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 11 жовтня 1783  12 жовтня 1428  13 жовтня 1943 

італія після повален-
ня режиму Беніто 
муссоліні вступила у 
війну на боці антигіт-
лерівської коаліції

 Факти тижня 

імператриця Єкатєріна іі за-
снувала в петербурзі російську 
академію, що формувалася за 
зразком Французької

розпочалась облога орле-
ана, що стала поворотним 
пунктом у Столітній війні між 
англією та Францією, просла-
вивши ім’я Жанни д’Арк

тиждень  
в історії

автор:  
Богдан Буткевич

п
ротягом останнього міся
 ця сталося кілька гучних 
скандалів, пов’язаних із 
персональними даними 

українців. На думку експертів, 
ці події можуть свідчити про те, 
що держава постійно збирає 
дані про своїх громадян, щоб 
контролювати їх. Через високий 
рівень корупції в країні та неза
хищеність баз інформації остан
 ні можуть не лише полегшити 
роботу правоохоронним орга
нам із боротьби з інакомисля
чими, а й потрапити до рук зло
вмисників. «Бази даних в Укра
їні продавалися, продаються і, 
якщо нічого не зміниться, про
даватимуться, – стверджує Ки
рило Ковилін, виконавчий ди
ректор компанії «Український 
інтегратор захисту персональ
них даних». – Будьякий чинов
ник, який дістає доступ до тієї 
чи тієї бази даних, має змогу її 
копіювати, а потім починає 
нею принагідно торгувати». За 
інформацією Тижня, на чор
ному ринку та в інтернеті за 
$1,5–2 тис. можна легко купити 
базу даних будьякого держав
ного органу – від Податкової 
служби до Реєстру майнових 
прав громадян. 

Попри це (а значною мірою 
внаслідок цього), активність різ
номанітних державних органів у 
зборі інформації про громадян 
останнім часом різко зросла й 
стала відома широким колам 
громадськості. Спочатку «від
значилося» Міносвіти. Напри
кінці минулого місяця журна
лісти виявили, що міське управ
ління освіти і науки Києва зби
рає інформацію про дітей, чиї 
батьки працюють у ЗМІ. Згодом 
стало відомо, що до єдиної дер
жавної електронної бази з пи
тань освіти, яку пов’язували з 
абітурієнтами, студентами та ви
кладачами вишів, почали неза
конно вводити інформацію про 
школярів і навіть дошкільнят. 
Пізніше Державна служба Укра
їни з питань захисту персональ
них даних встановила, що Укрза
лізниця, всупереч чинному зако
нодавству, збирає та зберігає 
особисті відомості про пасажи
рів. Понад те, МВС наполегливо 
пропонує їй запровадити обов’я  з 
кове внесення паспортних даних 
при купівлі квитка. «Навесні ни
нішнього року введені іменні 
квитки, і через це з’явилася авто
матизована система Укрзалізни
 ці, куди почали вносити персо
нальні дані про пасажирів, зокре
 ма прізвище та ім’я особи, а та
кож інформацію про поїзд  ку», 

колишній глава Європарламенту пет кокс та екс-президент 
польщі александр квасневський передали президенту 
України вікторові Януковичу прохання про помилування 
екс-прем’єра Юлії тимошенко задля юридичної легалізації 
виїзду за кордон на лікування. Про це заявив на прес-
конференції захисник ув’язненої Сергій Власенко

У латвії заборонили 
подвійне громадян-
ство власникам пас-
портів рФ. Відповід-
ний закон набув чин-
ності 3 жовтня

відкритий 
доступ

У литві на три місяці припинили 
ретрансляцію російського кана-
лу («первый балтийский») після 
показу передачі про події 1991 
року, де було висміяно боротьбу 
литовців за незалежність

– заявив Максим Щербатюк, 
програмний директор Україн
ської Гельсінської спілки з прав 
людини.

Проте найбільшого розго
лосу набула ситуація з персо
нальними даними із державних 
реєстрів Мін’юсту. 1 жовтня на 
сайті відомства з’явилося повідом 
лення, що доступ до держреє
стрів буде тимчасово неможли
вим через технічні проблеми. 
Невдовзі колектив заявив про 
рейдерське захоплення підпри
ємства «Інформаційний центр» 
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в’язні табору смерті Собібор 
(польща) підняли повстан-
ня проти нацистів, в резуль-
таті якого 300 особам вда-
лося втекти

папа григорій XIII 
провів календар-
ну реформу, запро-
вадивши григоріан-
ський календар

 14 жовтня 1943  15 жовтня 1582  17 жовтня 1113   16 жовтня 1853 

Закінчено спорудження 
михайлівського Золотовер-
хого собору в києві

розпочалася крим-
ська війна за пануван-
ня в Чорноморському 
регіоні та на Балканах 
між Росією та коаліцією 
західних держав 

росія тимчасово припини-
ла імпорт молочної про-
дукції з литви через претен-
зії до якості, а також посили-
ла контроль за ввезенням ли-
товських м’яса й риби

Сутички в Єгипті. 
У Каїрі загину-
ло понад 30 осіб. 
Заворушення 
спричинили «Брати-
мусульмани» 

У Сирії по-
чато лік-
відацію 
хімічної 
зброї

Міністерства юстиції. Новопри 
значений гендиректор Леонід 
Богданов, щоправда, одразу по
відомив, що проблеми виникли 
з вини розробників програмного 
забезпечення. А міністр юстиції 
Олена Лукаш пояснила призу
пинення доступу до реєстрів 
«Інформаційного центру» роз
слідуванням корупційних пору
шень працівниками цього під
приємства, кинувши тінь на екс
очільника Мін’юсту Олександра 
Лавриновича. За словами екс
пертів, ймовірно, конфлікт пояс

активіЗаЦіЯ ЗБорУ 
оСоБиСтих даНих УкраїНЦів 
ЗагрожУЄ їхНім правам  
і Навіть БеЗпеЦі

нюється саме боротьбою колиш
нього та нинішнього керівників 
міністерства за контроль над ба
зами даних на всіх громадян. 

Та головна проблема полягає 
в тому, що розмінною монетою у 
всіх наведених вище випадках є 
персональні дані мільйонів укра
їнців. Через надлегкий доступ, 
який може дістати до них чи не 
кожен охочий, вони перебува
ють під очевидною загрозою. 
«Персональні дані громадян 
фактично взагалі незахищені, – 
каже Кирило Ковилін. – І тут є 
кілька аспектів. Поперше, дуже 
погано напрацьована законо
давча база і недостатня кількість 
регулюючих підзаконних право
вих актів. Чинний Закон «Про 
захист персональних даних» – 
це як нелюба сирота при злій ма
чусі, бо його ухвалювали спеці
ально для окозамилювання ЄС. 
Подруге, тотальна необізна
ність людей у згаданому питанні. 
Потретє, відсутність реальної 
роботи офіційного регулятора 
галузі – Державної служби Укра
їни з питань захисту персональ
них даних. Взагалі регулятор
ний орган у цій сфері як такий 
з’явився тільки три роки тому, 
під час анонсованих Віктором 
Януковичем «реформ». Але від
тоді майже нічого не змінилося. 
Замість того щоб популяризу

вати свою діяльність і царину 
в цілому, новостворена служба 
пішла второваним бюрократич
ним шляхом – ускладнила про
цедуру реєстрації баз даних, що 

призвело лише до збільшення 
кількості непотрібних паперів. 
Насправді ж бази даних як були 
незахищені, так і є, адже від того, 
що їхні власники надіслали якісь 
відписки до Держслужби, нічого 
не змінилося. За три роки цей ор
ган виніс аж одне рішення про 
накладання штрафу в розмірі 8,5 
тис. грн за незаконне викорис
тання персональних даних». 

В умовах, що склалися, акти
візація збору особистих даних 
українців загрожує їхнім правам 
і навіть безпеці, може стати по
тужним знаряддям тиску на опо
нентів режиму чи громадських 
активістів. А весь напрям роботи 
із захисту персональних даних 
громадян залишився суто декла
ративним, для імітації діяль
ності перед брюссельськими чи
новниками, які давно вимагають 
від України навести лад у цій 
царині. За інформацією Тижня, 
нещодавно було прийнято рі
шення про ліквідацію Державної 
служби з питань захисту персо
нальних даних, натомість плану
ється створити відповідний де
партамент у межах апарату упо
вноваженого з питань прав лю
дини при Верховній Раді, яким 
на сьогодні є Валерія Лутков
ська. 

Тим часом, якщо громадя
нин дізнається про викрадення 
особистих даних, йому навіть ні
куди писати заяву з цього при
воду. До того ж він не має шансів 
домогтися якогось покарання 
для компанії чи державного ор
гану, котрий це допустив. Тобто 
на практичному рівні захистом 
особистих даних українців ніхто 
не займається. Це означає, що 
вони можуть потрапити до рук 
будького, хто має певну суму в 
кишені, й за це ніхто не відпові
датиме. 

Червоно-чорний прапор 
став офіційним символом 
львівських «карпат». Таке 
рішення ухвалило керівни-
цтво футбольного клубу

президентські вибори в азербай-
джані. Екзит-поли зафіксували 
перемогу Ільхама Алієва (понад 
80% голосів). Опозиційні канди-
дати заявили про велику кількість 
порушень



$2,7 млрд
боргу перед МВФ Україна має  
виплатити до кінця листопада  
цього року

0%
Світовий банк прогнозує, що Укра-
їна закінчить цей рік із нульовим 
зростанням ВВП. Українські неза-
лежні економісти висловлюють 
аналогічні прогнози

48,825 

млн грн
виділила Верховна Рада з бюджету 
на проведення повторних виборів 
у п’яти округах

40%  
водогонів 
перебувають в аварійному стані. 
Дані МінЖКГ

90% доріг 
у Києві непридатні для експлуатації. 
Оцінка Київавтодору 

$800 млрд
такими є економічні збитки від 
Арабської весни згідно з оцінками 
експертів британського банку HSBC

майже СерйоЗНо

Чужа влада 
За даними GfK Ukraine

(респонденти могли обирати 
кілька  варіантів відповідей)

Більшість українців вороже налаштовані до влади. Як засвідчують 
соціологічні опитування GfK Ukraine, протягом року настрої 
громадян щодо правлячої еліти істотно змінилися не на 
користь останньої. Зокрема, у так званих електо-
рально базових для регіоналів, принаймні 
донедавна, східних та південних 
областях суттєво збільшилася 
кількість негативно налашто-
ваних до влади – 60% опита-
них у цих регіонах сказали, 
що можновладці викликають 
у них ненависть, презирство і 
роздратування. Симпатія Повага Страх Бажання допомогти Співчуття Ненависть Презирство Роздратування Байдужість
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 Факти тижня 

Н
айвлучніше про бій Кличка з Повєт
кіним, із погляду його оцінки росія
нами, сказав заголовок новини на 
сайті радіо «Эхо Москвы»: «Боксер 

Владимир Кличко одержал верх над росси
янином Александром Поветкиным». Хіба 
не проглядається в цьому формулюванні ці
лий набір смислів? Наприклад, що Повєт
кін порівняно з Кличком не боксер. Чи що 
«росіянин», як і, приміром, «хороша лю
дина», – це не професія. Або, навпаки, що 
автори новини страшенно не хотіли наголо
шувати на національності Кличка.

Але не було на те ради: росіяни самі все 
зробили для того, щоб бій «Доктора Ста
левий Молот» із «Російським Витязем» ви
давався ледь не зіткненням цивілізацій. 
Справжній великоруський богатир проти 
вестернізованого малороса! Навіть занадто 
«справжній»: перед поєдинком Повєткін 
не забував наголошувати на своєму захо
пленні неоязичництвом, тож після бою 
православні коментатори поквапилися за
явити: от саме через відхід від християнства 
спортсмен і зазнав першої в професійній 
кар’єрі поразки…

А між тим усе було передбачувано. На 
відміну від Кличка Повєткін раніше не 
знав поразок, але ж і суперники були на
багато слабші, і боїв він провів у кілька ра
зів менше. Зрештою, показово, що з гоно
рарного фонду $23 млн російські органі
затори гарантували Кличкові левову 

частку – $17 млн. Тобто зрозуміло було, 
хто тут фаворит. 

Та все одно імперська пиха взяла гору. 
Російське телебачення намагалося переко
нати своїх глядачів, що «справжній росій
ський витязь» не те що має шанси, а ледь не 
приречений перемогти. Бій обставили з 
максимальною помпою. Так, були присутні 
кінорежисер Нікіта Міхалков і співак Іосіф 
Кобзон, який перед початком бою проспі
вав «Славься, Отечество» під фанеру, воче
видь, щоб гарантовано забезпечити якість 
великоруського пафосу. Здавалося, вся ро
сійська публіка в спорткомплексі «Олімпій
ський» навіть не допускала поразки свого 
боксера – інакше звідки таке розчарування 
цілком, повторимося, передбачуваним фі
аско? Хоча, можливо, істеричні крики під 
час поєдинку «Саша, не слушай судью, бей 
в пах!» і свист під час оголошення Кличка 
переможцем – це такі вияви широти росій
ської душі. 

Зрештою, Повєткін сам став заручни
ком розкрученої навколо нього істерії, яка в 
багатьох випадках зводилася до відвертого 
великоросійського шовінізму. Менеджер 
боксера Дмітрій Іванов навіть заявив про 
оскарження в суді результату поєдинку, 
програного остаточно. Є, однак, підозра, що 
єдиним результатом цих заяв стане ще 
більша кількість «фотожаб» і карикатур із 
висміюванням російської зверхності, які 
після бою заполонили інтернет. 

витязь в імперській шкурі

Нобелівська премія з медицини прису-
джена вченим зі США Джеймсові Ротма-
ну, Ренді Шекману й Томасові Зюдофу 
за відкриття, що стосуються механізмів 
регуляції міжклітинних взаємодій

Нобелівська премія з хімії дісталася Мартінові Карп-
ласу (США – Австрія), Майклові Левітту (США – Велика 
Британія – Ізраїль) та Аріє Варшелу (США – Ізраїль). Но-
белівський комітет відзначив їхні зусилля в «розвитку 
масштабних моделей складних хімічних систем»

верховна рада схвалила 
участь України в антипірат-
ських операціях Нато «оке-
анський щит» і Європейсько-
го Союзу Navfor Atalanta
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владімір пУтіН
пом’якшав щодо України
Замість традиційних останнім часом погроз російський  
лідер заговорив про вигідні кредити для 
«українських друзів», знижки на газ і на-
віть зазначив, що підписання Києвом Уго-
ди про асоціацію з ЄС «не матиме по-
літичних наслідків» для взаємин «двох 
братніх народів». Експерти вбачають у цій 
риториці початок нової гри, мета якої на-
разі не простежується.

реНат кУЗьміН
в опалі
Одіозного першого заступника генпрокурора, який доне-
давна опікувався новими кримінальни-
ми справами проти Юлії Тимошенко, пе-
ревели на посаду заступника секрета-
ря РНБО. Усунення Кузьміна з ГПУ може 
свідчити, що влада розглядає можливість 
виїзду до Німеччини на лікування Юлії 
Тимо  шенко, яка днями офіційно прийня-
ла таку пропозицію від місії Кокса – Квас-
невського. Більше про це – на стор. 10.

Сергій кУрЧеНко 
ушанований у доларах 
Колеги подарували 28-річному 
олігархові й другу «Сім’ї» пор-
трет, зроблений латвійськими 
майстрами із 5- та 50-доларо-
вих купюр. Таку інформацію та 
фото мистецького витвору ви-
клав білоруський сайт onliner.by.  
А в Україні низка ЗМІ повідо-
мила, що Курченко прикупив 
«Картель» («Деловая столица», 
«Власть денег» та ін.) –  
черговий медіа-холдинг.

НаталіЯ королевСька
зміцнює зв’язки  
на всіх фронтах
Міністр соцполітики стала кумою відра-
зу двох депутатів – регіонала, сина ген-
прокурора Артема Пшонки та позафрак-
ційного опозиціонера Сергія Міщенка.

НіколЯ СаркоЗі
поза підозрами 
У Франції суд закрив кримінальну спра-
ву проти екс-президента, якого звинува-
чували в незаконному фінансуванні ви-
борчої кампанії 2007 року. Саркозі, по-
літичний рейтинг якого навіть вищий, 
ніж у теперішнього глави держави Фран-
суа Олланда, вочевидь, повернеться у 
велику політику.

ФейС-коНтрольмайже СерйоЗНо

Чужа влада 
За даними GfK Ukraine

(респонденти могли обирати 
кілька  варіантів відповідей)

Більшість українців вороже налаштовані до влади. Як засвідчують 
соціологічні опитування GfK Ukraine, протягом року настрої 
громадян щодо правлячої еліти істотно змінилися не на 
користь останньої. Зокрема, у так званих електо-
рально базових для регіоналів, принаймні 
донедавна, східних та південних 
областях суттєво збільшилася 
кількість негативно налашто-
ваних до влади – 60% опита-
них у цих регіонах сказали, 
що можновладці викликають 
у них ненависть, презирство і 
роздратування. Симпатія Повага Страх Бажання допомогти Співчуття Ненависть Презирство Роздратування Байдужість

Яким є ваше 
ставлення 
до нинішньої 
влади? 
% опитаних, 
які мають це відчуття

2012 рік

2013 рік

3130

16
1110

66
98

44
3

1 4

12
16

29

41

Нобелівську премію з фізики отримали 
бельгієць Франсуа Анґлер та шотландець 
Пітер Гіґґс за «теоретичне відкриття меха-
нізму, який сприяє нашому розумінню по-
ходження маси субатомних частинок»

Нідерланди, під прапором яких хо-
дило судно Arctic Sunrise, затрима-
не російськими прикордонниками в 
арктиці, розпочали судовий процес 
із вимогою звільнити його та екіпаж

FIFA отримала апеляцію Федерації футболу України на 
рішення дисциплінарного комітету від 27 вересня, що 
автоматично тимчасово припинило дію санкцій проти 
нашої країни. Тож на матч вітчизняної збірної з поляками 
11 жовтня в Харкові таки будуть допущені вболівальники
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«ЄС повинен почати прямо тиснути на росію»

відомий британський журналіст, автор бестселера «Нова 
холодна війна» («New Cold War») едвард лукас у своїй статті 
пише, що найбільша зброя, яку ЄС має у своєму арсеналі, – 
скарга на зловживання росії правилами європейського газового 
ринку. крім того, ЄС повинен долучитися до візових санкцій і за-
мороження активів осіб зі списку маґнітского. 

«Росія не має бажання товаришувати із країнами, що колись 
належали до її імперії. Натомість вона їх залякує», – пише Лукас.

Проте Євросоюз, на його думку, відповідає на ці залякування 
поки що скромно. «Так, він лише висловив протест щодо тиску РФ на 
Литву, яка зараз головує в Раді ЄС, і щодо пресингу на Україну та інші 
держави Східного партнерства. Київ намагається купити газ у Братис-
лави через реверсний потік східно-західного газопроводу, щоб уник-
нути в майбутньому тиску Росії, але політичні міркування у Словач-
чині сповільнюють поки що цей процес», – за уважує Лукас.

Автор вважає, що ЄС повинен почати прямо впливати на Мо-
скву. Зокрема, підтримати протести держав із поданням скарг на 
Росію у Світову організацію торгівлі.

«Найбільша зброя, яку Європейська комісія має у своєму ар-
сеналі, – це форма скарги, яку вона готує проти гротескного зло-
вживання Росії європейським газовим ринком. Спроби вирішити 
це питання по-дружньому (передбачувано) провалилися. Коли 
з’явиться скарга (що буде скоро), вона не лише накладе штраф на 
Газпром, а й дасть змогу жертвам фіксації цін розпочати подання 
власних цивільних позовів», – вважає Лукас.

Інший фронт дій, на думку експерта, – «накладання візових 
санкцій і замороження активів, належних особам, причетним до 
смерті бухгалтера Сєрґєя Маґнітского, а також бенефіціаріям 
$230 млн шахрайської угоди щодо російських платників подат-
ків, яку він викрив».

«США взяли на себе ініціативу. Європейські країни повинні 
наслідувати цей приклад. У військовій сфері НАТО має укласти 
ширшу угоду щодо Steadfast Jazz (військові навчання країн 
Альянсу на території Польщі, країн Балтії та в акваторії Балтій-
ського моря. – ред.), наголошуючи на тому, що воно прагне до те-
риторіальної оборони своїх членів», – вважає експерт.

«російські навчання «За-
пад-2013» є ознакою великого 
воєнного сценарію»

масштаби військових навчань, 
які відбулися протягом останнього 
місяця в росії, змушують іноземних 

оглядачів бити на сполох, оскільки виходять за межі підготовки 
до звичайних антитерористичних операцій. про це пише у своїй 
статті експерт із питань радянського блоку та посткомуністич-
ного світу інституту стратегічних досліджень (СШа) Стівен Бленк.

«Російські військові тренування є важливими, оскільки вони 
показують, де, проти кого і в якій формі готується до війни РФ», – 
пише Бленк. І додає, що, попри свою назву, навчання 20–26 ве-
ресня розгорнулися від Арктики до Воронежа й одночасно в них 
брали участь усі види Збройних сил Росії.

 «За деякими західними даними, до навчань було залучено 
близько 70 тис. осіб. У цьому контексті здатність РФ мобілізувати, 
транспортувати та розгорнути таку кількість військ вказує на значне 
поліпшення можливостей її Збройних сил, особливо порівняно з 
відносно скромними 6 тис. військовослужбовців, які НАТО планує 
зібрати під час майбутніх навчань Steadfast Jazz у країнах Балтії в 
листопаді 2013 року», – стверджує експерт.

Згідно зі звітами тренувальний сценарій передбачав при-
землення на території Білорусі й атаку «балтійських терорис-
тів». Однак справжні масштаби тих операцій не обмежуються 
навчаннями «Запад-2013». «У всіх цих випадках Москва, а точ-
ніше начальник штабу генерал Валєрій Ґєрасімов, стверджу-
вала, що російські війська проводили не більше ніж підготовку 
до антитерористичної операції і вона не передбачала жодного 
конкретного ворога. Однак польські, балтійські та північні спо-
стерігачі забили на сполох із приводу навчань, оскільки «За-
пад-2013», можливо, наслідуючи приклад Лівії та Сирії, поєднав 
у великому сценарії антитерористичні операції та вуличні бої 
разом із класичним масштабним театром бойових дій включно 
з комбінованими операціями та ракетними ударами. Підтвер-
дженням цього є, зокрема, факт, який не дістав великого розго-
лосу в пресі, що в межах згаданих навчань відбулася мобіліза-
ція резервістів, а також енергетичної та транспортної інфра-
структури, міністерств у Ленінградській та Нижньогородській 
областях, що є ознакою великого воєнного сценарію», – вважає 
Стівен Бленк.

«рішення України приєднатися до 
Європи пришвидшить кінець ідео-
логії російського імперіалізму, що 
його репрезентує путін». 

президент Національного фонду на під-
тримку демократії карл Ґершман у своїй 
статті зазначає, що шантаж – найгірший ме-
тод просування економічної співпраці із су-
сідніми державами. він додає, що посткому-
ністичні сусіди росії «віддають перевагу від-
носному динамізму Європи з усіма її борго-
вими проблемами та хворобами зростання 
на противагу економіці рФ, що перебуває в 
стагнації».

Водночас Ґершман наголошує, що США, 
на відміну від ЄС, мало цікавилися тиском 

Кремля на колишні республіки Радянського 
Союзу. «Процеси, що розгортаються в Євро-
 пі, привернули мало уваги американських 
ЗМІ чи Адміністрації Обами, які здебільшого 
зайняті Близьким Сходом та ключовими грав-
цями в Азії», – пише американський експерт. 
Проте, вважає він, посткомуністичні країни 
мають великі можливості, а «також є багато 
дієвих способів, якими Вашингтон міг би їм 
посприяти».

«США повинні залучити до співпраці уря-
 ди й громадянське суспільство в Україні, Грузії, 
Молдові, щоб бути певними: процес рефор-
мування не лише сприяє торгівлі та розвит-
кові, а й створює кабінети менш корумповані 
й більш підзвітні своєму суспільству. Крім того, 
Угоду про асоціацію з ЄС потрібно розглядати 
не як закінчення, а як відправний момент, що 
уможливлює глибші реформи й справжнішу 
демократію», – вважає Карл Ґершман.

На його думку, «російська демократія 
може також виграти від цього процесу». «Рі-
шення України приєднатися до Європи при-
швидшить кінець ідеології російського імпе-
ріалізму, що його репрезентує Путін», – пише 
Ґершман.

Окрім того, він стверджує, що вже з’яв-
ляються ознаки «нового російського націона-
лізму», як-от високий результат опозиційного 
лідера Алєксєя Навального та більше не-
сприйняття Путіна на периферії, де він тра-
диційно мав високий рівень підтримки. 
Ґершман вважає, що цей рух пов’я  заний не з 
відновленням російської імперської величі, а 
з «боротьбою проти корупції та вирішенням 
серйозних економічних і соціальних про-
блем РФ. Росіяни також стоять перед вибо-
ром, і Путін може опинитись у програшній 
позиції не тільки в «традиційному закор-
донні», а й у самій Росії».

НА чАСі|інОзмі
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Європар-
ламенту  
від литви

премія Сахарова  
чи конкурси політичної краси?

м
ені не раз було соромно за своїх колег, які 
дивно обирали кандидатів на премію Са
харова – найвищу відзнаку Європейського 
парламенту для захисників та активістів у 

сфері дотримання прав людини. Премія була ство
рена для підтримки захисників прав людини або 
звільнення їх із в’язниці, а також як меседж для ре
жимів, що не надто поважають свободу слова та інші 
фундаментальні права і громадянські свободи. Од
нак нині вона втрачає колишні моральні основи та 
критерії й перетворюється на щось подібне до кон
курсу краси політиків або суто прагматичної піар
акції внутрішнього значення.
Поперше, дивує цілковита невизначеність із ви
могами до кандидатів: захисників та активістів у 
сфері прав людини не можна плутати з абстрак
тними гуманістами або благодійниками. Попри 
глибоку повагу до Альберта Швейцера та матері 
Терези, я вважаю, що їм не місце в одній компанії 
із засновниками груп сприяння виконанню Гель
сінських угод у Росії, Україні, країнах Балтії та ін
ших європейських державах. Цей факт жодною мі
рою не применшує унікального значення їхнього 
гуманізму і служби люд
ству, просто вони нале
жать до іншої категорії.
Подруге, справжньою 
загрозою для найпре
стижнішої нагороди у 
сфері прав людини та 
свободи слова стали 
спроби Євросоюзу вико
ристати премію як ілю
страцію своєї політичної 
уваги до нової дисидентської еліти або повстан
ських угруповань із проблемних регіонів і дер
жав. При цьому ЄС нехтує ліберальними погля
дами та демократичними чеснотами кандидатів.
До складу цьогорічних номінантів увійшли люди, 
чиї заслуги у царині захисту прав людини та грома
дянських свобод узагалі незрозумілі. 
Мабуть, справа Едварда Сноудена стала найбільш 
сенсаційною серед низки дивних, ба навіть приго
ломшливих новин. Делікатним і суперечливим пи
танням лишається те, ким є Сноуден: інформатором 
та захисником прав людини і громадянина чи підо
зрюваним у державній зраді в зв’язку з розкриттям 
службової таємниці.
Навіть якщо ми не погоджуємося з версією амери
канських коментаторів і політиків та відмовляємося 
вживати термін «зрадник», Сноуден, поза сумнівом, 
залишається ренегатом – людиною, яка радикально 
змінила свої лояльність і погляди. Навіть схвалення 
його вчинку не дає нам підстав називати ренегата 
захисником прав людини. Враховуючи відносини 
ексспівробітника американської розвідки з держа
вою, яка надала йому тимчасовий притулок, цей ти
тул аж ніяк не для нього. Давайте називати речі сво
їми іменами.

На власній сторінці у Facebook Ґаррі Каспаров на
писав про те, як сприймає Сноудена та його номіна
цію на премію Сахарова: «Той факт, що Сноуден 
підтримує режим Путіна, повинен дискваліфіку
вати його як кандидата на премію, названу на честь 
великого радянського дисидента Андрєя Сахарова. 
Утім, Сноудена було номіновано на цьогорічну пре
мію Сахарова. А наступного дня міністр зв’язку і ма
сових комунікацій РФ оголосив, що російська ФСБ 
(КГБ) має право прослухати будьяку розмову, про
читати будьякий електронний лист або текст і роз
глянути будьяке інше джерело комунікації без 
жодного ордера або спеціального дозволу. Гадаю, у 
Сноудена мають виникнути серйозні коментарі з 
цього приводу! Хоча сумніваюся…»
Якого біса ми використовуємо ім’я Андрєя Саха
рова, великого теоретика захисту прав людини, 
ідеолога, поборника та активіста, у цій банальній 
історії. Йдеться про демонстративне розпалю
вання антиамериканських настроїв у Європарла
менті за допомогою безглуздої справи суперечли
вого працівника американської таємної служби?
Андрєй Сахаров був людиною, яка заради ідеалів 

принесла в жертву свій 
добробут. Він міг тіши
тися статусом знамени
тості Радянського Со
юзу та генія і фаворита 
Кремля. Однак відмо
вився від усього заради 
життя дисидента, не
безпечного й незахи
щеного.
Навіть якщо забути про 

Сахарова, парадигма і дискурс щодо захисту 
прав людини перетворилися на ідеальний ін
струмент світової політики для знищення, 

делегітимізації та завдання удару радянському 
або іншим тоталітарним й авторитарним режи
мам, власне, завдяки сміливості російських, 
українських та інших східноєвропейських диси
дентів.
Вацлав Гавел, Лех Валенса, Адам Міхник ство
рили нову легітимність ЄС. Щоразу, як останній 
не в змозі реалізувати свої цілі світового гравця у 
сфері економіки або міжнародних відносин, він 
може покладатися на свій великий моральний 
авторитет, забезпечений найкращими представ
никами дисидентів зі Східної та Центральної Єв
ропи (а також із Китаю та Куби).
Справа захисту прав людини була і є, як слушно 
зауважив Майкл Іґнатьєв, вдалою сумішшю 
східної сміливості та західної організації. Саме 
тому нині слушно запитати, чи доцільно вико
ристовувати ім’я Андрєя Сахарова та його мо
ральний авторитет заради одноденних акцій, 
конкурсів краси і грубих піардемонстрацій – 
усього цього «ярмарку марнославства» європей
ських політиків. 
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випускати не можна тримати
Розв’язка у справі Тимошенко наближається і змушує нервувати 
дедалі ширше коло осіб

о
станні кілька днів світ 
знову активно обгово
рює можливе звільнен
 ня Тимошенко. 4 жов

тня Віктор Янукович перевів Ре
ната Кузьміна з посади першого 
заступника генпрокурора до 
РНБО, Пет Кокс та Александр 
Квасневський оприлюднили 
своє звернення до Януковича із 
проханням про помилування 
Тимошенко (їхній звіт у Євро
парламенті заплановано на  
15 жовтня), а сама Юлія Володи
мирівна погодилася виїхати на 
лікування, «аби не заважати під
писанню Угоди про асоціацію».

Важко не помітити за всіма 
новими фактами очевидний по
літичний контекст: термін для 
виконання Києвом умов Ради ЄС 
для підписання Угоди про асоці
ацію, висунутих торік у грудні, 
невдовзі добіжить кінця. 11 
жовт ня має відбутися фактично 
підсумковий візит єврокомісара 
з питань розширення Штефана 
Фюле до України. 7 жовтня Яну
кович зустрівся із президентами 
Німеччини, Польщі та Італії для 
обговорення перспективи під
писання Угоди про асоціацію та 
виконання необхідних умов. 
Заторк нуто було, зокрема, теми 
вибіркового правосуддя, закону 
про прокуратуру та змін до ви
борчого законодавства.

Із приводу згаданого закону 
лідер фракції ПР у парламенті 
Олександр Єфремов днями за
явив, що при наявності стосовно 
цього документа позитивних ви
сновків Венеціанської комісії він 
може бути ухвалений уже най
ближчим часом. 10 жовтня пар
ламент має розглянути закон 
про внесення змін до Конститу
ції України, що стосуються га
рантій незалежності суддів. 
Отже, усунення із ГПУ одіозного 
Рената Кузьміна, згоду колиш
ньої очільниці Кабміну на виїзд 
до Німеччини на лікування по
ряд із проханням про її помилу
вання від Кокса та Кваснев

автор:  
олесь олексієнко
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ського можна розглядати як 
прогрес у вирішенні проблеми 
Тимошенко (як найбільш знако
вого для європейців індикатора 
вибіркового правосуддя в Укра
їні). Та й сам Янукович під час 
нещодавнього візиту до США 
обіцяв визначити долю Юлії Во
лодимирівни до 21 жовтня.

Таким чином розв’язка її 
проблеми, здавалося б, набли
жається. Втім, ані влада, ані опо
зиція в парламенті не мають на
мірів щось для цього робити. 
Отож м’яч залишається на полі 
Януковича. Партія регіонів, по
силаючись на «відсутність під
став», не підтримала ініціативи 
опозиціонерів щодо заяви про 
необхідність помилування Тимо
шенко. Опозиція категорично 
відкинула «провокативні» ініці
ативи представників ПР розро
бити новий законопроект, який 
дозволив би звільнити ув’язнену. 
Мовляв, «будьяких обмежень 
щодо лікування засуджених за 
кордоном не встановлено». Та й 
підстав для помилування Тимо
шенко у Януковича досить. Від 
початку цього року, за підра
хунками Тижня, щонайменше 
10 звернень стосувалися помилу
вання експрем’єра.

Водночас не можна одно
значно сприймати цих сигналів 
за гарантії, що її таки звільнять 
або принаймні випустять на лі
кування в Німеччину до 21 жов
тня або до 18 листопада, коли 
відбудеться останнє засідання 
Ради ЄС напередодні саміту 
Східного партнерства у Вільнюсі. 
Зрештою, Кузьмін, як архітектор 
справ проти опозиціонерів та 
одіозна для європейців постать, 
може виявитися лише цапом
відбувайлом у процесі «досяг
нення прогресу» в «боротьбі» з 
вибірковим правосуддям. Поряд 
зі звільненням Філіпчука, Іва
щенка та Луценка це може стати 
складовою відкупу за те, аби 
Тимошенко таки й далі залиша
лася за ґратами.

У Януковича може бути чи
мало підстав якомога довше за
тягувати вирішення проблеми 
Тимошенко. Насамперед йому 
вигідно уникати ситуації, коли 
Євросоюз міг би його «кинути». 
Зокрема, він побоюється, що 
коли зарано її звільнить, то з 
боку ЄС можуть актуалізуватися 
інші вимоги або постане умова 
повної реабілітації засудженої з 
допуском до майбутніх виборів. 

Натомість, максимально затягу
ючи час, господар Банкової зда
тен відволікти увагу від низки 
інших пунктів і не виконати їх до 
саміту. Крім того, Янукович 
може використовувати фактор 
Тимошенко і в торгах щодо виді
лення Києву кредиту МВФ. 
Преса вже писала, ніби україн
ське керівництво досить відверто 
пропонувало Заходу викупити 
експрем’єра кредитами, ком
пенсувавши збитки, завдані її га
зовими угодами з Путіним. Не 
виключно, що й зараз тривають 
торги щодо зменшення кількості 
умов надання Україні чергової 
кредитної лінії МВФ. Напри
клад, за рахунок зняття вимог 
стосовно девальвації гривні або 
підвищення цін на газ для насе
лення. Варто нагадати, що 4 
жовтня Сергій Арбузов укотре 
втаємничено літав до США (його 
пресслужба повідомила про це 
лише 7го). 

Власне, підвішене якомога 
надовше питання Тимошенко 
дає більше можливостей і часу 
для мінімізації пов’язаних із її 
звільненням ризиків. Що піз
ніше експрем’єрка виїде за кор
дон, то пізніше вона завершить 
реабілітацію і включиться в ак
тивне політичне життя в Укра
їні. Януковичу об’єктивно ви
гідно максимально відтерміну
вати звільнення своєї політичної 
супротивниці, навіть якщо він 
вирішив її таки випустити. Тим 
часом постає питання: як відреа
гують на можливе звільнення й, 
особливо, повернення до актив
ного політичного життя Тимо
шенко Арсеній Яценюк та його 
оточення? Для фронтозмінівців 
це може означати відтискання із 
зайнятих (іще не повністю) по
зицій у «Батьківщині». Навряд 
чи Яценюк і К°, які ліквідову
вали «Фронт змін» у розрахунку 
на завоювання останньої та мож
ливість позмагатися як вису
ванці від неї за посаду прези
дента, зрадіють перспективі від
дати партію і статус кандидата в 
лідери держави Юлії Володими
рівні.

Тим більше, торги за розпо
діл посад у майбутній владі в та
кому випадку відбуватимуться 
без особливого впливу на їх пе
ребіг Яценюка, як несамостій
ного суб’єкта політики (обме
жившись трійкою Тимошенко – 
Кличко – Тягнибок). Якщо він 
усвідомить, що перетворюється 

на четвертого зайвого, а то і 
п’ятого (з урахуванням потен
ційної гри Порошенка за Луцен
кової підтримки), то, ймовірно, 
спробує відновити свою полі
тичну суб’єктність як лідер 
«Фронту змін».

А його позицію продовжу
ють слабшати. Про це свідчать 
свіжі ініціативи представників 
квоти Яценюка в «Батьківщині». 
Народний депутат від фракції 
«Батьківщина» Андрій Павелко 
написав відкритий лист Яценю
 ку із пропозицією визнати по
милкою реорганізацію «Фронту 
змін», створити правонаступ
ницю цієї партії і будувати парт
нерські відносини «з усіма опо
зиційними силами і в першу 
чергу з «Батьківщиною» в рам
ках єдиної демократичної коалі
ції». Цю заяву підтримав інший 
депутат від «Батьківщини» Во
лодимир Полочанінов, в інтер
в’ю виданню Forbes заявивши, 
що впродовж року з Яценюком 
обговорювали питання про не
доречність ліквідації «Фронту 
змін». «Але ми не були почуті». 
Аналогічне звернення до Арсе
нія Петровича написали також 
депутати місцевих рад усіх рівнів 

Дніпропетровської та Запорізь
кої областей, обраних свого часу 
від «ФЗ». 7 жовтня вони оголо
сили про створення нового по
літичного проекту. Наразі все це 
бачиться підготовкою до черго
вої хвилі «тушкування» «фрон
товиків» у перспективі посла
блення вимог до кількості членів 
депутатських груп. Водночас не 
можна виключати, що в разі 
втрати перспективи у «Батьків
щині» після звільнення Тимо
шенко (а жодних формальних 
зобов’язань перед Яценюком 
партія не брала) він справді буде 
змушений шукати себе у віднов
леному в той чи той спосіб 
«Фронті змін». Зрештою, «старі 
бютівці» вже давно не прихову
ють, що чекають лише на звіль
нення попередньої лідерки. 

41 (309) 11–17.10.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|11

справа тимОшенкО|поліТИКА

підвіШеНе Якомога  
довШе питаННЯ 
тимоШеНко даЄ БільШе 
можливоСтей длЯ 
міНіміЗаЦії пов’ЯЗаНих  
іЗ її ЗвільНеННЯм риЗиків



автор: 
костянтин 
Скоркін, 
луганськ

Сезон політичної шизофренії

д
епутат погрожує журналістці прокляттям 
тамплієрів, вимагаючи зняти із сайта кри
тичний матеріал, при цьому хизуючись осо
бливими зв’язками з Люцифером. Цей епі

зод із політичного життя Луганська, що, на пер
ший погляд, скидається на фейкову новину, добре 
відображає нинішні настрої партійних «еліт» 
міста. 
Депутат обласної ради від ПР Арсен Клінчаєв – 
автор цієї химерної заяви – не вперше демон
струє ексцентричні методи політичної боротьби. 
Тривалий час він ретельно виконував для регіо
налів брудну роботу: бився з політичними опо
нентами, навіть у залі засідань ВР, куди його екс
портували як перевіреного бійця, відкривав га
небний пам’ятник жертвам ОУН – УПА на Луган
щині та цілковито бла
зенський Музей жертв 
Помаранчевої револю
ції. Клінчаєв паплю
жив білборди Тимо
шенко під час прези
дентської кампанії 
2010го, а влітку цього 
року особисто нама
гався викинути з ва
гона опозиціонерів, які 
їхали до Києва на ак
цію «Вставай, Укра
їно!». Влас не, про все це і йшлося в матеріалі 
журналістки Яни Осадчої, який викликав та
кий гнів у депутата, що він був змушений 
звернутися по допомогу до Князя Темряви. 
Говорити про цю історію не було б сенсу, якби за 
дивакуватою витівкою Клінчаєва не крився пев
ний політичний бекграунд. Зараз на Луганщині 
постали досить похмурі часи для місцевого істе
блішменту, представники якого так чи так 
пов’язані з правлячою партією. Впродовж бага
тьох років вони вибудовували своє політичне 
кредо довкола двох речей: непохитної ідеологіч
ної відданості своєму лідерові, нинішньому пре
зиденту, та створення такої собі «москвофіль
ської» платформи в межах ПР. Поки обидва век
тори збігалися, місцева «регіональна» еліта по
чувалася досить упевнено. З благословення міс
цевої влади тут завжди процвітали русофільські 
організації різного ступеня радикалізму. Тоді як 
проукраїнські та проєвропейські сили всіляко 
цькувалися на рівні офіційної пропаганди. 
Донедавна в Луганську вітали проведення фору
мів із почесними гостями на кшталт одіозного 
українофоба Константіна Затуліна чи кремлів
ського політолога Серґєя Маркова. Але раптом 

ситуація змінилася – Янукович рішуче повернув 
у бік Європи. Луганські регіонали мали вирішу
вати, чим треба пожертвувати: непохитною ло
яльністю чи своїми «москвофільськими» симпа
тіями. Останні події продемонстрували – при
хильність до партійного курсу переважила любов 
до «старшого брата». Ніякої дієвої проросійської 
фронди в Луганську не з’явилося. Регіонали 
майже одностайно присягнули новому курсу, не
мов прямували ним завжди. 
Однак куди сховати терабайти пропаганди, яку 
місцеві представники ПР виливали на голови лу
ганчан, куди подітися від власних слів? Як бути, 
коли ще півроку тому ти соловейком зали
вався про переваги дружби з Росією, аж раптом 
виявилося, що насправді Партія регіонів веде кра

їну до Європи? Тут 
уже тхне шизофренією 
в окремо взятому пар
тійному осередку. 
Заручником цієї ситуа
ції й став Арсен Клін
чаєв. За два тижні до 
окультного скандалу 
він засвітився в прези
дії місцевого форуму 
«Украинского выбора» 
поруч із Медведчуком 
та Ґлазьєвим. Стати ке

рівником луганської ініціативної групи 
«Украинского выбора» в умовах, коли офі
ційні особи Луганщини відсахнулися від 

Медведчука немов від чумного, а російські «екс
перти» під час форуму порівнювали президента 
Януковича з «юдою Мазепою», – це справа дуже 
ризикована. Чи з власної волі Клінчаєв кинувся 
на амбразуру? Навряд чи, найімовірніше, його 
спрямували туди «старші товарищі», щоб мати 
свою людину в проекті Медведчука. «Партия ска
зала «надо» – комсомол ответил «есть». 
Але що робити такому камікадзе, коли свої ж 
потім і «пред’являть за базар»? Залишається 
одне: вдавати неадекватну людину, оголосити 
себе тамплієром, викликати Люцифера, накла
дати прокляття на журналістів (розуміючи, що 
дика витівка одразу набуде розголосу). Як казав 
бургомістр зі стрічки «Вбити Дракона»: «Ким я 
був за влади Дракона? Звичайним божевільним. 
Ви прислужували, а я хворів душею». Тож ба
гато хто з луганських регіоналів потайки за
здрить буйному Арсену, адже такої розкоші, 
як можливість прикидатися психічно хворим 
у часи крутої зміни політичного курсу, в них 
немає. 

ЗараЗ На лУгаНщиНі 
поСтали доСить похмУрі 

ЧаСи длЯ міСЦевого 
іСтеБліШмеНтУ,  

відомого Своїми 
«моСквоФільСькими» 

СимпатіЯми

Луганські регіонали майже одностайно присягнули 
новому курсу партії, пожертвувавши любов’ю  
до «старшого брата»

12|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 41 (309) 11–17.10.2013

погляД|



14–18 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):
14 жовтня, 18:00 – презентація книжки Андрія Чуткого «На перехресті 
торгових шляхів. Нариси з економічної істор� України». Спільно 
з видавництвом «Темпора».
15 жовтня, 18:00 – презентація збірок Ірини Савки «Осиний мед 
дикий» та Мар’яни Савки «Пора плодів і квітів». Спільно 
з Видавництвом Старого Лева.
16 жовтня, 18:00 – відкрита лекція Кирила Галушка «СТАРА-НОВА 
ІСТОРІЯ: на що буде схожа нова національна історія України 
у ХХІ столітті?».
17 жовтня, 18:00 – зустріч із Володимиром Яворівським. 
Презентація книжки «Лягти! Суд іде...».
18 жовтня, 18:00 – проект «Ukrajinci – čtěte»: Ірина Цілик читає 
Квєту Леґатову. Спільно з Чеським центром у Києві.

Львів (просп. Свободи, 7):
16 жовтня, 18:00 – презентація книжки Руслана Гуменюка «H²O». 
Спільно з літературною агенцією «Піраміда».
17 жовтня, 18:00 – презентація книжки Богдана Коломійчука 
«Людвисар. Ігри вельмож». Спільно з видавництвом «Фоліо».
18 жовтня, 18:00 – зустріч із Мартіном Гашеком, правнуком 
Ярослава Гашека. Спільно з Генеральним консульством Республіки 
Чехія та «Чеською бесідою» у Львові.

Харків (вул. Сумська, 3):
15 жовтня, 18:30 – презентація книжки Олега Коцарева «Котра 
година». Спільно з видавництвом «Електрокнига».
16 жовтня, 19:00 – дискусія «Нема на світі війни, яка нас не 
стосується».

17 жовтня, 16:00 – зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом 
Австр� в Україні Вольфом Дітріхом Гаймом та першим заступником 
голови правління Райффайзен банку Аваль Ґергардом Бешем. 
Презентація книжки «Українсько-австрійські зустрічі». Спільно 
з Австрійським культурним форумом.
17 жовтня, 18:30 – презентація книжки Макса Кідрука «Твердиня». 
Спільно з видавництвом «К. С. Д.».

Вінниця (вул. Соборна, 89):
14 жовтня, 18:00 – презентація роману Василя Пастушини 
«Зелені кролики». Спільно з видавництвом «Твердиня».
15 жовтня, 18:30 – зустріч із Семеном Глузманом. 
16 жовтня, 18:00 – презентація романів Дари Корній «Зворотний 
бік світла» та «Зірка для тебе». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».
17 жовтня, 18:00 – відкрита лекція Ірини Ігнатенко «Тілесність 
та сексуальність у традиційній культурі українців». Спільно 
з видавництвом «Дуліби».
18 жовтня, 18:00 – історичний клуб «ХроноТоп». Дискусія 
«Волинь – Поділля 1943. Відома і невідома історія». Спільно 
з Вінницьким регіональним центром інформац� «Креатив» 
та спільнотою «Історія Вінниці».



автор:  
роман малко

хто НаС 
ЗахиСтить

Українську армію лише гроші вже не 
врятують – потрібна радикальна 
зміна військової моделі 

Ч
и то на тлі непорозумінь із 
«довічним стратегічним 
партнером» Росією, чи то у 
зв’язку з останнім призо

вом, але в Україні нарешті заго
ворили про проблеми армії. Зо
крема, у Комітеті Верховної Ради 
з питань національної безпеки і 
оборони 7 жовтня відбувся кру
глий стіл «Загрози воєнній без
пеці та проблеми реформування 
Збройних сил України», ініційо
ваний заступником голови комі
тету Юрієм Сиротюком (ВО «Сво
бода») за участю представників 
Міністерства оборони, експертів 
із безпекових та оборонних пи
тань, офіцерів ЗСУ, військових 
аташе Франції, Литви, Естонії та 
Угорщини. 

Не те щоб про згадані вище 
проблеми раніше зовсім не гово
рили. Рік тому, наприклад, у сті
нах ВР відбулися парламентські 
слухання «Про стан та перспек
тиви розвитку Воєнної організації 
та сектору безпеки України», де 
було напрацьовано цілий пакет 
рішень і рекомендацій для уряду. 
Результат виявився більш ніж пе
редбачуваний. На сьогодні жоден 
із пунктів так і не було втілено в 
життя. Схоже на саботаж? Але та
кий, що триває вже понад 20 ро
ків. Більшість експертів із різних 
науководослідних чи навколоар
мійських структур б’ють на сполох 
і констатують, що є всі підстави 
назвати стан армії критичним. Їй 
потрібна негайна реанімація… 

У це важко повірити, але ще в 
1990му загальна вартість вій
ськового майна, яке мало діста
тися у спадок від радянської армії 
українській, за даними Британ

ського Королівського інституту 
стратегічних досліджень, озвуче
ними під час круглого столу екс
нардепом, полковником Спілки 
офіцерів України В’ячеславом Бі
лоусом, становила $89 млрд, у 
1993му – $32,7 млрд, 1995му – 
$25 млрд. Скільки на сьогодні 
«коштує» українське військо, 
можна лише здогадуватися, адже 
інформація більш ніж секретна. 

Якщо Завтра 
грУЗіЯ-2008…
Фахівці з Міністерства оборони, 
а також наближені до нього екс
перти переконують, що зараз 
жодні серйозні протистояння, 
які можуть вилитись у збройний 
конфлікт, Україні не загрожу
ють, а тому панікувати, мовляв, 
не варто. Українці можуть почу
ватися безпечно, ніхто не має на
міру на нас нападати, а міжна
родні договори гарантують нам 
допомогу в разі потреби. Рефор
мування армії триває. Не так 
швидко, як хотілося б, але на те є 
свої вагомі причини, в основі 
яких вічний брак коштів. Було б 
гідне фінансування, то і ре
форми вже давно завершилися 
б, і українці пишалися б своєю 
професійною, боєздатною ар
мією. Тож, зважаючи на всі про
блеми, ми й так багато чим мо
жемо похвалитися. От хоча б 
участю в антипіратській кампа
нії біля берегів Сомалі. 

Такий оптимізм був би вар
тий похвали, коли б не прихо
вував у собі серйозну загрозу. 
Чимало військових експертів, 
зокрема командувач ВМС Укра
їни в 2006–2010 роках Ігор Те
нюх, вважають, що в цьому деся
тиріччі є велика ймовірність гло
бального воєнного конфлікту 
(див. стор. 16), у який може 
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бути втягнута позаблокова Укра
їна. При цьому не варто виклю
чати непередбачуваних дій 
країнсусідів. Приклад – втор
гнення російських військ на те
риторію Грузії 2008го. Нато
мість, як стверджують джерела в 
Ген штабі, такі руїна, безвладдя і 
відчай у цій структурі не пану
вали ще ніколи. Найвищі вій
ськові чини буквально розводять 
руками, чесно зізнаючись, що не 
знають, як і що робити. У них 
відсутнє елементарне бачення 
можливих варіантів вирішення 
проблеми. Фахівці, які розумі
ються на деталях і не мають при
чин приховувати правду, наголо
шують, що до 2015 року спливає 
встановлений термін служби 
всіх основних видів озброєння.  
А це означає, що й без того ма
лобоєздатне українське військо 
взагалі не матиме чим воювати. 
Здійснити переозброєння за та
кий короткий час та ще й без не
обхідних для цього коштів нере
ально. Створити професійну ар
мію також. Мало хто готовий 
йти служити за копійки, тож на
вряд чи військо поповниться 
справжніми професіоналами 
(див. стор. 16, 20).

З нинішніми підходами до 
армії за кілька років захищати 
Україну буде нікому і нічим. 
Єдиними боєздатними одини
цями можуть виявитися силові 
спецпідрозділи, на які нинішня 
влада (що, схоже, поставила за 
мету вибудувати поліцейську 
державу) зробила ставку і які 
відповідно фінансує не за за
лишковим принципом, як ЗСУ. 

де вихід, аБо клаСиЧНе 
«що роБити»?
Парадоксально, але факт: песи
місти, які переконують, що все 
дуже і дуже погано, на відміну 
від оптимістів, котрі як діти раді
ють виходу в море одного бойо
вого корабля і кільком гелікоп
терам, які все ще літають, вихід 
знають. І вбачають вони його аж 
ніяк не в реформуванні.

Зокрема, на думку багатьох, 
потрібно зробити дві речі: ство
рити зовсім іншу модель війська, 
яке посправжньому буде здатне 
захищати країну в разі зовнішніх 
загроз. Але насамперед необ
хідно відмовитися від ілюзій. 
Небезпека для країни існує по
стійно, наголошують військові 
експерти. Не в далекій перспек
тиві й не тоді, коли ми встигнемо 

до неї підготуватися. Геополі
тичне становище України, 
умовна нейтральність і позабло
ковість, внутрішні негаразди і 
загальна нестабільність у світі 
змушують бути готовим захис
тити себе в будьяку хвилину. Ес
калація конфлікту забирає 
кілька години, а ось побудова 
ефективної системи оборони по
требує років важкої праці й ве
ликих та, головне, ефективних 
витрат. 

Нині, за словами експертів, 
армія щороку потребує щонай
менше 25–30 млрд грн, аби бо
дай зберегти свій нинішній по
тенціал. Але навіть цього міні
муму вона не отримує. Фахівці 
переконані, що варто відмови
тися від залишкового принципу 
фінансування ЗСУ. Натомість 
треба не просто встановити, що 
їх фінансування має відбуватися 
на рівні певного відсотка ВВП, а 
й дотримуватися цього, як ро
блять у більшості країн, що ма
ють сильну і боє здатну армію. 
Ідеальна цифра, за словами вій
ськових експертів, які врахову
ють потребу повного переосна
щення ЗСУ і необхідність подо
лання їх відставання від армій 
державсусідів, мала б становити 
близько 5% ВВП, але, зважаючи 
на традиційні бюджетні дефі
цити, військо повин не отриму
вати хоча б 2%. Більше країна 
нині не потягне. 

Утім, фахівці наголошують, 
що в нинішніх умовах навіть роз
мір грошового забезпечення не є 
принциповим. Хоч би скільки ви
діляли, велика частка з того все 
одно буде вкрадена. Потрібна ра
дикальна зміна військової сис
теми і структури. Наприклад, 
пропонується розділити Гене
ральний штаб ЗСУ та Міністер
ство оборони, які часто дублюють 
функції одне одного. Перший 
має займатися бойовими за
вданнями, а друге, умовно ка
жучи, менеджерськими і госпо
дарськими. Мовляв, це дасть 
змогу не лише знизити рівень ко
рупції, а й навести банальний по
рядок в армії.

Натомість відмова від щоріч
ного призову на нинішньому 
етапі є серйозною помилкою, вва
жають більшість експертів, але й 
існування його в старому вигляді 
також неприпустиме. Армія на
йманців, хоч би якою професій
ною вона була, зважаючи на неве
ликий особовий склад, не зможе 

захистити країну в разі військо
вої агресії, тому в багатьох краї
нах створюють так зване на
родне ополчення чи резерв.  
Зокрема, деякі фахівці переко
нані, що Україна мала б пере
йняти досвід Швейцарії, де збере
жено загальний призов на службу 
з постійно діючою системою вій
ськових вишколів. Тамтешня ар
мія складається з невеликої групи 
професійних військових (22 тис.), 
підкріпленої 1,7 млн резервістів, 
яких щороку призивають на кіль
катижневі збори запасу. Фак
тично за кілька годин до зброї на 
захист своєї території може стати 
більш ніж мільйонне військо, до
бре навчене і непогано озброєне. 

Зрештою, більшість військо
вих та експертів одностайні: щоб 
забезпечити територіальну ці
лісність, Україні потрібно як

найшвидше інтегруватися до 
НАТО. Позаблоковість дорого 
коштує і в українських реаліях 
не здатна гарантувати безпеку 
країні. Знову ж таки досвід Грузії 
2008 року красномовно підтвер
див цей факт (див. стор. 22). 

СправжНЯ ЦіНа питаННЯ
Очевидно, що будьяку, навіть 
найважчу, проблему можна ви
рішити. Не є безнадійною і си
туація з українським військом. 
Так, армія деградує (див. стор. 
22), але навіть на цьому тлі є 
підстави для оптимізму. Рівень 
патріотизму серед українців не
впинно зростає, майже поло
вина дорослого населення 
країни готова захищати свою 
державу зі зброєю в руках у 
разі виникнення відповідної 
загрози (результати серпне
вого дослідження Соціологіч
ної групи «Рейтинг»). Нині 
потрібна лише державна воля, 
кажуть бойові офіцери, щоб 
українці справді могли пиша
тися своїм військом, але про
тягом 22 років незалежності її 
якраз і немає. 
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У НиНіШНіх Умовах роЗмір 
гроШового ЗаБеЗпеЧеННЯ 
армії вже Не Є 
приНЦиповим питаННЯм. 
хоЧ Би Скільки виділЯли, 
велика ЧаСтка З того вСе 
одНо БУде вкрадеНа



контрактна армія: 
поза стандартами  
та поза блоками

Н
а початку осені ухвалено 
чергову Державну комп
лексну програму рефор
мування та розвитку 

Збройних сил України. Тепер – 
до 2017 року. Власне, за довжи
ною переліку різноманітних 
військових починань наша кра

їна серед світових лідерів. А ще 
вона однозначний чемпіон світу 
за кількістю провалених тих са
мих оборонних програм: весь 
час реформаторські експери
менти над армією жили на па
пері; декларовано було амбі
ційні плани, яких не викону

вали й на чверть. Кожен новий 
документ ставав не чим іншим, 
як відтермінуванням попере
днього. Армія тим часом зали
шалася в стагнації.

Про низку стратегічних 
змін, що чекають на військо 
згідно з останнім проектом «Ар
мія2017», можна судити з неба
гатослівних, однак рішучих заяв 
міністра оборони Павла Лебе
дєва (загалом текст документа 
для широкого загалу поки що 
лишається закритим). Квінте
сенція програми – невідворот
ність створення в Україні про
фесійної армії. Зокрема оста
точно скасовують призов: комп
лектування Збройних сил пере
йде повністю на контрактну 
основу. Офіційно заявлено, що 
наступного року до армія вже 
братимуть виключно контрак
тників. 1 жовтня в Україні стар
тував останній призов на стро
кову службу. Відбудеться сут
тєве скорочення особового 
складу, що в ідеалі має забезпе
чити формат компактного, ви
сокопрофесійного й добре за
безпеченого війська. У планах: 
2017 року лави ЗСУ налічувати
муть до 122 тис. осіб, із яких 

автор: 
володимир 

копчак, 
Центр 

досліджень 
армії, 

конверсії та 
роззброєння

Нова програма реформування та розвитку 
Збройних сил України передбачає перехід на 
контрактну армію вже від 2014 року й помітне 
скорочення особового складу.  
Однак схоже, що під акомпанемент гарних гасел 
про покращення обороноздатності країни  
на людях у погонах банально зекономлять 
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1 
жовтня в Україні 

стартував останній 
призов на строкову 

службу

Задекларовано, 
що до 2017 року 
чисельність ЗСУ 
скоротиться від 

180 тис.
 до 

122 тис.
 осіб
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близько 70 тис. – це бойові час
тини та підрозділи і 50 тис. – 
частини забезпечення. Для ро
зуміння масштабів і якості ско
рочення зазначимо: на сьогодні 
загальна чисельність захисників 
нашої держави, за різними 
оцінками, становить близько 
180 тис. осіб із явним перекосом 
у бік забезпечення: 100 тис. 
проти 80 тис. бойового складу. 
Але цим гіпотетичні позитиви 
від змін у війську поки що й об
межуються. До того ж оборон
ному відомству завжди обіцяли 
багато, і так само постійно були 
проблеми з виконанням.

ілЮЗіЯ СамодоСтатНоСті
Зрештою, незрозуміле головне 
доктринальне питання – за
вдання національних Збройних 
сил «формату 2017». Звичайно, 
такі пункти сформулюють, не 
раз лунатимуть добре відомі 
гасла на кшталт «Збройні сили 
спроможні…», та от наскільки 
армія нового зразка буде готова 
утілити їх у життя?

Адже задеклароване скоро
чення ЗСУ відбувається всупе
реч законодавчо затвердженому 
позаблоковому статусу дер
жави. Нагадаємо, що від 2010 
року зовнішні та внутрішні прі
оритети українські високопоса
довці формують за удосконале
ним на хвилі «політичного пе
реможного куражу» Законом 
«Про засади внутрішньої і зо
внішньої політики», який по
збавляє країну права бути чле
ном будьяких військово
політичних союзів. Але, схоже, 
на державному рівні у планах 
зменшення армійських лав зо
всім не враховано позаблоковості, 
яка передбачає значно суворіші 
вимоги щодо забезпечення обо
роноздатності країни виключно 
власними силами. Будьяка 
слабка позаблокова країна тради
ційно не має справжніх союзни
ків: раз по раз можуть хіба що си
туативно збігатись інтереси. У ви
падку з Україною останні ілюзії 
щодо ціни гарантій, даних їй ядер
ними державами 1994 року під 
час бездумної відмови тодішнього 
вітчизняного керівництва від 
ядерної зброї, мали б розвіятися 
ще у 2003му («битва за Тузлу» з 
Росією) або у 2009му (газове про
тистояння з нею ж таки).

Маємо колізію: ухвалили де
юре позаблоковий статус (а де
факто поставили «шлагбаум на 

шляху до НАТО» на догоду насам
перед тим, хто тепер в істериці ти
ражує страшилки про асоціацію з 
ЄС), а через три роки вирішили 
будувати «компактну професійну 
армію європейського зразка», 
сама природа існування якої пе
редбачає членство у Північноат
лантичному Альянсі. І це при 
тому, що за дужки винесено дис
баланс між чисельністю особового 
складу Збройних сил та МВС (у 
структурі якого нині понад 320 
тис. осіб) – у пропорції, що прита
манна поліцейській державі.

Усе це наводить на думку, що 
під акомпанемент гарних гасел 
планують банально заощадити на 

оборонних статтях. Та чи вдасться 
це і, якщо так, то яких економіч
них і соціальних катаклізмів че
кати?

Отже, основою нової профе
сійної армії повинні стати контр
актники. Держава має створити 
молодим людям мотивації для 
приходу на договірну службу: від 
грошового та житлового забезпе
чення, соціального пакета до 
можливості відпрацьовувати свої 
фахові навички на нових зраз
ках озброєння й техніки. Вод
ночас має бути відповідне 
національнопатріотичне вихо
вання. Тобто глибокого вдоско
налення потребує система залу

Підготовка 
висококласного 

льотчика 
обходиться в 

суму від 

$3,4 
млн

 до понад

 $7,8 
млн

Кожні

 10–14 
років 

вартість 
закупівлі ОВТ 
подвоюється

Щороку на 

10%
 зростає вартість 

ремонту й 
модернізації ОВТ, 

на 

9%
 знижується рівень 

боєздатності 
військових частин 

унаслідок 
вичерпування 

ресурсу, 
морального й 

фізичного старіння 
комплексів та 

зразків озброєння й 
військової техніки
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1463–
2926 
грн

 – нижче 
середньої 

заробітної плати 
по країні



чення на військову службу: в ар
мії служити має бути цікаво й 
вигідно. Тільки тоді підуть за 
покликанням, а не через безви
хідь. Усе це – завдання загаль
нодержавного масштабу, що 
перебувають у компетенції 
уряду, а не виключно оборон
ного відомства. Сьогодні гро
шове утримання контрак
тника Збройних сил України 
коливається в межах 1463–2926 
грн. Це нижче за середню заро
бітну плату в країні. Можна очі
кувати, що незабаром з’явиться 
цілий потік реклами служби за 
контрактом із паралельним 
роздаванням чергових обіця
нок суттєво збільшити ви
трати на військових. Полі
тична кон’юнктура цьому 
лише сприяє, адже президент
ська кампанія вже фактично 
стартувала.

На першому етапі можна на
віть очікувати паломництва до 
контрактної армії, зважаючи на 
високий рівень безробіття серед 
молоді, особливо у сільській 
місцевості. Однак на довшу дис
танцію залишається загроза від
току кадрів із війська через роз
чарування. Популізм, із яким 
традиційно підходили до армії в 
роки незалежності, й не підкрі
плені ресурсами обіцянки мо
жуть дорого обійтися державі. З 
часом не виключена ситуація, 
коли армійський професіона
лізм узагалі вихолоститься через 
відсутність військовослужбовців
контрактників, що служать три
п’ять і більше років. Можливий 
зворотний ефект, коли бюджет на 
довгі роки буде обтяжений фінан
суванням недешевого найманця, 
який на практиці служитиме не 

набагато більше за призовника. В 
армію ітимуть за принципом «на 
безриб’ї…». Про яку обороноздат
ність у такому випадку мова?

Про майбутні параметри фі
нансового забезпечення нових 
контрактників відомо лише по
верхово й на рівні декларацій. 
Звісно, не можна сприймати 
всерйоз минулорічні заяви на
чальника Генерального штабу 
про зарплату в еквіваленті $750–
800 вже від 2014 року. Водночас 
реальніше держбюджетові буде 
впоратися із серпневими обіцян
ками міністра оборони. За його 
версією, на 1 липня 2014го гро
шове утримання, наприклад, 
стрільцяконтрактника станови
тиме 3005 грн, командира відді
лення – 3641 грн, командира 
танка – 4340 грн. Має вирости й 
оклад офіцерів. Молодому лейте
нанту – командирові взводу на 
старті обіцяють 5243 грн. Під ви
бори ці зарплати, може, й будуть 
забезпечені. Але наскільки вони 
адекватні, якщо, наприклад, ро
сійський лейтенант віднедавна 
може розраховувати на міні
мальний місячний дохід обся
гом 50 тис. рублів (близько 
$1,6 тис.), а офіцер «компактної 
професійної армії» Німеччини 
отримує від $4 тис.

Ще одна потенційна про
блема: куди за такого масштаб
ного скорочення подіти звільне
них у запас? Багато хто з людей у 
погонах не вельми пристосова
ний до цивільного життя, адже 
вчився й уміє лише захищати 
Батьківщину. За прогнозами, в 
період 2013–2017 років зі Зброй
них сил та інших військових 
формувань буде звільнено 
близько 42 тис. осіб. Із них ма

тиме право звернутися до дер
жави по адаптаційні послуги 
(вислуга 10 і більше років) 21 тис. 
Попередні підрахунки показу
ють, що на ці заходи потрібно від 
100 млн грн. Але сумнівно, що 
такі гроші виділять і витратять 
за прямим призначенням, коли 
зважити, що на 2013 рік у межах 
бюджетної програми «Підви

щення кваліфікації робітників 
органів соціального захисту і со
ціальної адаптації військовос
лужбовців, звільнених у запас» 
передбачено аж (!) 50 тис. грн.

До того ж функції соціальної 
та професійної адаптації військо
вослужбовців запасу передано від 
Міноборони до Міністерства соці
альної політики. Чи впорається 
відомство пані Королевської (на
віть при сильному бажанні) із та
ким напливом колишніх бійців, 
якщо цим питанням опікується 
один відділ із шістьох працівни
ків у складі Департаменту соці
ального захисту постраждалих від 
Чорнобильської катастрофи та ін
ших категорій (де військовослуж
бовці значаться в категорії 
«інші»)? Є реальна загроза, що 
забута державою залишиться ве
лика кількість армійців. Частину 
їх, звісно, абсорбують так звані 
охоронні структури українських 

Збройні cили вже  
вичерпали можливості  
підтримання боєздатності  

«косметичним 
ремонтом»
ігор тенюх, команду-
вач вмС України (бе-
резень 2006-го – бере-
зень 2010-го):

– На жаль, є підстави 
погодитися з експертами, які вважають, 
що вже в нинішньому десятилітті можли-
вий глобальний воєнний конфлікт: під-
ґрунтя існує, достатньо лише поштовху 
для реалізації намірів. Значно посили-

лася мілітаристська політика Росії: активі-
зується (вперше за 20 років) її присутність 
у Перській затоці та Середземному морі, 
робляться кроки з переозброєння армії та 
флоту, жорсткіше вибудовується її полі-
тика стосовно субординації пострадян-
ських країн (інтервенція в Грузію 2008 
року) і, зокрема, України. На офіційному 
рівні лунають заяви щодо можливість ви-
користання ядерної зброї, про вихід із 
міжнародних домовленостей у сфері об-
меження та скорочення озброєнь. Голо-
вними генеруючими чинниками зрос-
тання загрози безпеці нашої країни є над-
критичне зниження обороноздатності, 
що може бути використане для тиску на 
неї, та наявність неврегульованих про-
блемних питань, пов’язаних із тимчасо-
вим перебуванням Чорноморського 

флоту Російської Федерації на території 
України, недосконалість договірно-
правової бази в цій сфері. Усе це зумов-
лює об’єктивну необхідність невідклад-
ного зміцнення бойової готовності та бо-
єздатності ЗСУ.
Ситуація в оборонній сфері України кри-
тична. Головна проблема її Збройних сил 
– що вони не включені в державну сис-
тему стримувань і противаг. Провідну 
роль тут відведено МВС, СБУ, прокура-
турі. Водночас ЗСУ для керівництва дер-
жави, для політиків є надлишковим еле-
ментом із погляду їхніх власних інтересів. 
Безвихідь ситуації в тому, що Збройні сили 
вже вичерпали можливості підтримання 
боєздатності «косметичним ремонтом». 
Насторожує недостатня обґрунтованість 
підходів до визначення їхнього складу, зо-
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За п’Ять років ЧиСлеННі 
ЗБройНі Сили УкраїНи, 
може, й перетворЯтьСЯ  
На компактНУ арміЮ, але 
в кращомУ раЗі оСНащеНУ 
«СекоНд-хеНдом» 

2011 рік був 
завершальним для 

Державної 
програми розвитку 

Збройних сил 
України на 2006–
2011 роки. Понад

50%
 заходів 

залишилися 
невиконаними, 
нарощування 

бойового 
потенціалу військ 

не відбулося, 
плани з 

відновлення, 
закупівлі та 

модернізації ОВТ 
реалізовано на

26%



бізнесменів та олігархів, які вже 
обросли багатотисячними «вій
ськовими формуваннями», що 
цілком можна розглядати як за
грозу національній безпеці. Вод
ночас чимало незатребуваних 
колишніх військовиків, які, 
окрім іншого, вміють поводи
тися зі зброєю, просто опиниться 
на вулиці. А це ще одна реальна 
загроза.

Є ще й «квартирне питання» 
– найгостріша соціальна про
блема для військовослужбовців 
ЗСУ, як для пенсіонерів, так і для 
тих, що залишаються в строю. У 
самому лише Київському гарні
зоні на помешкання чекають по
над 8 тис. нинішніх і колишніх 
офіцерів.

ілЮЗіЯ проФеСіоНаліЗмУ
Тривалий час, розбудовуючи вій
сько нового формату, в Україні 
плутали поняття. Зокрема, пере
ходом від строкової служби до 
контрактного принципу комп
лектування особовим складом 
підмінено поняття власне профе
сіоналізму армії. Ці речі аж ніяк 
не завжди тотожні. Підготовле
ний і висококваліфікований пер
сонал безвідносно до способу на
бору плюс оснащення сучасними 
озброєнням і технікою – ось два 
базиси, дві головні ознаки справді 
фахової армії. Інакше кажучи, 
нині говорити варто не про контр
актну армію як таку, а про армію 
професійно навчених людей, ко
трі щодня займаються відповід
ною підготовкою і експлуатують 
нові або принаймні модернізо
вані бойові машини. Утім, плано
вих, а не поодиноких надходжень 
нової техніки в найближчій пер
спективі не буде. На папері, як за

вжди, на переозброєння відво
дять майже фантастичні для 
українських реалій кошти. Однак 
цього року на закупівлю нових 
зразків зброї оборонним бюдже
том передбачено лише 900 млн 
грн, тоді як, за найскромнішими 
підрахунками, для якісного пере
оснащення армії потрібно не 
менш ніж $500 млн щороку з ви
ходом на $1,2 млрд у 2017му, на 
який заплановано масове поста
чання нового озброєння у ЗСУ, 
зокрема й того, над яким 
дослідноконструкторські колек
тиви працюють нині. Але, як на
вчає наша новітня історія, коштів 
у таких обсягах не виділятимуть.

Немає аніякісінької визна
ченості із трьома військовими 
«довгобудами»: окремими дер
жавними програмами зі ство
рення багатофункціонального 
ракетного комплексу «Сапсан», 
військовотранспортного літака 
Ан70 і проекту «Корвет». Від 
«Сапсана» військові нещодавно 
просто відмовились (виявля
ється, багато років державні ко
шти витрачали марно, на виході 
– нуль; цікаво, хтось за це відпо
вість?). А комплекс, зауважмо, 
мав стати чи не єдиним для 
країни саме позаблокового ста
тусу інструментом стримування 
можливої військової агресії. Ан
70 виявився черговою розмін
ною монетою в політичному 
протистоянні з Росією (само
стійно забезпечити замовлен
нями розробника в особі ДП 
«Антонов» задля завершення 
програми Україна фізично не в 
змозі). Перше судно за проек
том «Корвет» має з’явитися до 
кінця 2015 року. Однак до остан
нього часу невирішеним зали

шається питання зброї для 
нього (ракетної, артилерійської, 
мінноторпедної, тощо). Кора
бель на момент спуску на воду 
можуть просто залишити без 
озброєння.

Узагалі, за роки незалеж
ності фінансові запити оборон
ного відомства жодного разу не 
були задоволені в повному об
сязі (тут важливо розуміти, що 
військові зазвичай наприкінці 
кожного року і так просять на 
наступний менше, ніж по
трібно). Так, 2013го замість за
прошуваних 20 млрд грн обо
ронний бюджет становив лише 
15,6 млрд грн. І ще не факт, що 
на кінець року ці кошти надій
дуть цілком. Аналогічна ситуа
ція спостерігалась і у 2012му: 
знову прохали близько 20 млрд 
грн, кошторисом передбачено 
було 16,3 млрд, а «на руки» вій
ськовим виділили взагалі 14,7 
млрд. Ось і зараз на 2014 рік за
прошувані ними 24,5 млрд грн, 
вочевидь, залишаться на папері. 
Тож після затвердження прези
дентом Державної комплексної 
програми реформування та роз
витку Збройних сил на період 
до 2017 року армійці упродовж 
півдесятиліття одержуватимуть 
ресурс, аналогічний тому, який 
надходить сьогодні, щоб утри
мувати «на плаву» численніші 
лави строковиків. І що це кар
динально змінює? Експерти пе
реконані, з кошторисом на рівні 
15 млрд грн озвучена реформа 
армії просто не відбудеться.

Отож за п’ять років численні 
Збройні сили України, може, й 
перетворяться на компактну ар
мію, але в кращому разі осна
щену «секондхендом».  

екСпертиЗа

крема чергове задеклароване масштабне 
скорочення. Світовий Навіть побіжний ана-
ліз обсягу заходів, пропонований у Кон-
цепції розвитку Збройних сил, свідчить про 
неможливість їх реалізації в межах про-
гнозних показників видатків із загаль-
ного фонду держбюджету на потреби 
оборони, що визначені урядом.
Такі плани є наочним прикладом пошуку 
спрощених підходів до вирішення склад-
них завдань, і тому можна впевнено ствер-
джувати, що поставлених цілей досягнуто 
буде лише частково, а в загальному під-
сумку від таких «реформ» очікується 
більше шкоди, ніж користі. Зокрема непро-
думане скорочення особового складу, крім 
чергового вихолощення офіцерського кор-
пусу, переважно його кращих представни-
ків, зумовить додаткове навантаження на 

бюджет. Зменшена чисельність ЗСУ не під-
кріплена новітніми озброєннями, без пере-
розподілу функцій, завдань, а головне, від-
повідальності між іншими суб’єктами за-
безпечення обороноздатності держави та 
їх нормативно-правового закріплення – це 
шлях у нікуди. У кращому разі матимемо 
армію лише як атрибут державності.

микола дєнєжкін, кандидат військових 
наук, головний спеціаліст відділу страте-
гічного планування департаменту воєнної 
політики та стратегічного планування мі-
ністерства оборони України: 

– Слід мати на увазі, що ми також розвиває-
мось, використовуємо найпозитивніші, най-
ефективніші методи менеджменту. Є така 
брошурка «Стратегічний оборонний бюле-

тень». Це результат оборонного огляду, 
проведеного в секторі безпеки та оборони. 
Зараз чути: «воєнна організація» та «сек-
тор безпеки». Ми пропонуємо відмовитися 
від «воєнної організації», в ній немає по-
треби. Варто мати сектор національної без-
пеки та оборони. Чому? Бо немає суто без-
пекових завдань у сфері нацбезпеки й суто 
оборонних. Вони спільні. Отож радимо 
спільний підхід. Ми запропонували 11 сце-
наріїв. Так, ми стверджуємо, що в середньо-
строковій перспективі імовірність агресії 
проти України дуже мала, та ми аж ніяк не 
сказали, ніби це неможливо. Так, ми гово-
римо, що на сьогодні треба боротися з ін-
шими загрозами, і їх розписали. І багато 
чого вже зроблено в межах цього оборон-
ного огляду. Багато питань вирішено. Як ви-
рішено, це інша справа.
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На закупівлю 
нових зразків зброї 

в оборонному 
бюджеті 2013 року 

передбачено 

900 млн 
 грн,

 тоді як, за 
найскромнішими 

підрахунками, для 
якісного 

переоснащення 
армії потрібно не 

менш ніж 

$500 млн
 щороку з виходом 

на 

$1,2  
млрд
 у 2017-му



квадратне котити,  
а кругле нести

За роки незалежності українська армія за 
своєю сутністю так і лишилася радян
ською: корумпованою, неефективною, по
будованою на нестатутних відносинах та 
зневазі до людини. Тиждень поспілку
вався з кількома українськими військо
вими, колишніми та нинішніми. Їхні не
вигадані історії свідчать про те, що сус
пільство навіть не починало шукати інші 
сенси функціонування армії, ніж відтво
рення автоматизмів упокорення власних 
громадян і контролю над ними. 

Опитані Тижнем 
військові про абсурд  
і вбогість буднів 
української армії

микола Смірнов,  
сержант: 
«У нашій армії людина стає звіром»

армія – це жахіття. Після призову я потра-
пив до військового навчального комп-
лексу в місті Золочів, В/Ч 3007. Комплекс 

був переповнений – він розрахований на 1500 
осіб, а нас було 2500. Були проблеми з розмі-
щенням, у першу ніч ми спали на підлозі. 

Фірмовою стравою тут була квашена ка-
пуста, замочена в окропі. Як я дізнався згодом у 
нарядах на їдальні, її чавлять ногами солдати. 
«Зберігається» вона у величезній ямі, в яку вій-
ськові можуть і справити малу потребу, і недопа-
лок кинути. А потім капусту засипають у каструлі 
й заливають кип’яченою водою – такий от борщ. 

Була в навчальному комплексі й дідівщина. 
За півроку мого перебування там загинули  
12 осіб. Декого просто забивали. Інші не витри-
мували тиску й стрибали з величезної труби ди-
маря котельні. 

Окрема тема – медичне обслуговування. 
Звернутися до стоматолога дуже важко – «діди» 
переконані, що ти просто ухиляєшся від служби… 
Це дуже ганебно. Тебе принижують, мовляв, ось 

усі служать, а ти хочеш «закосити». З тебе знуща-
ються, налаштовують проти тебе призов. А коли 
ти зрештою все ж таки добираєшся до кабінету 
стоматолога, нерви тобі видаляють старезними 
бормашинами без жодного наркозу. Якась коно-
вальня.

Якось один з хлопців вкрав ніж-багнет. Не 
знаю навіщо… Але в результаті нашу роту зму-
сили бігати у протигазах. У двох хлопців через це 
були інсульти. Їх просто відрахували, списали…

Після закінчення навчального комплексу я 
потрапив до військової частини в Сумах, 3051, у 
першу спецроту конвою. Там теж була діді-
вщина. І тяжка служба – постійно зі зброєю, з 
ув’язненими, рецидивістами, які не раз убивали 
людей. Набої, які ми отримували, йдучи в ка-
раул, були іржаві. Наша частина за тривогою під-
німалася за умови втечі зеків із СІЗО або коло-
нії… Але, відверто кажучи, не змогла б їм дати 
відсіч. Нашу частину здатні захопити кілька 
озброєних людей без будь-яких питань. Вважаю, 
що українська армія небоєздатна.

Чесно кажучи, і людина в нашій армії пере-
стає бути людиною. Стає звіром, який ненави-
дить молодий призов, намагається відігратися на 
ньому за ті знущання, які пережив сам за час 
служби. Але ти звикаєш до цієї системи, тобі по-
чинають подобатися контроль, можливість керу-
вати кимось.

Я не був винятком: мені навіть стала подоба-
тися військова служба. Хотів залишитися в армії. 
Однак на додачу до всього там неабиякі про-
блеми із забезпеченням житлом і надто мала за-
робітна плата. Наявний приклад: старший пра-
порщик нашої роти і його дружина, яка працю-
вала в їдальні. Маючи двох дітей, вони все життя, 
рік за роком, переїжджають з одного гуртожитку 
в інший. Коли я допомагав їм із переїздом, поба-
чив умови, у яких ті живуть. Це жахливо і безпер-
спективно. 
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василь, старший  
лейтенант:
 «Система прогнила повністю»

Я вчився у військовому виші. Вже там 
дізнався, скільки коштує звання ге-
нерала. Сьогодні це $150 тис. Віддав 

таку суму – і завтра я генерал, серйозно. 
Платити в армії треба за вступ до вишу, 
потім щоб взяли на роботу, потім за 
звання. Усе життя платиш…

Щоб поповнити лави курсантів, по-
трібно $5–9 тис. Це при тому, що їх викорис-
товують як безплатну робочу силу. Куди по-
шлють – там і працюватимуть задарма. Або 
ось, приміром, усі курсанти Академії по-
жежної безпеки записані в Партію регіонів. 
Усі! Добровільно-примусово. 

Щоб потім, після вишу, потрапити на ро-
боту в хороше місце, потрібно ще $1–2 тис., 
інколи $3 тис. Звання до капітана отриму-
вати можна, в принципі, без грошей. А за 
те, щоб називатися майором, уже дове-
деться викласти близько $300. Просто 
влаштуватися звичайним сержантом у час-
тину – від $500. 

Зарплати в армії невеликі. Утім, ті, хто 
влаштувався на хороші посади, мають тут 
чимало корупційних можливостей… Жи-
вуть вони добре. Хто на гірших – підроб-
ляють, як можуть. Таксують, наприклад.

Багато людей, які раніше мріяли бути 
військовими, страшенно розчарову-
ються. Хтось звільняється і шукає роботу 
в приватних фірмах, зокрема охорон-
них. Дехто служить, чекає на зміни. І по-
тім звільняється, не дочекавшись. 

У мене батько полковник. Він ніколи 
ні за що не платив. Але він унікальний. За 
все своє життя, будучи на керівних поса-
дах, не взяв жодного хабара. Кілька років 
тому не витримав і пішов з армії – сказав, 
що система прогнила повністю.  

капітан запасу  
андрій м.,  
військовий перекладач:  
«армія імітує службу,  
держава імітує платню»

Я закінчив військовий факультет КНУ 
імені Шевченка, відділення для вій-
ськових перекладачів, а потім іще 

майже п’ять років відслужив у частині. 
Жодних ілюзій щодо нашої армії ніколи 
не мав. Остаточно зрозумів, що мені там 
немає місця, коли до мене підійшов пол-
ковник і попросив вирізати рівносторон-
ній квадрат. На мої слова, що, мовляв, усі 
квадрати є такими, той заявив, що у кож-
ного своє розуміння квадрата. Ну в армії 
завжди так: квадратне котити, кругле не-
сти.

Умови у вітчизняній армії жалю-
гідні. Приміром, суп у навчальному 
центрі «Десна» – це завжди була ко-
ричнева юшка, і коли хтось із курсантів 
виловлював там картоплину, то вважа-
лося, що він виграв суперприз. Тому ми 
купували «Мівіну» зі смаком м’яса. 
Жартували: додай приправу «м’ясо» в 
м’ясо – і тоді у м’яса буде нарешті смак 
м’яса.

За тиждень до розподілу в частини я 
зламав ногу, тому жодним чином не міг 
на нього вплинути. Мені запропонували 
йти працювати до піхотної частини, що 
вважається найгіршим варіантом у на-

ших колах, або частини, спеціалізованої 
на радіоелектронній боротьбі. Відпо-
відно майже постійно займався не своєю 
прямою роботою, тобто не перекладом. 
Отож за чотири роки вісім місяців служби 
переклав від сили сторінок 30. Принцип 
«хто на що вчився» в нашій армії неакту-
альний.

Загалом вона перетворилася на 
місце, де кожен просто шукає вигоду й 
намагається урвати свій кусень. Вищий 
командний склад у нас гониться ви-
ключно за якомога більшою вислугою 
літ заради пенсії. У Генеральному штабі 
на одного лейтенанта три полковники, 
які щосили тримаються за свої місця.  
В українському війську дуже відчува-
ється радянський спадок, особливо 
якщо говорити про офіцерський склад 
старшого віку. Вони всі жорсткі устав-
ники. Непогані фахівці у своїй конкрет-
ній царині, але в усьому іншому абсо-
лютно дрімучі. Їхній девіз – «безоб-
разно, но единообразно». Їм вигідна 
дідівщина, бо це реально простіше: по-
кликати «діда», сказати йому щось зро-
бити, той напружить «духів» – і все 
буде зроб лено.

Говорити про якусь людяність в 
українській армії смішно. Дідівщина ме-
 не особисто зачепила один раз, адже я 
все-таки був курсантом, тобто майбут-

нім офіцером. Але якось після першого 
курсу на чергових зборах потрапив у 
госпіталь з ангіною; до речі, мало не 
помер, бо, коли прибули ввечері в час-
тину, мене заборонили класти до госпі-
талю, як і не дозволили залишитися в 
Києві на лікування. І там була традиція: 
під час вечірнього огляду «духи» мали 
вставати, а «черпаки» та «діди» сиділи. 
Але я погано почувався і не встав. Після 
відбою до мене підійшов старшина і 
спитав, хто я такий, щоб не вставати.  
Я відповів, що, мовляв, тут усі в однако-
вій формі і я не збираюся цього дотри-
муватися. Після розборок у душовій, 
коли з’ясувалося, що я взагалі курсант, 
питання було зняте. Як на мене, неста-
тутні відносини в нашій армії може зни-
щити виключно контрактна система, 
коли люди приходять працювати від 
дев’ятої до шостої і їм немає сенсу пре-
сингувати когось іншого, а той інший, 
окрім усього, має право послати узур-
патора на три літери. Інша річ, що як 
платять, так і служать – із зарплатою ти-
сяча гривень така армія імітує службу, 
як держава імітує нормальну платню. І 
служити йдуть переважно хлопці із 
села, яких це влаштовує – отримувати 
безкоштовні харчі й одяг, якісь гроші на 
цигарки та алкоголь, а потім піти пра-
цювати в міліцію. 
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автор:  
андрій дуда п

ісля відновлення неза
лежності України на по
чатку 1990х принцип по
заблоковості, якого до

тримувався офіційний Київ, був 
своєрідним запобіжником від 
інтеграції до військового блоку 
на пострадянських теренах. У 
1992 році Росія створила Орга
нізацію Договору про колек
тивну безпеку (ОДКБ). Ідея по
заблоковості мала б передба
чати концепцію «орієнтації на 
власні сили» та створення по

тужної армії, проте реалії 22 ро
ків після проголошення неза
лежності поглибили супереч
ність форми і змісту: за умов по
заблоковості фінансування обо
рони відбувалося фактично за 
залишковим принципом і вре
шті стало меншим, аніж у МВС. 
Так у Державному бюджеті 
України на 2013 рік витрати на 
ЗСУ заплановано обсягом $1,9 
млрд (15,3 млрд грн, або 0,98% 
ВВП). Хоч це й перевищує фак
тичні видатки 2012 року на 1,3 

млрд грн, проте суттєво кар
тини не змінило.

Майже чверть століття поза
блоковості призвели до небоєз
датності армії, яка деградує 
дуже швидкими темпами. Поза
блоковість – дороге задово
лення, оскільки гарантувати 
безпеку самотужки завжди 
складніше, аніж спільно із со
юзниками. Тим часом витрати 
на фінансування української ар
мії критично малі навіть на тлі 
держав, що належать до різних 

Юрій Сиротюк, 
народний депутат 
України, заступник го-
лови комітету верхо-
вної ради з питань на-
ціональної безпеки і 
оборони
– Очевидно, що со-
вєцька окупаційна 
практика призовної 

служби, яка зберігалась і в незалежній 
Україні, пережила себе, й однозначно по-
трібні реформи. Але перехід виключно до 
контрактної армії не враховує сучасних не-
безпек. Виключно контрактний спосіб фор-
мування збройних сил практикується пере-
важно в державах, що є членами військово-

політичних блоків і не мають безпосередніх 
кордонів із потенційно недружніми сусі-
дами. У Європі нейтральні країни майже всі 
зберігають військовий обов’язок у тій чи тій 
формі. Фінляндія, Австрія, Швейцарія не 
переходять на контрактну систему, як і 
члени НАТО Данія чи Естонія.
Зрозуміло, що ситуація в економіці не дає 
змоги виділяти кошти в необхідних обся-
гах на безпекові проблеми. Але погляньмо 
на неї з іншого боку. Фінансування обо-
рони та безпеки країни повин не бути 
прив’язане до певного відсотка ВВП, тож зі 
зростанням економіки збільшуватиметься 
фінансування ЗСУ. Економіка стагнува-
тиме – відповідно зменшуватимуться й об-
сяги коштів на оборону, але виключно в 

межах порога визначеного відсотка від 
ВВП. Узагалі, тим, хто вкотре розповідає 
про відсутність бюджетних коштів на фі-
нансування армії, наведу приклад одного 
з урядових законопроектів, який нещо-
давно проходив через наш комітет. Для 
викупу об’єктів нерухомості, які перебува-
ють на землях Міністерства оборони (чи-
тай: елітних дач та забудов на березі Чор-
ного моря тощо; цікаво, як вони там 
з’явилися?), уряд без зайвої скромності го-
товий викинути  
628,8 млн грн, і це лише першим тран-
шем! Цифри засвідчені в законопроекті 
«Про внесення змін до деяких Законів 
України з питань використання земель на-
вколо військових об’єктів».

екСпертиЗа
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ілюзія нейтралітету 
Щоб гарантувати безпеку й територіальну  
цілісність, Україні потрібно або на порядок 
збільшувати видатки на оборону,  
або якнайшвидше інтегруватися  
до НАТО



військовополітичних альянсів 
(див. стор. 17). Цьому не може 
зарадити навіть переведення її 
на контрактну основу, яке ні
бито завершиться наступного 
року (див. стор. 16). Адже 
основна частка тих украй зама
лих витрат на оборону, які зараз 
надходять, припадає на утри
мання військових, тоді як на 
їхнє навчання чи закупівлю су
часних видів техніки коштів 
фактично не виділяють. Напри
клад, із 15,3 млрд грн, які мають 
виділити на ЗСУ 2013 року, 12,8 
млрд грн заплановано витра
тити на утримання армії (83,2%) 
і лише 0,9 млрд – на військову 
підготовку (6,4%) та 1,6 млрд – 
на модернізацію озброєнь 
(10,4%). Останні $200 млн – це 
ціна кількох сучасних літаків. 
Українська армія є одним із аут
сайдерів Європи за рівнем мо
дернізації озброєнь.

Унаслідок цього маємо деко
ративні збройні сили, які в разі 
збереження позаблокового ста
тусу країни нездатні будуть у 
нинішньому своєму вигляді га
рантувати їй безпеку чи терито
ріальну цілісність. Водночас су
сіди швидко мілітаризуються. 
Включно з тими, які в певний 
спосіб не припиняють демон
струвати, що вважають сувере
нітет або територіальну ціліс
ність України умовними.

Так, у сусідній Росії, яка є 
стрижневою державою ОДКБ й 
водночас постійним джерелом 
агресії супроти України в 
торговельноекономічній, енер
гетичній чи інформаційно
ідеологічній сфері, 2013 року 
військовий бюджет становив 
$71,2 млрд – це майже у 38 разів 
більше, аніж в Україні в абсо

лютному вимірі й утричі з лиш
ком у відношенні до обсягу ВВП. 
Причому військові видатки в РФ 
стрімко зростають (див. Тиж-
день, № 12/2013). Заплано
вано, що вже 2015 року вони сяг
нуть $96,4 млрд, 2016го – 
$105,2 млрд і стрімко збільшу
ватимуться надалі. Показовою є 
і їх структура. Загальні десяти
річні витрати, передбачені дер
жавною програмою модерніза
ції до 2020 року, становлять 
близько $657 млрд; має бути 
оновлено до 70% озброєнь.

Україна оточена державами, 
що входять до військово
політичних блоків: ОДКБ (РФ та 
Білорусь) і НАТО (Польща, Сло
ваччина, Угорщина, Румунія, 
Болгарія, Туреччина), які ак
тивно нарощують свої бойові ар
сенали. Загалом військовий бю
джет країн Альянсу на 2013 рік 
становить близько $850 млрд. 
Однією з вимог членства у 
ньому є військові витрати на 
рівні не меншому ніж 2% ВВП. І 
хоч цієї вимоги часто не викону
ють члени організації, мілітар
ний бюджет Польщі, нашої най
більшої європейської сусідки, з 
її 38,4 млн населення і 120ти
сячною контрактною армією на 
2013 рік заплановано на рівні 
$8,5 млрд. Близько чверті буде 
спрямовано на модернізацію 
війська. А загалом, згідно із 
планом технічної модернізації 
збройних сил Польщі, на пе
ріод до 2022го на оновлення 
озброєнь планують витратити 
близько $45 млрд (основний 
пріоритет – авіація). Оборонний 
бюджет другої за розмірами єв
ропейської сусідки України і та
кож члена НАТО Румунії (з на
селенням 21,8 млн і армією  

90 тис. осіб) хоч і значно мен
ший від польського, але теж 
майже вдвічі перевищує україн
ський. У 2012 році видатки офі
ційного Бухареста на оборону 
становили $2,14 млрд, 2013го 
заплановано $3,4 млрд. Ця кра
їна теж успішно продовжує мо
дернізацію озброєнь, перший її 
етап було завершено у 2007му, 
другий мають реалізувати до 
2015 року, третій – до 2025го.

Затиснутій між двома по
тужними військовими блоками 
Україні навряд чи вдасться збе
регти нейтралітет і позаблоко
вість. Це лише ціна тимчасового 
політичного компромісу між 
Росією і НАТО, та аж ніяк не га
рантія безпеки держави. Щоб 
зберігати позаблоковий статус, 
необхідно пришвидшити про
цес модернізації армії, збіль

шити в рази видатки на підго
товку особового складу та заку
півлю сучасних видів озброєнь. 
Більшість європейських держав, 
які зберігають нейтралітет, ма
ють досить високий рівень мілі
таризованості й видатків на обо
рону. Зокрема, Швейцарія – чи 
не найбільш мілітаризована 
держава у світі. Вже на початку 
1980х уся вона була укрита 
бомбосховищами. Сьогодні обо
ронний бюджет восьмимільйон
ної країни постійно зростає (у 

Проблеми української армії не обмежу-
ються хронічним недофінансуванням. 
Зокрема, привертає увагу деморалізація 
офіцерів та солдатів, інфільтрованність 
Збройних сил та сектору безпеки Укра-
їни агентами впливу іноземних держав, 
про що заледве не щодня пишуть медіа, 
але чого так уперто не помічають відпо-
відальні за безпеку країни посадовці. 
Взагалі, складається враження, що в 
українців усіляко відбивають бажання 
захищати свою країну. Призначення на 
посаду директора департаменту соці-
альної та гуманітарної політики Мініс-
терства оборони України без конкурсу та 
поза атестаційною комісією Олексія Селі-
ванова – людини без фахової освіти, від-

повідного рангу державного службовця, 
що не давала присяги на вірність україн-
ському народові, зате встигла покеру-
вати Київським монархічним центром і 
комітетом «Рух росіян України», – най-
красномовніше свідчення гуманітарних 
та виховних підходів нинішньої верхівки 
уряду.

леонід поляков,  
експерт Центру дослі-
джень, армії, конвер-
сії та роззброєння:
– Попри всю значу-
щість озброєння й 
техніки, без належ-
ного морально-

психологічного стану, як одного з важ-
ливих показників боєготовності, хай 
там яка велика і озброєна армія, пуття 
не буде. А от морально-психологічний 
стан українських військових – нижче 
найнижчого рівня. Чому? Бо вони не ві-
рять, що потрібні державі, команду-
ванню Збройних сил України, Міністер-
ству оборони, не кажучи вже про дер-
жавне керівництво. Не потрібні вони й 
Верховній Раді, яка не хоче фінансу-
вати їхні потреби. Скільки заплановано 
на житло для військовослужбовців? 
Нуль. Про що можна говорити? Де, в 
якій іще країні, навіть пострадянській, 
є житлова черга така, як в Україні? 
Тільки у нас.

екСпертиЗа
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У НиНіШНіх геополітиЧНих 
Умовах потраплЯННЯ 
УкраїНи до одНого З 
війСьково-політиЧНих 
Блоків – одкБ Чи Нато – 
лиШе питаННЯ ЧаСУф

о
т

о
: r

e
u

t
e

r
s



Декоративна армія
Через хронічне недофінансування та викривлену структуру самих видатків Збройні сили 
України деградують і не можуть ефективно виконувати поставлені перед ними завдання
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Частка видатків від загальних витрат на ЗСУ
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2011 році – $4,83 млрд, у 2012
му – $5,45 млрд). За рахунок ре
зервістів, яких щороку виклика
ють на військові кількатижневі 
збори, упродовж 4 год країна 
здатна розгорнути 650тисячну 
армію, а за дві доби – чисель
ністю 1,7 млн. Інша група наразі 
позаблокових держав Європи – 
це північні Швеція та Фінлян
дія, які дотримувалися нейтра
літету впродовж усієї холодної 
війни ХХ століття. Наразі перша 
з них зі своїми 9 млн населення 
витрачає на оборону $6,1 млрд 
(план на 2013 рік). Основні вій
ськові видатки останніх років – 
закупівля сучасних бронетран
спортерів, авіації. Заявлено та
кож ініціативу виділення додат
кових $30 млрд на період до 
2020 року на модернізацію ар
мії. Шведське агентство з мате
ріального забезпечення у 2013 
році уклало з компанією Saab зі 
своєїтаки країни контракт на 

розроблення й постачання ар
мії до 2026 року 60 сучасних ви
нищувачів Gripen E. Крім того, 
на період 2015–2023 років ком
панія отримала контракт на 
розробку винищувача нового 
покоління JAS 39 Gripen. 
П’ятимільйонна Фінляндія нині 
має ще серйозніші, ніж Швеція, 
оборонні витрати в розрахунку 
на особу: вдвічі більші, аніж 
45мільйонна Україна. Оборон
ний бюджет Гельсінкі на 2013 
рік становив $3,72 млрд, з них 
понад 25% ($926 млн) – витрати 
на модернізацію озброєнь. Утім, 
навіть маючи сучасну, добре 
укомплектовану армію, в цих 
північноєвропейських позабло
кових країнах починають розу
міти, що в умовах мілітаризації 
та зростання войовничої рито
рики з боку путінської Росії їх
ній військовий потенціал не 
може гарантувати безпеку.  
У Фінляндії та Швеції останніми 

роками точаться жваві дискусії 
щодо зміни нейтрального ста
тусу і вступу до НАТО.

Україні, яка робить цивілі
заційний та економічний вибір 
на користь інтеграції до 
об’єднаної Європи, так само час 
подорослішати й подолати на
саджувані десятиліттями сте
реотипи щодо євроатлантич
ного Альянсу. Позаблоковість 
дорого коштує і у вітчизняних 
реаліях не здатна гарантувати 
безпеку й територіальну ціліс
ність країни. Досвід Грузії 2008 
року красномовно підтвердив 
цей факт. За нинішнього поза
блокового статусу Києва підви
щити боєздатність і потужність 
національних ЗСУ до рівня, 
який став би запорукою націо
нальної безпеки в такому не
спокійному регіоні, як постра
дянський, де зростають неоім
перські амбіції російського ке
рівництва, можна на порядок 
збільшивши військові видатки. 
Однак це заважає зробити від
сутність економічного потен
ціалу в країні. Зрештою, в умо
вах перманентних бюджетних 
криз, на це не піде жоден уряд, 
оскільки суттєве підняття ви

трат на армію доведеться ком
пенсувати, зокрема, за рахунок 
урізання соціальних видатків, 
що неодмінно негативно оці
нить електорат.

У цих умовах потрапляння 
України до одного з військово
політичних блоків – ОДКБ чи 
НАТО – це лише питання часу. І 
саме в такому контексті слід 
проводити суспільну дискусію 
щодо майбутньої парадигми га
рантування безпеки країни. Ви
бір стоїть не між інтеграцією до 
НАТО чи збереженням позабло
кового статусу, а між інтегра
цією до базованого на демокра
тичних принципах євроатлан
тичного альянсу, що, як пока
зує попередній досвід, справді є 
безпековою парасолькою для 
своїх членів, та перспективою 
втягування в російський ОДКБ, 
який має насамперед задо
вольнити неоімперські амбіції 
Кремля. 

УкраїНСька арміЯ Є одНим 
іЗ аУтСайдерів Європи  
За рівНем модерНіЗаЦії 
оЗБроЄНьЗа
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Що потрібно 
запозичити 

українським 
Збройним си-

лам у Повстан-
ської армії, 

щоб бути та-
кими самими 

боєздатними –
на стор. 38  
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із 15,3 
млрд 
грн,

 які мають виділити 
на ЗСУ 2013 року, 

12,8 
млрд

 заплановано 
витратити на 

утримання армії 
(83,2%) і лише 

0,9 млрд
 на військову 

підготовку (6,4%) 
та 

1,6 млрд
 (10,4%) на 

модернізацію 
озброєнь. 

За $200 
млн

 можна купити 
лише кілька 

сучасних бойових 
літаків





БіограФіЧНа 
Нота: 
раса  
Юкнявічене – 
литовський по-
літик, депутат 
Сейму Литов-
ської Респу-
бліки від 1996 
року, член Комі-
тету національ-
ної безпеки та 
оборони, за-
ступник голови 
делегації Сейму 
в Парламент-
ській асамблеї 
НАТО, міністр 
оборони Литви 
(2008–2012). 
Була помічни-
ком спікера 
Сейму та голо-
вою комісії у 
справах НАТО 
(1999–2000). 
Від 1999-го за-
ступник голови 
консервативної 
партії «Союз віт-
чизни»

екс-міністр оборони литви  

раса Юкнявічене:
«Литовську армію на початку 1990х ми 
відновлювали з нуля, з чистого аркуша»

к
олишній міністр оборони 
Литви Раса Юкнявічене – 
одна з небагатьох жінок у 
світі, які очолювали най

більш чоловіче відомство. Підпи
сант Акта про відновлення ли
товської державності (11 березня 
1990 року), довгий час вона зали
шається переконаною прихиль
ницею євроатлантичної інтегра
ції. Вважає, що для пострадян
ських країн це єдиний шлях га
рантування безпеки в умовах но
вого геополітичного порядку. 
Тиждень поспілкувався з пані 
Юкнявічене про реформування 
литовської армії та безпекові ви
клики в нашому регіоні.

У. т.: Уже багато років ви відпові-
даєте за співробітництво між лит-
вою і Нато. Чому офіційному 
вільнюсові таким важливим ба-
чився вступ до північноатлантич-
ного альянсу в 2004 році?

– Для нас це було цілком оче
видним від початку, з огляду на 
уроки минулого, коли Литва як 
нейтральна держава у 1940му 
втратила незалежність. Ми збаг
нули, що для нас як маленької 
країни дуже важливо стати части
ною глобальної системи безпеки 
та членом найуспішнішого обо
ронного об’єднання у світовій іс
торії, яке відстоює демократичні 
цінності. Зокрема, це був мій пер
сональний вибір: 1996 року, 
ставши депутатом парламенту, я 
зрозуміла, що без цього безпеко
вого фундаменту не буде можли
востей для всебічного розвитку 
нашої держави. Погляньмо на 
Корейський півострів – і поба
чимо, що означає для Південної 
Кореї безпека, пов’язана зі Сполу
ченими Штатами, хоча вона і не є 
членом НАТО. А в Європі існують 
НАТО і ЄС. Часом запитують, що 
з них для нас важливіше. Це те 
саме, що поцікавитися, кого ви 
любите більше: матір чи батька. 
Обидва об’єднання як євроатлан
тична сім’я є дуже важливим еле

ментом нашої національної без
пеки. Ось чому я обрала спеціалі
зацію нацбезпеки та оборони й 
чому ми зробили так багато, щоб 
переконати суспільство та політи
ків бути єдиними в рішенні щодо 
вступу до НАТО. Звичайно, в нас є 
дискусії з цього приводу і люди, 
які проти членства Литви в 
Альянсі. І нам було не так легко, 
але ми зробили це, бо насамперед 
зрозуміли, що то наш дім.

У. т.: віктор Янукович, щойно 
прийшовши до влади, за явив про 
відмову України від прагнення до 
набуття членства  
у Нато. тепер, з огляду на корот-
котермінові інтереси, він намага-
ється наблизитися до ЄС способом 
підписання Угоди про асоціацію 
та зону вільної торгівлі. Наскільки 
у випадку литви були пов’язані 
між собою процеси європейської 
та атлантичної інтеграції?

– Це, звісно, справа вибору 
кожної країни. Але розглядаймо 
питання в комплексі. НАТО – 
основа нашої національної без
пеки, а ЄС – швидше інструмент 
«м’якої безпеки» (енергетичної, 
економічної, інноваційної), бо ж 
армія не є сьогодні єдиним засо
бом гарантування останньої. Ін
теграції до ЄС та Альянсу допов
нюють одна одну, особливо у на
шій геополітичній ситуації, адже 
Литва й Україна перебувають у 
спільному міжнародному полі. 
Звичайно, це дуже пов’язано з 
російськими інтересами. На 
жаль. І я сподіваюся, що згодом 
ви передумаєте стосовно майбут
нього відносин України з НАТО. 
Концентрація уваги офіційного 
Києва на Угоді про асоціацію з ЄС 
є дуже розумною стратегією, од
нак співпраця з Альянсом у 
межах доктрини «розумної обо
рони», якот проведення спіль
них навчань українських та на
товських військ, також демон
струє певний успіх у поступовому 
русі в двосторонніх відносинах. 

В Україні, як і в Литві, спостеріга
ється великий натиск російської 
пропаганди та різних інструмен
тів «м’якої сили», це не секрет. Іс
торія ніколи не закінчується.

У. т.: Яких змін зазнали Збройні 
сили та міністерство оборони 
литви після вступу до Нато?

– Під час радянської окупації 
в 1940 році наші Збройні сили 
були цілковито знищені. Литов
ську армію на початку 1990х ми 
відновлювали з нуля, з чистого 
аркуша. Відомо, що спорудити 
новий будинок інколи легше, ніж 
відремонтувати старий, радян
ський. Від самого початку, ще до 
вступу в НАТО ми намагалися за
стосувати найкращий західний 
досвід і запровадити його стан
дарти в Збройних силах. Тому 
членство в Альянсі не стало дра
матичним поворотом. Литовська 
армія на той час відповідала цим 
нормам і ми швидко інтегрува
лися в євроатлантичні структури. 
Сьогодні Литва бере участь у між
народних військових операціях 
НАТО. Її сухопутні війська разом 
із латвійськими та естонськими 
входять до складу багатонаціо
нальних сил «Північний Схід» і 
проводять спільні навчання з ін
шими партнерами по блоку. 
Альянс не має своїх окремих 
збройних сил, він потужний на
стільки, наскільки потужні армії 
країн, які до нього входять. 

У. т.: Чи існує сьогодні спільний го-
лос трьох країн Балтії в міжна-
родній безпековій політиці, і коли 
так, то на що він спрямований?

– Так, він існує. Скажу від
верто, деякі заходи РФ сприяли 
нашій єдності на міжнародній 
арені, особливо у сфері безпеки. 
За чотири роки мого перебування 
на чолі Міністерства оборони ми 
навіть змінили спосіб взаємодії: з 
кооперації на інтеграцію. Обгово

рюємо спільні державні заку
півлі в оборонному секторі, 

спів працюємо зі скан
динавами в ме  жах 

Спілкувався 
олександр 

пагіря
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проектів Nordefco (оборонне 
об’єднання п’яти держав: Данії, 
Ісландії, Норвегії, Фінляндії та 
Швеції. – Ред.). Північні кра
їни – також дуже важливий век
тор нашої безпекової та оборон
ної політики. Отже, йдеться не 
тільки про взаємодію між Віль
нюсом, Ригою і Талліном, а й 
про ширше нордичнобалтійське 
співробітництво.

У. т.: владімір путін проголосив 
масштабний план реорганізації та 
переозброєння російських військ 
до 2020 року. Як литовський істе-
блішмент оцінює загрози та ви-
клики з боку рФ?

– На жаль, ми досі мусимо 
говорити про Росію як про про
блему й виклик для нашої без
пеки. Не хотіла б заводити мову 
про це, одначе такою є реаль
ність. Реформи важливі для 
збройних сил будьякої дер

жави, і я думаю, що армія РФ їх 
конче потребує з огляду на кіль
кість своїх проблем. Однак ці пе
ретворення здійснюються на 
дуже дивних напрямках: один із 
них південний, кавказький, а 
другий західний. Литва, Латвія 
та Естонія нічим не загрожують 
Росії, НАТО не трактує Москву 
як ворога й активно співпрацює 
з нею на партнерських засадах, 
однак від 2007 року ми спосте
рігаємо нову стратегію в ре
формуванні оборонної галузі 

Ро  сії. Остання модернізує свої 
ВійськовоПовітряні сили дуже 
близько до нашого кордону, зок
рема в Калінінграді. Це турбує 
не тільки нас, а й держави, які не 
входять до Альянсу, наприклад 
Швецію. В цій країні сьогодні 
відбуваються запеклі дебати на 
тему оборони. Водночас це допо
магає нам у спілкуванні з парт
нерами по НАТО, плануванні 
його стратегії оборони та вій
ськових навчань у Балтійському 
регіоні. Адже всі розуміють, що 
це не жарт із боку Кремля. 
Зенітноракетний комплекс но 
вої дії С400 («Триумф»), 
опера тивнотактичні комп

лекси «Искандер», часті по
льоти російсь ких вини
щувачів у балтійському 

повітряному про

сторі – все це бачиться дуже по
казовим. Чому РФ так чинить? 
Не маю відповіді. Очевидно, не
розумно витрачати стільки гро
шей на мілітаризацію в Балтій
ському регіоні, де ми можемо 
створити демілітаризовану зону 
й розвивати свої економіки. Це 
суперечить нашому розумінню 
стратегії оборони в районі Бал
тійського моря, утім, сподіває
мося, що не призведе до воєнних 
конфліктів.

У. т.: під час фінансової кризи 
багато країн зменшують обо-
ронні бюджети. Яка ситуація з 
цим у литві?

– На жаль, нам теж довелось 
його урізати. І це був головний 
біль для мене, коли я очолювала 
міністерство. Але торік ми під
писали угоду між політичними 
партіями в парламенті стосовно 
відновлення економіки, що крім 
іншого передбачає поступове 
збільшення видатків на оборону 
принаймні до 1% ВВП. Це було 
дуже розумне рішення, адже ми 
не можемо бути однією зі слаб
ких ланок ланцюга. Урізання 
оборонних бюджетів є сьогодні 
одним із найбільших викликів 
для НАТО, особливо коли врахо
вувати прірву між витратами 
США та європейських країн на 
потреби Альянсу (більш ніж 70% 
припадає саме на Америку). Без
перечно, європейці мають зро
бити більший внесок у спільний 
натовський бюджет та військову 
активність.

У. т.: Чи співпрацює литва з 
Україною в безпековому та обо-
ронному секторі?

– У 2009 році ми спільно з то
дішнім міністром оборони По 
льщі Боґданом Кліхом започатко
вували проект співпраці з Украї
ною, що передбачав створення в 
межах НАТО литовськопольсь 
коукраїнської військової бри
гади. Однак зміна урядів у вашій 
країні не дала змоги реалізувати 
його тоді, хоча, як мені відомо, 
угода зараз перебуває на фіналь
ній стадії обговорення. Вона має 
дати відповідь на виклики, які ви
никають у нашому регіоні. Ідеться 
насамперед про проведення 
спільних бойових на  в чань. Окрім 
того, об’єднані війська зможуть 

діяти разом, наприклад, у по
доланні техногенних ката

строф і спільних опера
ціях із ЄС та ООН. 
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СкажУ відверто, деЯкі 
Заходи рФ СприЯли 
НаШій ЄдНоСті  
На міжНародНій ареНі, 
оСоБливо У СФері БеЗпеки



автор:  
ігор лосєв

ідеологічний 
рейд  
на Захід 

в
иступ президента Росії на 
Валдайському форумі при
вернув увагу ЗМІ та екс
пертного співтовариства 

далеко за межами його країни, 
що вже й казати про сусідів. Цей 
спіч є віддзеркаленням напру
женого пошуку верхівкою РФ 
якогось ефективного концепту, 
якоїсь національної ідеології, що 
вивела б державу з духовного ва
кууму. Адже насправді ниніш
нім кремлівським вождям ні
чого в ідейному сенсі запропону
вати своєму народові, постра
дянським теренам і світу. Ось 
чому Путін згадав про російську 
національну ідею, одначе, як 
здається, нічого новаторського в 
ній не буде, хіба ще якась моди
фікація «збирання земель».

Путін непомильно намацав 
больові точки Заходу. Власне, 

навіть не намацав, а вказав на 
очевидне, про що там бояться го
ворити та й узагалі чого воліють 
не помічати. Сказав він про це не 
з академічного інтересу вихо
дячи, а маючи на увазі деякі ціл
ком прагматичні елементи ро
сійської політики та піаракцій 
на західному напрямку. Понад 
те, є підстави вважати, що його 
заяви не зостануться без відгуку 
в доволі значущому сегменті за
хідного соціуму.

Насамперед російський лі
дер торкнувся проблеми ниніш
ньої «гомосексуальної револю
ції», що ламає усталені норми й 
традиції європейської цивілі
зації і за своїми наслідками 
та впливом на всі сфери 
життя може бути порівняна 
хіба що з Жовтневим перево
ротом 1917 року в Росії. Це по

тужний удар по традиціона
лізму, по багатьох цінностях, на 
яких Європа будувалася тисячо
літтями. Було б наївно вважати, 
що більшість населення там
тешніх країн цих цінностей уже 
зреклась. Нещодавні протести 
проти одностатевих шлюбів у 
Франції, в яких узяли участь 
близько 1 млн осіб (а ще міль
йони, як можна думати, поділя
ють їхні погляди), підтверджу
ють це. Однак в умовах дещо спе
цифічної свободи слова, коли іс
нує чимало «політкоректних» 
табу, більшість часто змушена 
бути мовчазною. А крім того, по
силюється культ меншини та її 
нібито серйознішої суспільної 
цінності. Певно, тому протесту
вальники залишилися без про
моутерів своєї позиції на рівні 
політиків національного масш

Владімір Путін 
засвоює дискурс 
«неполіткоректності»,  
який уже здобуває  
симпатії в Європі 
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табу. І саме в цей історичний мо
мент у повній відповідності до 
законів драматургії пролунав 
голос із Валдая: «Ми бачимо, як 
багато євроатлантичних країн 
пішли шляхом відмови від 
свого коріння, зокрема від хрис
тиянських цінностей, що є осно
вою західної цивілізації. Запе
речується моральний стрижень 
і будьяка традиційна ідентич
ність національна, культурна, 
релігійна й навіть статева. Про
водиться політика, що ставить 
на один рівень багатодітну ро
дину й одностатеве партнер
ство, віру в бога й віру в сатану. 
І цю модель намагаються агре
сивно нав’язувати всім, усьому 
світові. Переконаний, що це 
прямий шлях до деградації та 
примітивізації, глибокої демо
графічної та моральної кризи».

Як може оцінити цей текст 
звичайний європеєць, який не 
належить до меншин? В інтернет
просторі з’явилися повідо
млення про плакати на кшталт 
«Путін! Ми з тобою!» в деяких 
західних містах. А дехто з євро
пейців у тійтаки мережі заяв
ляє, що сьогодні поміж світових 
політиків першого ешелону ро
сійський лідер – єдиний захис
ник традиційних цінностей ро
дини, шлюбу, сімейного вихо
вання дітей, громадської при
стойності тощо. У цьому контек
сті немає суттєвого значення, чи 
відповідає особисто Владімір 
Путін цим ідеалам. Тут він є 
важливим як символ і прапор. 
Західні політики лякаються до
бре організованого медійного 
остракізму, ізоляції, а Путін не 
боїться говорити неприємну 
правду, що не може не викли
кати до нього симпатії в середо
вищі європейських традиціона
лістів, а таких, попри все, зали
шається багато. І вони вважати
муть господаря Кремля своїм 
природним союзником у бо
ротьбі за збереження традицій
ного способу життя, зокрема й 
християнського характеру Єв
ропи. Згадаймо, як чимало єв
ропейців визнавало Сталіна 
природним союзником у проти
стоянні імперіалізму, тоталіта
ризму й розпалюванню війни…

Інша річ, що Сталіну, як і Лє
ніну, ці європейці бачилися «ко
рисними буржуазними ідіо
тами», яких годилося використо
вувати для ідеологічної експансії, 
що й роблено було з чималим 
успіхом… 

На експлуатації демок
ратичномиролюбних гасел СРСР 
свого часу вдалося сформувати 
свою потужну п’яту колону в за
хідному світі, до якої належала 
насамперед тамтешня ліва інте
лігенція, зокрема й справжні ін
телектуальні зірки, всі ці Бар
бюси, Араґони, Роллани, Шоу, 
Фойхтванґери та ін.

Сьогодні мовчазна більшість 
Заходу, не знаходячи розуміння 
своїх почуттів удома, звертає по
гляд на Схід («Ex Oriente Lux!»).  
І Владімір Путін, який формує 
собі загін підтримки всередині 
західного суспільства, стає її не
формальним лідером, оскільки 
демонструє, що бачить болючі 
кризові проблеми західного сус
пільства, про які бояться гово
рити і яких воліють не помічати 

політики Заходу. Аж ніяк не все 
добре в «Данському королів
стві»… Проте в «Московському 
царстві» значно гірше, що аж 
ніяк не заважає чекістові Путіну 
проголошувати в цьому випадку 
заяви про «занепад Європи»: 
«Що ще може бути більшим свід
ченням моральної кризи люд
ського суспільства, ніж утрата 
здатності до самовідтворення? А 
сьогодні практично всі розвинені 
країни вже не можуть відтворю
вати себе, причому навіть за до
помогою міграції. Без цінностей, 
що закладені у християнстві та 
інших світових релігіях, без норм 
моралі, що формувалися тисячо
літтями, люди неминуче втратять 
людську гідність. І ми вважаємо 
природним і правильним ці цін
ності обстоювати. Треба шану
вати право будьякої меншини на 
відмінність, але і право більшості 
не можна ставити під сумнів».

Справді, дехристиянізація Єв
ропи зробила її духовно без
збройною проти агресивного 
фундаменталізму з боку деяких 
інших світових релігій. Понад те, 
позбавила глибинних світогляд
них основ соціального устрою. 
Адже, як стверджував Томас 

Манн, без християнства західна 
культура неможлива – воно за
безпечує їй глибину й перспек
тиву, допомагає зберігати вну
трішню форму та моральний 
закон, визначає гуманістично
демократичний, а відтак і 
соціальнополітичний характер, 
бо демократія, на його думку, 
якраз і є «політичним аспектом 
західного християнства». Як ви
словлювався письменник про 
християнство, цей «цвіт іуда
їзму» є тією підвалиною, на 
якій стоїть європейська циві
лізація.

Утрата християнської куль
тури (в обмін на суто матеріальні 
цінності та особисту свободу без 
жодних моральних обмежень) 
виявилася водночас і втратою 
європейськості. Культура, як і 
природа, не сприймає порож
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вакаНСіЯ ЗахиСНика 
хриСтиЯН У вСьомУ Світі 
поки що вільНа,  
але владімір пУтіН Уже 
дав ЗроЗУміти, що Є На Неї 
головНим претеНдеНтом
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нечі: на території, покинуті хрис
тиянством, прийшов іслам. 
Дуже специфічні плоди дає і так 
звана політкоректність, котра 
реально виступає забороною на
зивати речі власними іменами, 
говорити правду, якщо вона 
може бути неприємна для якоїсь 
меншини.

У США довелося створити 
спеціальну організацію, яка захи
щає жертв переслідування за зви
нуваченнями в неполіткорек
тності, – FIRE; засновником її є 
професор Алан Корс. Політкорек
тність часто виступає заперечен
ням першої поправки (про сво
боду слова) до Конституції США. 
На думку Алана Корса, зокрема, в 
американських університетах 
примусово на засадах політкорек
тності насаджується інтелекту
альна одностайність: «У середо
вищі лівої професури існує непи
сана ієрархія цінностей, згідно з 
якою інтереси сексуальних мен
шин домінують над інтересами 
більшості. Расова належність сто
їть за важливістю вище за сексу
альну орієнтацію. Поняття ген
деру… вище за поняття раси. Але 
важливішим за все є конфор
мізм». Політкоректність часто ви
ступає доволі деспотичним засо
бом обмеження свободи слова, са
мовираження, альтернативних 
думок тощо. Недаремно колиш
ній політв’язень, дисидент, який 
пройшов катівні КГБ, а нині є 
професором біофізики Кемб
риджського університету Владі
мір Буковскій (якого колись СРСР 
обміняв на генсека чилійських ко
муністів Луїса Корвалана) сказав: 
«Політкоректність гірша за лєні
нізм». У реальному житті бо
ротьба за неї доходить до абсурду, 
до ексцесів і починає нагадувати 
новітню інквізицію з полюванням 
на відьом. На кожному кроці в 
безвинних проявах захисники по
літкоректності знаходять «ра
сизм», «нацизм», «гомофобію», 
«чоловічий шовінізм» і демон
струють таку вишукану підступ
ність, на яку рідко бувала спро
можна навіть радянська цензура 
брєжнєвських часів.

Путіна легко спіймати на 
брехні, коли він розповідає про 
сучасну Росію (і несучасну та
кож). А про Захід – правда… І це 
справляє глибоке враження на 
багатьох тамтешніх нонконфор
містів. Ось чергова істина: «Ще 
на один принциповий аспект 
хочу звернути увагу. В європей

ських та й у низці інших країн так 
званий мультикультуралізм – у 
багатьох сенсах принесена мо
дель, штучно насаджувана 
згори, – ставиться нині під сум
нів і зрозуміло чому. Бо в основі 
лежить свого роду розплата за 
колоніальне минуле. Не випад
ково сьогодні політики і громад
ські діячі самої Європи дедалі 
частіше говорять про крах муль
тикультуралізму, про те, що він 
не здатен забезпечити інтегра
цію в суспільство іншомовних та 
іншокультурних елементів».

Справді, мультикультура
лізм передбачає утворення та
кої собі мозаїки різних в етніч
ному плані культур в одній дер
жаві, де в ідеалі жодна з них не 
повинна бути пріоритетною. Це, 
як відомо, призвело до виник
нення багатьох паралельних, са
модостатніх і незалежних один 
від одного культурних світів на 
території однієї країни. Іммі
гранти використали відповідну 
модель, щоб відмовитися від ви
вчення мови країни перебу

вання, щоб існувати виключно 
в просторі власної етнічної 
культури.

Вони не асимілювалися з ко
рінним населенням держави, 
куди прибули, а почали асимілю
вати «тубільців». Ця модель вела 
до національнокультурної, ет
нічної, політикоправової фраг
ментації європейських країн, до 
розмивання єдності суспільства, 
зрештою до поступової заміни 
населення. Однією з ознак про
валу мультикультуралізму є те, 
що мігранти почали в доволі су
ворій формі нав’язувати євро
пейцям привезені із третього 
світу цінності. Європейцям поки 
що доводиться приймати факт 
існування багатьох локальних 
«неЄвроп» на їхньому конти
ненті. Кількість останніх по
стійно збільшується. Водночас 

зростають асиміляційні на
строї, переконання в тому, що 
іммігранти повинні культурно 
асимілюватися.

Натяком Путін торкнувся ще 
однієї теми – становища хрис
тиян у світі, що в багатьох краї
нах Сходу є катастрофічним. 
У Пакистані, Індії, Сирії, 
Єгипті, Іраку прихильники 
Христової віри гинуть тисячами 
й навіть десятками тисяч від рук 
представників релігійної біль
шості. 

Захід християн не захищає, 
та й що таке насильницька 
смерть десятків тисяч хреще
ного люду в мусульманському 
світі порівняно з невимовними 
стражданнями арабської дів
чини, якій не дозволяють надя
гти хіджаб (хустку) на лекції в 
Сорбонні?.. Тож вакансія захис
ника християн у всьому світі 
поки що вільна, але Владімір 
Путін уже дав зрозуміти, що є 
на неї головним претендентом. 
Тим більше що це російська ім
перська традиція. Росія у ХVІІІ–
ХІХ століттях патронувала хрис
тиян Османської імперії, через 
що розпочався конфлікт зі 
Стамбулом, який спровокував 
Кримську війну. Адже Петер
бург вимагав особливого статусу 
для християн на Близькому 
Сході, контролю над святинями 
Палестини, що суттєво обмежу
вало суверенітет Османської ім
перії. Російськотурецька війна 
1877 року розпочалась також під 
гаслом захисту балканських 
християн. Що ж, кремлівський 
лідер має змогу перевірити цю 
схему в Сирії, посприявши ство
ренню на її середземномор
ському узбережжі алавітсько
християнської держави під мос
ковським протекторатом…

Путін майстерно використо
вує помилки, дурість, боягузтво 
західних політичних кіл, спеку
люючи на слабкостях сучасної за
хідної цивілізації, миттєво реагу
ючи на її глухі кути. Творці кому
ністичної імперії діяли таким са
мим чином і проіснували майже 
70 років, реально загрожуючи За
ходу. Наразі Путін на Валдаї за
пропонував свою альтернативу 
виходу з геополітичної, культур
ної та моральної кризи для євро
пейського суспільства, де, безпе
речно, є ґрунт для його ініціатив. 
Принаймні, Захід чекає на важкі 
ідеологічні часи й доволі прово
кативні виклики… 
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пУтіН майСтерНо 
викориСтовУЄ помилки, 
дУріСть, БоЯгУЗтво 
ЗахідНих політиЧНих кіл, 
СпекУлЮЮЧи На 
СлаБкоСтЯх СУЧаСНої 
ЗахідНої ЦивіліЗаЦії, 
миттЄво реагУЮЧи На її 
глУхі кУти
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державою так  
не управляють

і
з наближенням півночі 30 ве
ресня на Капітолійському па
горбі всі звинувачували одне 
одного в неминучому паралічі 

американського уряду. Світ із по
дивом та нерозумінням слухав 
претензії, що лунали у відповідь. 
Коли двоє борюкаються над прір
вою, головне запитання не хто 
правий, а як у неї не впасти.

Сам собою параліч уряду важ
кий, але його можна пережити. 
Служби безпеки й далі працюва
тимуть, пенсіонери все ще отри
муватимуть виплати, а астро
навти на Міжнародній космічній 
станції зможуть спокійно собі ди
хати. Близько 800 тис. (із 2,8 млн) 
другорядних службовців феде
ральних органів ідуть у відпустку, 
а ще 1,3 млн попросять продо
вжити роботу без оплати їхньої 
праці. Нетермінові завдання від
кладено до досягнення домовле
ності, коли нарешті знову почнуть 
надходити кошти. Якщо це буде 

незабаром, то економічні збитки 
виявляться незначними: мож
ливо, 0,1–0,2% від темпів при
росту за IV квартал за кожен тиж
день простою уряду. Проблема в 
тому, що криза влади – символ 
глибшої проблеми: федеральний 
законодавчий процес настільки 
поляризований, що аж паралізо
ваний. І якщо дві партії не змо
жуть подолати свої розходження 
приблизно до 17 жовтня, це загро
жуватиме катастрофою.

У баталіях навколо бюджету 
немає нічого незвичного. І 
справді, від 1997 року Конгрес іще 
не прийняв жодного нормального 
бюджету вчасно. Але ця битва 
свідчить про щось нове. Республі
канці в Палаті представників бло
кують бюджет, заперечуючи не 
його зміст, а дещо зовсім інше: іні
ційовану Бараком Обамою про
граму реформи охорони здоров’я 
(Obamacare), яка частково старту
вала на початку жовтня. Спершу 

вони вимагали повністю позба
вити її фінансування. Інакше ка
жучи, хотіли, щоб демократи по
годилися зарубати найбільше до
сягнення їхнього президента. Це 
було неможливо. З наближенням 
кінцевої дати для досягнення бю
джетної угоди республіканці дещо 
пом’якшили вимоги. Замість від
мови від фінансування Obamacare 
вони хочуть відкласти на рік за
провадження обов’язкової медич
ної страховки для громадян (або 
сплати штрафу).

каНатохідЦі Над 
БЮджетНоЮ прірвоЮ
Може здатися, що в цьому 
більше здорового глузду. Але є 
дві причини, чому це не так. По
перше, відтермінування ман
дата на обов’язкове медичне 
страхування може знищити цілу 
реформу. Obama care трима
ється на двох китах. Кожен клі
єнт зобов’язаний мати поліс, і 

Схоже, що Земля 
Свободи стає 

некерованою. Але 
всьому є межа
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страховим компаніям (СК) забо
ронено піднімати ціну для тих, 
хто вже занедужав. Якщо засто
совувати лише друге правило, 
хворі кинуться купувати такі до
кументи, а от здорові чекати
муть, доки захворіють. СК до
ведеться збільшити розмір 
страхових премій, інакше вони 
розоряться, що зробить страху
вання без величезних субсидій 
неможливим. Obamacare увійде 
в штопор і, можливо, розва
литься. Саме цього прагнуть де
які республіканці.

Друга причина – останні 
створюють прецедент, який те
оретично може зробити Аме
рику некерованою. Виборці
республіканці вважали за до
цільне дати своїй партії конт роль 
над однією гілкою влади, а демо
кратам – Білий дім і Сенат. Якщо 
політсила з таким скромним ви
борчим мандатом погрожує зу
пинити роботу уряду, коли інша 
сторона не відкличе невгодний 
їй закон, то законодавство за
вжди залишатиметься незахи
щеним від ініційованого мен
шістю скасування. Вашингтон 
буде постійно паралізований, а 
Америка – приречена на хро
нічну невизначеність.

Ситуація погіршується. Цього 
місяця федеральний уряд досягне 
дозволеного законом кредитного 
ліміту, відомого як «стеля боргу». 
Якщо Конгрес не підніме її, Дя
дечко Сем незабаром перестане 
сплачувати рахунки. Інакше ка
жучи, якщо дві партії не зможуть 
працювати разом, Америці дове
деться обирати, які із зобов’язань 
не виконувати. Видатки бюджету 
можуть поменшати настільки, що 
це викличе рецесію. Або США 
оголосять дефолт за боргами, що 
було б навіть гірше. Годі навіть 
уявити, наскільки шкідливіше це 
виявилося б за звичайну зупинку 
роботи урядового апарату. Але ж 
у Вашингтоні таких безумців не
має, чи не так?

крок НаЗад  
від краЮ прірви
В Америки є один «надзвичай
ний привілей»: вона друкує ре
зервну валюту для цілого світу. Її 
державний борг визнано тихою 
гаванню для інвесторів, через що 
Дядечко Сем може так багато й 
так дешево брати позики. США не 
втратять цих переваг за одну ніч. 
Але все, що підриває їхню креди
тоспроможність (а саме це й ро

бить вашингтонський фарс), за
грожує незмірною шкодою. Шта
там не просто доведеться брати в 
борг під більші відсотки. Від
луння американського дефолту 
буде не тільки глобальним, а й не
передбачуваним.

Воно загрожує фінансовим 
ринкам крахом. Оскільки дер
жавні облігації США високолік
відні й низькоризикові, то їх ши
роко використовують як забезпе
чення фінансових операцій. Вони 
становлять понад 30% забезпе
чення фінустанов на кшталт ін
вестиційних банків для позик на 
двотрильйонному (в американ
ських доларах) ринку «тристорон
ніх РЕПО» – джерел короткотри
валого фінансування. Дефолт 
може викликати в кредиторів ла
вину вимог щодо більшого (або 
іншого) додаткового забезпе
чення; це, не виключено, при
зведе до фінансового інфаркту, 
схожого на той, що його спричи
нив колапс Lehman Brothers у 
2008 році. Коротше кажучи, на
віть якщо медична програма 
Обами й справді така похмура, як 
її малюють опоненти, все одно ви
користовувати «стелю боргу» як 
фішку в торгах за її скасування 
(чого хочуть деякі республіканці) 
небезпечно.

Що можна зробити? На най
ближчу перспективу республі
канцям із Палати представників 
потрібно розібратися з пріори
тетами. Вони повинні прийняти 
«чисту» бюджетну резолюцію, 
не намагаючись знову завести 
дебати довкола Obamacare. 
Окрім того, їм слід проголосу
вати за підняття бюджетної 

стелі (а ще краще взагалі її ска
сувати). Якщо Obamacare і 
справді провалиться, а респу
бліканці виграють президент
ські перегони та вибори до Се
нату в 2016 році, вони зможуть 
скасувати її через нормальну за
конодавчу процедуру.

Америка мусить покласти 
край поляризації. Особливо го
стро ця проблема стоїть у Палаті 
представників, тому що багато 
штатів дозволяють політикам 
обирати собі округи для балоту

вання. Не дивно, що вони облю
бовують зазвичай ультра
безпечні. Це означає, що типо
вий конгресмен не боїться про
грати в загальній виборчій кам
панії, але остерігається конку
ренції з боку власних однопар
тійців під час висування канди
датур. Тому багато хто визнає за 
краще загравати з екстреміс
тами зі свого табору, ніж укла
дати розумні, помірковані угоди 
з опонентами. Державою так не 
управляють. Реформа виборчої 
системи не зможе різко покра
щити урядування в Америці, але 
допоможе в цьому. Настав час 
для здорового глузду, який має 
прийти на зміну каскадерським 
трюкам на краю прірви. 

Граничний рівень 
держборгу США 
нині становить 

майже 

$16,7 
трлн

Близько 

800 тис.
 (із 2,8 млн) 

другорядних 
службовців 

федеральних 
органів США йдуть 
у відпустку, а ще 

1,3 млн
 попросять 

продовжити роботу 
без оплати їхньої 

праці

Колапс Конгресу: видовище без хліба
Федеральний орган

НАСА

Агентство із захисту довкілля

Комерційна служба 

Управління трудових відносин

Департамент внутрішніх справ

Скарбниця

Департамент енергетики

Департамент охорони здоров’я 
і соціальних служб

Департамент оборони

Департамент транспорту

Управління соціального страхування

Департамент юстиц�

Департамент внутрішньої безпеки

Департамент у справах ветеранів

Збройні сили

Службовців

18 134

16 205

46 420

16 304

72 562

112 461

13 814

78 198

800 000**

55 468

62 243

114 486

231 117

332 025

1 386 000

У відпустці, %
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Хто повинен продовжувати роботу*

Науковці космічної станц�

Менеджери проектів з утилізац� токсичних відходів

Метеорологи служби прогнозу погоди

Інспектори шахт

Інспектори служби охорони природи

Друкарі/гравери

Машиністи атомних підводних човнів

Лікарсько-сестринський персонал

Логістично-операційний штат

Авіадиспетчери 

Фахівці з оцінки збитків

Агенти ФБР/відділу з боротьби з наркотиками

Співробітники секретних служб/ берегової охорони

Штат лікарень Департаменту 

Усі

*Поміж інших  **Цивільні службовці За даними Адміністративно-бюджетного управління США
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Змарнований шанс?
Застій в економіці, роздутий державний апарат і масові протести: 
Ділма Руссефф повинна змінити курс

Ч
отири роки тому The Econo
 mist зобразив на своїй об
кладинці статую Христа 
Спасителя, яка ракетою 

здіймається в небо з гори Корко
ваду в РіодеЖанейро. Заголовок 
був такий: «Бразилія злітає». 
Економіка, стабілізувавшись за 
правління Фернанду Енріке Кар
дозу в середині 1990х, почала 
розганятися під час президент
ства Луїса Інасіу Лули да Сілви 
на початку 2000х. На ній 
майже не позначилася фінансова 
криза 2008 року, і в 2010му зрос
тання сягнуло 7,5% – найвищого 
за чверть століття показника. На 
додачу до всіх успіхів Бразилії до
вірили і проведення Чемпіонату 
світу з футболу в 2014му, і літ
ньої Олімпіади2016. На хвилі та
кого підйому Лула переконав того 
самого року виборців проголосу
вати за його протеже – техно
кратку Ділму Руссефф.

Після того країна пережила 
неприємну й тверду посадку. То
рік економіка зросла лише на 
0,9%. Сотні тисяч бразильців у 
червні вийшли на вулиці – то 
були найбільші на пам’яті цілого 
покоління виступи проти подо
рожчання життя, незадовіль
ного рівня послуг і зажерли
вості чиновниківкорупціонерів.  
Можна чимось пояснити це спо
вільнення. Економіки всіх країн, 
що розвиваються, пригальму
вали. Деякі імпульси, які послу
жили рушієм попереднього бра
зильського буму, якот віддача 
від припинення стрімкої інфля
ції, відкритість торгівлі, зрос
тання цін сировину, значне збіль
шення кредитування і спожи
вання, вже вичерпали себе. А от 
багато рішень Лули, особливо 
«Сімейний пакет» (Bolsa Família), 
який вирятував зі злигоднів 25 
млн бразильців, варті захвату.

НайважЧий податковий 
кодекС У Світі
Але Бразилія надто мало уваги 
звертала на реформу держави у 
роки економічного буму. І в 
цьому вона не самотня: схожа на
года трапилася Індії, яка її змар
нувала. Бразильський державний 
сектор накладає особливо важкий 
тягар на приватний. Підприєм
ства мають справу з фіскальним 
кодексом із найвищим  у світі рів
нем оподаткування, наванта
ження на фонд оплати праці до
плюсовують іще 58% до чистих 
зарплат, а державні пріоритети у 
фінансуванні поставлені з ніг на 
голову.

Порівняймо пенсії та інфра
структуру. Перші до безглуздя 
щедрі. Середньостатистичний 
бразилець може сподіватися на 
пенсію обсягом до 70% остан
ньої заробітної плати вже у віці 
54 роки. Хоча Бразилія і молода 

Бразилія  
витрачає загалом 

1,5% 
ВВП на 

інфраструктуру 
(для порівняння: в 
середньому у світі 

на це йде 

3,8%)

Податки  
тут уже становлять 

36% 
ВВП. Це найбільша 
частка серед країн, 

що розвиваються
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країна, вона витрачає на пенсії не 
меншу частку національного до
ходу, ніж Південна Європа, де від
соток людей похилого віку втричі 
вищий. І навпаки, попри те що 
держава простягається через 
увесь континент, але має ніку
дишнє транспортне сполучення, 
її видатки на інфраструктуру геть 
куці, як бразильські бікіні. Уряд 
щороку витрачає лише 1,5% ВВП 
на інфраструктуру (для зістав
лення: середній світовий показ
ник становить 3,8%), при тому, 
що її загальну залишкову вар
тість оцінюють у якихось 16% ва
лового внутрішнього продукту 
(71% в інших великих країнах). 
Розвалена інфраструктура озна
чає фінансовий тягар для бізнесу. 
У бразильському штаті Мату
Гросу фермер, котрий вирощує 
сою, тратить 25% собівартості 
продукції на її транспортування 
до порту, в американському штаті 
Айова – 9%.

Ці проблеми нагромаджува
лися від покоління до покоління. 
Але пані Руссефф не бажає або не 
може вирішити їх, хіба що ство
рює нові своїм втручанням, яке 
сягає значно далі, ніж це було в її 
попередника – прагматика Лули. 
Вона відлякала інвесторів від 
інфраструктурних проектів і піді
рвала здобуту важкою працею ре
путацію Бразилії як країни із 
прозорою макроекономічною по
літикою: відкрито змусила го
лову Центрального банку різко 
знизити відсоткові ставки. Уна
слідок цього, щоб стримати по
стійну інфляцію, відсоткові 
ставки доводиться нині підвищу
вати набагато більше, ніж це було 
б потрібно за інших обставин. За
мість визнати невиконання фіс
кальних планів, уряд вдався до 
бухгалтерської творчості. Валова 
сума державного боргу зросла до 
60–70% ВВП залежно від визна
чення, а ринки не довіряють пані 
Руссефф.

На щастя, Бразилія має вели
кий потенціал. Завдяки вмілим і 
підприємливим фермерам вона 
стала третім у світі експортером 
продуктів харчування. Навіть 
якщо уряд зробив процес повіль
нішим і дорожчим, ніж по
трібно, країна все одно до 2020 
року буде великим експортером 
нафти. Вона має кілька справ
жніх перлин промисловості, а 
ще розвиває дослідну базу світо
вого рівня в біотехнології, гене
тичних науках, глибоководному 

морському видобуванні нафти й 
газу. Споживчі бренди, які ви
росли разом із середнім класом, 
готові вийти на міжнародний 
ринок. Попри нещодавні про
тести, Бразилія не страждає від 
соціальних чи етнічних розко
лів, які дошкуляють, наприклад, 
Індії або Туреччині.

влаСНа мета длЯ  
«ділми ФерНаНдеС»?
Але, якщо держава хоче відно
вити сили, їй потрібно віднайти 
бажання реформуватись. По
датки тут (як і в охопленій хао
сом Аргентині за президента 
Крістіни Фернандес) уже ста
новлять 36% ВВП – це най
більша частка серед країн, що 
розвиваються. Тож уряд не 
може розраховувати на плат
ників податків, щоб отримати 
додаткові кошти, необхідні 
для фінансування охорони 
здоров’я, освіти й транспорту та 
заспокоєння демонстрантів. 
Натомість йому слід перегля
нути структуру державних ви
трат, особливо пенсії.

Окрім того, країна повинна 
зробити бразильський бізнес 
конкурентнішим і заохочувати 
його до інвестування. При цьому 
треба не захищати підприємни
цтво (як це уявляє собі уряд), а, 
наражаючи його на більшу кон
куренцію за кордоном, водночас 
швидше усувати перешкоди 
вдома. Бразильські тарифи на 
імпорт залишаються високими, 
а митні процедури можна вва
жати зразком шкідництва й са
ботажу. Країні слід відкритися.

А ще Бразилії терміново по
трібна політична реформа. Не
зліченні партії, які цікавить лише 
фінансова годівниця, стають при
чиною величезних витрат на всіх 
рівнях державного апарату. Од
ним із наслідків цього є форму
вання кабінету із 39 міністрами. 
На папері рішення бачиться про
стим: «поріг» місць у Конгресі та 
інші зміни, необхідні для поси
лення депутатської відповідаль
ності перед виборцями. Проте, 
щоб змусити «слуг народу» змі
нити вигідну для них систему, по
трібно більше політичної май
стерності, ніж проявила Ділма 
Руссефф.

За рік на неї чекають пере
гони: вона хоче балотуватися на 
наступний чотирирічний прези
дентський термін. Наразі у бра
зильського електорату немає під

став задовольнити цю амбіцію 
сьогоднішньої очільниці дер
жави. Одначе в неї є час на підго
товку необхідних реформ спосо
бом зменшення бюрократичної 
тяганини, злиття міністерств і об
меження державних видатків. 
Бразилія не приречена на па
діння: якщо пані Руссефф візьме 
в руки штурвал, шанс злетіти ще 
буде. 
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Спілкувався 
любомир 
Шавалюк

Японська точність*
Honda Motor Co заявила про офіційний вихід на 
український ринок свого преміумбренда Acura

в
ідкриття перших дилер
ських центрів і старт офі
ційних продажів в Україні 
автомобілів Acurа запла

новано на ІІ квартал 2014го. 
Керівництво японського автови
робника планувало вихід леген
дарного преміумбренда на наш 
ринок давно, однак через кризу 
2008–2009 років змушене 
було зачекати. Під час презен
тації в Москві двох ключових 
моделей Acura (компактного 
кросовера RDX другого поко
ління та позашляховика серед
ніх розмірів MDX третього) 
Тижню випала нагода поспіл
куватися з операційним дирек
тором Honda Motor Co Ltd, 
президентом Honda Motor 
Europe Манабу Нісімае, та пре
зидентом «Хонда Україна» 
Таку Касагара  які окрім страте
гії компанії в просуванні Acura 
на українському ринку проана
лізували останні тенденції авто
індустрії.

У. т.: Бренд Acura наразі відсутній 
у Європі, але виходить на ринки 
України та росії. У чому винятко-
вість цих країн?

М. Н.: Перед виходом на 
будьякий ринок ми вивча

ємо його характеристики. 
Російський і меншою мі
рою український авто
ринки мають потенціал, 
необхідний для розвитку 
такого люксового бренда, 
як Acura. Зокрема, 2013

го року в РФ буде продано 
понад 180 тис. автомобілів 

класу «люкс». Це на 60% більше 
за піковий обсяг перед кризою 
2008–2009 років, із яких частка 
SUV становить понад 60%. Нато
мість на європейських ринках та
кого потенціалу поки не видно.

У. т.: так, обсяг продажу автомо-
білів класу «люкс» у росії давно 
перевершив докризові показники 
й зростає далі. тоді як наш вітчиз-
няний ринок поки що не відно-
вився після падіння, спричине-
ного кризою. понад те, в нас від-
бувається низка змін, які усклад-
нюють роботу дистриб’юторам: 
введено спецмито та утилізацій-
ний збір на нові імпортні ма-
шини. ви вважаєте, що зараз усе 
одно момент для виходу Acura 
саме на наш ринок?

Т. К.: Гадаю, що так. Хоча за
гальний продаж легковиків в 
Україні перебуває на рівні 40% 
від максимумів, зафіксованих до 
кризи, але у преміумсегменті 
нині реалізують 60% докризових 
обсягів. В Україні 2012 року про
дажі преміальних авто зросли на 
38% порівняно із 2011м, і дина
міка триває. Отже, автомобілі 
класу «люкс» – та ніша, яка роз
ширюється найшвидше. Acura 
має добрий шанс здобути суттєву 
частку ринку на тлі цього зрос
тання. Його останнім часом від
повідну динаміку забезпечували 
автомобілі європейських брендів: 
BMW, AUDI, Mercedes. На нашу 
думку, це хороший знак для 
Acura. Крім того, сегмент SUV 
найдинамічніше зростає в Укра
їні, тож ми впевнені, що наші дві 

моделі, якими його представ
лено, Acura MDX та Acura RDX, 
будуть затребувані. Ми очікуємо 
високих темпів збільшення обся
гів продажу наших автомобілів і, 
цілком можливо, незабаром за
пропонуємо українцям інші мо
делі цього бренда.

У. т.: У листопаді 2013-го Україна 
може підписати з ЄС Угоду про 
асоціацію та зону вільної торгівлі. 
відтак імпортні мита на європей-
ські автомобілі помітно змен-
шаться. За вашими оцінками, це 
якось вплине на перспективи 
бренда Acura в нашій країні?

Т. К.: Я не думаю, що підпи
сання такої угоди матиме суттє
вий вплив на преміальний сег
мент авторинку. Тож на показни
ках продажу автомобілів марки 
Acura це відобразиться не вельми. 
Звичайно, європейські автівки 
стануть доступнішими – це може 
призвести до зменшення прода
жів марки Honda. Відповідно ско
ригуємо нашу стратегію: ми ма
ємо завод у Великій Британії, тож, 
можливо, постачатимемо ма
шини Honda в Україну звідти.

У. т: Яких обсягів продажу Acura 
плануєте досягти наступного 
року?

Т. К.: На жаль, сьогодні не 
можу поділитися з вами кон
кретними цифрами. Однак, 
звичайно, ми маємо цілком 
конкретні довготривалі плани 
з розвитку цього бренда в 
Україні. Як казав засновник 
компанії Honda Соітиро 
Хонда, варто починати з ма
лого, а далі виростати вели
кими. Виходячи на ринок із 
чотирма дистриб’юторськими 
центрами та двома моделями 
Acura в перший рік, ми не
мовби започатковуємо ма
ленький бізнес. Проте для 
преміального сегмента це 
дуже вдалий початок, з 

У просуванні на 
українському 
ринку бренда 

Acura Honda 
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робить ставку 
на компактний 
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другого покоління 

та позашляховик 
середніх розмірів 
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огляду на те, що маємо трива
лий план розвитку.

У. т.: На першому етапі ви плану-
єте відкрити чотири центри про-
дажу: два у києві, а також по од-
ному в донецьку та харкові. Чим 
зумовлено вибір?

Т. К.: Ми дуже ретельно піді
йшли до вибору міст, де діятимуть 
центри продажу та обслугову
вання автівок марки Acura. За да
ними маркетингових досліджень, 
40% автомобілів преміального 
сегмента України продається в 
столиці. На кожне з реш ти чоти
рьох великих міст (Дніпропе
тровськ, Донецьк, Одеса, Харків) 
припадає ще по 10% ринку. Ми 
обрали Донецьк та Харків, бо ко
жен із них має добрий потенціал 
для легковиків преміумкласу. 
Окрім цього, там працюють ди
лери, яким можна довірити про
даж автівок марки Acura. Такий 
вибір дає нам змогу повністю охо
пити Східну Україну. Отже, за до
помогою чотирьох центрів ми 
сподіваємось покрити в регіо
нальному розрізі 70% ринку авто
мобілів класу «люкс» у вашій кра
їні. У квітні, коли офіційно старту
ють продажі Acura в Україні, ми 
матимемо два дилерські центри, в 
Києві й Харкові, а затим упродовж 
року відкриємо два нові: у Доне
цьку та ще один у столиці.

У. т.: Toyota, один із ваших кон-
курентів, працює по-іншому: 
створює великі сервісні центри, в 
яких, наприклад, чотири пункти 
відведено для обслуговування ав-
томобілів Toyota, і два – Lexus. Чи 
не вважаєте ви, що, виходячи на 
ринок із сервісними центрами, 
які займаються лише Acura, об-
межуєте ареал розповсюдження 
машин цієї марки?

Т. К.: Стандарти роботи 
сервісних центрів Acura розро
блені локально в урахуванням 
особливостей українських по

купців. Якщо у США преміум
обслуго вування оцінюють за його 
швидкістю, то на Далекому Сході 
клієнти віддають перевагу роз
кішній обстановці. В Україні ми 
поєднали ці два підходи. Зви
чайно, хочемо бути якнайближче 
до покупця, розглядаємо можли
вість обслуговувати власників ав
томобілів Acura й на офіційних 
станціях Honda.

У. т.: останнім часом глобальний 
авторинок зростає здебільшого за-
вдяки країнам, що розвиваються. 
але там зовсім інший споживач, 
ніж у передових економік. Чи 
впливає це на загальну стратегію 
Honda Motor?

М. Н.: Одразу після краху 
Lehman Brothers авторинки країн, 
що розвиваються, почали стрімко 
зростати. Особливо це стосується 
країн Азії, передусім Індії, а також 
Південної Америки, Близького 
Сходу й Африки. Ми ідентифіку
вали це зростання, тож намагає
мося підсилити свою присутність 
у цих місцях, створюючи там ви
робничі потужності. Нещодавно 
побудували авто й мотозаводи в 
Азії, заснували низку дистри
б’юторів та офісів у Африці (Ма
рокко, Кенія). На початку листо
пада плануємо відкрити новий 
мотозавод у Найробі (Кенія).  
Отже, на наш погляд, робимо все 
можливе, щоб устигнути за дина
мікою цих ринків.

У. т.: Нині у світі активно прогре-
сує сегмент гібридних автомобі-
лів, електромобілів тощо. Яким 
ви бачите розвиток глобального 
авторинку у п’ятирічній пер-
спективі? 

М. Н.: На сьогодні 
Україна та Росія мають 
ринки здебільшого ма
шин із бензиновим двигу
ном. Натомість у Європі 
домінують дизельні авто, 
принаймні наполовину. 

Причому ніша двигунів із малень
ким об’ємом (1,5–1,6 л) стрімко 
зростає. Отже, глобальні автомо
більні тенденції сьогодення – це 
бензинові та дизельні двигуни. 
Упродовж п’яти наступних років 
гібридні моделі, ймовірно, будуть 
драйвером зростання у світі; на 
цей момент США та Японія – сві
тові лідери сегмента, Азія на під
ході. Поряд із цим у машинобуду
ванні відбувається багато інших 
нововведень. Бензинові двигуни 
зменшуються в об’ємі, а їх потуж
ність водночас зростає. Ефек
тивне використання пального 
верховодить над усім, навіть над 
еволюцією трансмісії. Усе зале
жить від потреб клієнтів, і Honda 
Motor виявлятиме максимальну 
гнучкість, щоб їх задовольнити.

У. т.: Honda є одним із найбіль-
ших виробників гібридних авто-
мобілів. Чи дістане розвиток ця 
тенденція в марці Acura?

М. Н.: Гадаю, так. У нас є ши
рока лінійка гібридних двигунів, 
включно з моторами, що мають 
повний електропривід. Тут у нас 
представлено все, що є у світі. Тож 
незалежно від потреб споживачів 
та габаритів автомобіля маємо 
змогу обладнати будьякий легко
вик гібридним двигуном. Гі
бридну технологію буде застосо
вано і в нашому флагманському 
спорткарі Acura NSX, який працю
ватиме за допомогою комбінації 
Vподібного двигуна з прямим 
впорскуванням із гібридною сис
темою Honda Sport Hybrid SH
AWD (Super Handling AllWheel 
Drive). Понад те, Honda Motor не
щодавно оголосила про початок 
партнерства із General Motors у 
виробництві паливних комірок 
(електрохімічних генераторів, які 
забезпечують пряме перетво
рення хімічної енергії на елек
тричну. – Тиждень). Це також 
перспективний напрямок розви
тку автомобільних приводів. 

Президент 
компанії 
«Хонда 
Україна» Таку 
Касагара
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д
руга половина 1942го і 
майже весь 1943й – це час 
формування однієї з най
унікальніших військових 

структур у вітчизняній історії – 
Української повстанської армії 
(УПА). Їй судилося стати оригі
нальним прикладом самодостат
ньої автономної збройної сили, 
яка, послуговуючись партизан
ськими методами війни, намага
лася вести «власну гру» на гігант
ському полі битви, яким була то
гочасна Європа. Однак УПА, кот   
ра для мільйонів українців стала 
символом повстанської вправ
ності, за іронією долі, була заду
мана її творцями як регулярне, а 
не як партизанське військо...

хитаННЯ між  
двома ліНіЯми
На середину 1942 року перед ке
рівництвом підпілля ОУН(б) в 

окупованій німцями Україні по
стали серйозні виклики. З одного 
боку, посилення жорстокості оку
паційного режиму (особливо на 
території так званого Рейхскомі
саріату «Україна») диктувало не
обхідність активізувати опір. З ін
шого – були обґрунтовані побою
вання, що, розбурхавши парти
занську стихію, організація не зу
міє її опанувати, а це призведе до 
кривавого придушення окупа
ційним силовим апаратом руху 
Опору й відповідної дискредита
ції ідеї боротьби за українську са
мостійність у масах. Роздвоєність 
ситуації дуже чітко відобразилася 
в тодішніх документах і діях бан
дерівської ОУН. 

Наявність стихійного парти
занського руху змусила керівни
цтво ОУН(б) на Волині та Поліссі 
в серпні 1942 року стати на пози
ції розгортання масштабного 

руху Опору. Зокрема, у своїх ви
даннях крайові провідники за
значали, що «партизанська війна 
для поневоленого народу, як пра
вило, є початковою стадією або 
частиною «великої війни», на
родного повстання, поки озброє
ний народ не зможе сформувати 
регулярну армію». Волинські та 
поліські бандерівці взяли курс на 
формування стаціонарно діючих 
партизанських підрозділів, які в 
жовтні 1942го почали концен
трувати в більших відділах. Зок 
ре  ма, повідомлення німецьких 
сил безпеки від 29 жовтня 1942 ро 
ку констатували: «16.10.1942 р. 
впер  ше українські націоналісти 
зібралися в районі Сарн у більшу 
банду та постійно отримують по
повнення». Тоді ж стали фіксу
вати й перші відносно масштабні 
акції проти німецької адміністра
ції та поліції. 

автор: 
іван патриляк 

Фото надані 
Центром 

досліджень 
визвольного 
руху (львів)

регулярні основи  
для нерегулярної армії 
У складних умовах Другої світової українці, не маючи за плечима 
власної держави, сформували свою Повстанську армію, що мала 
стати зародком Збройних сил незалежної України
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Зовсім інакше на ситуацію 
дивилися керівники Проводу 
ОУН(б), які вбачали в розгор
танні партизанської війни лише 
радянські та польські провокації, 
покликані знищити життєві сили 
українства німецькими руками. 
Керівництво організації у вересні 
1942 року було переконане в не
обхідності накопичення сили для 
завдання вирішального удару в 
переломний момент війни: «Ми 
мусимо берегти свої сили, бо ві
римо, що на кінцевій стадії війна 
принесе нам можливість бороть
 би і побудови власної Україн
ської держави. Не партизанська 
боротьба сотень чи тисяч, а наці
ональна визвольна революція 
мільйонної української маси є на
шим шляхом». 

Суперечності між двома так
тичними схемами боротьби за
грожували вилитися в непоправ
ний конфлікт між крайовими ке
рівниками на Волині та цен
тральним проводом. Гострота си
туації змусила тодішнього лідера 
бандерівської ОУН Миколу Ле
бедя (Рубана) скликати в жовтні 
1942го у Львові конспіративну 
військову конференцію, яка мала 
виробити спільну тактику в пи
танні військового будівництва та 
збройної боротьби організації.

Відшукавши компроміс із во
линським крайовим проводом, 
керівництво ОУН(б) з початку 
1943 року взяло курс на розгор
тання основ підпільної регуляр
ної армії, реорганізуючи наявні 
партизанські відділи. 

У розроблені плани була за
кладена така прогностична 
оцінка ситуації на фронтах світо
вої війни: передбачалося, що дер
жави, які воювали на Східному 
фронті, врештірешт зіштов
хнуться з періодом цілковитого 
економічного, військового та 
психологічного виснаження, а це 
призведе до внутрішніх потря
сінь і розвалу двох потуг. На мо
мент дезінтеграції Третього 
Рейху та СРСР фронт, як припус
калося, перебуватиме на лінії Мо
зир – Вороніж – РостовнаДону. 
Передбачалося, що період хаосу 
та зміни влади в Москві трива
тиме дватри місяці, після чого 
влада в Росії стабілізується і нові 
правителі візьмуться до «зби
рання земель». Саме цей час по
трібно було використати для 
створення української армії, яка 
мусила зайняти вказану вище лі
нію фронту й не допустити росій

ської інтервенції. Попередня ро
бота з організації війська в під
піллі мала здійснюватися до мо
менту руйнації Східного фронту. 
Вона повинна була відбуватися 
методом реорганізації створених 
на Волині та Поліссі партизан
ських відділів у «ядро» майбут
ньої підпільної регулярної армії, 
котра після відкритого повстання 
мала розгортатися в повноцінні 
збройні сили. Завдяки рішучим 
і жорстким мобілізаційним за
ходам планувалося створити 
800тисячне військо (мобілізу
вавши 500 тис. осіб на Волині та 
Галичині й 300 тис. на інших 
українських землях).  

роЗгортаННЯ  
«ліСової армії» 
Формуванням перших стаціонар
них партизанських відділів на
ціоналістів на Поліссі в жовтні 
1942го – січні 1943го займався 
крайовий організаційний рефе
рент ОУН(б) Сергій Качинський 
(Остап), який у своїй роботі спи
рався на військові референтури 
територіальних округ організації, 
діяльність яких координував вій
ськовий референт на Волині та 
Поліссі Василь Івахів (Сом). На 
початку лютого 1943го тут було 
створено Крайовий військовий 
штаб (КВШ), який із весни роз
горнув поступове будівництво 
майбутньої УПА на засадах, що 
дуже нагадували структуру регу
лярної армії. 

До кінця березня 1943го 
збройні відділи націоналістів ді
яли окремими роями, чотами і 
сотнями, якими організаційно 
керувала мережа ОУН(б), а опе
ративно – КВШ, що створювало 
серйозну плутанину й складність 
у подальшій розбудові підпіль
ної армії. Щоб уникнути дублю
вання функцій у керівництві по
встанськими відділами, 9 квітня 
1943 року на спільній нараді 
Проводу ОУН(б) на Північно
західних українських землях 
(ПЗУЗ) і КВШ було ухвалено рі
шення всі збройні формування 
бандерівської ОУН іменувати 
Українською повстанською ар
мією, яка мала ділитися на 
групи. Для кожної з них виділя
лися певні чітко окреслені тери
торії, на яких створювалися від
повідні воєнні округи (ВО) як 
адміністративнотериторіальні 
та мобілізаційнотилові струк
тури. Командир окремої групи 
одночасно ставав комендантом 

ВО на території оперування його 
групи. Завдяки цьому уникали 
подвійного керівництва військо
вими відділами, а мережу ОУН 
підпорядкували потребам армії, 
яка формувалася.     

15 липня 1943го Дмитро 
Клячківський на базі Проводу 
ОУН(б) ПЗУЗ створив та очолив 
перше Головне командування 
УПА. Через місяць було остаточ
 но сформовано штаб УПА, до ро
боти в якому залучили офіцерів 
колишньої армії УНР, а саме під
полковника Леоніда Ступниць
кого (шеф штабу) та полковників 
Миколу Омелюсика й Івана Лит
виненка.

Від серпня 1943 року підпіл 
ля ОУН(б) на Волині та Поліссі 
здійс  нює часткову розконспіра
цію і переходить на воєнний стан. 
Оголошується про створення 
«фрон  ту» (до нього належали всі 
відділи УПА) та «запілля» (війсь
ковоадміністра  тивні структури 
ОУН). 

У травні 1943го, коли від ке
рівництва ОУН(б) було усунуто 
противника розгортання парти
занської війни Миколу Лебедя і 
фактичним очільником органі
зації став Роман Шухевич (Тарас 
Чупринка), як голова Бюро Про
воду він щоразу активніше долу
чався до розбудови УПА разом із 
групою військових фахівців. Де

тально вивчивши ситуацію, во
сени 1943 року вони розпочали 
чергову реорганізацію Повстан
ської армії. У листопаді 1943го 
було створено нову Головну ко
манду УПА, яку очолив сам Шу
хевич, та Головний військовий 
штаб (ГВШ) УПА на чолі з Дми
тром Грицаєм (Перебийнісом). 
ГВШ поділявся на сім відділів: 
І – оперативний, ІІ – розвідуваль
ний, ІІІ – тиловий, ІV – органі
заційноперсональний, V – ви
шкільний, VІ – політвиховний, 
VІІ – військовоінспекційний. 
Шефові ГВШ УПА підпорядко
вувалися також служба зв’язку 
УПА і Центральний технічний 
зв’язок (ЦТЗ), які забезпечували 

В УПА було 
створено п’ять 
старшинських 

шкіл, що випустили 
близько 

700 
офіцерів,  

які зайняли 
провідні позиції в 

Повстанській армії

Через мережу  
УЧХ до Санітарної 
служби УПА було 
залучено близько 

100 
фахових  
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150 
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медичного 
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референтури ОУН 
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контакти з Головним команди
ром УПА, командирами груп, ке
рівниками штабів та окремих 
відділів. 

У період реорганізації до 
складу УПА було включено від
діли створеної на Галичині 
Української національної само
оборони (УНС), що посилило 
«лісову армію» на 5–6 тис. баг
нетів. 18 грудня 1943го Роман 
Шухевич підписав наказ «Про 
формування Української Зброй
ної Си ли», яким започаткував 
процес уніфікації та злиття УПА 
з УНС в єдину Повстанську ар
мію.

На зламі 1943–1944 років те
риторія діяльності УПА поши
рювалася на три краї, або гене
ральні воєнні округи (у системі 
територіального поділу мережі 
ОУН і «запілля»), а саме: група 
УПА«Північ» (охоплювала Во
линь, Західне Полісся, Жито
мирщину, північнозахідну Ки
ївщину; командир – Дмитро 
Клячківський), група УПА«За 
хід» (охоплювала територію Га
личини, Карпат, Буковини, За
карпаття, Холмщини, Грубешів
щини, Томашівщини, Любачів
щини; командир – Василь Си
дор), група УПА«Пів день» (охо
плювала територію сучасної 
Хмельницької, Вінницької, част
ково Черкаської та Кіровоград
ської областей; командир – Ва
силь Кук). На основі окружної 
групи УПА «Тютюнник» (яка 
входила до складу крайової 
групи УПА«Північ» й оперу
вала на теренах Житомирщини) 
планувалося розгорнути нову 
крайову групу УПА«Схід» із за
вданням діяти на території Чер
нігівського й Сумського Полісся. 

На ЗаСадах регУлЯрНоСті
Беручи за зразок регулярні армії, 
повстанське командування коло
сальну увагу приділяло питан
ням дисципліни особового скла
 ду. Так, протягом 1943–1944 ро
ків в УПА функціонували окремі 
карні відділи, до яких відправ
ляли злісних порушників по
рядку. З вересня 1943го для під
тримки дисципліни в повстан
ських лавах було сформовано 
Військовопольову жандармерію 
(ВПЖ) УПА, а для вирішення 
кримінальних справ у «запіллі» – 
поліційні станиці. 

У 1944му в «лісовій армії» 
створили також свою розвіду
вальну та контррозвідувальну 

службу. Згідно з інструкціями 
передбачалося відкриття при 
штабах груп УПА розвідуваль
них відділів, які закладали ме
режу власної агентури на терито
рії її діяльності та в прилеглих 
регіонах, організовували і керу
вали роз  відувальнодиверсійни
 ми від    ді  лами. 

Восени 1943 року заверши
лося формування структури під
пільного Українського червоного 
хреста (УЧХ) і Санітарної служби 
УПА. Структури УЧХ функціону
вали в системі «запілля» й мали 

займатися підбором і підготов
кою медичних кадрів, збиранням 
ліків, медичних матеріалів та ін
струментів, організацією підпіль
них лікувальних установ. Так, пе
редбачалося, що на території 
кожного організаційного «куща» 
УЧХ створює одну санітарну кри
ївку, забезпечену всіма засобами 
з догляду за пораненим або хво
рим, а на території району – один 
підпільний госпіталь, у якому 
можна було б розташувати до 15 по
 ранених. Через мережу УЧХ до 
Санітарної служби УПА було за
лучено близько 100 фахових лі
карів та 150 студентів медичного 
факультету. Сотні дівчат із жіно

чої референтури ОУН пройшли 
спеціальні курси санітарок. 

Не маючи за своїми плечима 
держави, командування УПА ро
било все можливе для система
тичного постачання армії матері
альнотехнічними засобами та 
харчами, намагалося за зразком 
регулярних формувань налаго
дити підготовку старшинських і 
підстаршинських кадрів, забез
печити належний передмобілі
заційний вишкіл і створити 
чітку систему набору молоді до 
лав УПА. 

Більшістю названих вище 
питань займалися організацій
номобілізаційні та господарські 
референти мережі «запілля» або 
ОУН. «Оргмоби» спільно з гос
подарськими референтами опі
кувалися пошуками й складу
ванням зброї та боєприпасів, по
стачанням ними відділів, органі
зовували виробничі потужності, 
які працювали на потреби армії 
(ремонт зброї, пошиття одягу та 
взуття, переробка сільськогоспо
дарської продукції тощо), забез
печували харчування бойових 
відділів. Також самостійно про
водили реєстр усіх військово
зобов’язаних, підшуковували по
трібних для УПА військових і 
технічних спеціалістів, дбали 
про поповнення та комплекту
вання нових повстанських під
розділів.  

Важливим завданням війсь
ковомобілізаційної референ
тури (у співпраці з іншими 
структурами підпілля) було 
проведення військових вишко
лів населення (у 1942 році лише 

БерУЧи За ЗраЗок регУлЯрНі 
армії, повСтаНСьке 
комаНдУваННЯ приділЯло 
колоСальНУ УвагУ 
питаННЯм диСЦипліНи 
оСоБового СкладУ

ЕСКУЛАП НА 
ВАГУ ЗОЛОТА. 
Група охорони 
лікаря та 
санітарки 
медичної 
служби УПА. 
Перемищина 
(1946 рік)
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в Рівненській області військові 
вишколи пройшли 10 тис. осіб). 
Вагома складова останніх поряд 
із військовопрактичними й 
військовотеоре тичними занят
тями – загальна гуманітарна, 
політична й ідеологічна підго
товка майбутніх призовників. 
Юнаки здобували доволі ґрун
товні знання з української літе
ратури, вітчизняної та всесвіт
ньої історії, географії, геопо
літики та ідеологічних основ 
українського націоналізму. Оче
видно, що саме глибока гумані
тарна підготовка й усебічна іде
ологічна «обробка» значною мі
рою компенсували брак матері    
альнотехнічних засобів і роби 
    ли повстанців надзвичайно бо
єздатними у складних умовах 
боротьби. 

кадри виріШУЮть УСе 
Характерною ознакою розбу
дови УПА за зразком регуляр
них армій стало створення вій
ськових шкіл для підготовки 
старшинських і підстаршин
ських кадрів. Загалом було ор
ганізовано п’ять старшинських 
шкіл, які випустили близько 
700 офіцерів, що зайняли про
відні позиції в Повстанській ар
мії. Перша старшинська школа 
УПА «Дружинники» (керівник 
– Лев Крисько (Горинь) по
стала на Поліссі. Її виклада
чами стали колишні офіцери 
армії УНР, Червоної армії та 
учасники Дружин українських 
націоналістів (легіонів «Нахті
галь» і «Роланд»). Бли  зько 60 
курсантів проходили підго

глиБока гУмаНітарНо-
ідеологіЧНа підготовка 
ЗНаЧНоЮ міроЮ 
компеНСУвала Брак 
матеріальНо-техНіЧНих 
ЗаСоБів і роБила 
повСтаНЦів НадЗвиЧайНо 
БоЄЗдатНими У СкладНих 
Умовах БоротьБи

товку від серпня до грудня 1943 
року.  

У вересні 1943го було органі
зовано другу старшинську школу 
УПА «Лісові чорти» (керівники – 
Федір Польовий (Поль) і Василь 
Брилевський (Боровий), яка 
функціонувала на Волині до 
січня 1944го. Після випуску пів
тори сотні курсантів інструктор
ський склад школи в лютому 
було переведено до Карпат у ра
йон міста Долина, де було ство
рено третю офіцерську школу 
УПА «Олені» (керівник – Степан 
Фрасуляк (Хмель), потім Федір 
Польовий (Поль). У школі прохо
дили вишкіл 350 курсантів, 230 із 
яких вчилися за старшинською і 
120 за підстаршинською програ
мами. Підстаршинський випуск 
відбувся в середині червня 1944го, 
старшинський – у липні того са
мого року. 

Важливо зазначити, що ра
дянські органи державної безпе
 ки, які вели боротьбу з УПА від 
початку 1944го, вказували на до
волі непогану систему підготовки 
командирських кадрів, що пе
редбачала чотиримісячний курс 
навчання для офіцерів і двомі
сячний для підофіцерів. Чекісти 
навіть не хотіли вірити в те, що 
повстанських командирів вдава
лося якісно готувати в умовах 
підпілля, а тому надали своєму 
керівництву недостовірну інфор
мацію, що окрім підпільних шкіл 
офіцерів УПА готують із допомо
гою англійців у Канаді(!?).

Керівництво підпілля ОУН і 
повстанське командування в 
1943–1944му зробили немож

ливе в контексті закладення 
основ для майбутньої регулярної 
армії. Проте, коли на зламі 1942–
1943го лідери визвольного руху 
дискутували й розробляли плани 
майбутнього військового будів
ництва, вони жодним чином не 
могли передбачити, що вже че
рез рік фронт великої війни пере
валить через Дніпро, а до кінця 
1944го цілковито «затопить» ба
зові райони розгортання УПА. 
Проходження фронту, а за ним і 
встановлення тоталітарного ста
лінського режиму з його «всеви
дячими та всезнаючими» спец
службами ламали всі раніше по
годжені плани. 

Усталену структуру УПА (з ме 
тою конспірації та спрощення 
управління) доводилося постій
 но змінювати, а від окремих 
атрибутів регулярного війська 
(як, наприклад, військовопо 
льо    ва жандармерія) відмовля
тися. Упродовж 1944–1946 років 
було повністю розформовано ве
ликі повстанські відділи в УПА
«Південь» та УПА«Північ», а 
залишки їхнього особового скла
 ду переведені в збройне підпілля 
ОУН. До кінця 1947го аналогіч
ний процес завершився на тери
торії воєнних округ «Буг», «Ли
соня» та «Сян». У ВО «Карпати
Говерля» повстанські сотні (у ка
дрованому вигляді) діяли до 
кінця 1949го, після чого за на
казом командування були роз

формовані, а їхні кадри переве
дені в збройне підпілля. Однак 
цікаво, що навіть після фактич
ного влиття повстанців до 
структур підпілля було збере
жено Головну команду і штаби, 
що могло б допомогти макси
мально швидко (за сприятли
вих геополітичних умов) відно
вити структуру Повстанської 
армії та розгорнути її в регу
лярні збройні сили. 

ПЕРЕД 
ПРИСЯГОЮ. 
Випуск 
курсантів 
старшинського 
складу 
офіцерської 
школи УПА 
«Олені»  
в Карпатах 
(липень  
1944 року)
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приманки для естетів
Попит на мистецтво в Україні впевнено 
зростає, а разом із ним і кількість підробок

В Україні до 1970-х років живопис не був цін-
ністю. Вікна в музеях замикалися на шпінга-
лети, а в інвентарних книгах хранителі-
невігласи описували картини словами «нама-
льовано чортзна-що». Культури колекціону-
вання як такої не було: під знаменитими іме-
нами продавалися перші-ліпші етюди, а влас-
ники раритетів навіть не уявляли реальної 
ціни свого майна. Тепер колекціонерство 
стало в нас популярним видом фінансових ін-
вестицій, за кілька років вартість полотна 

може зрости в 10–20 разів. За оцінками фа-
хівців, на сьогодні в країні є близько 40 при-
ватних зібрань живопису, які оцінюють у 
десят  ки мільйонів доларів. Утім, аж ніяк не всі 
з них сформовано з оригінальних творів, 
адже кількість підробок зростає разом із попи-
том на мистецтво.
Спеціаліст розпізнає фальшак у дев’ятьох ви-
падках із десяти. Приміром, мистецтвозна-
вець Дмитро Горбачов за тональністю підро-
бленої картини визначить навіть репродук-
цію, з якої та була написана. У виняткових ви-
падках авторами підробок є неперевершені 
майстри, тож єдиним аргументом для екс-

перта лишається його професійна інтуїція. 
Приміром, у Москві живе художник, який 
створює досконалі копії українського живо-
писця Олександра Богомазова. Шахраї вда-
ються й до психологічних прийомів – одного 
разу до Горбачова звернулася дівчина з про-
ханням оцінити картини буцімто з гори  ща по-
мерлого дідуся. Картини були атрибутовані як 
маловідомі роботи українських художників, 
аж доки з’явилася інша жінка з таким самим 
проханням. Стало зрозуміло, що діє ціла 
схема.
З українських митців найчастіше підробляють 
Івана Труша, Ерно Ерба, Миколу Глущенка, 
Романа Сельського, Олексу Новаківського. 
Наші фахівці ретельно вивчають вітчизняне 
мистецтво, тож його перевірка доволі на-
дійна. На російському знаються менше, на єв-
ропейському – ще гірше. Технологічна екс-
пертиза в Україні дуже слабка: були випадки, 
коли два огляди, зроблені з невеликим часо-
вим інтервалом, давали різні результати, при-
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щ
о робить художника ве
ликим? Поза сумнівом, 
блискуча композиція 
твору. Звісно, бездоган

 на майстерність. Інколи оригі
нальна тема або задум. Але, зви
чайно, істинна велич означає ще 
й те, що творець картини заховав 
у ній якусь загадку.

Однак є певний тип людей, 
які достеменно знають, де та за
гадка, і можуть штампувати її на 
замовлення. Наприклад, у 1945 
році нідерландця на ім’я Ган ван 
Мейгерен мало не засудили до 
страти за те, що він продав над
бання національного мистецтва 
(у вигляді картини Яна Верме
ера) найближчому соратникові 
Гітлера Германну Ґерінґу. Захист 
ґрунтувався на тому, що продана 
картина була підробкою, написа
ною самим підсудним. Коли ван 
Мейгеренові наказали довести 

Підробки свідчать  
про цікаві явища  
в економіці мистецтва

свою майстерність, зробивши ще 
одну копію Вермеера, він відки
нув цю пропозицію. Натомість 
художник просто перед очима 
вражених суддів видав зовсім 
нове полотно у стилі старого гол
ландського майстра «Ісус серед 
лікарів».

Ґерінґ, у якого на той час були 
вже інші проблеми, з ван Мейге
реном не судився. Але доля нідер

ландця не випала Ґлафірі Росалес 
із НьюЙорка, яка торгує творами 
мистецтва. Нещодавно вона зі
зналася, що останні 15 ро  ків обма
нювала дві місцеві картинні гале
реї, продавши їм 63 підробки на 

колекЦіоНУваННЯ в УкраїНі

риНок миСтеЦтва СтворЮЄ 
ілЮЗіЮ, що роБоти великих 
майСтрів УНікальНі  
й НеповторНі  
і що ЦЯ НеповторНіСть 
виправдовУЄ ЧаСто 
аБСУрдНі ЦіНи

похвала  
фальшивкам

42|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 41 (309) 11–17.10.2013

НАвігАТоР|мистецтвО



чому обидва неправильні. Звісно, окремі кон-
сультанти заробляють, зумисне даючи клієн-
там хибні висновки. Інша пастка зі світової 
практики: якщо визначити справжність кар-
тини неможливо й вона не компрометує ху-
дожника, якому приписана, автором вважа-
тимуть саме його. Наприклад, творчий спадок 
французького романтика Каміля Коро таким 
чином після його смерті виріс утричі. Найпев-
ніший спосіб перевірити картину – передати її 
для аналізу фахівцям із музею. 
Підроблені твори є в музеях. «Слід відрізняти 
підробки, тобто картини, на яких художник 
ставить чужий підпис, від неправильно атрибу-
тованих робіт, – пояснює Олена Живкова, за-
відувач відділу західноєвропейського живопису 
Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ха-
ненків. – Приміром, наша «Інфанта Марга-
рита» не належить пензлю Дієґо Веласкеса, 
але від цього вона не є менш прекрасною. 
Вона є самодостатнім твором іншого худож-
ника, що творив за його мотивами». А от у гол-

ландській колекції Львівської галереї мистецтв, 
за словами головного хранителя фондів Ігоря 
Хомина, знайшлися фальсифікати ХІХ століття. 
У 1980-х роках за бажанням тодішнього дирек-
тора музею картину пересічного художника 
було представлено як полотно Алессандро Ма-
ньяско – ця етикетка супроводжує її і досі. За 
радянських часів у Національному художньому 
музеї було дві версії «Самотньої сосни» Івана 
Труша: одна висіла в залі, друга зберігалась у 
фондах, аж доки авторитетний фахівець довів 
працівникам, що саме оригінал лежить у їх-
ньому запаснику. На сьогодні в постійній екс-
позиції НХМУ підробок немає, запевняє храни-
телька фондів Юлія Литвинець.
Кількість підробок у приватних колекціях нео-
днакова, але точні цифри невідомі: скарби 
колекціонерів вивчені слабко, власники не-
охоче виставляють бодай частину їх на загаль-
ний огляд. Знавці оцінюють середню частку 
фальшивок у них від 3% до 40%. За їхніми 
словами, є «фахівці», що стабільно ошуку-

ють українських колекціонерів, серед яких 
чимало олігархів і політиків, далеких від 
мистецтва, але спраглих до демонстрації 
свого багатства і причетності до культури. Де-
кого з колекціонерів взагалі не обходить ори-
гінальність картин. На відміну від тих, хто зби-
рає мистецькі колекції з міркувань престижу 
(тоді при купівлі вирішальним стає гучне ім’я 
художника), чимало знавців купують лише ті 
твори, що викликають захват у них самих. Такі 
люди можуть придбати твір без імені, голо-
вне – якісно виконаний. У декого рівень ху-
дожнього сприй  мання та обізнаність зроста-
ють настільки, що вони здатні самостійно від-
різняти оригінали від фальшаків. Утім, того-
річний скандал із викраденнями полотен Ми-
коли Глущенка з Кабміну, які належали Націо-
нальному художньому музеєві, доводить, що 
збирачі мистецтва, яких цікавлять імена, го-
тові не просто платити великі гроші, а й іти 
проти закону заради поповнення своїх при-
ватних «луврів». 

суму понад $30 млн. А відтак му
сила повернути кошти й тепер че
кає на вирок.

миСтеЦтво длЯ вСіх
Пані Росалес винна в шахрайстві 
й дістане за це по заслугах. Утім, 
хоча постачальники фальшивих 
шедеврів і завдають певної еконо
мічної шкоди, вони посвоєму 
цікаві, бо показують справжні 
цінності, на яких стоїть ринок 
мистецтва.

А цей ринок створює ілюзію, 
що роботи великих майстрів уні
кальні й неповторні і що ця непо
вторність виправдовує часто аб
сурдні ціни. Більшість знамени
тих художників справді добрі, в 
цьому ми не сумніваємося. Але, 
як видно з діяльності фальсифіка
торів на кшталт ван Мейгерена і 
Пей Сен Цяна (який писав усіх 
тих Ротко й Поллоків, проданих 
Ґлафірою Росалес), повторити їх 
таки можна. Якби це було не так, 
то різниця між оригіналом і під
робкою завжди впадала б в око. А 
от клієнти пані Росалес перекона
лися (поза сумнівом, на превели
кий для себе жаль) у протилеж
ному.

Якби поціновувачі високого 
мистецтва скуповували картини 
лише заради краси, вони цілком 
задовольнялися б розвішаними 
по стінах чудовими підробками. 
Але гнів і сором, який вони пере
живають, коли розкривається об
ман, свідчать: це зовсім не так.

Дорогі картини – це насампе
ред те, що економісти називають 

«статусними товарами»: пред
мети, які цінуються головно тому, 
що не всі їх можуть собі дозво
лити. Картина на стіні або скуль
птура в саду красномовно свід
чить не лише про смак власника, 
а й про стан його банківського ра
хунку. Для більшості товарів що 
вища ціна, то нижчий попит. Але 
мистецтво, спортивні автомобілі 
й вишукані вина перевертають за
кони економіки сторчголів. Коли 
стає зрозуміло, що за певний то
вар покупець виклав чималу 
суму, такі стрибки цін виклика
ють бум попиту.

Тому рідкість і справж ність 
коштовних предметів – обов’язко
 ва риса. Художники карають самі 
себе, якщо забувають про це. На
приклад, «точкові» картини Де
мієна Герста різко знецінилися, 
коли виявилося, що їх створено 
безліч і ринок розчарувався в по
тоці штамповок сумнівного похо
дження.

Тож кар’єра Ґлафіри Росалес 
– це безжальна відповідь суспіль
ства бізнесу, який нібито вшано
вує найвищі культурні досяг
нення людства, але в якому на
справді гучні імена важливіші за 
естетику, а експерти не можуть 
відрізнити оригіналу від під
робки. Незвичайне, справжнє і 
змістовне, її життя саме по собі 
точно стало мистецтвом, навіть 
якщо цього не скажеш про реалі
зовані нею картини. 

колекЦіоНУваННЯ в УкраїНі
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кіно без запаху

У
же сама по собі назва фільму – «Сталін
град» – має доносити до глядачів ідеї ледь 
не планетарного масштабу. Ніби як назвав 
стрічку так – і закрив тему Сталінград

ської битви. Як краще від Льва Толстого про ві
йну і мир ніхто не розповів. Або ліпше від Лукре
ція – про природу речей. 
Як нині молодому поколінню росіян розказати про 
Другу світову війну? Йому вже що Сталінградська 
битва, що Куликовська – усе було тоді, коли бабусі 
ходили з косичками, а дідусі не знали комп’ютерів і 
мобільних телефонів. Тобто життя тоді не було – 
була лише древність. Її і витягує на світ Божий Фьо
дор Бондарчук та, струсивши з неї пил віків, дбай
ливо пакує в нову обгортку. Ця обгортка назива
ється IMAX 3D і навалюється на глядача валом сте
реозображення, намагаючись зачепити крилом 
«мессершмидта», що пролітає перед носом.
У «Сталінграді» все дихає цим невгамовним бажан
ням зробити для молодих красиво й зрозуміло. 
Певна річ, юні росіяни – це олігофрени. Їм невідомі 
радощі кіно окремо від попкорну й жахіття екранної 
війни без об’ємного зображення охоплених вогнем 
танків. Їм незрозуміла ві
йна без гуркоту гармат, без 
попелу, що запорошує очі. 
Для них непомітні сліди ві
йни в обпалених душах, 
тому що про душу знають 
тільки те, що це розмінна 
монета патріарха Кірілла і 
його блазня Всєволода Ча
пліна. А про те, що вона 
зобов’язана трудитися, їм 
не розповіли. 
Мабуть, приблизно так міркували автори 
фільму «Сталінград», затіваючи свою 
декларативнодекоративну гру. У цій грі кілька фі
шок. Головна – дівчина Катя, яка лишилася в напів
зруйнованому будинку після загибелі всіх його меш
канців. Навколо неї розсипані ще п’ять фішок – 
кожна певного кольору. Це бійці, яким наказано 
утримувати будинок будьякою ціною, оскільки він 
є форпостом на Волзі і його втрата означатиме ла
зівку для німців. П’ятеро солдатів воюють із воро
гом, який уже буквально біля воріт, а заодно за 
серце Каті. Усі гинуть, але до цього хтось із них стає 
батьком автора, від особи якого через шістдесят із 
гаком років і ведеться розповідь. Герой став праців
ником російського МНС, який рятує групу німців 
зпід руїн після японського землетрусу. Що, воче
видь, символізує всепрощення.
Є тут, у руїнах Сталінграда, і німецький офіцер, який 
несподівано закохався в місцеву пергідрольну дівку 
й одержимий бажанням відвоювати будинок. У ви
конанні шикарного німецького актора Тома Креч
манна цей персонаж стає єдиною живою людиною, 
чиї вчинки куди менш логічно поясненні, але куди 
цікавіші драматургічно і психологічно. Власне, 

тільки він і викликає співчуття у глядача, який виріс 
на чомусь окрім мексиканських серіалів, – трагедія 
людини, яка повірила привабливому фюрерові й 
розгубила дорогою до засніженої Росії все, що було 
дорогим, у виконанні Кречманна виходить на орбіту 
серйозного філософського узагальнення. Тим куці
шими видаються фішкисолдати, які зібралися на
вколо дівчини Каті та які грають трагедію під му
зику Анджело Бандаламенті – музику, до речі, ви
няткову, але нав’язливу і невідступну, як у найближ
чому ресторані суботнього вечора. Через півгодини 
її вже хочеться вимкнути, але не можна, як не можна 
й поміняти фішки місцями – гра є гра, і не ми її при
думали. Та і як без неї – музика тут принаймні три
має градус бодай якогось драматургічного та емо
ційного напруження, якого «Сталінград» позбавле
ний.
У «Сталінграді» немає того головного, що повинно 
бути в будьякому опусі, який претендує на твір 
мистецтва, – запаху. Старанно відмиті, рівненькі, 
блискучі яблука на вітринах супермаркетів пахнуть 
магазином. Кривобокі, з чорними тріщинками, 
впереміш із клаптями листя в бабусиному відрі 

біля воріт її хати пахнуть 
садовиною. У магазині – 
товар, у бабці – яблука. Ось 
і вся різниця. 
«Сталінград» – товар. Його 
знімали бізнесмени, які ро
зуміються на продакшні, 
постпродакшні та дистри
буції. Цілком очевидно, що 
це грамотні люди, які так 
само старанно і завзято, 

скажімо, інвестували б у тваринництво, якби 
не взялися в певний момент свого життя за 
кіно. Тому «Сталінград» – фільм, який щось 

хоче довести. Або, і це точніше, донести до глядача. 
Адже молодий глядач не знає жахіть війни – доне
семо їх до нього! Молодь не має уявлення про бла
городство окремих радянських солдатів – доне
семо! Юні росіяни й довколишні однолітки не мис
лять собі трагедію німецького солдата – донесемо! 
Тим більше це новий поворот у трактуванні «Вели
кої Вітчизняної», незнайомий їхнім батькам і ді
дам. Ура. Нарешті, хлопчики та дівчатка впевнені: 
Голлівуд у топі, а російське кіно в дупі – донесемо 
до них, що це брехня! Ми побудуємо такі декорації, 
що «Зоряні війни» помруть від заздрощів. І побу
дували. Щоправда, «Зоряні війни» чомусь вижили. 
Класні, потужні, правильні декорації, надзвичайно 
достовірні – попіл просто на голову сиплеться, ко
жен сантиметр екранного простору виписаний 
твердою професійною рукою – аж до мальовничо 
обгорілих клаптів вух у плюшевого ведмедя, за
лишеного в розбомбленому будинку й понівече
ного війною. Але нічим не пахне «Сталінград». 
Декорація лишається декорацією, декларація – 
декларацією. 

«СталіНград» 
поЗБавлеНий Бодай 

ЯкогоСь 
драматУргіЧНого  

та емоЦійНого 
НапрУжеННЯ

Плакатний «Сталінград» Фьодора Бондарчука як товар
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З 10 жовтня в столичному кінотеатрі 
«Київ» стартує міні-фестиваль «Нове 
німецьке кіно». Протягом шести днів 

покажуть п’ять повнометражних фільмів, 
датованих 2012 роком. Добірка хоч і 
скромна, але репрезентативна, адже ці 
стрічки своєю стильовою і тематичною різ-
номанітністю демонструють останні тен-
денції кінематографа Німеччини. 

Німецьке кіно є певним прикладом 
для наслідування, адже має чи не най-
активнішу світову промоцію. І що важ-
ливо, незважаючи на те що більшість із 
120–130 фільмів, які випускають щороку в 
країні, створені коштом фондів на умовах 
їхньої комерційної спрямованості, чимало 
стрічок мають неабиякий мистецький по-
тенціал. Принаймні їхня драматична скла-
дова виходить за межі суто розважаль-
ності, показуючи нові грані людської реф-
лексії. Судячи з фестивальної добірки, го-
ловним у тематичному плані для німець-
ких авторів залишається минуле: два 
фільми з п’яти («Ханна Арендт» Марґа-
рети фон Тротти і «Лоре» Кейт Шортланд) 
стосуються подій Другої світової. «Міст че-
рез Ібар» Міхаели Кецеле теж зачіпає во-
єнну тематику, щоправда, більш набли-
жену до нас у часі – дія відбувається 1999 
року в Косові. 

У центрі оповіді «Лоре», найсильнішої 
стрічки фестивалю, дівчина, яка несподівано 
потрапила в умови колапсу раніше доброго і 
розміреного status quo. Донька есесівця, в 
останні дні війни вона раптом мусить їхати з 
дому разом із двома братами, сестрою і ма-
лям на руках, бо жадана перемога перетвори-
лася на страхітливий програш. Намагаючись 
дістатися до бабусі, вони, проїжджаючи пів-
Німеччини, бачать у будинках і лісах трупи й 
дезертирів, ненависть американців і страх 
своїх співвітчизників, бруд, голод, жах. Перео-
цінка цінностей у героїв не встигає відбутися, 
адже відразу, без перехідного чистилища, 
вони потрапляють із раю до пекла. Постійний 
плач і крик дитинки – це звуковий і змістовий 
рефрен фільму. На відміну від Фьодора Бон-
дарчука, який, також знімаючи «Сталінград» 

про жахи Другої світової, використав пластику 
форми, режисерка Кейт Шортланд показала 
серцевину емоцій та почуттів героїв – чуттє-
вість «Лоре» насправді вражає, ранить і дово-

дить до значно більшого 
ефекту, ніж 3D-ефекти сталін-
градської стрілянини. А сценарні 
деталі й поготів виводять фільм 
на рівень, коли історію треба 
осмислювати після його пере-
гляду. Сила «Лоре» – у поєд-
нанні художньої, драматургічної 
та історичної складових. Саме 
такі стрічки роблять честь кінема-
тографії, яка їх створила. Хоча 
окрім Німеччини до роботи над 
фільмом долучилися Австрія та 
Велика Британія. 

Окрім глобальних тем минулого німців 
турбують і дрібніші проблеми сьогодення. 
«Вимірюючи світ» режисера, актора і продю-
сера Детлева Бука та «Прості складнощі Ніко 
Фішера» Яна Оле Ґерштера є такими собі лак-
мусовими папірцями для розуміння того, про 
що вони думають, як реагують і які висновки 
роб лять. У молодіжній драмі Ґерштера 
йдеться про хлопця-повітрулю, проблема 
якого у несерйозному сприйнятті життя. Навіть 
в умовах браку грошей, коли треба наймати 
квартиру, продовжувати навчання і шукати 
роботу, він не може зосередитися на голов-
ному. В результаті втрачає все. Повний розвал 
у його житті – це екранізація страхів німців 
щодо сьогодення і майбутнього: що станеться 
з усіма, якщо не буде злагодженої роботи?!..

віка усій країні: Вессельтофт легендарні-
ший, ніж більшість слухачів можуть собі  
уявити. Його ім’я вже в енциклопедіях май-
бутнього. Лейбл Буґґе Jazzland вважають 
«наступним кроком» після знакового ECM 
Records у сенсі змішування джазу й клубної 
музики.

Коли йдеш на концерт, то вдягаєшся в 
щось нормальне, поправляєш зачіску пе-
ред дзеркалом, одне слово, готуєшся «ви-
йти в люди». А ось коли опиняєшся на 
сольному виступі Вессельтофта, не поли-
шає відчуття, ніби на тобі халат і ти вдома. 
Переважну частину концерту Буґґе грав 
так, ніби це п’ята ранку і він просто не 
хоче розбудити сусідів. Його рояль урчав у 
нижньому діапазоні, як Чеширський Кіт. 
Драйв був у найменших штрихах і невло-
вимих паузах. І його джазові стандарти 
більше скидалися на набір засобів у дусі 
батька мінімалізму Еріка Саті, імпресіо-
ніста Клода Дебюссі та велетня норвезької 
музики Едварда Ґріґа.

За винятком кількох пасажів, імпрові-
зації Вессельтофта були такими стрима-
ними, у руслі загального настрою, що все 

це ставало надто непристойним. Єдиною 
розрядкою був момент, коли Буґґе встро-
мив палець в iPad і рояль зазвучав... дивно, 
з примочкою. Потім він розвернувся до 
лептопа, поруч із яким стояли ще якісь 
електронні іграшки. Хвилин на 10–20 музи-
кант і композитор перетворився на справ-
дешнього діджея, який уже ніякий не Де-
бюссі й не Ґріґ. «Ой, я так боявся бавитися з 
електронікою... Що подумають слухачі?» – 
сказав він наприкінці концерту. Втім, без 
електроніки Вессельтофт немислимий. 
Його іграшки – його друге «я». «На біс» ви-
конав «Moon River» Генрі Манчині з фільму 
«Сніданок під Тіффані», а в його гру повер-
нулися всі згадані вище композитори. І 
знову з’явилася атмосфера «домашнього 
халата». 

У Вессельтофта немає офіційної музич-
ної освіти. Почавши займатися музикою в 
трирічному віці, він двічі намагався «поста-
вити галочку», але так і не зробив цього. На 
запитання, що ж і як склалося, відповідає 
просто: «Мене ніхто ні до чого не примушу-
вав. Навіть батько (джазовий гітарист. – 
ред.)». Винятковість Буґґе в тому, що у наш 
час навіть панк-рокери мають вищу му-
зичну освіту. А тут такий дядько з купою 
контекстів та вмілими руками... До речі, у 
молодості Буґґе грав у панк-гурті.

Не розбудити сусідів

Німецькі Страхи 

щоб відчути сутність музиканта, слід по-
слухати його самого, без партнерів 
по сцені та спецефектів. Звісно, такий 

метод може призвести до розчарування, утім, 
здебільшого він спрацьовує. Сольний концерт 
піаніста Буґґе Вессельтофта в консерваторії – 
саме той випадок, що підтверджує дієвість ме-
тоду. 

Останнім часом Буґґе з’являвся в Україні 
частіше за інших. Рік тому – у складі норвезьких 
вікінгів з американським вібрафоністом Май-
ком Мейньєрі на Jazz in Kiev, потім у Львові на 
Alfa Jazz Fest «з друзями». Тепер в Одесі та Ки-
єві. Взагалі-то настав час показати цього чоло-
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Спілкувалася 
Славка куцай

Фото 
ігоря 

Чекачкова

Не гаяти ані миті 
Роджер Корман про гру з підсвідомим глядача, нові можливості  
для кінематографа та природний механізм спротиву людини

р
оджер Корман – «король 
фільмів категорії Б» – ма
лобюджетних, для масо
вого прокату, деякі з них 

зняли менше ніж за тиждень.  
У його творчому доробку понад 
півсотні стрічок, зокрема добре 
знані екранізації творів Едґара 
По, такі як «Криниця і маят
ник», «Історії жаху», «Ворон». 
Він володар «Оскара» за внесок 
у кінематограф, продюсер 
близько 400 стрічок, серед яких 
і праці нині культових режисе
рів. Крім того, перфекціоніст, 
якому, за його словами, ніяк не 
вдасться реалізувати бодай 
щось саме так, як він собі це 
уявляє.     

У. т.: що є запорукою такої висо-
кої продуктивності в кіновироб-
ництві?

 – Тут немає жодних таєм
ниць. Єдине, у що по
справжньому вірю, – це препро
дакшн. Я завжди приходив на 
знімальний майданчик пов
ністю – наскільки це було мож
ливо – підготовленим. Більшість 
моїх робіт не мали захмарних 
бюджетів, графік був тісним і не
вблаганним – у нас не було змоги 
гаяти ані миті. Усі члени  
команди ще до зйомок включа
лися в процес, чітко усвідомлю
вали алгоритм своїх дій: що, як 
вони робитимуть і, це не менш 
важливо, навіщо. Коли я тільки 

починав, не міг одразу розраху
ватися з ними, але казав: «Кож
ному з вас – відсоток від надхо
джень». І коли фільм ставав 
успішним, усі з того щось одер
жували. Необхідно знати зазда
легідь, скільки у вас грошей. Так, 
треба бути ідеалістом і максима
лістом, але відвертим із собою та 
людьми, якими працюєш, щодо 
можливостей, які ви маєте. Пла
нування мінімізує ризик. 

У. т.: У якій площині наразі пере-
бувають ваші експерименти? Чи 
ви зараз віддаєте перевагу вико-
ристанню перевірених прийомів? 

– Я саме в тому віці, коли 
стаєш розважливішим. Покла
даюся на досвід, але його на
справді замало, тому серед мето
дів моєї роботи завжди 
з’являється щось нове. Коли 

створюєш стрічку, потрібно да
вати волю власним інстинк
там і фантазії, не забуваючи 
про те, що відбувається на 
ринку. Я все ще покладаюся 
на перевірені мною при
йоми, але завжди намага

БіограФіЧНа Нота
роджер вільям корман – продюсер, режисер та актор, 
відзначений у 2009 році Американською академією 
кіномистец тва. Здобув визнання передовсім завдяки 
вмінню знімати швидко та дешево популярні серед широ-
кого загалу фільми (B movies). Серед них класикою стали, 
зокрема, екранізації восьми творів Едґара По. Ще на по-
чатку кінематографічної діяльності щороку випускав у світ 
щонайменше дев’ять стрічок. У 1970-му заснував New 
World Pictures – маленьку незалежну студію з виробництва 
та розповсюдження стрічок, на рахунку якої за 10 років від 
початку існування більше «Оскарів» у номінації «Найкра-
щий іноземний фільм», аніж у решти аналогічних студій 
разом узятих. Зі співпраці з Корманом розпочалася 
кар’єра великої кількості нинішніх голлівудських зі-
рок (Джек Ніколсон, Роберт де Ніро та інші), він та-
кож допоміг багатьом відомим сьогодні режи-
серам на початку їхньої діяльності. За це 
протеже Роджера Кормана нагоро-
дили його камео у своїх фільмах, 
таких як «Мовчання ягнят», 
«Хрещений батько-2», 
«Аполлон-13».
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юся використовувати настільки 
нові технології, наскільки можу 
собі дозволити. Зробити фільм у 
наш час як ніколи просто. Труд
нощі ж виникають на етапі дис
трибуції. У кінотеатрах США до
мінує продукція найбільших кі
ностудій країни. І мені здається, 
що так в усьому світі. Значно 
більша ймовірність потрапити 
зі своєю стрічкою на телеба
чення або випустити її на DVD. 
Але цілком очевидно, що най
ближчим часом основним ре
сурсом для поширення буде ін
тернет. До речі, я й сам там. Не
щодавно започаткував свій ка
нал на YouTube, що має назву 
Corman’s DriveIn – віртуальне 
втілення старої доброї концеп
ції вільного кінотеатру.  

У. т.: хто, на вашу думку, із су-
часних письменників заслуговує 
на найбільшу увагу сценаристів, 
які працюють у тих жанрах, на 
яких ви спеціалізуєтеся? 

– Гадаю, Клайв Баркер.  
У нього є з чого вибрати. І, поза 
сумнівом, Стівен Кінґ. Я думав 
кілька разів про адаптацію 
його історій. Вони дуже вишу
кано і майстерно відображають 
справжню людську сутність че
рез звичні для нас речі.   

У. т.: що стимулює випускати у 
світ горори? вам подобається 
лякати? 

– Я вірю, що горор – це щось 
таке, що існує в підсвідомості. 
Коли дитина ще не повністю 
розуміє світ, їй здається, що під 
ліжком, можливо, на неї чатує 
монстр. Її лякають грім та блис
кавка і таке інше. Але з часом 
вона дорослішає, і свідомість 
каже їй: «Немає ніякого мон
стра під ліжком. Не треба пере
йматися через грім та блис
кавку», але той страх усе ще на
лежить підсвідомості, він не 
зник. І своє завдання я вбачаю 
в тому, щоб пробитися крізь 
шар свідомого й розворушити 
підсвідоме глядача. Раніше лю
дині треба було бути дикою, 
щоб вижити, побороти небез
печних звірів, які загрожували 
їй та подібним до неї. Нам не 
потрібна більше така концен
трація жорстокості, як була в 
наших предків. І тому її в нас у 
надлишку. А відтак ми маємо 
війни, знущання людей над 
людьми. У нас природою закла
дений механізм спротиву. Не

хай це буде емоційний спро
тив глядача проти уосо
блення зла у фільмі.    

У. т.: але так багато всього 
змінилося відтоді, коли ви 
були режисером, який вида-
вав на-гора свої стрічки 
одна за одною. Це було в 
1950–1960-х роках. вам не 
здається, що тепер дово-
диться докладати значно 
більше зусиль, щоб змусити 
глядача тремтіти й скрику-
вати?  

– Основне залишається 
незмінним. Змінюється 
методика. Звісно, наш арсе
нал поповнюється спеце
фектами, комп’ютерною гра
фікою. Але немає суттєвої 
різниці між глядачем, який 
був у 1960х, і сучасним. 
Його підсвідоме має багато 
спільного і з грецькими фі
лософами, які жили задовго 
до народження Христа, і з 
первісною людиною. Базові 
принципи мислення не змі
нюються. Інша річ – як вони 
виражаються. Це вже зале
жить від рівня розвитку ци
вілізації. Йдеться про клю
чові потреби: існувати, мати 
притулок, їжу, продовжу
вати рід… Усе це було від по
чатку і є сьогодні. 

У. т.: Яку роль відіграє колір 
у ваших фільмах? 

– Він надзвичайно важ
ливий, адже створює атмос
феру, допомагає правильно 
розставити акценти. Але в 
цьому зазвичай покладаюся на 
інтуїцію. Коли знімав фільми 
за мотивами творів Едґара По, 
пригадую, часто використову
вав червоні свічки, жодного 
разу не замислившись над цим, 
доки хтось не зауважив, що я це 
роблю.  

У. т.: У вашій останній стрічці 
«Франкенштейн звільнений» 
(1990) головний герой був зму-
шений мандрувати крізь часові 
виміри. тоді ця тема була в 
тренді. Яка мандрівка могла б 
захопити маси сьогодні?

– Я переконаний, що все це 
ще подорож у майбутнє. Ін
терес до нього об’єднує зовсім 
не схожих між собою членів 
суспільства. Кого не цікавить, 
що буде далі? Щоб здивувати 
глядача, я спробував би акцен

тувати на тих аспектах 
життя людей у майбут
ньому, на які звертають 
мало уваги, які поки що не 
є предметом публічних 
дискусій. 

У. т.: У списку людей, із 
якими ви працювали, не 
бракує відомих імен – тут і 
Френсіс Форд коппола, і 
мартін Скорсезе, і джеймс 
кемерон, яких ще назива-
ють представниками так 

званої школи кормана. хто 
з них найбільше вас тішить?

 – Не сподівайтеся по
чути відповідь на це запи
тання. Я обов’язково когось із 
них ображу, якщо забуду зга
дати чиєсь ім’я. Скажу так: 
коли визначаю, чи можу 
працювати з людиною, звер
таю увагу на три речі. По
перше, інтелект. Не знаю 
жодного успішного сцена
риста, режисера чи продю
сера, який не вирізнявся б 
інтелектом. Подруге, готов
ність тяжко й наполегливо 
працювати. І потретє, най
важливіше та найважче, 
креативність. Це має бути 
творець із великої літери.

 
У.т.: «жодне мистецтво не 
вражає нашої свідомості 
так, як фільм, жодне так не 
зачіпає наших почуттів, най-
глибших глибин – темних 
кімнат наших душ», – казав 
інґмар Берґман про кіно. Як 

ви його для себе визначаєте?  
– Для мене кіно – шанс вза

ємодіяти з речами, які я відчу
ваю, але ще не осягнув розу
мом.  

У.т.: кажуть, мистецтво вимагає 
жертв. а яка ваша жертва? 

– Вона в тому, що мої ідеї за
вжди значно ліпші, ніж можли
вості їх втілити. 

НайвиЗНаЧНіШі СтріЧки роджера кормаНа
«крамничка жахіть» (1960). Стрічка про рослину, 
яка живиться людською плоттю. Вона була готова 
менше ніж за три дні. Прем’єра відбулася під гаслом: 
«Найкумедніший фільм року».
«Страх» (1963). В основі фільму – зустріч загубленого 
солдата з таємничою незнайомкою. За цю стрічку 
Корман узявся одразу після «Ворона», майже не мі-
няючи декорацій та частково залишивши на знімаль-
ному майданчику той самий акторський склад.   
«тріп» (1967) спричинив манію на фільми з психоде-
лічними мотивами, характерні для кінця 1960-х, у 
яких пригоди головних героїв починаються тоді, коли 
вони вживуть достатньо LSD.  
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У 
цих місцях, звідкіля 2 км 
до кордону з Білоруссю, 
на телефоні вмикається 
роумінг, і задзвонити до-

дому повідомити, що застряг, 
стає завданням не з простих.  
А не застрягнути тут складно, 
оскільки автобус із Возничів та 
Лучанок до Овруча – рідкість. 
Не так давно білоруська малеча 
ходила до школи у Возничах. 
Але тепер кордон став суворі-
шим, школу закрито, а саме 
село поволі перетворюється на 
хащі. Якщо в міського меш-
канця слово «гуща» асоцію-

ється з рештками кави, то тут 
цим терміном позначають гус-
тий ліс. Без жодних метафор і 
гіпербол, адже хащі-гущі на-
вколо первісні, далі нікуди.

Це все Полісся, Житомир-
щина, Овруцький район.

Дикі й шляхетні
Невмржецькі (Невми-
ричі, Невмержицькі, 
або – на російський 
лад – «Нєумєрєцкіє») 
і Левковські (тут та-
кож безліч варіацій: 
Левківські, Левковичі 
тощо) – представники 
так званої околичної шляхти ча-
сів Великого князівства Литов-
ського, котрі населяють ці землі 
(на сьогодні кілька сіл: Возничі, 
Лучанки, Левковичі, Мацьки та 
ін.) щонайпізніше від XV століття. 
«Імовірно, давніше, – припускає 

голова сільради Лучанок Сергій 
Ковальчук. – Просто ніхто не 
досліджував цієї генеалогії 
глибше!»

Пан Сергій – «людина 
світу». Маючи дві освіти, поїз-
дивши чимало Європою, він сві-
домо обрав життя в селі. Каже, 
що міські ритми не для нього. 
Редагує історичні краєзнавчі 
науково-публіцистичні праці  
(і готує до друку власну), збира-
ючи по крихтах матеріали про 
околиці від кам’яної доби; за-
ймається розшуком тих, хто 
зник безвісти під час війни та 

сталінських репресій, дбає, аби ре-
зультати цих пошуків дійшли до 
нащадків. Кожна така історія – ці-
лий детективний сюжет. Пиль-
нує, щоб герої (будь то українці 
чи німці), котрі, приміром, не 
давали солдатам чиркнути 

сірником і підпалити об-
кладену соломою, 
облиту бензином 
церкву з людьми, 
були вшановані на-
лежним чином. При-
наймні аби про них 
знали.

Попри це, як і всі 
місцеві, він стра-
шенно недовірливий. 

Довго і прискіпливо вивчає 
журналістське посвідчення й, 
погодившись на розмову, все 
одно не дає ввімкнути дикто-
фон. Кількагодинну розмову до-
водиться нотувати від руки.

Страх диктофона й камери 
всюдисущий. Тутешні люди до-
питливі, щирі, веселі й гос-
тинні. Вони не полінуються по-
кинути роботу й розпитати, що 
за прибулець сновигає вулицею, 
охоче розкажуть історію роду 
або ж села, запросять до столу 
чи ночівлі, покажуть хату і двір 
(фото 1), але один необережний 
рух у бік камери на плечі – і все, 
контакт утрачено. «Я не гарна, я 
не в строї, ідіть знімайте когось 
красивого!» – кокетує коло-
ритна, миловидна молодиця. І 
тут нічого не вдієш.

У селі Верхня Рудня дядько 
так прокоментував відмову 
сільського голови говорити на 
диктофон: «Вони ще досі не за-
були сталінських часів». 
Пам’ять тут передається на ге-
нетичному рівні, війна наче 
була вчора. Та що війна, коли 
вони досі пам’ятають своє се-
редньовічне походження?!

«Не плутати з польською 
шляхтою! – застерігає Сергій 
Ковальчук. – Це українська око-
лична!» З видатних нащадків – 
Юрій Немирич, полковник 
Хмельницького. Хоча пан Сер-
гій рішуче заперечує причет-
ність цих родів до поляків, 
проте на поворотах історії їм до-
водилося перетинатись не раз. 
Навряд чи нині знайдеться фа-
хівець, який із певністю описав 
би примхливі хитросплетіння 
цих генеалогічних дерев.

непричесана автентика
У селах Полісся живуть нащадки давніх шляхетських родів

Автор: 
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Якщо стосовно Невмржець-
ких та їхнього походження все до 
кінця не з’ясовано, то коріння 
роду Левківських більш-менш 
певне: зачинателем роду вважа-
ють Ларіона Валевського, котрий 
за свої діяння (які саме – дже-
рела, на жаль, мовчать) одержав 
грамоту на володіння землями 
від князя Олелька Володимиро-
вича (онук великого князя Ли-
товського Ольгерда) у 1450 році. 
У грамоті було сказано: «Не 
зобов’язаний він нам служити зі 
слугами, ані платити, ані будь-
яких посилок; і не повинен він у 
Чорнобиль на сторожу їздити, 
але служити йому службу з боя-
рами». Ці привілеї підтверджу-
вались його наступникам у 
дальші роки «як найчисленні-
шому родові околичної шляхти».

У «шляхетських» селах ні-
коли не було кріпацтва. Із меш-

канців не збирали податків, і 
єдине, що від них вимагалося, – 
раз на два роки відправляти з 
кожного двору по чоловікові, 
аби той «відслужив конем» на 
кордоні півроку. Поруч села, які 
називалися «мужицькими», де 
була кріпосна праця. Шляхтич 
не міг побратися з простолю-
динкою; цей суворий поділ ак-
туальний і нині – два роди на-
магаються одружуватися лише 
між собою, і люди цілком усві-
домлюють своє «аристокра-
тичне» походження.

«кОли не бУлО небА  
і зеМлі...»
Свого часу в Лучанках була чи-
мала колекція кам’яних зна-
рядь, знайдених на цих землях. 
Потім їх вивезли до Житомира. 
Цю територію населяли древ-
ляни до (і після) того, як Ольга 

спалила Коростень. Вони офі-
ційно визнали християнство 
лише через 120 років після хре-
щення Русі. Рідновірські назви 
та легенди тут оживають, набу-
вають нового звучання. «Ївжин 
колодязь» (себто Ольжин) або 
«Ольжині ступаки» – криниці, 
вириті вояками княгині під час 
походу, аби, бува, місцеві не на-
думали отруїти її водою з ін-
ших криниць. Біля колодязів 
цілодобово вартували. Ці та 
інші легенди пан Сергій чув, як 
і належить, від бабусі (котра не 
вміла ані читати, ані писати).

Чого варті самі назви око-
лиць: Лельчиці (сусідній рай-
центр, уже Білорусь) – від богині 
Лелі; Бабина гора (Баба – богиня-
покровителька лісів і полів), Ді-
вошин, Дівина Гуща (від Діви – 
молодої іпостасі Баби – їхні ка-
пища містилися завжди поруч). 

На Великдень молодь стрибає че-
рез вогнище, ворожить, котить 
вогняне колесо тощо у найкра-
щих традиціях язичництва. Хоча 
в церкві також збирається до або 
після ігрищ. Таке собі органічне 
поєднання старіших і новіших 
традицій – чи свідомо, чи просто 
заради гулянь.

Оскільки Невмржецькими 
тут є практично всі, досі діє 
триступенева система назв: 
прізвище (одне у 90% насе-
лення), родове наймення 
(Кислі; Лейби – так їх прозвали 
за дружбу з єврейською роди-
ною; Зубаті; Доля; Круць тощо), 
а також прізвисько (приміром, 
Брицун-Ходак). 

Один із основних промислів 
– бортництво, тобто лісове бджо-
лярство. Технологія в майже не-
змінному вигляді збереглася з 
часів Київської Русі: видовбані 

колоди прилаштовують якнай-
вище на деревах, або ставлять на 
землю (фото 3). На зиму «до-
мівки» для бджіл утеплюють. 
Мед збирають як для себе, так і 
на продаж. Тут досі орють землю 
плугом, на ділянках у кожного – 
клаптик землі, засіяний житом: 
хліб також печуть самі (фото 2). 
Попри такі архаїчні види праці, 
чимало дітей, вихідців із Луча-
нок, після школи успішно скла-
дають тести і вступають до пер-
ших київських вишів.

Від «шляхетних» Лучанок 
та Возничів сусіднє село Верхня 
Рудня зовні відрізняється мало. 
Утім, їх розділяє щось значно іс-
тотніше, аніж п’ять кілометрів 
лісової дороги. Там також до-
сить гостинно запрошують до 
хати й розпитують про мету 
прибуття. «Пхе, то ви ото були в 
тих панів? – із відтінком на-
смішкуватої зневаги каже гос-
подар. – Коли їхній хлопець 
нашу дівку за себе бере, його все 
село цькує, мовляв, нащо «му-
жичку» взяв?!» «Голуба кров, 
голуба кров... – веде собі далі 
дядько і раптом аж розплива-
ється у блаженній посмішці. – 
Не така вже вона й голуба те-
пер!.. Німці-то попортили її! Ба-
чили, скільки білобрисих на 
селі?! Тож-бо й воно!»

Якщо Крим і Карпати – це 
«екзотика з комфортом», оформ-
лена у схематичні туристські 
маршрути з усіма зручностями, 
то Полісся – дика й непричесана 
автентика. Ви не знайдете тут за-
тишного хостелу, кав’ярні чи 
крамнички із сувенірами, нато-
мість відчуєте на дотик, як жили 
люди сотню (і не одну!) років 
тому. Будь-яка галявина чи ка-
мінь має свою історію, іще не пе-
реплавлену в підручники, іще 
живі люди, котрі вміють ті бу-
вальщини переказувати. Саме 
зараз тут можна бути, слухати, 
дивитись і вбирати з повітрям 
густу й насичену пам’ять. 
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відгуки на матеріал «повернення першої 
радянської столиці» в № 40, в якому 
тиждень пише про те, як очільники харкова 
радянізують місто й перешкоджають 
ушануванню пам’яті Юрія Шевельова та 
інших видатних українців

андрій: Более позорных фигур для 
компроментации славного в прошлом 
города придумать невозможно! В свое 
время, воспользовавшись непозволительной 
для политика откровенностью их 
предшественника Шумилкина (а тот накануне 
выборов признался в намерении «слегка» 
повысить тарифы на ЖКХ...), выступили с 
обещанием тарифы не поднимать! Конечно 
же, тарифы подняли, причем в два раза 
выше, чем у Шумилкина. С этого и начался 
развод харьковчан. Захватив власть с 
помощью «правильных» подсчетов голосов, 
нечистая парочка не брезгует самыми 
грязными методами для личного обогащения 
и самого бессовестного пиара.

Борис: Не заметили шустрые синтетические 
хлопцы Гепа и Допа, как сильно прокололись с 
Ю. Шевелёвым. Бал правят в Харькове сегодня 
не укранские, а пророссийские силы. И это 
в предверии Вильнюса. Даже главный дал 
команду: всем в Европу. Но пара упрямых 
нос по ветру не удержала. Видать с большого 

бабла крышу занесло. А царь такого не 
любит. Хотели заработать у замшелых совков 
перед выборами плюсы – да, у замшелых 
заработали. А у молодых, украиноговорящих, 
просто у патриотов страны и харьковчан? 
Не думаю. Запачкались по-настоящему. 
Не первый раз уже на международном 
уровне. А ведь Ю. Шевелёв как раз в своих 
трудах научных и утверждал о том, что без 
родного языка, истории, культуры, обычаев 
народных страна гибнет. Получается 
Шевелёв, по сути, враг этой камарильи 
залётных, чужаков, инородцев по призванию, 
шелупони гнусной. То, что творилось в 
Харькове после второго прихода немцев, 
описывать сложно. Документы и архивы 
говорят о страшных злодеяниях. Каждый как 
мог старался выжить. На немцев работали 
многие. Но это было выживание под страхом 
смерти. Вчера эта шобла отдыхала в Каннах, а 
сегодня нам чешет про оккупацию и героизм 
народа? Ну и негодяи!

відгуки на статтю «Бандера нон ґрата» в 
№ 40, в якій валерія Бурлакова припускає, 
що за боротьбою FARE з вітчизняними 
фашистами й расистами можуть стояти 
проросійські ліві сили в Україні

Я: Так, це правда, що покарання ФІФА 
для України було неспівмірно жорстким 

і є європейські збірні, які заслуговують 
не меншого, але, виходячи з цього, 
заперечувати наявність расизму і нацизму 
в колофутбольному середовищі – абсурд. 
Що стосується Бандери і інших – все вирішує 
контекст і інтерпретація. Вивісити портрет 
Бандери поруч з гербом України – не те саме, 
що вивісити його поруч з «Good night, left 
side» і «88». Але навіть і за Бандеру ніхто 
не карав – він лише знаходився в списку 
символіки, яку використовують ультраправі 
фанати. Не треба бути лівим чи симпатиком 
лівих ідей, щоб побачити існування 
проблеми з ультраправими в Україні, хоч 
за масштабами вона і менша, ніж в Греції 
чи Росії. То, можливо, вже час відмовитись 
від примітивного мислення в категоріях 
«свої-чужі» і зрозуміти, що в рядах тих, хто 
«бореться за Україну», є ті, кого не має бути в 
жодному цивілізованому суспільстві?
 
володимир: Так само як росіяни, які своєю 
«дружбою» заколупали всю Україну, наші 
політики намагаються розірвати свою 
ж державу, розділяючи її на «хороших 
східняків» і «поганих фашистів». За 
вказівкою «папи» вимушено ніби йдуть 
до Європи, а насправді – дрімучі совки, 
недоумки і шахраї. А футбол тут ні до чого – 
це просто такий опіум для народу,  
як сигарети etc.

олена Чекан ганна трегуб

атроФіЯ  
СУмліННЯ

падиШахів  
Не оБираЮть

аНдріївСьке 
ШоСе

Генофонд і геноцид – як зі
ставити ці поняття? Друге вини
щує перше, перериваючи пам’ять 
поколінь, нівелюючи ідентич
ність та ускладнюючи само
ідентифікацію нації, принижує 
людську гідність, руйнує повагу і 
любов до ближніх, залишаючи 
тільки сліпий інстинкт самови
живання. Зрозуміло, що гено
цид – це злочин. А як називати 
виробників неякісних, шкідли
вих продуктів? Адже ми знаємо, 
що їх здебільшого виготовляють 
із наддешевої сировини і щедро 
здобрюють «убивчими» інгреді
єнтами, вживання яких посту
пово уражає організм людини чи 
навіть призводить до смерті. Що 
це: безсоромний бізнес чи усві
домлений злочин, спрямований 
на нищення генофонду? Від
повіді можуть різнитися, утім, 
спільною тут є тотальна атрофія 
сумління.   

Євгенія Шидловська 

Коли до моїх рук потра
пила книжка статей Умберто 
Еко «Повний назад!», у яких він 
аналізує, куди котиться Європа 
від початку 2000х, щось у мені 
глибоко не погоджувалося з цим 
автором. Надворі ж ХХІ сто
ліття, то яке повернення до Се
редньовіччя, які нові Хрестові 
походи? Нині сама ж себе кар
таю за поверхові висновки. Від 
Білорусі та Росії на півночі до 
Азербайджану чи Туркменис
тану на півдні нині видно одне – 
політичне та економічне пану
вання родини особи, яка перебу
ває при найвищій владі в тій чи 
іншій країні. Проведення вибо
рів у таких державах уже майже 
нікому нецікаве, оскільки їхній 
результат неважко передбачити. 
По суті, цих гарун аль рашидів, 
несумісних із розвиненим гро
мадянським суспільством, навіть 
не обирають. 

Уже понад рік Андріївський 
узвіз у Києві функціонує як зви
чайна вулиця, попри обіцянки 
зробити його пішохідною зоною. 
З одного боку, це спрощує життя 
водіям, а з іншого – псує прогу
лянку історичною вулицею «кия
нам і гостям столиці», які мають 
не тільки бути вкрай пильними, 
переходячи з одного боку на ін
ший, а ще й маневрувати між 
припаркованими машинами. 
Більшість авто несуться «україн
ським Монмартром» на великій 
швидкості, тож туристам, які рап
том вирішили вийти сфотогра
фуватися на середину вулиці, 
треба встигнути відскочити вбік. 
Лише один раз після реконструк
ції спуск був заблокований для 
автівок – під час торішнього сні
гового колапсу. Але разом зі сні
гом зійшли й обіцянки про бло
кувальні пристрої та пішохідну 
вулицю. 

ЗворотНий Зв’ЯЗок 
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