинка»).

«Час убивати», 1996
реж. джоел Шумахер
У цьому фільмі Сандра зіграла дуже наполе-
гливу дівчину-адвоката, яка, будучи вельми 
привабливою, не використовує красу, а послу-
говується лише своїми доволі сильними інте-
лектуальними здібностями. Тут Буллок як ак-
торка демонструє позицію, гідну поваги: під-
креслює свою відмінність від їй подібних моло-
дих красунь. Хоч минуло вже два роки, як 
«Швидкість» принесла їй голлівудську славу.

«Зіткнення», 2004
реж. пол гаґґіс
Засипане «Оскарами» від кіноакадеміків, з 
одного боку, й помідорами від критиків, із 
другого, «Зіткнення» є поєднанням серйозної 
драматичної гри акторів із маніпулюванням 
творців: педальована сльозливість виходить 
за межі справжньої драми. Утім, це не зава-
жає визнати клас гри тієї-таки Буллок, котра, 
здається, вперше за свою кар’єру досягає вер-
шин майстерності, вражаюче вживаючись в 
екранний образ.

 –

«Швидкість-2», 1997
реж. жан де Бонт
Другорядний і абсолютно прохідний сиквел 
«Швидкості» дуже сильно тяжіє до фільмів 
категорії «Б». Утім, його провал міг би поста-
вити хрест на кар’єрі Буллок лише за умови 
методів акторки-сексі. Вона такою не була, 
тож фіаско кінострічки пройшло для неї 
майже непоміченим. Однак після цього ак-
триса практично перестала зважати на про-
позиції грати в екшн-фільмах.

«міс конгеніальність-2», 2005
реж. джон пасквін
Буллок оригінальна в комедійному жанрі, бо 
має… несмішний вигляд. Але, коли до комедії 
додають еротичний контекст і намагаються 
поєднати її з бойовиком, виходить геть неїс-
тівна каша. З першою «Міс…» якось вдалося 
впоратися за рахунок оригінальності поєд-
нання непоєднуваних жанрів, та другу – Бул-
лок завалила повторюванням уже зіграних 
гегів.

«усе про Стіва», 2009
реж. Філ трейл
Граючи за сценарієм розумну жінку, Сандра по-
водиться протилежним чином, що могло б бути 
виправдано літературною основою фільму, але 
не кадром. Прохідна стрічка зі слабкою грою 
Буллок цілком заслужено отримала анти-
Оскара «Золоту малину» за головну жіночу роль 
і екранний дует (із Бредлі Купером), а також діс-
тала найгірші рецензії критиків.
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С
учасний автомобілебу-
дівний цех, де працю-
ють гігантські роботи-
зварювальники, схожий 

на кіберпанкову версію данто-
вого «Пекла». Серед каскадів 
іскор механічні «руки» завбіль-
шки з телеграфний стовп із 
шарнірами-суглобами швидко 
переносять із місця на місце 

частково зібрані авто-
мобілі та вузли. 

«П о т р а п л я т и 
під таку га-
рячу руку не 
р е коме н д у-
ється, це 
може сумно 

закінчитися», 
– каже Родні 

Брукс, директор 
підприємства з виго-

товлення роботів Rethink 
Robotics у Бостоні. Тому про-

мислові роботи працюють у 
клітках або за огорожею. Але їх 
відокремлення від людей і такі 
заходи безпеки вкрай обмежу-
ють коло завдань, які вони мо-
жуть виконувати. Наприклад, 
на автомобілебудівних заводах 
більшість операцій зі скла-
дання виконуються вручну, а 
це дорого.

Ні робітники, ні роботи не 
можуть працювати з повною від-
дачею без тісної взаємодії, вва-
жає Фолькер Ґрюненвальд, ди-
ректор відділу системної інте-
грації німецької компанії Pilz. 
Готові проектувати машини, 
які можна використовувати 
для ширшого спектра за-
вдань, технологи шукають 
спосіб випустити роботів із 
клітки, щоб вони безпеч-
ніше й продуктивніше пра-
цювали поруч із людьми. 
Мета – поєднати спритність, 
гнучкість і винахідливість 

одних із силою, витривалістю та 
точністю інших. Поява «коопе-
раційних» роботів (або помічни-
ків, як їх ще називають) може 
сприяти створенню таких ма-
шин, які допомагатимуть в офісі, 
школі або вдома.

У грудні минулого року ні-
мецький автомобілебудівний 
концерн BMW уперше предста-
вив низькошвидкісного робота-
помічника на своєму заводі в 
місті Спартанберг, штат Пів-
денна Кароліна. Робот співпра-
цює з людиною в процесі нане-
сення ізоляції (зокрема, водоне-
проникної) на автомобільні 
дверцята. Машина приклеює 
матеріал, який тримає на потріб-
ному місці спритніший робіт-
ник. Без її допомоги люди му-
сили змінюватися щогодини че-
рез перенапруження внаслідок 
незручного положення тіла під 
час роботи. Сьогодні на заводі 
працюють чотири роботи-
помічники, а незабаром їх буде 
більше, і не лише в Спартанберзі.

BMW очікує масового за-
пуску цієї технології 2014 року в 
Німеччині, попри введені там су-
воріші обмеження на взаємодію 
людини і робота, каже Штефан 
Бартшер, керівник відділу інно-
вацій компанії. Концерн планує 
розробити додаткові завдання 
для роботів-помічників, які по-
ступово впроваджуватимуть на 
п’яти автомобільних заводах. Ці 
машини потребуватимуть інших 
технологій, ніж ті, що викорис-
товуються у звичайних. «І 
справді, коли справа доходить до 
взаємодії з людиною, роботи на-
стільки цього ненавчені, що на-
віть виконання простого, на пер-
ший погляд, завдання (як-от пе-
редати якийсь предмет) зазви-
чай закінчується змаганням 
«хто сильніший», – розповіла 
Елізабет Крофт, фахівець із ро-
бототехніки Університету Бри-
танської Колумбії. 

Лабораторія передової робо-
тотехніки і розумних систем 
доктора Крофт отримує фінан-
сування від найбільшого авто-
виробника Сполучених Штатів 
General Motors і проектує робо-
тів, які можуть виконувати не-
запрограмовані дії спільно з 
людиною. Від них вимагається 
визначити, чи хоче людина (і чи 
має право) отримати конкретну 
річ, приміром електродриль, 
якийсь документ або горнятко 
чаю, подати її найзручнішим 

наші електричні 
друзі
Ведуться розробки нового покоління роботів, 
здатних співпрацювати з людьми і підвищувати 
їхню продуктивність

Бекстер 
від Rethink 
Robotics за 

роботою
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КООПЕРАЦІЙ-
НИЙ РОБОТ. 
Взаємодія ро-
бота і людини 
на підприєм-
стві дає мож-
ливість зроби-
ти виробничий 
процес більш 
ефективним 
та безперебій-
ним 

для людини способом і нарешті 
відпустити предмет лише тоді, 
коли сенсори покажуть, що його 
цілеспрямовано й безпечно за-
бирають.

БЕЗпЕка понад уСЕ
Небезпечне промислове об-
ладнання зазвичай автома-
тично вимикається, тільки-но 
робітник входить у зону інф-
рачервоної «завіси» або відчи-
няє двері до відсіку робота. 
Але такі системи безпеки ма-
ють свої недоліки. Зазвичай 
після відключення зупиня-
ється вся поточна лінія, ство-
рюючи затримки, які можуть 
загальмувати роботу підпри-
ємства загалом. У Pilz розро-
били комп’ютерну систему з 
численними камерами відеос-
постереження, яка стежить за 
роботами і відповідно коригує 
їхню поведінку.

Ця система під назвою 
SafetyEYE дає роботам змогу 
працювати (наприклад, прикріп-
ляти крило літака) без ізоляції 
робочого майданчика від людей. 
Вони оцінюють ситуацію і просу-
ваються вздовж крила, сповіль-
нюючи рух у разі наближення ро-
бітника. Якщо останній підхо-
дить надто близько, машина по-
вністю зупиняється, але це не 
гальмує інші ділянки виробни-
цтва. З моменту запуску 2007 
року SafetyEYE дала можливість 
використовувати роботів у цехах, 
де встановлення інфрачервоних 
кордонів або відсіків безпеки 
було б надто дорогим або недо-
цільним.

Здатних співпрацювати з 
людьми роботів зазвичай ви-
користовують для виконання 
завдань, які вперше перево-
дяться в автоматизований ре-
жим, тож продуктивність за-
вдяки цьому особливо висока, 
якщо машини швидкі й легкі 
для програмування. Однору-
кий робот, створений дан-
ською компанією Universal 
Robots (UR) для роботи безпо-
середньо в людському колек-
тиві, налаштовується за го-
дину. Зазвичай на програму-
вання потрібно менше ніж 10 
хв. Користувач сам проводить 
«рукою» робота, яка тримає ін-
струмент, від початкової точки 
операції до кінцевої, попутно 
натискаючи кнопку «запис» на 
сенсорному екрані. Як тільки 
операція дістала назву й була 

збережена, машина може по-
чинати працювати.

Роботів-помічників часто 
програмують на виконання 
лише короткотермінових за-
вдань. Моделі компанії UR 
можна, наприклад, посадити 
на монтування оправ для оку-
лярів, щоб виконати термінове 
замовлення, а тоді перекинути 
на лінію з виготовлення банок 
із герметичними кришками, 
щоб замінити хворого праців-
ника. Традиційних роботів, на-
впаки, зазвичай налаштовують 
високооплачувані вузькоспеці-
алізовані інженери, які працю-
ють на конвеєрах, щоб не зупи-
няти справжнє виробництво на 

ті кілька тижнів чи місяців, що 
потрібні для програмування. 
2012-го UR продала понад 700 
своїх роботів і сподівається 
збути ще 1,5 тис. цього року, 
причому деякі покупці – міні-
виробництва лише з кількома 
робітниками. Багато користу-
вачів кажуть, що інвестиції в 
робота від цієї компанії (€20 

тис., або $27 тис.) повертаються 
вже за півроку.

З удосконаленням ПЗ про-
грамування роботів-помічників 
стане ще легшим. Деякі експери-
ментальні моделі вже можна 
конфігурувати за допомогою го-
лосових команд, наприклад, 
«створити нову навичку» або 
«зберегти позу». Доктор Нерсет 
із концерну АВВ вважає, що не-
забаром машини можна буде 
програмувати лише голосовими 
командами, а файли управління 
ними розміщувати в інтернеті 
для інших користувачів, які змо-
жуть їх скачувати і за потреби 
модифікувати.

Водночас удосконалення 
штучного інтелекту, не ви-
ключено, зробить програму-
вання частково непотрібним. У 
Rethink Robotics кажуть, що їх-
ній дворукий робот-помічник 
Бекстер, так би мовити, керую-
чись «здоровим глуздом», може 
самостійно вирішувати, як руха-
тися в певних ситуаціях. Робіт-
ники показують на сенсорному 
екрані, «обличчі» Бекстера, 
предмети, які він повинен по-
дати. Той оглядає їх з усіх боків і 
визначає, приміром, як краще 
тримати склянку: обхопити її 
ззовні чи тримати на розчепіре-
них «пальцях» зсередини. Якщо 
конвеєр, який подає йому деталі 
для роботи, пригальмовує, він 
теж сповільнюється. З моменту 
появи цього робота в продажу 
наприкінці 2012 року куплено 
понад 100 одиниць.

нова порода роБотів-
поміЧників СтанЕ 
поЧатком Справжньої 
рЕволюЦії  
в роБототЕХніЦі, аджЕ 
вони Зможуть праЦювати 
поруЧ іЗ людиною
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З кожним десятиліттям ро-
боти стають дедалі швидшими, 
потужнішими, точнішими. 
Нова порода помічників, на-
впаки, рухатиметься повіль-
ніше, підніматиме меншу вагу і 
буде не такою точною. Та все ж 
саме вона стане початком 
справжньої революції в робото-
техніці, вважає доктор Брукс із 
Rethink Robotics, тому що такі 
якості дають роботам змогу 
працювати поруч із людиною. 
Адже не універсальні обчислю-
вальні машини стали початком 
епохи загальної комп’ютеризації, 
а саме малопотужні, але дружні 
до користувача персональні 
комп’ютери.

Роботи-помічники розви-
ваються так швидко, що між-
народні органи стандартизації 
не встигають стежити за поя-
вою нових. Міжнародній орга-
нізації зі стандартизації (ISO) 
(Женева) ще належить розро-
бити для них стандарти без-
пеки. Наприклад, яку макси-
мальну силу машина може до-
кладати до різних частин тіла 
людини без загрози для 
здоров’я останньої. 

Проект-менеджер Швед-
ського інституту стандартиза-
ції Йоган Варен зазначає, що 
розробка стандартів дасть 
змогу пришвидшити науково-
дослідну і конструкторську ро-
боту.

Свій Чи Чужий?
Роботи-помічники, хоч би якими 
гнучкими, легкими в програму-
ванні та безпечними вони були, 
не завжди бажані колеги для 
людей. Показовим у цьому сенсі 
є приклад компанії Alumotion – 
італійського дистриб’ютора ро-
ботів UR. Її співвласник Фабіо 
Факкінетті каже, що робітники 
бояться втратити місце через ма-
шини, тож агенти транспорту-
ють демонстраційні зразки в не-
маркованих упаковках. Спо-
чатку вони навіть проводили зу-
стрічі з представниками потен-
ційних клієнтів лише за зачине-
ними дверима.

Проте замість того, щоб 
звільняти робітників, клієнти 
Alumotion часто запроваджують 
додаткові зміни, тому що вироб-
ничі витрати зменшуються. 
Компанія RSS Manufacturing 
(місто Коста-Меса, Каліфорнія) 
підтверджує, що новий робот 
UR допомагає конкурувати з 

азійськими виробниками сан-
технічної латуні. Її керівник 
Джеф Ескалетте планує заку-
пити їх більше, бо без них деякі 
фрезерні станки працюють 
лише на 60% потужності: робіт-
ники не встигають подавати де-
талі. Варто пам’ятати, що ра-
ніше люди боялися втратити ро-
боту через комп’ютер, нагадує 
Кріс Мелгуїш із лабораторії 
Bristol Robotics, підприємства, 
заснованого спільно Універси-
тетом Бристоля та Університе-
том Західної Англії. Натомість 
останні допомогли їм працю-
вати продуктивніше.

Зазвичай робітники швидко 
оцінюють переваги співпраці з 
роботами. Як пояснив один із 
фахівців у галузі робототех-
ніки, вони раді зняти із себе 
«тягар рутинної, монотонної 
діяльності». А позаяк самі про-
грамують роботів, то див-
ляться на них як на підлеглих, 
помічників. На думку керів-
ника технологічного відділу 
компанії UR Есбена Остерґо-
ора, це підвищує відчуття влас-
ної значущості. Наприкінці ми-
нулого року Mercedes-Benz по-
чав долучати до складання ко-
робок передач (на заводі в 
Штутгарті) «третьою рукою» – 
легким роботом, розробленим 
Німецьким аерокосмічним цен-
тром для використання в кос-
мосі. А німецький концерн 
Daimler розширює цю ініціа-
тиву, яку вже охрестили «робо-

тофермою»: робітники «па-
суть» роботів, як фермер овець.

нЕ лякайтЕ людЕй
Щоб не викликати в людей не-
приємні відчуття, роботи-
помічники повинні також мати 
відповідні розмір і вигляд. Та-
каюкі Канда, старший науко-
вий співробітник лабораторії 
ATR Intelligent Robotics and 
Communication (Кіото), каже, 
що гуманоїдні машини мусять 
бути не більші за шестирічну 
дитину (це дає людям змогу 
почуватися сильнішими). Ве-
ликі «очі» роблять їхню зо-
внішність дружелюбнішою і, 
що головне, створюють від-
чуття, ніби він бачить усе, що 
відбувається навколо. Але 
явно виражені людські риси 
призведуть до появи неви-

правдано завищених очікувань, 
вважає Ульріх Райзер із промис-
лового науково-дослідного ін-
ституту Fraunhofer IPA (Штут-
гарт). Тут виготовляють до-
машнього робота-помічника 
Care-O-bot (Робо-няня) вартістю 
€250 тис. Райзер зауважив, що 
люди здебільшого не дуже дові-
ряють роботам із виступаючими 

Моделі компанії 
UR можна 

посадити на 
монтування оправ 
для окулярів, щоб 

виконати 
термінове 

замовлення, а тоді 
перекинути на 

лінію з 
виготовлення 

банок із 
герметичними 

кришками, щоб 
замінити хворого 

працівника

РОБО-НЯНЯ. Care-O-bot має 
досить милий вигляд

З удоСконалЕнням  
пЗ програмування 
роБотів-поміЧників СтанЕ 
щЕ лЕгШим
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Новий імпортерський центр BMW Group в Україні: 
«АВТ Баварія» закладає першу цеглину

24 вересня компанія «авт баварія», офіційний імпортер BMW, Mini в україні, за-
клав першу цеглину нового імпортерського центру BMW Group, який відчинить свої 
двері 2015 року.

технічне обладнання нового імпортерського центру «авт баварія» орієнтувати-
меться на новітні стандарти, що дасть змогу реалізовувати щороку до 7000 нових ав-
томобілів BMW, Mini і до 500 мотоциклів BMW, а також навчати персонал із метою за-
безпечення високого рівня обслуговування.

серед почесних гостей урочистої церемонії – представники керівництва BMW 
Group, надзвичайний і Повноважний Посол федеративної республіки німеччина в 
україні д-р крістоф вайль, керівництво київської обласної державної адміністрації.

Ґрем Ґрів, віце-президент BMW Group імпортерських регіонів (східної європи, 
африки, карибського басейну, азії, тихоокеанського регіону, близького сходу): 
«сьогодні «авт баварія» інвестує понад €20 млн у новий повноцінний імпортер-
ський центр, який включатиме автосалони BMW, Mini та BMW Motorrad, майстер-
ню з ремонту кузовів і пофарбування із допоміжними приміщеннями, склад запас-
них частин, BMW Premium selection і, що дуже важливо, навчальний центр BMW 
та Mini. це те, що ми називаємо важливим кроком для забезпечення майбутньо-
го успіху брендів BMW Group в україні. від імені BMW Group я висловлюю подяку 
менеджменту «авт баварія» та всій команді за зусилля і відданість справі протя-
гом багатьох років». 

олександр тимофєєв, генеральний директор «авт баварія», прокоментував: «ми 
раді представити проект нового імпортерського центру компанії «авт баварія» в с. 
гора бориспільського району. Працюючи над його реалізацією, ми разом із фахів-
цями концерну BMW намагалися врахувати не тільки сьогоднішні вимоги, а й техно-
логії майбутнього. З будівництвом нового комплексу нашим клієнтам буде запропо-
новано цілу низку додаткових послуг. також буде створено 300 робочих місць. крім 
того, новий імпортерський комплекс «авт баварія» представить сучасний спектр по-
слуг для організації ефективної роботи з нашими партнерами, офіційними дилера-
ми BMW в україні».

концерн BMW одним із перших автовиробників у світі почав приділяти увагу архі-
тектурі дилерських підприємств з метою забезпечення найбільшої зручності для клі-
єнтів, а також ефективної організації процесів усередині підприємств.

лідерський статус BMW Group серед виробників автомобілів преміум-класу також 
підтверджує піврічний обсяг продажу, який зріс на 6,0%, сягнувши рекордної цифри 
954 521 (у 2012-му – 900 539).

«авт баварія» представлена на ринку з 1998 року і входить до сотні найбільших 
компаній україни. сформовано розвинену дилерську мережу, яка охоплює всі регі-
они країни. «авт баварія» успішно й стабільно розвивається, а дедалі більший по-
казник продажу ще раз доводить високий професіоналізм і прагнення компанії до 
мети. на правах реклами

сенсорами, відкритими, як у Тер-
мінатора, дротами або маши-
нам, схожим на конструкцію з 
бляшанок.

Щоб без проблем взаємо-
діяти з людьми, роботам та-
кож знадобляться «соціальні 
навич ки». «Наприклад, як ви-
явилося, більша довіра до ма-
шин, які використовують ме-
тафори, а не абстрактні слова», 
– каже Білдж Мутлу, керівник 
лабораторії робототехніки при 
Університеті Вісконсин-Медісон. 
Він помітив, що роботи мають 
переконливіший вигляд, коли 
апелюють до думки людини і 
роб лять паузи тривалістю не 
більш як третина секунди, 
інакше вони здаватимуться роз-
губленими. Слід також ретельно 
програмувати їхні «очі», щоб 
пильний погляд не викликав від-
чуття незручності. Визначення 
часових меж для створення 
ефекту довіри – нелегка справа, 
каже доктор Мутлу. Почасти 
тому, що поглядом співрозмов-
ники під час діалогу сигналізу-
ють про те, чия черга говорити. 

Напевно, мине принаймні 
десяток-два років, доки нащадки 
Робо-няні, PR2 та інших роботів-
домогосподарок чи компаньйо-
нів стануть достатньо вправ-
ними і розумними, щоб само-
стійно поратися по господарству. 
Їм знадобляться набагато кращі 
сенсори, блоки керування рухом, 
батареї і складніше програмне 
забезпечення. Вони також ма-
ють бути здатні на вияви емпатії 
– інакше ніхто їх не захоче, вва-
жає Керстін Дотенган, керівник 
команди «соціальних робототех-

ніків» Хартфордширського уні-
верситету (Британія).

Робо-няні обробляють дані 
понад 60 побутових сенсорів, які 
стежать за рухом дверей у бу-
динку, дверцят на кухонних ша-

фах, за кранами, електроприла-
дами тощо. Якщо, приміром, гос-
подар не випив ліки, робот може 
повідомити про це родичів або 
лікарню. Але важливо, щоб такі 
машини сприймали не як воро-
жий елемент, а як дбайливого 
опікуна.

А що далі? Ринкові дослі-
дження не надто ефективні в 
прогнозуванні розвитку інду-
стрії роботів-помічників, каже 
Бруно Боннелл з інвестицій-
ного фонду робототехніки 
Robolution Capital (Франція). 
Передусім, люди хочуть цілко-
вито контролювати роботів, 
але як тільки починають вико-
ристовувати їх, одразу очіку-
ють від них якомога більшої 
автономності. Інакше кажучи, 
працюючи поруч із маши-
нами, змінюють своє став-
лення до них. На виробництві, 
вдома чи в школі розвиток 
стосунків між роботом і люди-
ною визначатиметься проце-
сом співпраці. 

На виробництві, 
вдома чи в школі 

розвиток стосунків 
між роботом і 

людиною 
визначатиметься 

процесом співпраці

РОБОТИ  
В КЛІТЦІ.  
Нові технології 
дають змогу 
випустити 
цих сталевих 
монстрів на 
волю 
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а
ндорра затиснута серед Пі-
ренейських гір, і щоб до-
братися до найближчого 
пляжу, доведеться їхати 

кілька годин автобанами Франції 
або Іспанії. Втім, це не завадило 
країні стати місцем «паломни-
цтва» пострадянсь ких товстосу-
мів. Маленьке князівство приваб-
лює їх як офшорна зона. За 
останні півроку вони відкрили в 
тутешніх банках сотні рахунків.

Для зручності клієнтів, кіль-
кість яких значно суттєвіша по-
рівняно з 82 тис. місцевого насе-
лення, андоррські фінустанови 
максимально спростили проце-
дуру відкриття рахунку. Триває 
вона щонайбільше півгодини; 
вкладники фігурують у банків-
ських документах не під прізви-
щами, а тільки під номерами; 
жодних довідок про походження 
грошей від них не вимагають.

Раніше цими благами за-
любки користувалися французи 
й іспанці, охочі вивести свої 
кош  ти з-під оподаткування, 
проте 2010 року ситуація зміни-

лася. Під тиском Євросоюзу, до 
якого Андорра не входить, але з 
яким не може не рахуватися (бо-
дай тому, що «самовільно», без 
узгодження з Брюсселем пере-
йшла на євро), вона підписала із 
сусідніми Іспанією та Францією 
угоди про обмін податковою ін-
формацією. Тепер громадянам 
двох країн-сюзеренів доводиться 
сплачувати 35% із коштів на ра-
хунках в андоррських банках. 
Тож вони кинулися шукати аль-
тернативи. А порожнечу «свя-
того місця», переводячи сюди 
вклади з кіпрського офшору, 
жваво заповнюють олігархи по-
страдянських теренів.

у гори по дЕШЕвЕ віСкі
Андорра, вся територія якої за-
вдяки особливому режиму опо-
даткування є фактично одним ве-
ликим магазином «дьютифрі», – 
рай для шопоголіків. Колись по 
завершенні зимового сезону (а 
він у тутешніх Східних Піренеях, 
на трикілометровій висоті, триває 
до кінця квітня) міста й села Ан-

дорри впадали в напівдепресивну 
літню сплячку. Але завдяки лю-
бителям шопінгу, які вподобали 
особливу дешевизну місцевих 
розпродажів, туристична інду-
стрія почала процвітати і влітку. 
Тим більше що з курортів Коста-
Брави, із Барселони та французь-
ких Тулузи й Перпіньяна до Ан-
дорри недалеко – кілометрів 150–
200. Ціни на одяг, алкоголь та ци-
гарки тут у середньому відсотків 
на 30 нижчі, ніж у більшості дер-
жав Євросоюзу, тож в андоррські 
супермаркети охоче приїздять усі 
можливі сусіди.

Щоправда, на виїзді з країни 
прикордонники суворі (на від-
міну від в’їзду, коли ніхто нікого 
не зупиняє). «Коли виїздиш, 
майже напевне доведеться від-
крити багажник і показати, 
скільки чого везеш. Передусім їх 
цікавить кількість цигарок і ал-
коголю. Але правила щодо 
спиртних напоїв чудові: можна 
вивезти дві пляшки на людину, а 
якого вони об’єму, митників не 
цікавить. Ми зазвичай беремо по 

піренейська 
«заначка»
Забуте Європою князівство  
у Піренеях стає новою  
офшорною Меккою для  
російських та українських  
олігархів
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український слід
Окрім старовинних церков та монастирів у Андоррі 
можна відвідати кілька музеїв: іконографії, елек-
трики, раритетних автомобілів, пошти, парфуме-
рії. Але чи не найбільше місцеві турбюро пиша-
ються Музеєм мікромініатюри в місті Ордіно, де 
виставлені шедеври найкращого з її майстрів у 
світі, народного художника України Миколи Ся-
дристого. Він завиграшки малює портрет Івана 
Франка на зрізі яблучного зернятка чи вирізьблює 
троянду в отворі, просвердленому крізь людську 
волосину (фото 1). Роздивитися роботи нашого співвітчизника можна тільки в 
надпотужний мікроскоп. Рекламу MuseudelaminiatureNikolaiSiadristyi побачиш в 
Андоррі багато де. Не те що в Києві, де постійна виставка робіт унікального митця 
тулиться на території Печерської лаври.

квартирне питання
Хоча Андорра де-факто визнана карликовою державою, вона «найширша серед 
найменших». 468 км² – це вдвічі більше, ніж Ліхтенштейн, Сан-Марино, Монако 
й Ватикан, разом узяті. Але її переважна частина вкрита горами, тож місця тут усе 
одно бракує. Тому при будівництві андоррці намагаються використати кожен 
вільний клаптик, і нові житлові комплекси зводять високо в скелях над урви-

щами. У вартість апартаментів входить канатна до-
рога, щоб мешканці могли за кілька хвилин діста-
тися до міста, замість годину кружляти на авто гір-
ським серпантином. В Андорра-ла-Вельї одним із 
видів громадського транспорту нарівні з автобу-
сами, «маршрутками» й таксі є ліфти, які ведуть з 
одного «поверху» міста на інші (фото 2). Один із 
цих підйомників – на великій Народній площі 
(Пласа дель Побле), що розкинулася… на даху Цен-
тру конгресів, який стоїть рівнем нижче.

ДАНИНА СЮР-
РЕАЛІСТОВІ. 
Скульптурна 
композиція 
на честь 
Сальвадора 
Далі

два трилітрові бутлі віскі, а това-
риш іноді й п’ятилітрові возить», 
– каже 60-річний мешканець 
Барселони Хосе Антоніо, стоячи 
в черзі на виїзді з Андорри до Іс-
панії.

Негромадян ЄС на пункті 
прикордонного контролю може 
чекати ще одна неприємність. Ан-
дорра не лише не входить до Єв-
росоюзу, а й не приєднувалася до 
Шенгенської угоди. Коли маєш 
шенгенську візу, ніяких інших до-
зволів для в’їзду в князівство не 
потрібно. Проте якщо вона одно-
разова, то при перетині андорр-
ського кордону її визнають по-
гашеною. І назад в Іспанію або 
Францію (досвідчені туристи 
запевняють, що суворіший 
контроль саме з французького 
боку) можуть просто не пустити.

Оскільки в Андоррі немає ні 
аеропорту, ні залізничного вок-
залу, єдиний спосіб вибратись «у 
широкий світ» – автошляхи. Тож 
повертатися додому через аеро-
порти сусідніх країн без багатора-
зової шенгенської візи доведеться 
якщо не під конвоєм, то з непри-
ємним для дальшої візової історії 
штампом про депортацію.

Ціна ЗалЕжноСті –  
ШіСть СвиняЧиХ ніг
Шопінг аж ніяк не єдина розвага 
в Андоррі поза гірськолижним се-

зоном. До послуг туристів – тре-
кінгові маршрути з гірськими 
краєвидами, фермерські ринки із 
запашними сирами, медом та ін-
шою органічною продукцією, а 
також спа-салони з безліччю по-
слуг. Найвідоміший із них – 
Caldea – підноситься посеред Ан-
дор ра-ла-Вельї височезною скля-
ною «друзкою» і є найбільшим у 
Європі комплексом на термаль-

них водах. Тут можна поплавати в 
басейнах під дахом і просто неба, 
полежати в джакузі, відвідати різ-
номанітні лазні, походити босо-
ніж по льоду. Не дивно, що за рік 
невеличка країна приймає 
близько 10 млн іноземних гостей.

Тривалість життя в Андоррі 
– одна з набільших у світі: 82,6 
року станом на 2013-й. З огляду 
на гірську «прописку», відсут-

1

2
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ність стресів, розмірений ритм 
буття, комфорт і забезпеченість 
це видається цілком природним. 
До глобальної кризи 2008 року 
тут навіть безробіття не існувало 
як такого.

Криза болісно вплинула на 
тутешню економіку, що позна-
чилося й на політиці: правлячі 
партії одна за одною розпада-
лись або зазнавали поразки на 
позачергових виборах.

Щоправда, політичний досвід 
Андорри не набагато триваліший, 

ніж новітня історія незалежної 
України. Хоча тутешня держав-
ність налічує 12 століть (відколи у 
805 році Карл Великий подарував 
андоррській громаді Велику хар-
тію свободи), законодавча й вико-
навча гілки влади в князівстві 
розділилися лише 30 років тому, 
а Конституцію було ухвалено 
1993-го. Тоді ж таки єдина у світі 
незалежна держава каталон-
ського народу (його мова є у кня-
зівстві офіційною) стала членом 
ООН та Ради Європи.

Тепер в Андорри є і власний 
уряд, і парламент із 28 депутатів, 
що засідає в Каса де ла Валь – 
скромному сірому триповерхо-
вому будинку, подвір’ям якого ка-
таються на скейтах діти.

При цьому від 1278 року Ан-
дорра незмінно залишається під-
контрольною відразу двом іно-
земним правителям: главі Фран-
цузької держави (колись королю, 
тепер президенту) та єпископові 
Уржельському з іспанського боку. 
Аж до 1993-го князівство справно 
сплачувало сюзеренам щорічну 
данину: 960 французьких фран-
ків надходило в Париж, а в розта-
шоване неподалік андоррського 
кордону каталонське місто Ла-
Сеу-д’Уржель відправляли 460 іс-
панських песет, по дванадцять го-
ловок сиру, півнів, куріпок та 
шість свинячих ніг.

корона роСійСького 
аФЕриСта
Були в недавній історії крихітної 
гірської держави й курйозні мо-
менти. У 1934 році сюди приїхав 
Боріс Скосирєв, білорусь ко-ро-
сійсь кий емігрант, уродженець 

Вільнюса, й самотужки влашту-
вав успішний переворот на свою 
користь. Авантюрист використав 
складність внутрішньої обста-
новки у відрізаному від зовніш-
нього світу князівстві-спів во ло-
дінні й запропонував Генеральній 
раді (органові, що суміщав повно-
важення уряду та парламенту) 
план реформ задля перетворення 
Андорри на зону зі сприятливим 
податковим кліматом. Проект 
відхилили, але тоді Скосирєв ви-
рішив не розмінюватися на дріб-
ниці й без зайвої скромності за-
пропонував себе на роль короля 
Андорри. На диво, цього разу 
Генрада його підтримала.

Оголосивши себе Борісом І, 
38-річний емігрант написав Кон-
ституцію із 17 пунктів і оголосив 
війну єпископові Уржельському. 
На цьому правління першого й 
останнього андоррського короля 
завершилось: яка війна, якщо в 
Андорри ніколи не було власної 
армії? Через тиждень його за-
ареш тували іспанські жандарми 
й вивезли до Барселони. Гуман-
ний каталонський суд обмежив 
покарання роком тюрми. Після 
звільнення монарх-невдаха виї-
хав до Португалії, а відтак сліди 
його загубилися.

А ще один курйоз стався через 
помилку. По завершенні Першої 
світової війни Андорру забули 
внести у Версальський договір, 
тож формально вона залишалася 
у стані війни (Першої світової!) з 
Німеччиною аж до 1958-го, коли 
нарешті було підписано мирну 
угоду. При тому, що у Другій сві-
товій князівство дотримувалося 
нейтралітету. 

як дістатися
Найпростіше до-
летіти лоукостом 
WizzAir до Жи-
рони (аеропорт 
за 90 км від Бар-
селони), а звідти 
доїхати автобу-
сом до Андорра-
ла-Вельї. Також 
зручно їхати на 
автобусі з авто-
вокзалу «Естасіо 
дель Норд» у ка-
талонській сто-
лиці

МІСТ ЧЕРЕЗ 
ВАЛІРУ. 

Ця гірська річка 
тече посеред 
Андорра-ла-

Вельї

ПЕРЕДЧУТТЯ 
ДОРОГИ.  

Пам’ятник 
іммігранту  

на Пласа дель 
Побле

ЛЮДИНА ПЕРЕДУСІМ. 
Поліціянтка регулює рух, 

орієнтуючись на пішохода

СКЛЯНА СПА-«РАКЕТА». 
Найбільший у Європі комплекс  

на термальних водах
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Світ
у 2014

Очікуйте у грудні

Український випуск

 

За ексклюзивною ліцензією

«Світ у 2014» – українська версія щорічного спецпроекту журналу The Economi�: аналіз, прогнози на майбутній рік від 
впливових експертів, політиків і ділових людей. Унікальність української верс� видання – не лише мова, а й акценти 
на національних проблемах і тенденціях, залучення провідних вітчизняних експертів.

Щонайменше 20% контенту видання буде присвячено Україні.  «Український тиждень» уже четвертий рік поспіль спільно із The Economi� 
видає проект «Світ у …», третій рік поспіль наше видання дістає ексклюзивне право в Україні на друк цього спецпроекту.  Змістову частину 
спецпроекту «Світ у 2014» буде традиційно представлено статтями та колонками найвідоміших політиків, посадовців, бізнесменів, 
аналітиків, громадських діячів та журналістів.

Це забезпечує авторитетність і точність заявлених прогнозів і трендів, сценар�в розвитку ключових подій 
ділового світу в 2014 році.
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Ваш виклик і перетелефонує);

У ВІДДІЛЕННЯХ УКРПОШТИ: 

«Український тиждень» 
за індексом 99319;

«Світ у 2014» 
за індексом 68098;

ЗА СИСТЕМОЮ PORTMONE: 
www.portmone.com.ua

ВАРТІСТЬ РЕДАКЦІЙНОЇ ПЕРЕДПЛАТИ: 

«Український тиждень»
▪ за 1 міс. – 45 грн
▪ за 3 міс. – 135 грн
▪ за 6 міс. – 271 грн 
▪ за 12 міс. – 541 грн

«Світ у 2014» – 40 грн

Телефон редакц�: 044-351-13-00

Подарунок* для передплатників журналу «УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ»

Детальну інформацію можна дістати за тел. 044-351-13-00 або 067-407-10-96 (callback), peredplata@tyzhden.ua    
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Передплатний індекс «Світ у 2014» 68098
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** У графі «вид платежу» вкажіть, будь ласка, назву журналу.
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Джоель Вальдфогель
Тиранія ринку
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лист у редакцію
Стан українських доріг – це вже стало 
самодостатнім формулюванням, що живе 
своїм окремим життям. Коли характеризують 
стан транспортної структури загалом і доріг 
зокрема, це словосполучення не потребує 
ніякої деталізації. Крім внутрішньоукраїнських 
конференцій/симпозіумів/доповідей, які 
перетворюються на чергову «говорильню» 
під егідою Укравтодору, цікаво було б 
послухати думки західних експертів із цієї 
проблематики. Можливо, ми чогось не 
розуміємо, а іноземний досвід – ось він, 
лежить не поверхні – нам підкаже вектор руху 
з того мінного поля, на яке перетворилися 
наші дороги. Думаю, на це і були спрямовані 
публічні дебати «Якісні дороги – дороге 
задоволення для України», які організував 
Фонд «Ефективне управління», створений за 
ініціативою Ріната Ахметова.
Трохи здивував склад спікерів: якщо позиція 
іноземних експертів в особах др. Андраса 
Тімара та Саймона Діксона була абсолютно 
зрозумілою, а виступ голови Укравтодору 
Євгена Прусенка у найкращих традиціях 
постсовєцького популізму викликав лише 
роздратування, то спіч Сергія Вовка, який, 
очевидно, мав завдання серед спікерів 
донести позицію «широких верств», кинув у 
холодний піт.
Вельми дипломатична риторика іноземних 
експертів була спрямована на те, що 

інфраструктурі потрібен довгостроковий 
вектор розвитку, неможливо відкладати 
давно вже назрілі й перезрілі для вирішення 
проблеми, але головний меседж – потрібно 
ефективно використовувати наявні ресурси. 
Що на практиці означало тільки одне: красти 
треба менше. 
Позиція пана Прусенка дещо здивувала 
своєю нахабністю – від хрестоматійного 
золотостільчикового «Він крав, і йому 
було соромно» українське чиновництво 
еволюціонувало до тез ринку нерухомості 
2007–2008 років «Всьо будет только 
дорожать». Усе це нагадувало м’яку солому 
перед збільшенням кошторисної вартості 
доріг. Під виглядом видатних досягнень була 
подана вже давно назріла реструктуризація 
Укравтодору, що полягає в передачі місцевих 
доріг на баланси облавтодорів, звичайно,  
«не може чиновник у Києві вирішувати, між 
якими селами області дорога більш нагаль-
на» – тут важко не погодитися, але хто ж їм, 
себто місцевим облавтодорам, дасть гроші 
на прокладання цих доріг? За досягнення 
видавалася також зміна принципу виділення 
коштів за обсяги проведеного ямкового 
ремонту на принцип виділення коштів на 
підтримку встановленого стану дороги, хоча 
це річ абсолютно банальна і зрозуміла. 
Гомеричний регіт викликали реляції на тему 
прозорості виділення грошей на будівництво 
автобанів, враховуючи, що «Альтком» 

упродовж будівництва доріг під Євро-2012 
вигравав більшість «прозорих» тендерів. 
Але апофеозом популізму був виступ Сергія 
Вовка, директора Центру транспортних 
стратегій, який одразу взяв бика за роги: 
«Чи готові українці платити за дороги 
більше? Я думаю, що так». Завіса. Оплески. 
Виходить, держава, що за своєю сутністю 
є глобальним сервісом для суспільства, за 
який ми, громадяни, у свою чергу, платимо 
податки, внаслідок тотальної корумпованості 
розкрадає наші з вами кошти, каже 
словами знахабнілого топ-менеджера: «Не 
треба скиглити, беріть лопату»? Вибачте, 
шановні, але як нам ті сервіси надаються, 
так ми і податки платимо. Ви витратили на 
будівництво доріг мільярди, взяли кредити, які 
ви особисто, вочевидь, віддавати не плануєте, 
частину вкрали, на решту побудували «мінні 
поля», а тепер ми маємо за це платити? 
Подальша дискусія після всього цього просто 
втратила сенс – вітчизняні спікери просто 
вирішили мати за дурнів усіх присутніх, а 
іноземні вже й так сказали, що вони про 
все це думають. Осад від публічних дебатів 
залишився тільки один – підготовка суспільної 
думки до того, що платитимемо за дороги 
ми. Дороги будуть погані, але дорогі. 
Дорогі серцю корумпованого українського 
чиновництва і дорогі для нашого гаманця.

олександр, учасник заходу «якісні дороги – 
дороге задоволення для україни»

дмитро крапивенко валерія Бурлакова 

тупий і щЕ 
тупіШий

уСЕ БудЕ  
доБрЕ

пЕрЕвірка 
паСпортом

Якось мій знайомий запро-
сив на свою холостяцьку квар-
тиру двох дівчат. Якою була мета 
того побачення не так істотно – 
спілкування не задалося майже 
з порога. «Ого скільки в тебе 
книжок!» – ніби із захопленням 
промовили гості. «Можете взяти 
щось собі почитати», – відповів 
господар. «Нє, ми не читаємо, 
нам нецікаво», – в один голос за-
явили студентки якогось не 
вельми престижного київського 
вишу. Розпрощались у форматі 
«навіть чаю не попили»… Мені й 
самому не раз доводилося чути: 
«Я так втомлююся на роботі, що 
читати ніколи». Здебільшого від 
людей, які в курсі останніх подій 
талант-шоу і серіалів, які по 
кілька разів на день змінюють 
статуси в соцмережах і не стом-
люються постити фото ранкової 
кави і вечірніх котиків. 

наталія петринська

Біля нелегітимної Київради 
хлопці в шоломах вправно захи-
щають владу від кількох сотень 
мешканців багатомільйонного 
міста. Це страшно. Утім, саме тут 
розумієш: усе буде добре. У роз-
палі «битви» серед розбитих 
но   сів, матюків «Бер    кута», у хма-
рах сльозогінного газу та під зір -
ваними з бійців спецпідрозділу 
обладунками, що періодично 
про  літають над натовпом, чути, 
як люди кажуть одне одному 
«Вибачте», випадково зіштов-
хнувшись. Як хтось уже півго-
дини шукає власника загубленої 
бейсболки з тризубом. Як журна-
лісти гуртом захищають колегу 
від знахабнілого «тітушка», а ді-
дусь кричить хлопцям «Не бий-
 те» вирваних з рядів та випханих 
на дорогу силовиків. Не «Берку-
 та» йому шкода – хлопців, адже 
наслідки для них очевидні. 

 У кого не спитаєш, ніхто не 
знає, з чого все почалося. Найпо-
ширеніша версія «паспортної» 
епідемії, яка нещодавно охопила 
український Facebook, – флеш-
моб однієї з радіостанцій, що за-
кликала користувачів соцмережі 
викласти фото першої паспорт-
ної сторінки. Але в цій історії 
показовим є не те, «хто винен», а 
реакція фейсбуківців на таку іні-
ціативу, – вони масово почали 
«світити» в мережі свій основний 
документ. Стадний інстинкт по-
ширився навіть на журналістів і 
громадських активістів. Я не при-
хильник конспірологічних тео-
рій, тож не думаю, що ці дані 
хтось цілеспрямовано збирав. 
Дивує інше – нерозуміння «меш-
канцями» Facebook меж приват-
ності й публічності та їхня готов-
ність поширювати особисту ін-
формацію «задля приколу». 

Зворотний Зв’яЗок 

:)
У розпалі 
«битви» се-
ред розбитих 
но   сів, матюків 
«Бер    кута», 
у хмарах 
сльозогінно-
го газу та під 
зір  ваними з 
бійців спецпі-
дрозділу об-
ладунками, 
що періодич-
но про  літають 
над натов-
пом, чути, як 
люди кажуть 
одне одному 
«Вибачте», 
випадково зі-
штовхнув-
шись 

Ст
ил

іс
ти

ку
 д

оп
ис

ув
ач

ів
 з

бе
ре

ж
ен

о.
Св

ої
 з

ау
ва

ж
ен

ня
 т

а 
ко

м
ен

та
рі

 д
о 

ст
ат

ей
 в

и 
м

ож
ет

е 
на

дс
ил

ат
и 

на
м

  
за

 д
оп

ом
ог

ою
 с

ис
те

м
и 

зв
ор

от
но

го
 з

в’
яз

ку
 н

а 
са

йт
і Т

иж
де

нь
.u

a 

50|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 40 (308) 4–10.10.2013

наш тиждень
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