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НА чАСі|

 25 жовтня 1983  26 жовтня 1863  27 жовтня 1938 

на і з’їзді художників 
урср створено спілку 
радянських художни-
ків україни, що ввій-
шла до складу загаль-
носоюзної

 Факти тижня 

розпочалося вторгнення 
військ сШа на гренаду з 
метою повалення  
прокомуністичного уряду

 у лондоні засновано 
англійську  
футбольну асоціацію – 
першу в світі

тиждень  
в історії

н
а переговірному фронті 
між представниками Єв-
ропейського Союзу та 
Україною – очевидні 

зміни. Вперше за півтора року 
роботи загалом небагатослівна 
місія Кокса – Квасневського, 
яка прибула з екстреним візи-
том 21 жовтня до Києва, опри-
люднила перед приїздом спеці-
альну заяву. У тексті наголошу-
ється: «Завершується час, за 
який потрібно забезпечити при-
йнятне рішення. Базовою умо-
вою є повага гідності й дотри-
мання домовленостей ключо-
вими особами від обох сторін».

У перекладі з дипломатичної 
мови на загальнолюдську поси-
лання на моральні категорії в по-
літичній декларації означає, що 
учасники переговірного процесу 
з європейської сторони на межі 
розпачу. «Жодна з трьох найваж-
ливіших умов зі списку Фюле не 
виконана, – наголосив у приват-
ній розмові з Тижнем очільник 
однієї з європейських диплома-
тичних місій. – Закону про про-
куратуру немає, нового Вибор-
чого кодексу також немає, нато-
мість вибіркове правосуддя не 
змінило параметрів. Якщо дуже 
швидко нічого кардинально не 
зміниться, ми не підемо на при-
ниження і підписання не буде».

21 жовтня одразу кілька міні-
стрів закордонних справ країн – 
членів ЄС вкотре закликали 
Україну негайно вирішити ситуа-
цію з екс-прем’єркою. «Справа 
Юлії Тимошенко має велике сим-
волічне значення для деяких 
країн – членів ЄС, і ми сподіває-
мося, що зазначене питання ви-
рішиться якомога швидше. Затя-

гування не має сенсу, і це стає 
дуже ризикованим», – заявив 
очільник МЗС Німеччини Ґідо 
Вестервелле. Його шведський ко-
лега Карл Більдт зауважив: якщо 
Тимошенко поїде на лікування за 
кордон, а після цього повер-
неться в Україну як ув’язнена, то 
буде «подорож», але не вирі-
шення ситуації. 

Голови МЗС Польщі та Шве-
ції зустрілися з Януковичем 22 
жовтня. До чого вони домови-
лися, публічно не оголошува-
лося. Польський міністр Радос-
лав Сікорський лише відзначив 
за результатами зустрічі, що для 
вирішення питання Тимошенко 
«останній термін – це 18 листо-
пада, коли відбудеться засідання 
Ради міністрів закордонних 
справ ЄС. Часу для блефу в нас 
немає». Слово «блеф» уживають 
також джерела Тижня, набли-
жені до Банкової. «Ставки зави-

відбулося жеребкування матчів 
плей-оф, яке визначить усіх єв-
ропейських учасників чемпіона-
ту світу-2014. Суперником Украї-
ни буде Франція

підприємці дніпропетровська почали 
збір коштів на перейменування проспек-
ту карла маркса на честь олександра поля 
(український громадський діяч, підприє-
мець і меценат ХіХ століття)

чи піде україна вірменським шляхом?

теракт у російському 
волгограді. Терористка-
смертниця підірвала па-
сажирський автобус.  
7 осіб загинуло,  
55 поранені

щують, щоб було з чого торгува-
тися», – пояснив політолог, який 
консультує партію влади.

Показово, що останніми 
днями європейські та українські 
політики, які опікуються справою 
Тимошенко, у своїх заявах і ко-
ментарях стали використовувати 
вислів «часткове помилування». 
На що міністр юстиції Олена Лу-
каш відреагувала, мовляв, «не 
дуже розуміє, про що говорять 
міжнародні коментатори. Такий 
механізм, як часткове помилу-
вання, в українському законодав-
стві не застосовується… Ні хво-
роба хребта, ні сильне чиєсь ба-
жання, ні міжнародний тиск не є 
підставою для помилування». 
Водночас Сергій Гриневецький, 
член Комісії при президентові з 
питань помилування, заявив, що 
клопотання місії Європарла-
менту про помилування Тимо-
шенко може бути розглянуте 24 

РІЗКИЙ 
ПОВОРОТ. 
Менш ніж за 
два місяці до 
парафування 
Угоди про 
асоціацію 
та ЗВТ з ЄС 
вірменське 
керівництво 
заявило про 
намір вступити 
до Митного 
союзу
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на мітингу в празі прого-
лошено створення неза-
лежної чехословацької 
республіки (національне 
свято Чехії)

туреччина стала респу-
блікою на чолі з першим 
президентом мустафою 
кемалем, який прийняв 
ім’я Ататюрк («батько 
турків»)

 28 жовтня 1918  31 жовтня 1883  30 жовтня 1943  29 жовтня 1923 

народився марко Без-
ручко, генерал-хорунжий 
Армії УНР, що очолював 
героїчну оборону Замостя 
в 1920 році

Завершила робо-
ту московська кон-
ференція міністрів 
закордонних справ 
срср, сШа та вели-
кої Британії

жовтня. Та, за попередньою ін-
формацією, це засідання обіцяє 
бути формальним. Янукович осо-
бисто помилувати Тимошенко 
бажання не виявляє. Залиша-
ється закон про лікування за кор-
доном, що його міг би терміново 
ухвалити парламент. У розмові з 
Тижнем представники євро-
пейського дипломатичного кор-
пусу дали зрозуміти: поки що жо-
ден із запропонованих законо-
проектів не відповідає вимогам 
списку Фюле. У тому самому сенсі 
висловився й Арсеній Яценюк. 
Він заявив, що європейські полі-
тики виступили проти закону про 
«канікули» в тюремному ув’яз-
ненні: «Ключова вимога ЄС – це 
припинення політичних переслі-
дувань, а не перерва, чи відст-
роч ка». Навіть якщо це форму-
лювання більше відповідає пози-
ції Тимошенко та її соратників, 
ніж європейців, частка правди в 
сказаному є.

Історія з шарварком законо-
проектів «під лікування Тимо-
шенко» нагадує поганий детек-
тив. Спочатку регіонал Володи-
мир Олійник обмовився (хоч по-
тім це намагалися публічно запе-
речувати), що саме влада вже під-
готувала законопроект, який до-
зволить екс-прем’єру виїхати на 
лікування до Німеччини. Він ка-
зав, що мова буде про внесення 
змін до Кримінально-виконав-
чо го кодексу, де пропишуть, на 
яких умовах ув’язненому нада-
ється відстрочка у відбуванні по-
карання у зв’язку з виїздом закор-
дон, щоб лікуватися. Рішення про 
те, що екс-прем’єр може відбути 
до ФРН, має на цій основі ухва-
лити суд, визначивши, на який 
строк буде припинена дія вироку в 
«газовій» справі. За озвучуваною 
Олійником схемою, після курсу 
терапії Тимошенко «повинна по-

вернутися в Україну й продо-
вжити відбувати покарання».

Водночас у парламенті був за-
реєстрований законопроект Ми-
коли Рудьковського № 3444 про 
внесення змін до Кримінально-
виконавчого та Кримінального 
процесуального кодексів України 
(щодо правового регулювання лі-
кування засуджених за кордо-
ном). Потім він зник, натомість 
з’явилися законопроекти двох 
колишніх бютівців: Сергія Мі-
щенка та Анжеліки Лабунської. У 
парламентських кулуарах кажуть 
про протистояння різних груп 
впливу у самій владі: законопро-
ект Рудьковського нібито був під-
готовлений Андрієм Портновим, 
а новий – згаданою вище Оленою 
Лукаш.

Використання парламенту, 
щоб зберегти обличчя й бодай 
частково задовольнити Брюс-
сель, очевидно, вигідне офіцій-
ному Києву. Це дало б змогу вирі-
шити проблему Тимошенко без її 

помилування. Зрозуміло, що опо-
зицію такий варіант не влашто-
вує. Екстрений візит Кокса й 
Квасневського – наочне тому під-
твердження. Видається, що Юлія 
Тимошенко на сьогодні ради-
кально не готова відступитися від 
права балотуватися на найближ-
чих президентських виборах. 
Вона також не поспішає погоджу-
ватися на варіант, згідно з яким, 
при поверненні до України, їй га-
рантоване повторне ув’язнення. 
Віктор Янукович, своєю чергою, 
вже пообіцяв підписати лише той 
законопроект, що дозволить 
«юридично врегулювати» пи-

тання лікування Тимошенко за 
кордоном без її помилування.

Ситуація дуже нагадує глухий 
кут, із якого жоден учасник пере-
говорного процесу не бачить кон-
структивного виходу. У ЄС також 
загострилося протистояння між 
прихильниками якнайшвидшого 
підписання Угоди з Україною й 
так званим поміркованим табо-
ром. Зокрема, віце-президент Єв-
ропейського парламенту Яцек 
Протасевич в інтерв’ю польській 
радіокомпанії закликав Тимо-
шенко та її соратників погоди-
тися на компромісний варіант, 
навіть якщо він не дуже їх влаш-
товуватиме: «У грі є дещо значно 
більше, ніж навіть становище са-
мого колишнього прем’єра, яке, 
звичайно, важливе».

Характерною в контексті на-
строїв ЄС бачиться резолюція Єв-
ропарламенту від 23 жовтня 
«Про європейську політику сусід-
ства: у напрямку зміцнення парт-
нерства». Документ, у якому не 
згадано імені Тимошенко, «реко-
мендує Раді підписати Угоду» й, 
за потреби, тимчасово застосу-
вати майже 80% її положень від-
разу після укладення. Межі 
компромісу, з європейського 
боку, окреслено. Залишається ді-
знатися умови Москви.

Янукович 24–25 жовтня має 
в Мінську зустрічатися з Путі-
ним. Тут піде своя торгівля. І не 
факт, що українському лідерові 
не запропонують знижок на газ 
та великого кредиту в обмін те-
пер уже не на долучення до Мит-
ного союзу, а лише за непідпи-
сання договору з ЄС. Чому ж ні? 
Свого часу Вірменія відмовилася 
від таких самих планів фактично 
на фінішній прямій. Тоді вся 
«підготовка до асоціації» може 
виявитися лише грою на нервах 
сусіда. 

у великій Британії українець павло 
лапшин визнав себе винним у вбивстві 
пенсіонера та підготовці вибухів біля 
мечетей. Про це він заявив на засіданні 
Центрального кримінального суду

україна тимчасово зупи-
нила імпорт газу з польщі 
через його подорожчан-
ня й відзначає складнощі з 
реверсом із румунії

«підготовка до асоЦіаЦії» 
може виявитися лиШе 
грою на нерваХ путіна

у дніпропетровську спалахнув скан-
дал довкола передачі козацьких цін-
ностей із краєзнавчого музею ніко-
поля свято-преображенському собо-
ру упЦ мп. Патріотичні організації об-
ласті вимагають повернути реліквії

Європейський суд з прав люди-
ни не зміг дати оцінку розсліду-
ванню російською владою вбив-
ства польських офіцерів у катині 
1940 року, бо це питання «поза 
межами його компетенції»
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на 5,6%
зменшилося промвиробництво у 
вересні цього року порівняно з ана-
логічним періодом минулого. Дані 
Держстату 

2 млрд грн
заборгував уряд бюджетникам за 
даними опозиції. Офіційна статис-
тика станом на 1 липня фіксувала 
борги на рівні 976 млн 

153 школи
були закриті протягом цього року. 
Дані МОН

18,672 
млн грн
необхідно витратити на проведен-
ня повторних виборів у п’яти окру-
гах. Кошторис, затверджений ЦВК

333 протести 

проти свавілля міліції зафіксовано 
з початку 2013-го. Це на 12% біль-
ше, ніж торік. Дані Центру дослі-
дження суспільства

23 кандидати 
змагатимуться за посаду президен-
та Грузії 27 жовтня 

майже серйоЗно

Інша більшість

За даними Соціологічної групи «Рейтинг» ПР                 Батьківщина УДАР            КПУ              «Свобода»    

За підсумками торішніх парламентських виборів за партійними списками опозиційні 
сили набрали рівно 50%. Якби не мажоритарна складова, яку за рахунок адмінресур-
су й банального перекупування правляча партія очікувано використала для форму-
вання більшості, конфігурація нинішньої Верховної Ради мала б зовсім інший ви-
гляд. Та якби вибори відбулися вже у жовтні цього року, ПР, вочевидь, довелося б 
вигадувати нову формулу «перемоги», адже, як показують останні соцопитування 
(зокрема, групи «Рейтинг»), опозиція нині суттєво випереджає (майже на 20%) 
регіоналів та їхніх сателітів – комуністів. Тож мажоритарка для влади може вже й не 
спрацювати. Серед інших електоральних трендів у партійному «заліку» помітними є 
зростання підтримки УДАРу (+7%), тривідсоткове падіння ПР та КПУ і трохи мен-
ший мінус у ВО «Свобода».

Рейтинг партій
Результати парламентських 
виборів-2012

Соцопитування* (10.2013)

Провладна 
більшість 
vs опозиція

*Ті, хто готовий брати участь 
у виборах, з урахуванням 

розподілу голосів тих, 
хто не визначився 
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соЦопитування

 Факти тижня 

г
оді шукати останні арт-тренди в На-
ціональному художньому музеї чи 
«Мистецькому Арсеналі». Нині там 
не знайти таких актуальних «шедев-

рів», як портрет Віктора Януковича в ди-
тинстві, Віктора Федоровича-гонщика, зі 
снопом пшениці,  чи дбайливо вирізане з 
доларових купюр зображення молодоолі-
гарха Сергія Курченка. Утім, те, що ці мо-
нументальні полотна не потрапили до 

найкращих зал країни, – вочевидь,  пи-
тання часу. Мабуть, функціонери від 
культури чекають, коли накопичиться 
критична маса робіт, які можна буде 
об’єднати у грандіозну виставку «Ве-
лике і величне: епоха Віктора Януко-
вича». Не вірите? Погляньте, який пе-
реконливий вигляд у авторів цих кар-
тин – вони вміють досягати бажаного 
результату. 

в україні почала роботу технічна місія мвФ, висновки якої можуть впли-
нути на подальший хід переговорів щодо відновлення співпраці з Фон-
дом. Нові кредити від нього під великим питанням, оскільки вітчизняний 
уряд в умовах падіння рейтингу партії влади відмовляється виконувати 
одну з умов МВФ – підвищувати тарифи на газ для населення

у місті тальному черкаської області на місці зне-
сеного пам’ятника лєніну встановили єдиний в 
україні монумент чотирьом гетьманам: дми-
трові Байді-вишневецькому, Богдану Хмель-
ницькому, петру дорошенку та іванові мазепі

монументальний 
ренесанс
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микола аЗаров
знайшов винних
Прем’єр-міністр визнав погіршення еко-
номічних показників. Але традиційно 
знайшов крайніх: погана кон’юнктура 
зовнішніх ринків, «попєрєднікі», які 
«створили драконівські умови для біз-
несу», і складні погодні умови

дмитро таБачник
не зважає на помилки
Міністр освіти заперечує наявність ба-
гатьох помилок у підручниках для мо-
лодшої школи, на які вказують батьки та 
вчителі. Його заступники з МОН визна-
ли, що «певні недоліки» мають місце, 
але це не перешкоджає виконанню на-
вчальних програм

ігор марков
за ґратами 
Одеського нардепа, якого нещодавно за рішенням суду по-
збавили мандата, затримано за звинуваченням у хуліган-
стві (інцидент мав місце 2007 року). Па-
ралельно до генерального прокурора 
надійшло депутатське звернення з ви-
могою відкрити кримінальне прова-
дження щодо Маркова для з’ясування 
його причетності до організації вбив-
ства лідера молодіжної патріотичної 
організації «CiЧ» Максима Чайки

святослав піскун
емігрував надовго
Екс-генпрокурор заявив, що не повер-
неться на Батьківщину до парламент-
ських виборів 2017 року, щоб «не драж-
нити українське правосуддя»

олександр Шепелев 
під арештом 
Екс-депутату від БЮТ і ПР, який намагав-
ся дістати політичний притулок в Угорщи-
ні, присудили екстрадиційний арешт. В 
Україні Шепелева підозрюють в організа-
ції замовних убивств і розтраті коштів Ро-
довід Банку

ҐЄннадій оніщЄнко
зійшов зі сцени 
Голова Росспоживнагляду пішов у відставку. Офіційна при-
чина: термін його повноважень добіг 
кінця. Тим часом перевіряльники з РФ 
за його наказом так і не змогли вияви-
ти порушень на українських кондитер-
ських фабриках. Вітчизняні високопо-
садовці назвали цих інспекторів «про-
мисловими шпигунами від російських 
кондфабрик»

Фейс-контрольмайже серйоЗно

Інша більшість

За даними Соціологічної групи «Рейтинг» ПР                 Батьківщина УДАР            КПУ              «Свобода»    

За підсумками торішніх парламентських виборів за партійними списками опозиційні 
сили набрали рівно 50%. Якби не мажоритарна складова, яку за рахунок адмінресур-
су й банального перекупування правляча партія очікувано використала для форму-
вання більшості, конфігурація нинішньої Верховної Ради мала б зовсім інший ви-
гляд. Та якби вибори відбулися вже у жовтні цього року, ПР, вочевидь, довелося б 
вигадувати нову формулу «перемоги», адже, як показують останні соцопитування 
(зокрема, групи «Рейтинг»), опозиція нині суттєво випереджає (майже на 20%) 
регіоналів та їхніх сателітів – комуністів. Тож мажоритарка для влади може вже й не 
спрацювати. Серед інших електоральних трендів у партійному «заліку» помітними є 
зростання підтримки УДАРу (+7%), тривідсоткове падіння ПР та КПУ і трохи мен-
ший мінус у ВО «Свобода».

Рейтинг партій
Результати парламентських 
виборів-2012

Соцопитування* (10.2013)

Провладна 
більшість 
vs опозиція

*Ті, хто готовий брати участь 
у виборах, з урахуванням 

розподілу голосів тих, 
хто не визначився 
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інформація про засновників українських компаній і на-
лежні їм частки в статутних капіталах стала доступна всім 
інтернет-користувачам. Єдиний державний реєстр юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців 19 жовтня відкрив на 
своєму сайті доступ майже до всіх даних про підприємців

Європейський парламент рекомендував раді Єс укласти з 
україною угоду про асоціацію лише в разі виконання киє-
вом необхідних умов і дав згоду на тимчасове застосування 
майже 80% положень документа відразу після його підпи-
сання. Про це йдеться в резолюції ЄП, прийнятій 23 жовтня
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«найбільша за-
гроза з боку ро-
сії – це ї ї брудні 
гроші»

на думку британського журналіста, автора бестсе-
лера «нова холодна війна» едварда лукаса, саме зараз 
Єс прокинувся й побачив загрозу, яку несе росія країнам 
колишнього соцтабору незалежно від того, є вони чле-
нами Євросоюзу чи ні. про це він заявив у інтерв’ю естон-
ській громадській телерадіомовній компанії.

На думку експерта, ЄС бореться тепер із монополь-
ними схемами Газпрому, бачачи небезпеку, яку становить 
російська компанія для його внутрішнього ринку. Окрім 
того, Європейський Союз сильно відтісняє РФ від країн 
Східного партнерства.

Та Газпром не головна біда. «Найбільша загроза з боку 
Росії – це ї ї брудні гроші. Вони надходять до політичних 
партій, у кишені політиків, до аналітичних центрів, акаде-
мічних кіл та неурядових організацій», – стверджує Лукас.

«Мета саміту у Вільнюсі – спробувати укласти угоди 
про глибоку та всеосяжну вільну торгівлю з якомога біль-
шою кількістю країн Східного партнерства. А ще, гадаю, 
було б дуже добре, якби вони могли безперешкодно отри-
мувати візи. Це надзвичайно важливо. Зробімо все, що 
можемо, в односторонньому порядку з візами, бо це зао-
хочує міжлюдські контакти. Йдеться про частину нашого 
змагання у «м’якій силі» з Росією. Нам потрібно, щоб 
люди в цих країнах відчували: вони європейці, Європа во-
ліє бачити їх у себе й потребує. Найкращий спосіб це до-
вести – зробити шлях до ЄС легким і не принизливим», – 
вважає Едвард Лукас.

«Єс щороку витрачає €126 млрд на ліку-
вання раку»

про це повідомляє німецька газета з посиланням 
на дослідження вчених оксфордського університету, 
опубліковані в медичному тижневику The Lancet.

Майже дві третини суми, яку загалом витрачає ЄС, – 
це кошти його чотирьох найбільших країн: Німеччини, 
Франції, Італії та Великої Британії.

Зокрема, у ФРН 10% медичних видатків пов’язані з 
лікуванням раку. Щороку в Європі від цієї недуги потер-
пають 2,5 млн людей, більш ніж 1,2 млн від неї помира-
ють. Прямі витрати системи охорони здоров’я у країнах 
Євросоюзу становили €51 млрд. Найважливішими стат-
тями серед них були €28,4 млрд на стаціонарне ліку-
вання і €13,6 млрд на закупівлі медикаментів. Близько 
60% видатків, пов’язаних із боротьбою проти раку, бе-
руть на себе не клініки, а родичі 
пацієнтів.

У середньому по ЄС, за даними 
дослідження, вартість лікування 
раку становить €102 на особу. 
Найменше витрачає Болгарія 
(€16), найбільше – Люксембург 
(€184). У США цей показник, за да-
ними науковців, значно вищий: 
близько €200.

нова кремнієва долина?

онлайн-видання пише, що підприємницька куль-
тура й технічно обізнані політики роблять естонію 
раєм для розвитку інноваційних технологій.

«Три балтійські країни разом із п’ятьма північноєв-
ропейськими сформували інноваційний регіон, здо-
бувши першість у світовому технічному змаганні».

Передумови для того, щоб Естонія стала раєм стар-
тапів, було створено відразу після розпаду Радянського 
Союзу та здобуття нею незалежності в 1991 році. «За 
час радянської окупації естонці розробили неофіційну 
підприємницьку культуру обходження комуністичних 
обмежень [...]. Їхні політики використовували це, щоб 
швидко рухати країну до ЄС, дбаючи водночас про 
масштабні інвестиції в телекомунікаційні технології і 
технічну освіту. Сьогодні Естонія лідирує у світі за швид-
кістю інтернету і є першою країною із загальнонаціо-
нальною мережею заряджання для електромобілів. 
Уся країна покрита зонами безплатного WiFi», – зазна-
чає видання.

Карта витрат у 
країнах ЄС на 

лікування раку

«небезпечною грою з на-
ціоналістами кремль мас-
кує втрату популярності 
путіна»

на думку видання, росія ви-
рішила вдатися до драконів-
ських методів боротьби з мі-
грантами на своїй території 
після протестів у Бірюльові, що 

задовольняє націоналістів і відвертає увагу громад-
ськості від падіння популярності президента владіміра 
путіна.

«Замість того щоб покарати корумпованих працедавців 
за незаконне наймання на роботу низькооплачуваних пра-
цівників, Кремль хоче закрити кордони, що, очевидно, 
лише підвищуватиме попит на дешеву робочу силу, а отже, 
насамкінець поглибить проблему. Єдиним рішенням влади 
щодо насильства на етнічному ґрунті, здається, є драконів-
ські реформи міграційного законодавства, а також вибір-
кові арешти й депортація сотень людей. Одначе такі ініціа-
тиви подобаються лідерам націоналістичних рухів: наре-
шті, мовляв, Кремль почув їхні заклики «очистити» Росію 
від неслов’янських осіб», – пише видання.

«Події в Бірюльові показують, що влада має більше 
терпимості до обізленого на мігрантів натовпу, ніж до лі-
беральних активістів опозиції [...]. Вона грає в небезпечну 
«гру компромісів» із російськими націоналістами, щоб від-
вернути громадську думку від реальної картини змен-
шення популярності Путіна», — зазначає Foreign Policy.
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автор:  
юрій 

макаров

«Золотий  
ключик» 

євроінтеграції
Угода про асоціацію з ЄС  
і зону вільної торгівлі –  

це не перепустка на «поле чудес»,  
а передусім шанс облаштувати  

країну. Всередині  
й власноруч

і
нтрига зберігається не гірша, 
ніж у першокласному голлі-
вудському трилері… Випус-
тять – не випустять? Домов-

ляться – не домовляться? Підпи-
шуть – не підпишуть? Нібито за-
кономірні, магістральні, історич-
ного масштабу події, як це часто 
трапляється, залежать від спон-
танних ситуативних і вельми 
суб’єктивних рішень лічених 
гравців. Вважаймо наразі, що 
Україна встигне виконати кате-
горичні вимоги Євросоюзу і,  
зокрема, насамперед знайде 
прийнятну формулу для від-
правки на лікування політв’язня 
№ 1, не втративши обличчя. Що 
буде далі? Адже укладання доку-
мента – це не кінець, як багато 
хто вважає, а лише початок 
шляху. Зрештою, одразу після 
28.11, коли буде підписано чи не 
підписано Угоду про асоціацію, 
взагалі нічого не зміниться.   

Подекуди складається вра-
ження, що люди, відповідальні 

за долю країни, не надто усві-
домлюють глибину історичного 
моменту. Для них європейський 
вибір – це, з одного боку, якісь 
абстрактні рядки, записані в 
Конституції, з іншого – наслідок 
поточної політичної кон’юнк-
тури, вдалий маневр і не більше. 
І навряд чи вони потрудилися 
уважно, з олівцем прочитати 
весь текст Угоди про асоціацію, а 
крім цього ще й томи додатків, 
які накладають на Україну силу-
силенну зобов’язань, що рано чи 
пізно доведеться виконувати 
(див. стор. 14-18). Схоже, що 
поворот на 180° відбувся без по-
передніх розрахунків Банкової, 
імпульсивно, під впливом чи то 
образи, чи то втоми від агресив-
ного тиску Москви (яка діяла за 
принципом «куди ти дінешся»). 
Та хай там як, а пришвидшений 
марш на Європу слід вважати не 
так рухом до, як рухом від.

Але є ще й додатковий мо-
тив: великий бізнес відчув, що 

ґрунт хитається під ногами. Ні-
бито все в шоколаді, найбільш 
ласі активи розібрано, зайвих 

конкурентів усунуто, качай 
собі ренту й виводь на Кіпр! 
Це на перший погляд, а тим 
часом битва бульдогів під 
килимом триває, ніхто не 
може бути спокійним, що 
не стане об’єктом уваги 
молодих і зубатих. Крім 
того, економіка стагнує й 
занепадає, і ніхто не 
впевнений, що режим за 
таких успіхів протрима-
ється довго, а після 
зміни чинного порядку 
всі домовленості з розпо-
ділу країни обнуляться 
автоматично. Недарма ж 
один із найодіозніших 
олігархів днями публічно 

заявив від імені свого 
«цеху», що жадає нарешті 

впровадження чітких і про-
зорих правил. Чи то стало 

припікати, чи то олігархату са-
мому набридли «дитинячі жахи 
капіталізму» (© Карл Маркс).

Інакше кажучи, як політична 
верхівка, так і бізнесова еліта 
конче потребують легітимізації 
свого актуального стану. Однак 
що стосується виконання взятих 
на себе зобов’язань, то скида-
ється на те, що нинішні промоу-
тери європеїзації ставляться до 
них не надто серйозно й розра-
ховують відбутися, з дозволу ска-
зати, бюджетним, косметичним 
варіантом реформ, передбаче-
них Угодою, як це вже не раз 
вдавалося. Адже очевидним є 
ментальне протиріччя між по-
точними звичаями нинішньої 
так званої еліти й правилами, які 
намагається їм прищепити за 
посередництва Угоди Євросоюз. 
Зрештою, ці правила у разі їх до-
тримання негативно позна-
чаться на прибутках тих, хто ви-
будував в Україні олігархічну мо-
дель економіки, адже вона неми-
нуче зруйнується, якщо чітко до-
тримуватися європейських ди-
ректив.       

Мимоволі виникає незручне 
запитання: чи варто сучасно на-
лаштованим, ліберальним укра-
їнцям підтримувати Угоду, якщо 
режим її просуває тільки з метою 
законсервувати надовго ниніш-
ній тип відносин у державі, еко-
номіці та суспільстві?

Останнім часом деякі (утім, 
нечисленні) освітні програми, 
створені, вочевидь, на грантові 
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гроші, починають розповідати, 
наскільки сито, затишно й без-
печно буде жити в єдиній Єв-
ропі. Слід було б відверто ска-
зати, що нічого корисного ця ін-
формація українцям не несе. 
Байки про «поле чудес», при-
наймні так сприймає агітацію 
пересічний споживач, мовляв, 
європейські автомобілі тепер ко-
штуватимуть у нас вдвічі де-
шевше, є відвертим спрощен-
ням, а отже, брехнею. Щоб жити, 
як у Європі, треба передусім пра-
цювати, як у Європі, коритися 
правилам, як у Європі, поважати 
закон, як у Європі, довіряти 
ближньому, як у Європі. Без 
цього розраховувати на якийсь 
добробут і комфорт – інфан-
тильна дурість. До того ж асоціа-
ція аж ніяк не повноцінне член-
ство, відтак ступінь підтримки 
української економіки з боку ЄС 
(як це сталося, скажімо, із за-
грузлою в кризі Грецією) перед-
бачається на порядки менший.

Інша річ, що асоціація, якщо 
вона таки відбудеться, рішуче й 
остаточно покладе край трива-
лому дрейфу країни в бік імперії 
з її хай символічними, проте 
вельми небезпечними декораці-
ями на кшталт Митного союзу й 
наступним майже неминучим 
злиттям і поглинанням. Уже 
цей запобіжник від братських 
обіймів є достатньою обстави-
ною, щоби модерний, прозахід-
ний українець благословив 
угоду з легким серцем.

Але є вже згадані пункти, 
приховані в тисячах сторінок 
тексту, – різні регламенти й ди-
рективи, які, згідно з докумен-
том, наша держава має імпле-
ментувати як власні закони 
впродовж найближчих років 
(усе розписано!). Вони з німець-
кою детальністю, французькою 
прискіпливістю й британською 
категоричністю деталізують не 
лише економічні процедури, а й 
ширші, більш загальні відно-
сини в організмі країни. Тобто 
наявність писаних законів, 
звісно, не гарантує їх вико-
нання, але все ж таки суттєво 
полегшує боротьбу за права як 
громадян, так і суб’єктів підпри-
ємницької діяльності.

Поряд із їхніми правилами, 
які поступово мають стати й на-
шими, в Угоді так само ретельно 
розписані процедури контролю 
за їх дотриманням аж до відря-
дження штату постійних переві-

ряльників за напрямами. Зрозу-
міло, що санкції за невиконання 
зобов’язань будуть не такими 
брутальними, як кремлівські бо-
жевільні заборони на імпорт 
українських цукерок чи сиру, 
проте вельми відчутними, при-
чому що далі наша економіка 
інтегруватиметься в європей-
ський простір, то відчутніше. 
Влада, безумовно, сподівається 
традиційно сачконути всю цю 
бюрократичну нудоту, як досі іг-
норувала власні незручні за-
кони включно з пунктами Кон-
ституції прямої дії, а… не 
вдасться. Нарешті можна споді-
ватися, що під впливом партне-
рів так чи так доведеться на-
справді, а не на словах реформу-
вати прокуратуру, правоохо-
ронні органи й, головне, судову 
систему. Чи реальна ця перспек-
тива, залежатиме від того, на-
скільки послідовно тиснутимуть 
конкретні європейські полі-
тики, з одного боку, й наскільки 
вправно викручуватимуться 
конкретні українські можно-
владці – з іншого, але можли-
вість така є, нею не варто нехту-
вати. Зрештою, влада нинішніх 
імітаторів не вічна... 

Ну й найголовніше: перебу-
вання в єдиному полі з краї-
нами сталої демократії безу-
мовно й безальтернативно 
сприятиме зростанню актив-
ності самих громадян. Потен-
ціал громадських рухів у країні 
є, але в нинішній атмосфері він 
дуже рідко виливається в три-
валі й конструктивні дії. Проте 
навіть лічені результативні акції 
з недавнього минулого на 
кшталт Податкового Майдану 
переконують, що цей шлях не є 
ані штучним, ані примарним. 
Відчуваючи підтримку європей-
ської громадськості, політичних 
інституцій, бізнес-середовища, 
можна сподіватися на пробу-
дження громадянського сус-
пільства, досі деморалізованого 
негативним досвідом, враже-
ного апатією та зневірою, розбе-
щеного грантами. Тільки реаль-
ний тиск на владу знизу змусить 
верхи хоч якось, хоч потроху 
змінювати свої звички якщо не 
з доброї волі, то з почуття само-
збереження.

Ситуація ускладнюється тим, 
що часу на реальні незворотні пе-
ретворення у влади не так багато: 
попереду вибори 2015 року, а за 
чарівними дверцятами нас чекає 

період неминучої скрути, і про це 
треба говорити відверто й уголос. 
Бар’єр на шляху українського 
експорту до Росії міцнішатиме, з 
цим нічого не вдієш. Завоювати 
західні ринки навіть за найспри-
ятливіших обставин навряд чи 
вдасться блискавично, особливо 
в умовах поглиблення економіч-
ної кризи в Україні (див. Тиж-
день, № 38/2013), тож по-
дальші падіння виробництва, 
безробіття, зменшення наповне-
ння бюджету цілком імовірні. 
Втрачаючи електоральну під-
тримку, влада може спокуситися 
замість порятунку економіки пе-
рейти до витратного популізму, 
роздаючи мантули з панського 
столу. Інтеграцію в Європу це 
ніяк не наблизить. Навпаки. Чим 
може скористатися Росія, переко-
навши Януковича і Ко, що в умо-
вах, коли євроінтеграція не забез-
печила плебсу дешевої ковбаси, 
саме час здійснити черговий роз-
ворот на 180°, мовляв, саме це 

врятує його від поразки в 2015 
році (див. стор. 22). 

Тож є ще одна небезпека, до 
якої треба готуватися: ображені 
лідери братньої країни, без-
умовно, кинуть шалені ресурси 
на дестабілізацію й без того 
крихкої рівноваги в україн-
ському суспільстві. В умовах 
ніяк не захищеного інформацій-
ного простору, з урахуванням 
уже добре протоптаних пропа-
гандистських навіть не стеже-
чок, а автострад на нас чекає зі 
Сходу потужна атака на свідо-
мість простих українців. Дарма 
що це відбувається наразі без-
дарно й неефективно, можна 
вдосконалитися, підтягнути кре-
ативні кадри. Тим більше в кра-
їні поки що не надто успішно, 
але цілком безкарно діє п’ята ко-
лона, яка вперто бажає залиши-
тися в минулому. Це тільки по-
верховий список пасток, яких не 
уникнути, до яких варто готува-
тися. Але спершу треба миттєво 
подорослішати. Для початку 
хоча б усвідомити маршрут і ви-
вчити матчастину. 

Продовження 
теми 

на стор. 12-19
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нинішній режим, імплементація 
Угоди в українське законодав-
ство стане унікальним шансом 
розбудувати країну на основі єв-
ропейських цінностей та ринко-
вої економіки.

Не варто ідеалізувати поло-
ження Угоди, очікувати їх вико-
нання на 100% у всіх напрямах, 
малюючи ідеальне життя для 
країни вже наступного дня після 
її підписання чи навіть у корот-
костроковій перспективі. Це 
було б можливим, якби вико-
навці домовленості на всіх рів-
нях були сповнені ентузіазму 
(або мали реальний інтерес) її 
виконувати, а також якби статті 
договору нагадували прості й 
легкі для втілення інструкції. 
Але це не так. Документ, який 
принаймні наполовину склада-
ється з декларацій, аж ніяк не 
змусить українських бюрократів 
та владу діяти чітко й послі-
довно: вони мають зовсім інші 
інтереси. Зокрема, нинішній 
уряд навряд чи почне викону-
вати пункти Угоди, спрямовані 
на демонополізацію окремих га-
лузей, адже це автоматично 
зруйнує олігархічну модель еко-
номіки, яка зараз цілковито за-
довольняє бізнес-інтереси пред-
ставників партії влади. На де-
кларативні положення Угоди 
наші чиновники, вочевидь, ма-
тимуть прогнозовану відповідь: 
«Ну, ми ж працюємо, старає-
мося, виконуємо…»

Можна очікувати саботажу у 
виконанні тих умов Угоди про 
асоціацію, які порушуватимуть 
звичний ритм життя або лама-
тимуть налагоджені корупційні 
схеми. Декларативний характер 
багатьох положень документа 
дає для цього широке поле мож-
ливостей. 

Те, що буде реалізовано, ви-
конуватиметься переважно че-
рез наявність особистого інтер-
есу або під впливом тих механіз-
мів нехай обмеженого примусу, 
що таки закладені в тексті Угоди. 
Передусім привертають увагу 
Директиви та Регламенти ЄС, які 
повністю чи частково Україна 
зобов’язується вмонтувати у своє 
законодавство. Вичерпний пере-
лік цих законодавчих актів ра-
зом із чіткими термінами їх імп-
лементації (два, три, п’ять, сім чи 
десять років від дати підпи-
сання) міститься в додатках. Тео-
ретично влада може спробувати 
затягувати їх ухвалення, але тоді 
Рада Асоціації матиме привід 
скористатися важелями впливу, 
серед яких обмеження фінансо-
вої допомоги за принципом 
«більше – за більше, менше – за 
менше».

Щоправда, хоч би якими до-
сконалими були європейські за-
кони та інституції, спроба суміс-
тити їх з українськими реаліями 
та ментальністю наших людей 
може не вдатися. Немає жодних 
гарантій, що ухвалені зміни до 
законодавства виконувати-
муться. Із верховенством права в 
Україні давні проблеми, і євро-

початок
Асоціація з ЄС не стане манною небесною для України, 
однак може виявитися реальним поштовхом до 
розриву з пострадянськими практиками й першим 
кроком до боротьби за статус кандидата в Євросоюз. 
Але, вочевидь, це завдання вже для наступників 
нинішньої української влади  

автор: 
любомир 
Шавалюк і

з наближенням Вільнюського 
саміту Східного партнерства, 
де може бути підписано Угоду 
про асоціацію України з ЄС, 

з’явилося чимало статей, покли-
каних проаналізувати наслідки 
імплементації положень доку-
мента. Здебільшого наголошу-
ється на усуненні бар’єрів у тор-
гівлі, зокрема на зменшенні 
митних ставок. Середньозва-
жена ставка мита на ввіз вітчиз-
няної продукції до ЄС у резуль-
таті підписання домовленості 
справді знизиться від 6% до 0%, 
але якщо уявити відповідну еко-
номію в розрахунку на одного 
українця, то це становитиме не 
більше ніж 2–3% його доходів. 
Проте Угода є чимось значно 
більшим, ніж просто спрощен-
ням умов торгівлі між сторо-
нами. Вона має велике страте-
гічне й довготривале значення 
поза митними ставками: йдеться 
про широкий перелік трансфор-
мацій, що їх Київ повинен про-
вести в багатьох сферах 
соціально-економічного життя.

Із підписанням Угоди про 
асоціацію ми здобуваємо доступ 
до європейських законів (Дирек-
тив та Регламентів ЄС), котрі ма-
ємо вмонтувати у власне законо-
давство. Відтак у нас з’являється 
реальна можливість за кілька 
років імпортувати європейські 
інституції, які створювались і 
шліфувалися десятиліттями, а 
то й століттями. Тобто, підпису-
ючи цей договір, Україна зна-
чною мірою стає на шлях реаль-
ної дерадянізації в економічних 
та політико-правових питаннях, 
про необхідність і безальтерна-
тивність якої не раз писав Тиж-
день (див. № 14, 21/2013). Не-
залежно від того, наскільки сві-
домо йде на відповідний крок 

12|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 43 (311) 25–31.10.2013

ТЕмА НомЕРА|УгОда прО асОціацію



Аналіз 
основних на-
прямів Угоди 

про асоціацію 
та зону вільної 

торгівлі – на 
стор. 14–18   

пейці про це знають. Але Угода 
приділяє цій темі дуже мало 
місця (як і іншим неекономіч-
ним проблемам) і робить це зде-
більшого в декларативній формі. 
Це реальна загроза для загаль-
ного успіху домовленості, котра 
ставить ключове й дуже складне 
питання: як змінити менталь-
ність українця, передусім пра-
цівника державного сектору, 
щоб європейські закони в його 
виконанні запрацювали?

На перший погляд, Угода про 
асоціацію має свою версію подо-
лання проблеми функціональ-
ності європейських законів в 
українських умовах. У найважли-
віших напрямах співпраці, які 
охоплює документ, міститься 
пункт про створення окремого 
органу центральної влади, який 
відповідатиме не лише за дотри-
мання графіка імплементації Ди-
ректив та Регламентів ЄС в Укра-
їні, а й за те, щоб вони виконува-
лися та діяли. Таким чином, ви-
конання Угоди передбачає ство-
рення каркаса державних органів 
– ініціаторів та контролерів ін-
ституційних перетворень в Укра-
їні. Це своєрідне «міністерство 
розвитку інституцій України», 
яке працюватиме паралельно з 

урядом. Він контролюватиме 
його роботу, дозволяючи чи забо-
роняючи ухвалення ключових рі-
шень, і в оперативних питаннях 
співробітництво європейців з 
українцями могло б стати дієвим. 
Окремі такі спеціалізовані ін-
станції, створені на виконання 
Угоди, в певних випадках могли б 
бути інструментами застосування 
тиску ЄС для дотримання її поло-
жень. Виконання найважливі-
ших позицій документа забезпе-
чувалося б не загальним механіз-
мом примусу, а локальним. Зо-
крема, оперативним тиском на 
конкретні точки впливу. Такий 
підхід у тривалій перспективі був 
би значно ефективніший і дав би 
результат швидше, ніж загаль-
ний тиск на найвищому рівні, але 
при одній важливій умові: євро-
пейці мають прагнути реальних 
інституційних перетворень в 
Україні.

Важливою частиною Угоди 
про асоціацію є також ті норми, 
які закладають передумови для 
активнішого приходу в Україну 
європейського бізнесу, а отже, й 
імпорту бізнес-культури. Низка 
пунктів договору присвячена 
його захисту, адже досі він часто 
зазнавав утисків в Україні. Із під-

писанням Угоди європейські під-
приємці будуть першими, хто 
вказуватиме на порушення її 
умов, якщо такі практики трива-
тимуть. Європейська сторона че-
рез Раду Асоціації зможе жорстко 
відстоювати свій бізнес, вдаю-
чись до наявних в Угоді важелів. 
Відтак підприємці з Європи впев-
неніше приходитимуть працю-
вати на українські ринки. З ін-
шого боку, український бізнес, 
якщо матиме проблеми із вла-
дою, також звертатиметься по 
підтримку до ЄС, що підштовху-
ватиме до вирівнювання умов 
для ведення справ між компані-
ями вітчизняними, не пов’я за-
ни ми з владою, та європей-
ськими. Поширення в Україні єв-
ропейської культури підприєм-
ництва буде найвигідніше тутеш-
нім споживачам. Виробники, які 
працюватимуть над збільшенням 
ефективності й звикнуть до нор-
мальної ринкової конкуренції, в 
сухому залишку також виграють, 
збільшуючи власну конкуренто-
спроможність.

На жаль, Угоді про асоціацію 
справді бракує конкретики й 
низки положень, які давали б 
старт реальним реформам у нее-
кономічних сферах життя країни. 
У документі не прописані чіткі 
алгоритми підтримки інститутів 
громадянського суспільства, мо-
дернізації та адаптації до євро-
пейських стандартів політичної 
системи, судової влади, реаль-
ного забезпечення верховенства 
права, захисту права на приватну 
власність тощо. Пункти доку-
мента, схоже, зумисне виписані 
так (відчувається рука україн-
ського чиновника), щоб легко 
було звітуватися про прогрес у 
відповідній сфері навіть за його 
фактичної відсутності. Втім, 
якщо Угода таки виконає бодай 
закладений у ній потенціал змін 
у бізнесі та економіці (а то вже 
прерогатива не так влади, як са-
мих підприємців), це допоможе 
поступово позбуватися радян-
ських практик, які прирікають 
країну на відсталість, та сформу-
вати фундамент для перетворень 
у гро мад сько-політичній та по лі-
тико-пра вовій сферах життя кра-
їни. Це дало б змогу згодом за-
провадити системні й ґрунтовні 
програми нововведень, напри-
клад, у межах виконання Украї-
ною перспективного плану дій 
щодо набуття статусу кандидата 
до Європейського Союзу. 
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покращення БіЗнес-клімату
пункти, що окреслюють цю мету, є і в тому розділі 
угоди, де йдеться про створення зони вільної тор-
гівлі, і в тому, що присвячений галузевому співро-
бітництву.

ключові заходи
 Україна повинна забезпечити щойно заснованим чи діючим до-
чірнім підприємствам, філіям та представництвам юридичних 
осіб ЄС режим, не менш сприятливий, ніж вітчизняним юридич-
ним особам. Те саме має зробити Євросоюз для вітчизняних під-
приємств, їхніх філій та представництв.
 Рада Асоціації відстежуватиме проблеми в бізнес-кліматі України 
й ініціюватиме їх усунення.
 Сторони угоди мають забезпечити проведення ліцензування на 
прозорих та стандартних умовах. Це унеможливить відсікання єв-
ропейців від вітчизняного ринку адміністративними методами, 
наприклад уведенням ліцензій. Імовірно, що при появі таких ме-
тодів протидії конкурентам Рада Асоціації звертатиме на це увагу.
 Має бути посилено захист прав акціонерів, кредиторів та інших 
зацікавлених сторін. Україна повинна імплементувати дві дирек-
тиви ЄС, які стосуються цього питання.

імовірність реалізації/наслідки
У разі невиконання відповідних умов українською стороною через 
Раду Асоціації випадки антиконкурентних дій щодо європейських 
компаній чи акціонерів на вітчизняному ринку буде винесено на між-
урядове обговорення. Офіційний Київ муситиме бодай частково до-
тримуватися цих вимог, а тому інвесторам із ЄС, можливо, стане 
легше в нас працювати, збільшиться обсяг інвестицій, в Україні поши-
риться європейська бізнес-культура, що позитивно позначиться на 
результатах діяльності її компаній. На багатьох ринках товарів і по-
слуг можуть з’явитися європейські конкуренти, що покращить задо-
волення потреб споживачів і знизить ціни на деякі товарні групи з Єв-
ропи: харчові продукти, одяг тощо. А ще це змусить українських під-
приємців активізувати модернізацію основних засобів, методів 
управління, організації праці тощо, яких вони часто уникали, буду-
ючи свій бізнес здебільшого на засадах наближеності до влади або 
закритості внутрішнього ринку.
Однак механізм забезпечення прав європейських компаній та акціо-
нерів не прописаний детально в Угоді, тож постає запитання, чи підви-
щить вона суттєво рівень захисту власників акцій в Україні.

малий та середній БіЗнес
в угоді зроблено акцент на розвитку малого та се-
реднього підприємництва (мсп).

   ключові заходи
 Впровадження стратегій розвитку МСП, що ба-
зуватимуться на принципах Європейської хар-
тії малих підприємств, та проведення моніто-
рингу процесу їх імплементації.

 Створення механізмів підтримки започаткування підприємниць-
кої діяльності, пов’язаної з використанням технологій.
 Підтримка стимулювання експорту з України.
 Сприяння модернізації та реструктуризації окремих галузей віт-
чизняної промисловості.

імовірність реаліза-
ції/наслідки
Дотримання задекла-
рованих в Угоді ви-
мог щодо розвитку 
малого та середнього 
бізнесу, може усунути 
дисбаланс, який існує 
в Україні між МСП та 
олігархами й нега-
тивно позначається 
на доходах держав-
ного бюджету: олігар-
хічний бізнес монопо-
лізує дедалі більше 
ринків, пригнічуючи 
конкуренцію, але уни-
кає сплати податків 
(див. тиждень, № 
36/2013). Перспек-
тиви малого та серед-

нього бізнесу поліпшаться лише в разі імплементації Україною євро-
пейського законодавства в низці галузей, що передбачено Директи-
вами ЄС, які має імплементувати Україна відповідно до Угоди. Однак 
навряд чи нинішній уряд почне виконувати її пункти, спрямовані на 
демонополізацію окремих галузей, адже це автоматично зруйнує 
олігархічну модель економіки, яка зараз повністю задовольняє 
бізнес-інтереси представників партії влади.

За даними Держстату,  
за 2010–2012 роки малих та се-

редніх підприємств в Україні помен-
шало від 378 до 

364 тис.,
 фізичних осіб-підприємців – від 

1,8 до  
1,2 млн

конкуренЦія

ключові заходи
У забезпеченні конкуренції Угода про асоціацію покладається 

на національні законодавства та органи, відповідальні за їх вико-
нання: Антимонопольний комітет України в нашому випадку та Єв-

ропейську комісію у випадку ЄС. Але при цьому наша країна зобов’язується ввести по-
ложення чотирьох Регламентів ЄС до свого антимонопольного законодавства.

Декларативно наголошується, що Україна та ЄС забезпечуватимуть застосування 
законодавства про конкуренцію, яке ефективно протидіє оборудкам, що спотворю-
ють конкуренцію.

імовірність реалізації/наслідки
Положень Угоди щодо розвитку конкуренції занадто мало, щоб, дотримуючись їх, можна 
було вирішити проблему монополізації української еко-
номіки, яка є однією з основних. Тож, найімовірніше, за 
нинішньої влади зусилля щодо захисту конкуренції бу-
дуть локальними. Зокрема, якщо наші олігархи та інші 
наближені до влади бізнес-структури, які звикли до некон-
курентного і монополістичного середовища, спробують 
неринковими методами заблокувати доступ до вітчизня-
них ринків або взагалі витіснити європейський бізнес із 
них, представники останнього матимуть змогу звертатися 
по захист до Ради Асоціації та керівництва ЄС. Ті, своєю чер-
гою, сприятимуть вирішенню проблем європейських ком-
паній в Україні в кожному окремо взятому випадку. Вітчиз-
няні підприємці також зможуть розраховувати на захист 
від антиконкурентних дій щодо них на території ЄС. 

Згідно з даними Звіту із 
глобальної конкурен-
ції у 2013–2014 роках, 
за ефективністю анти-
монопольної політики 

Україна посідає 

137-ме
 місце серед 148 країн

оподаткування

передбачене угодою імплементу-
вання директив та регламентів Єс 
має підштовхнути до суттєвих змін 
в українському податковому зако-

нодавстві, що наблизили б його до європейських 
стандартів.

ключові заходи
 Запровадження спільної системи податку на додану 
вартість. Наголос зроблено на процедурах відшко-
дування ПДВ, що мають запобігти накопиченню бю-
джетної заборгованості перед підприємствами.
 Гармонізація структур акцизних зборів на спирт і ал-
когольні напої, зміна структури та ставок акцизного 
збору на тютюнові вироби.

імовірність реалізації/наслідки
Виконання Угоди повинне дещо цивілізувати пове-
дінку українських податківців та митників. Зокрема, 
може полегшитися процедура відшкодування ПДВ. 
Ціни на алкоголь і тютюн наближатимуться до євро-
пейських рівнів значно швидшими темпами, тобто до-
рожчатимуть. Однак більшість статей Угоди, які стосу-
ються співпраці в податковій сфері, є декларатив-
ними, тож існує ризик, що українська сторона викону-
ватиме їх довільно.

!

!
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митні питання

ключові заходи
Україна зобов’язується гармонізувати власний Митний 

кодекс відповідно до багатьох положень Модернізованого 
Митного кодексу Співтовариства (ЄС).

Угода передбачає створення Підкомітету Асоціації з питань митної співп-
раці, за яким буде закріплено моніторинг виконання відповідних положень до-
кумента.

Передбачено обопільне скасування і зменшення мит. ЄС і Україна повинні 
заборонити адміністративні платежі в торговельних відносинах, що мають 
вплив, еквівалентний ввізному або вивізному миту та зборам. Додаткові пла-
тежі та збори можуть бути накладені лише за послуги, 
надані поза митницею. Але вони не мають переви-
щувати вартість наданих послуг чи розраховуватися 
на адвалерній основі. 

Сторони угоди повинні забезпечити уникнення не-
потрібних або дискримінаційних навантажень на ком-
панії на митниці, натомість сприяти тим із них, хто має 
хорошу «митну історію». 

Україна та ЄС працюватимуть над спрощенням до-
кументації та вимог до товарів, які висуває митниця.

Сторони повинні забезпечувати легкість і доступ-
ність оскарження дій митних органів щодо товарів, заяв-
лених на митниці. Передусім це стосується малих і серед-
ніх підприємств. Незважаючи на наявність спорів, про-
пуск товарів на митниці має бути неперервним, а сплата мит відстрочена там, де 
це потрібно.

імовірність реалізації/наслідки

Митні положення Угоди мають усі шанси бути виконаними, адже на практиці ста-
новитимуть інтерес для європейського бізнесу, товари якого проходитимуть укра-
їнську митницю. До того ж створення Угодою про асоціацію окремого відпові-
дального органу дає європейцям змогу контролювати ситуацію. Вочевидь, 
можна очікувати суттєвого падіння цін в Україні на деякі товари з Європи, зо-
крема на автомобілі. Але, враховуючи розміри теперішніх митних ставок, еконо-
мічний ефект від їх зменшення буде незначним. У будь-якому разі безпідстав-
ними є побоювання, що українським виробникам якоїсь із галузей загрожує бан-

крутство через вал дешевої аналогічної продукції з ЄС. Натомість усунення нета-
рифних обмежень у торгівлі, з використанням яких європейці завжди знаходили 
можливість ставити палиці в колеса нашим виробникам, матиме помітно більше 
значення. Для вітчизняного бізнесу скасування європейських мит і зборів означає 
підвищення конкурентоспроможності його продукції на ринках ЄС, а отже, роз-
ширення ринків збуту. Водночас очікувати, що наша митниця перестане бути ін-
струментом визиску грошей з українців та одним із основних центрів корупції, не 
випадає, оскільки положення, які стосуватимуться проходження митниці україн-
ськими громадянами та бізнесом, виписані лише у формі декларацій. 

основні зміни в митних тарифах після підписання угоди про асоціацію (за 
даними інституту економічних досліджень та політичних консультацій)

 Середньозважена ставка імпортного мита ЄС 
на товари з України має знизитися від близько 
6% до майже 0%
 На українську сільськогосподарську продукцію 
середнє мито знизиться від 23,8% до 0,3% вже 
з початком дії Угоди. Натомість імпортне мито 
на аналогічний товар європейського похо-
дження в Україні знижуватиметься поступово 
від 4,2% до 0,9% упродовж 10 років
 На продукцію харчової промисловості України 
середньозважене мито в ЄС зменшиться від 5,3% 
до 0,5% відразу після набуття Угодою чинності. 
Натомість аналогічні вітчизняні ставки знижува-
тимуться впродовж 10 років від 10,3% до 3,6%

 Українська легка промисловість уже впродовж одного-двох років 
зможе експортувати товари в ЄС за нульовою ставкою порівняно із те-
перішніми 11,2% для текстильних виробів та одягу і 5,9% для шкіри та 
виробів із неї. У відповідь Київ знизить аналогічні мита до 0% із тепе-
рішніх 5,1% та 7,3% відповідно впродовж трьох років
 Ефект від зниження мит для хімічної та металургійної промисловості 
буде незначним, адже на сьогодні імпортні мита в ЄС становлять 3,7% 
та 0,5% відповідно, а в Україні – 1,8% та 2,1%
 Ринок машинобудівної продукції України більше втратить, ніж здобуде. 
Адже європейські мита на електричне устаткування впадуть до 0% від 
3,5% і на автотранспортні засоби від 1,9%. Натомість українські зни-
зяться від 2,3% та 8,0% до 0% відповідно

Згідно з даними рейтингу  
«Ведення бізнесу 2013»,  

за легкістю провадження зовніш-
ньої торгівлі Україна займає 

145-ту
 позицію в переліку 

185 країн

державні Закупівлі
україна зобов’язується реформувати сферу держав-
них закупівель у межах угоди про створення зони 
вільної торгівлі. 

ключові заходи
 Україна та ЄС поступово взаємно відкриватимуть 
одне для одного ринки державних закупівель на 
всіх рівнях.
 Українська сторона має створити центральний 
орган виконавчої влади, відповідальний за адап-
тацію законодавства та виконання положень 
Угоди про асоціацію, які стосуються державних 
закупівель.
 Інформація про всі заплановані державні заку-
півлі має бути доступною до укладення контракту 
всім зацікавленим протягом достатнього часу, а 
також в обсягах, достатніх для прийняття рішення 
щодо участі в тендері.
 Недискримінаційне формулювання предмета 
контракту (відповідно до міжнародних стандартів 
із загальним описом характеристик) та рівний до-
ступ до державних закупівель мають забезпечити 
неупередженість у процедурі визначення пере-
можця тендера. Забороняється, наприклад, вима-
гати, щоб виконавець контракту був заснований в 
Україні.

Контракти мають укладатися з учасником тендера, який подав еко-
номічно найвигіднішу пропозицію. На вимогу учасника, якому не вда-
лося перемогти в тендері, повинні надаватися роз’яснення щодо підстав 
відповідного рішення з достатньою деталізацією, що дає змогу перегля-
нути його.

імовірність реалізації/наслідки
Якщо Україна виконає відповідні положення Угоди про 
асоціацію, то в державних закупівлях з’явиться дієвий ва-
жіль для суттєвого зниження рівня корупції. Там, де за 
держзамовлення конкуруватиме європейський бізнес, 
корупція може помітно зменшитися. Причому українська 
влада не зможе відсіяти європейців від тендерів, інакше 
ризикуватиме опинитися в центрі міжнародного скан-
далу та бути звинуваченою в невиконанні ключових по-
ложень Угоди, а відтак можливе застосування Європою 
до України певних важелів впливу. Якщо Брюссель 
справді буде зацікавлений змусити офіційний Київ зро-
бити прозорими державні закупівлі, а європейський біз-
нес мав би єврочиновників у цьому заохочувати, оскільки 
це вигідно йому, корупційна складова в згаданій сфері 
справді може зменшитися. А в більш далекій перспективі, 
можливо, Україна взагалі позбудеться одного з найсуттєві-
ших джерел неефективності в держсекторі. Що більшою 
буде кількість тендерів, у яких братимуть участь європей-
ські підприємства, то краще для бюджету.

Згідно з даними Звіту із 
глобальної конкуренції у 
2013–2014 роках, за рів-
нем марнотратності дер-

жавних видатків Укра-
їна на 143-му місці зі 

148. За різними оцінка-
ми, корупційна складо-
ва у держзакупівлях, річ-
ний обсяг яких сягає 500 
млрд грн, становить від 

10% до 
30%

!
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державна допомога 
(суБсидії)

ключові заходи
В Угоді визначено, що будь-яка допомога 

(за невеликою кількістю винятків) України або країн – членів Єв-
ропейського Союзу з використанням державних ресурсів, що 
спотворює або загрожує спотворити конкуренцію наданням пе-
реваг окремим підприємствам або виробництву окремих това-
рів, є несумісною з належним функціонуванням зазначеного до-
кумента. Тож Україна і ЄС обопільно мають забезпечити прозо-
рість у сфері державної допомоги. Для цього кожна сторона що-
року надсилає іншій повідомлення про загальний обсяг, види та 
галузевий розподіл державної допомоги, яка може вплинути на 
торгівлю між Україною та Євросоюзом. За запитом надається та-
кож додаткова інформація, необхідна одній зі сторін.

Відносини між державою та держпідприємствами мають 
бути прозорими. Повинні чітко відстежуватися напрямок руху 
державних коштів до згаданих підприємств та цілі, на які їх на-
дано. Також відповідні компанії мають публікувати витрати та 
доходи, пов’язані з послугами, на які вони дістали ексклюзивне 
право постачання від держави.

Створюється орган, який забезпечить виконання вимог до 
державної допомоги, закладених в Угоді. Також Україна за п’ять 
років береться створити реєстр усіх схем, за якими надавалася 
державна допомога в минулому, та привести їх у відповідність до 
документа.

імовірність реалізації/наслідки
Субсидії – один із найпроблемніших елементів українського бю-
джету. Особливо це стосується преференцій підприємствам, за-
вдяки чому розкрадаються величезні суми державних коштів. Це 
створює диспропорції в економічній системі та потенційно може 
зменшувати конкурентоспроможність європейського бізнесу в 
певних галузях в Україні. Тому ЄС дуже зацікавлений у виконанні 
нашою країною положень Угоди, які стосуються цієї сфери. На-
віть за їх часткового виконання зменшиться розкрадання бю-
джетних грошей. Цьому сприятимуть зниження обсягів субсидій 
збитковим підприємствам (а в перспективі й узагалі відмова від 
них), прозорість у русі коштів між бюджетом та державними ком-
паніями, а також належний контроль за згаданими процесами 
європейської сторони, бізнес якої також матиме безпосередній 
інтерес до галузей в Україні, котрі зараз підтримуються на плаву 
лише завдяки допомозі держави.

Торік субсидії та поточні трансферти  
підприємствам  

зі зведеного бюджету становили 

43,2 млрд грн,
 що становить майже 1 тис. грн на одного українця, або 

8,8%
 усіх видатків зведеного бюджету, або 

3,1% ввп
 Більшість цих грошей іде або на підтримання хронічно 
збиткових підприємств, або на фінансування бізнесме-

нів, споріднених із владою

енергетика
у цій галузі інтереси сторін перетинаються. україна 
має проблему низької енергоефективності, яку Єс 
давно подолав. водночас європейці – потребу шир-
шої диверсифікації постачання енергоресурсів. тому 

енергетична співпраця, відповідно до угоди, складається з широкого 
переліку заходів, у яких зацікавлені й київ, і Брюссель.

ключові заходи
Модернізація та посилення наявної енергетичної інфраструктури, 

енергогенеруючих потужностей та електромереж тощо. Інтеграція 
електроенергетичної системи України до європейської.

Сприяння енергоефективності й енергозбереженню. Зокрема, в 
додатках до Угоди вказано широкий перелік Директив та Регламентів 
ЄС стосовно енергоефективності, які повинна запровадити Україна. Се-
ред них є такі, що заохочують когенерацію, визначають енергетичні па-
раметри функціонування будівель, забезпечують ефективність кінце-
вого споживання енергії, визначають параметри енергетичних послуг.

Підтримка процесу регуляторних реформ, який включає реструкту-
ризацію вугільного сектору. Європейці розуміють відповідні проблеми 
в Україні в контексті не лише конкурентоспроможності та безпечності, 
а й багаторічного навантаження на держбюджет «вугільних» статей ви-
трат, які себе не виправдовують.

Повне відновлення енергетичної транзитної інфраструктури і вста-
новлення транскордонної системи обліку на зовнішніх рубежах України.

Створення нової енергетичної інфраструктури, яка становитиме 
спільний інтерес, із метою диверсифікації постачальників енергії та 
шляхів ї ї транспортування.

Розвиток конкурентоспроможних і прозорих енергоринків на 
основі правил та стандартів ЄС способом проведення регуляторних ре-
форм.

Співпраця з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), Європейським 
банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та іншими міжнародними фінансо-
вими організаціями для досягнення цілей у сфері енергетики.

імовірність реалізації/наслідки
Європейці усвідомлюють, що енерге-
тична неефективність України є причи-
ною ключових диспропорцій у її еконо-
міці та політичної залежності від Росії. ЄС 
готовий виділяти кошти на модернізацію 
трубопроводів країни, оновлення потуж-
ностей, що генерують і розподіляють 
електроенергію, продовження ресурсу ві-
тчизняних АЕС. У цьому зацікавлена й 
українська сторона в особі нинішньої 
влади, бо ж олігархи охочі зменшити свої 
енерговитрати, а тому ймовірність реалі-
зації цієї складової Угоди досить висока.
Підвищення енергоефективності сприятиме зростанню конкуренто-
спроможності національної продукції, що позитивно позначатиметься 
на економіці й доходах у країні. Водночас лібералізація енергоринку 
спричинить поступове підняття тарифів на енергоносії для населення 
та відмову уряду від застарілих схем субсидування. За умови зваже-
ного підходу соціально вразливі верстви не відчують наслідків зрос-
тання цін на енергоносії, а для середнього класу це означатиме лише 
несуттєве додаткове навантаження на сімейні бюджети.
Водночас реформи у вугільному секторі в Угоді сформульовані на рівні 
декларацій, тож, імовірно, найближчим часом їх так і не проведуть, бо 
реструктуризація галузі, за великим рахунком, не вигідна партії влади. 
Чимало ї ї представників пов’язані з нинішніми вугільними бізнес-
схемами, тож їм не з руки взагалі щось змінювати. А ще реструктуриза-
ція вуглепрому негативно позначиться на рейтингах ПР у базовому 
електоральному регіоні – на Донбасі, оскільки неминуче викличе ма-
сові звільнення шахтарів, а відтак зростуть і протестні настрої.

Енергоефективність  
економіки в Україні 

вдвічі-
втричі

 менша, ніж  
у розвинених  

країнах 
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сільське господарство
Співпраця в згаданій царині дуже важлива для обох сто-
рін. Про це свідчить факт, що положення, які стосуються 
аграрного виробництва, є на багатьох сторінках доку-
мента. Угода про асоціацію дуже детально регламентує 

заходи фітосанітарного захисту продукції агропромислового комплексу, 
стандарти для широкого ї ї переліку, а також чітко прописує умови доступу 
українського сільгоспвиробника на європейський ринок (як-от умови сер-
тифікації та перевірок імпорту вітчизняних продуктів у ЄС) тощо.

ключові заходи
Підвищення рівня санітарного та фітосанітарного контролю сільсько-

господарської продукції. Має бути створено Підкомітет з управління сані-
тарними та фітосанітарними заходами, який відповідатиме за виконання 
положень Угоди в цьому напрямку.

Україна має затвердити список виробничих потужностей, продукція 
яких дістане доступ на ринок країн ЄС.

Імплементація в українське законодавство Директив та Регламентів 
ЄС, або майже 60 законодавчих актів Євросоюзу, кожен із яких обумовлює 
стандарти певного товару чи групи товарів.

імовірність реалізації/наслідки
Якщо уряд та компанії України чітко дотримуватимуться вимог ЄС, якість 
продукції вітчизняного сільського господарства підвищиться і вона здо-

буде ширший доступ до ринку країн Євро-
союзу, тож доходи фермерів і аграрних 
компаній можуть зрости. Однак до мо-

менту, коли країна буде представлена на 
полицях тамтешніх супермаркетів широким 
спектром продтоварів, мине щонайменше 
три-чотири роки, бо на приведення їх до 
відповідності суворим європейським нор-
мам і стандартам потрібно досить багато 
часу та інвестицій.
Не виключено, що адаптація сільськогосподар-
ського виробництва до європейських норм під-
німе собівартість продукції українських вироб-

ників і зробить її дорожчою всередині країни. Буде зростання цін на продо-
вольство made in Ukraine суттєвим чи ні, залежить від того, наскільки швидко 
відбуватиметься паралельне покращення ефективності виробництва, про яке в 
Угоді хоч і згадано, але на рівні декларацій. Тобто багато залежатиме від 
бізнес-здібностей українських аграріїв: наскільки вміло вони адаптують євро-
пейські вимоги і стандарти.
Із наближенням вітчизняного ринку агропродукції до європейського відпо-
відний бізнес в Україні стане зрозумілішим і привабливішим для інвесторів 
із ЄС, що може збільшити конкуренцію за чорноземи й відповідно орендну 
вартість земельних паїв.

транспорт

ключові заходи
Відновлення обов’язкової перевірки 

придатності транспортних засобів до екс-
плуатації.

Спрощення перетину кордонів.
Стягнення плати з вантажних автомобілів за викорис-

тання інфраструктур певних видів.
Введення на залізниці розподілу між управлінням інфра-

структурою та транспортними операціями. Таким чином ри-
нок залізничних перевезень лібералізується та стане готовим 
до появи приватних перевізників.

Підписання та імплементація широкомасштабної угоди 
про спільний авіаційний простір. Робота над таким докумен-
том ведеться в Україні вже кілька років, але його ухвалення 
саботують внутрішні оператори, які монополізували вітчиз-
няний ринок авіаперевезень. Угода дасть змогу увійти на 
український ринок багатьом європейським бюджетним авіа-
лініям, зокрема в сегмент внутрішніх авіаперевезень, що 
збільшить конкуренцію та 
зменшить ціну квитків.

імовірність реалізації/на-
слідки
Положення цього напряму 
співпраці України та ЄС в 
межах Угоди про асоціацію є 
здебільшого декларатив-
ними, тож уряд може просто 
саботувати їх, якщо стан-
дарти чи правила Євросоюзу 
безпосередньо шкодити-
муть транспортному бізнесу 
олігархів. Натомість Україна 
все ж таки візьме на себе 
зобов’язання прийняти низку законодавчих актів, частина з 
яких має привести до лібералізації окремих сегментів ринку 
транспортних послуг. З одного боку, це забезпечить зрос-
тання конкуренції та, зрештою, краще задоволення потреб 
споживачів. З іншого – новий формат ринку відкриє його для 
інвесторів, прихід яких може зробити галузь ефективнішою 
та гарантує зменшення вартості транспортування. Що-
правда, реалізація зобов’язань, взятих на себе Україною в 
цьому напрямі, вочевидь, наштовхуватиметься на опір дея-
ких зацікавлених олігархів, що може затягнути процес лібе-
ралізації галузі. 

Згідно з даними Зві-
ту із глобальної конку-

ренції у 2013–2014 ро-
ках, за якістю автомобіль-

них доріг Україна пере-
буває на 

144-му
 місці 

зі 148

Середня  
врожайність  

в Україні 

вдвічі
менша, ніж у 
розвинених 

європейських країнах 

БеЗпека праЦі

ключові заходи
Імплементація Директив щодо встановлення ви-

мог до безпеки й охорони здоров’я працівників видо-
бувної та будівельної галузей, а також риболовів, моряків і вантажників.

Імплементація Директив щодо вимог до захисту працівників від 
негативного впливу азбесту, канцерогенів та мутагенів, біологічних і 
хімічних речовин, екранних пристроїв, вібрації та шуму, електромаг-
нітних полів, штучного оптичного випромінювання тощо.

імовірність реалізації/наслідки
Підвищенню рівня безпеки праці з метою наближення до європей-
ських стандартів в Угоді відведено чимало місця – передбачається 

імплементація Україною положень 27 Регламентів та Директив ЄС 
у цій сфері. Для європейців високий рівень безпеки праці – нео-
дмінний атрибут розвиненої країни, тому вони можуть дуже при-
скіпливо ставитися до виконання відповідних положень Угоди. 
Якщо Євросоюз передбачатиме на цей напрям суттєве фінансу-
вання, прогрес теоретично можливий, хоча в документі немає 
жодних механізмів його забезпечення. Якщо ж виконання згада-
них вимог буде перекладено лише на українські підприємства, то, 
вочевидь, кардинальних змін у безпеці праці не станеться. У ко-
роткостроковій перспективі це неодмінно позначиться на собівар-
тості товарів чи послуг, тож чимало компаній не підуть не впрова-
дження нових правил навіть попри те, що через деякий час вони 
позитивно впливатимуть на розвиток бізнесу – підвищиться про-
дуктивність праці.

!
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міграЦія та БеЗвіЗовий режим

ключові заходи
Предметом міграційного діалогу між Україною 

і ЄС мають стати питання нелегальної, легальної 
міграції, незаконного переправлення осіб через державний кордон 
та торгівлі людьми. Україна бере на себе зобов’язання включити 
проблемні питання у сфері міграції до національних стратегій еко-
номічного та соціального розвитку регіонів, звідки походять мі-
гранти. 

Водночас Угода суттєво посилить правовий статус українських 
трудових мігрантів. Зокрема, «відповідно до законів, умов та проце-
дур, що застосовуються в державі-члені та в ЄС», ставлення до пра-
цівників – громадян України, які законно працевлаштовані на тери-
торії Євросоюзу, має бути позбавлене будь-якої дискримінації на під-
ставі громадянства, зокрема «щодо умов праці, винагороди або 
звільнення, порівняно з громадянами цієї держави-члена». 

Угода про асоціацію не містить норм, якими передбачено за-
провадження безвізового режиму України з країнами ЄС. У ст. 19 є 
лише положення, що «сторони також прагнуть досягти посилення 
мобільності громадян і подальшого прогресу у візовому діалозі» та 
зобов’язуються «вжити послідовних кроків до встановлення безвізо-
вого режиму» після досягнення умов, передбачених Планом дій 
щодо лібералізації візового режиму. 

імовірність реалізації/наслідки
Віднедавна Україна входить до переліку держав, громадян яких най-
більше серед легальних заробітчан у країнах ЄС. У цих умовах поси-
лення правового статусу українських трудових мігрантів має пози-
тивно позначитися на їхньому майбутньому. Після підписання Угоди 
про асоціацію наші співвітчизники в Євросоюзі можуть у судовому 
порядку або з допомогою правозахисних організацій ефективніше 
відстоювати свої трудові права. Попри чітко не визначені терміни по-
вного скасування віз для українців, як показує досвід інших постра-
дянських країн, зокрема й балканських, їх безвізовий в’їзд до країн 
ЄС цілком реальний у середньостроковій перспективі.

політико-правові реФорми  
та БоротьБа З корупЦіЄю 

ключові заходи
Угода визначає, що верховенство права, на-

лежне врядування, боротьба з корупцією декла-
руються головними принципами для посилення відносин між сто-
ронами. Як гарантію реалізації питання верховенства права, по-
ваги до прав людини та основоположних свобод документ анонсує 
зміцнення «інституцій усіх рівнів у сфері управління загалом та 
правоохоронних і судових органів зокрема». Пріоритет такої 
співпраці Угода фокусує на зміцненні судової влади, підвищенні її 
ефективності, гарантуванні незалежності та неупередженості й 
боротьбі з корупцією. 

Сторони зобов’язуються співпрацювати в боротьбі з кримі-
нальною та незаконно організованою чи іншою діяльністю, а та-
кож у запобіганні їй. Серед проблем, які має вирішити така взаємо-
дія з ЄС, – економічні злочини, зокрема у сфері оподаткування, ко-
рупція як у приватному, так і в державному секторах. У межах бо-
ротьби з останньою Угода закладає такі форми співпраці, як обмін 
найкращими практиками, в тому числі методиками розслідування 
та криміналістичних досліджень, навчання, за потреби обмін пер-
соналом тощо. 

Особливі «антикорупційні» очікування від підписання Угоди 
про асоціацію з ЄС від ст. 151, якою визначаються «основні стан-
дарти, що регулюють процес укладення державних контрактів». 
Зокрема, не пізніше ніж через шість місяців із дати набрання чин-
ності цією Угодою Україна зобов’язується дотримуватися європей-
ських стандартів під час укладання будь-яких контрактів

імовірність реалізації/наслідки
Угода створює додаткові умови для реалізації політико-правових 
реформ. Проте конкретних вимог та механізмів контролю за їх ви-
конанням фактично немає. Вони обмежуються декларативною 
складовою. Серед антикорупційного блоку найчіткіше виписана 
частина, що стосується вимог до проведення державних закупівель. 

БоротьБа З ШаХрайством
Можливість отримання Україною фінансової допомоги від Євросоюзу задля сприяння інституцій-
ним перетворенням у державі та реалізації Угоди традиційно пов’язана з ризиками нецільового 
використання коштів і відповідно корупції та шахрайства. ЄС усвідомлює їх серйозність, тому в Угоді 
про асоціацію чітко виписано способи недопущення розтрати грошей європейських платників по-

датків та боротьби з шахрайством. Під останнім Євросоюз розуміє насамперед неправдиві, неточні чи неповні звіти та 
документи; нерозкриття інформації; використання коштів не за призначенням. Протидіяти корупції по-українськи ма-
ють не лише вітчизняні органи, відповідальні за реалізацію положень Угоди та освоєння фінансової допомоги, а й 
спеціалізовані, зокрема Європейське бюро протидії шахрайству (OLAF), Європейський суд аудиторів тощо.

ключові заходи
Комітет Асоціації збиратиме інформацію на підтвердження того, що процедури закупівель та надання грантів не 

суперечать принципам прозорості. Відповідні органи влади України зобов’язані в адекватні терміни відповідати на всі 
запити Комітету щодо використання коштів ЄС.

Комітет Асоціації та Європейський суд аудиторів проводитимуть регулярні перевірки, щоб з’ясувати, чи кошти ЄС 
використані належним чином. Такі аудити обов’язково мають відбуватися в режимі максимального сприяння відпо-
відних органів влади чи підприємств України.

Перевірки на місцях здійснюватиме Європейське бюро протидії шахрайству (OLAF). Українські органи влади мо-
жуть брати участь у таких перевірках і в межах вітчизняного законодавства зобов’язані допомагати європейцям, якщо 
одержувачі коштів ЄС перешкоджатимуть проведенню перевірок.

імовірність реалізації/наслідки
В Угоді про асоціацію передбачено, що ЄС отримує всі важелі для ефективного контролю коштів, наданих Україні у ви-
гляді фінансової допомоги. Документ передбачає, що в процесі такого контролю відповідні органи Євросоюзу пови-
нні мати максимальне сприяння з українського боку. Тож є сподівання, що принаймні частина європейських грошей 
буде використана за призначенням. 

меХаніЗми 
гарантування 
виконання 
україною 
ЗоБов’яЗань

ключові заходи
Серед механізмів гаран-
тування того, що Україна 
хоча б частково дотриму-
ватиметься вимог Угоди, 
такого собі порядку ден-
ного для української 
влади, – повноваження 
спеціально утвореного 
органу – Ради Асоціації. 
Остання, зокрема, має 
право ухвалювати рі-
шення в межах дії доку-
мента, що є 
обов’язковими для сто-
рін, і надавати рекомен-
дації.   
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автор: 
ганне 

северінсен

Закон в україні залишається 
інструментом партійної влади

к
иїв хотів забезпечити собі вступ до Ради 
Європи до того, як це зробить Москва, по-
яснив нам, доповідачам із питань членства, 
міністр закордонних справ України Генна-

дій Удовенко 1995 року, коли держава стала чле-
ном РЄ. Тоді було озвучено умову: «виконання 
впродовж трьох років» зобов’язань, що нагаду-
вали пункти списку Фюле, про які нині всі гово-
рять і які є завданням України напередодні лис-
топадового Вільнюського саміту.
Упродовж багатьох років я стежила за дотриман-
ням обіцянок і різко критикувала невиконання 
обов’язків.
Раніше піддавала критиці відсутність реформ у 
судовій системі, надмірну владу прокуратури, 
брак незалежного судочинства. Відвідала кілька 
в’язниць, говорила про те, що пенітенціарна сис-
тема функціонує неправильно. Однак тепер, на тлі 
останніх судових справ, мене шокувала реаль-
ність українського судочинства: усе навіть гірше, 
ніж уявлялося. Поза сумнівом, ці чотири справи 
колишніх українських міністрів є лише верхівкою 
айсберга. Гельсінський комітет з прав людини 
звернув увагу на неналежний формат обвинува-
чувальних актів: це дуже довгий перелік, несисте-
матизоване нагромадження подробиць розсліду-
вання й показань свідків без чіткого визначення 
статей законів, що нібито порушені.
Усі ці справи були криміналізацією політичних 
рішень у межах поширеної за радянських часів 
практики «гумового» 
тлумачення параграфів 
закону. Дійшло до того, 
що заступник генпро-
курора Ренат Кузьмін 
не раз розповідав про 
політично мотивовані 
судові справи – у телеефірі, а також під час 
перебування за кордоном – і закликав іно-
земні посольства агітувати за визнання підо-
зрюваних винними. 
Головний принцип верховенства права – пре-
зумпція невинуватості (доки протилежного не 
доведено в судовому порядку). Тим часом в Укра-
їні йдеться насамперед про провину: 99,8% обви-
нувачених суд визнає такими, що заслуговують 
на покарання. Крім того, ми відзначили над-
мірне застосування превентивного  ув’язнення. .
Адвокати обвинувачуваних не отримують копій 
справ і одночасного доступу до всіх документів. 
Наприклад, у справі Юрія Луценка слідчий ви-
дав підсудному та його захисникові «графік», що 
визначав, які сторінки документів можна пере-
глядати того чи того дня. Вони дістали доступ 
лише до невеликої частини матеріалів і не мали 
жодної можливості порівнювати зазначене на 
сторінках 90 та 990. Чимало хто зі свідків не зміг 
виступити в суді – таким чином захист не здатен 

був провести перехресний допит, хоча більшість 
головних свідків відмовилися від заяв, які нібито 
давали слідству.
Попри норму довільної вибірки суддів, майже всі 
ті, хто вів ці справи, були досить молоді й недо-
свідчені, а також здебільшого не призначені на 
постійній основі, а отже, їхня майбутня кар’єра 
залежала від прихильності влади. Є ще один 
дивний факт: судді в Україні фактично контро-
льовані прокуратурою, тож, щоб наглядати за 
роботою прокурорів, вони мусять бути дуже смі-
ливими й ризикувати робочим місцем. А тому 
вироки здебільшого виносять методом 
«копіювати-вставити».
Висновок: закон в Україні й надалі сприймають 
за інструмент партійної та державної влади, як 
це було за сталінської судової системи. Ось чому 
так важливо, щоб ЄС нині чітко дав зрозуміти: 
підписання Угоди про асоціацію залежить від 
реформування прокуратури та скасування її на-
глядової функції.
Функція загального контролю та пов’язані з нею 
повноваження дають прокуратурі не лише владу 
над суддями. Їй дозволено втручатись у роботу 
виконавчої гілки влади, а також в інтереси й ді-
яльність приватних осіб та організацій. Генпроку-
рор та інші прокурори можуть брати участь у ро-
боті Верховної Ради, засіданнях міністерств, орга-
нів центральної виконавчої влади, місцевих рад 
та інших адміністративних інституцій. Ці повно-

важення та права су-
перечать усім демокра-
тичним принципам по-
ділу влади й створюють 
усі умови для викорис-
тання її як корупцій-
ного інструмента.

За підтримки Ради Європи нині буде прове-
дено реформи, у результаті яких, сподіває-
мося, конт рольні функції прокуратури ска-

сують (див. Тиждень № 13/2013). Але Венеці-
анська комісія досі вказує на проблеми й прога-
лини у відповідному законопроекті, який роз-
глядатимуть, очевидно, вже у листопаді, коли в 
законодавців насправді лишатиметься обмаль 
часу.
Без верховенства права у країні пануватиме закон 
джунглів, вона буде отруєна корупцією, політич-
ним свавіллям та непрогнозованістю в економіці.
Для підписання Угоди про зону вільної торгівлі 
необхідні звітність, прозорість і рівні для всіх 
стабільні умови. У перетвореннях однаковою мі-
рою зацікавлені й Київ, і ЄС.
Отже, коли йдеться про допомогу Заходу в ре-
формах, спрямованих на утвердження верховен-
ства права та боротьбу з корупцією в Україні, 
найважливіше – це відвертість і вимогливість до 
себе. 

БеЗ верХовенства права  
у країні пануватиме  

Закон джунглів

про автора: 
співдоповідач 
Парламент-
ської асамблеї 
Ради Європи 
з питань асо-
ціації (1995) 
та виконан-
ня Україною 
зобов’язань 
перед РЄ 
(1997–2008)
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автор: 
януш Бугайські,  

сШа

поєдинок  
Єс – росія
Із наближенням Вільнюського саміту 
залишається відкритим питання, 
наскільки ефективною буде відповідь 
ЄС на посилення тиску Кремля на 
своїх західних сусідів 

в
ідносини між Європей-
ським Союзом і Росією 
нині найгірші, відтоді як 
після розпаду радянського 

блоку ЄС почав розширення на 
схід. Лідери об’єднаної Європи 
нині усвідомлюють, що Кремль 
не дотримується міжнародних 
конвенцій і норм, тоді як Москва 
вважає Євросоюз неабиякою за-
грозою для своїх регіональних 
амбіцій. 

прірва між Європою  
та ЄвраЗіЄю
У російській стратегії щодо За-
ходу було три основні стадії 
сприйняття ЄС. На початку 
1990-х років Євросоюз вважався 
відносно нешкідливою організа-
цією, яка не виходить за межі За-
хідної Європи, була зосереджена 
на економічній співпраці та по-
збавлена зовнішньополітичного 
або оборонного виміру. В сере-
дині 1990-х ЄС здебільшого 
сприймали як корисну проти-
вагу впливу НАТО і США, адже 
він брав на себе дедалі більше 
функцій «м’якої безпеки» і роз-
мірковував щодо доцільності 
майбутнього існування Альянсу.

У часи ж президентства Пу-
тіна ЄС стали розглядати як 
структуру, що зазіхає на націо-
нальні інтереси Росії. У 2004 
році до його складу увійшла 
більша частина центральноєвро-
пейських держав, що поставило 
під сумнів поступливу позицію 
європейців щодо демократич-
ного регресу та регіонального 
неоімперіалізму Кремля. Про-
граму демократизації від Євро-

союзу Москва сприймала як 
стратегію, спрямовану на пос-
лаб лення впливу РФ на постра-
дянських теренах. Крім того, єв-
ропейські стандарти – підзвіт-
ність урядового апарату, прозо-
рість бізнесу, ринкова конкурен-
ція, захист довкілля – дедалі 
більше перешкоджали економіч-
ному проникненню Росії, що 
здебільшого ґрунтувалося на не-
прозорих бізнес-практиках. Та-
ким чином, остання почала роз-
глядати ЄС як виклик, спрямо-
ваний на виведення кількох 
своїх пострадянських сусідів із 
московської орбіти назавжди.

Насправді ЄС може бути сер-
йознішою загрозою для амбіцій 
Москви, ніж НАТО. Європейці 
не лише підривають євразій-
ський проект, а й можуть пере-
манити деякі регіони Росій-
ської Федерації, зокрема анек-
совані Калінінград і Карелію, 
що колись входили до складу 
сусідніх європейських держав.

вільнюська Битва
Замість того щоб розглядати 
програму Східного партнерства 
ЄС як інструмент стабілізації 
своїх сусідів, Москва вважає 
Вільнюський саміт прямою за-
грозою для своїх планів зі ство-
рення Євразійського союзу. 
Останній передбачає, що ко-
лишні радянські республіки 
мають відмовитися від своїх 
прагнень вступити до ЄС. Бі ло-
кам’яна запланувала кі ль ка 
етапів формування євразій-
ської структури: спочатку 
Митний союз, а далі еконо-
мічне та політичне об’єд-
нан ня на кшталт ЄС, однак з 
однією суттєвою відмінністю. 
У той час як останній передба-

чає суверенітет кожного з чле-
нів, Євразійський союз буде за-
снований на відмові від нього 
на користь домінантної цен-
тральної сили Кремля. Росія 
пропонує своїм колишнім під-
леглим членство в МС, наголо-
шуючи на реальних перевагах 
вступу. Насправді ж це протек-
ціоністський проект, перша 
сходинка на шляху до цілкови-
тої субординації.

Російські урядовці, прагнучи 
зашкодити устремлінням Єв-
ропи, перейшли до жорсткішої 
риторики. На початку вересня 
Путін умовив вірменську владу 
відмовитися від європейських 
амбіцій та приєднатися до Мит-
ного союзу. Очевидно, президент 
Вірменії Серж Сарґсян повер-
нувся додому з Москви прини-
женим: він заявив, що Єреван 
приєднається до російського 
утворення, а отже, фактично по-
ставив хрест на будь-яких євро-
пейських планах.

Путін наголосив на еконо-
мічній та енергетичній залеж-
ності Єревана від Москви й ні-
бито пригрозив, що позбавить 
Вірменію підтримки в нагірно-
карабаському конфлікті з Азер-
байджаном. Молдову Росія теж 
лякає крахом економіки: уже 
були запроваджені санкції щодо 
тамтешнього вина – головного 
експортного продукту країни.  
До того ж РФ маніпулює питан-
ням придністровського сепара-

про автора: 
Януш  
Бугайські – 
американ-
ський політич-
ний аналітик, 
письменник, 
викладач, ко-
лумніст, теле-
ведучий, автор 
18 книжок про 
Європу, Росію 
і трансатлан-
тичні відно-
сини
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23 жовтня Європар-
ламент ухвалив 
чергову резолю-

цію, у якій звинува-
тив Росію в тиску на 

сусідів: «Вільний 
вибір країн Схід-
ного партнерства 
не повинен загро-
жувати їм такими 

наслідками, як тор-
говельні заходи, ві-
зова політика, об-
меження руху ро-
бочої сили, втру-
чання в заморо-

жені конфлікти». 
Водночас він за-

кликав Єврокомі-
сію та Європейську 

зовнішньополі-
тичну службу 

«звернути увагу на 
події за межами 

суто торгового ви-
міру й таким чином 
захистити партне-

рів ЄС» 

тизму, аби схилити на свій бік 
Кишинів.

На міжнародному форумі в 
Ялті, що відбувся 19–22 вересня, 
кремлівський радник Сєрґєй 
Ґлазьєв відкрито попередив 
про запровадження Росією 
санкцій, якщо Київ підпише 
домовленості з Брюсселем. 
Кремль услід за митною війною 
може розпочати повноцінну 
економічну блокаду й підви-
щити ціни на енергоресурси, 
аби завдати серйозного удару по 
економіці України.

Якщо Росія перейде від по-
гроз до дій проти Києва або Ки-
шинева, Європа і США повинні 
мати єдину позицію. Як ство-
рення Євразійського союзу на 
чолі з Москвою, так і конфлікти, 
пов’язані з опором приєднанню 
до нього, послаблять безпеку 
вздовж нинішніх кордонів ЄС. 
Однак вільнюський поєдинок 
наближається, а ще й досі не зро-
зуміло, наскільки ефективною 
буде відповідь європейців для 
захисту суверенітету й цілісності 
сусідніх держав у випадку поси-
лення тиску з боку Кремля.

поШирення конФліктів
Окрім суперечок через східних 
сусідів ЄС російська влада вда-
ється ще й до звинувачень на 
адресу Литви, яка нібито шко-
дить її енергетичним інтересам. 
Вільнюс поскаржився Єврокомі-
сії, що Газпром використовує 

свою позицію на ринку палива, 
завищує ціни й маніпулює по-
стачанням вуглеводнів заради 
політичного тиску. Російські 
можновладці критикують 
спроби Брюсселя посилити 
конкуренцію на енергоринку й 
зменшити залежність Європи 
від поставок з РФ. У вересні Єв-
ропейська комісія оголосила про 
завершення оцінки торговельної 
діяльності Газпрому. Експерти 
ЄС готуються висунути проти 
нього звинувачення, пов’язані зі 
зловживанням монопольною 
позицією: компанії загрожує 
штраф до €11 млрд. Крім того, 
в разі зміни цінової політики 
вона може втратити $14 млрд 
прибутку (див. Тиждень, № 
36/2013).

Реакція Москви була перед-
бачуваною: запровадження тор-
говельних санкцій проти Литви 
та обіцянки ембарго іншим сусі-
дам. На початку жовтня Митна 
служба Росії заборонила імпорт 
литовських молочних виробів і 
пригрозила ввести ембарго на 
м’ясо, рибу та інші продовольчі 
продукти. Комісар з торгівлі Єв-
ропейської комісії Карел де Гюхт 
заявив, що Москва не дала 
роз’яснень щодо митних обме-
жень і що її дії можуть призвести 
до заходів проти Росії в СОТ.

Хоч як це парадоксально, 
санкції РФ проти Вільнюса ви-
кликали серйозні проблеми в 
Калінінграді, де більше користу-
ються литовською продукцією.  
У цьому російському ексклаві 
навіть почалися громадські про-
тести проти тактики Кремля. 
Вільнюс пригрозив, що заблокує 
Росії автомобільний та залізнич-
ний шлях до Калінінграда, якщо 
та продовжуватиме тиск на сусі-
дів, а це означало б іще більшу 
ізоляцію області. Такі дії могли б 
активізувати рух на підтримку 
незалежності регіону від Мо-

скви, що покращило б його 
шанси на тісніші зв’язки з ЄС 
(див. Тиждень, № 37/2013).

Додатковий посилювач на-
пруженості у відносинах між ЄС 
та Росією – порушення прав лю-
дини й арешти захисників до-

вкілля. За словами посла Віґау-
даса Ушацкаса, голови представ-
ництва Євросоюзу в РФ, погір-
шення ситуації з дотриманням 
цих прав може позначитися на 
ратифікації парламентами євро-
пейських країн угоди про безвізо-
вий режим між РФ та Євросою-
зом. Окрім того, європейські сто-
лиці розлючені ув’язненням зви-
нувачених у піратстві активістів 
Greenpeace, які виступали проти 
видобування росіянами нафти в 
Арктиці. Такі дії кремлівської 
влади підтверджують, що Росія 
перетворюється на країну-парію.

майБутнЄ випроБування 
Європи
Європейські парламентарії, 
особ ливо зі сходу континенту, 
закликали Єврокомісію до су-
ворішої позиції в питанні час-
того пресингування Москвою 
сусідів, а також її нехтування 
міжнародними нормами. Бюро-
кратичної відповіді та караль-
них санкцій щодо Газпрому або 
Росії з боку СОТ недостатньо 
для впливу на кремлівську полі-
тику. ЄС має нагоду діяти солі-
дарно з Литвою та всіма 
країнами-членами, яким погро-
жує Кремль. 

Наближається Вільнюський 
саміт, і найефективнішою відпо-
віддю Москві мало б стати уро-
чисте підписання (або парафу-
вання) угод про асоціацію та 
вільну торгівлю з Україною, 
Молдовою і Грузією. Саміт має 
також сигналізувати, що всі  
пострадянські держави, окрім 
РФ, запрошено до укладання та-
ких домовленостей. 

Брюссель має дати зрозу-
міти, що буде розглянуто канди-
датуру будь-якої охочої вступити 
до ЄС країни. Щойно вона почне 
відповідати критеріям членства, 
як їй запропонують шлях, ко-
трим пройшли всі західнобал-
канські держави. А ще під час 
або після Вільнюського саміту 
слід продемонструвати спільну 
позицію з Вашингтоном. Це має 
підтвердити, що на противагу 
агресії і тиску Москви є рішучі 
дії, спрямовані на розбудову де-
мократичної і захищеної транс-
атлантичної спільноти, до 
складу якої входять європейські 
країни. Кремль мусить зрозу-
міти, що пресинг і шантаж 
контрпродуктивні, що, зрештою, 
вони шкодять амбіціям самої Ро-
сії. 
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Єс може Бути 
серйоЗніШою ЗагроЗою 
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автор: 
ігор лосєв

чи існує план «Б»?

що менше часу до саміту Європейського 
Союзу, який має відбутися в литовській 
столиці, то більше чути оптимістично-
переможних заяв від представників екс-

пертного середовища та громадськості. Мовляв, пи-
тання практично вирішено, залишилося виконати 
формальності. Дивною і незрозумілою є природа 
такої впевненості. Адже чимало вимог європейської 
сторони або проігноровано владою Партії регіонів, 
або реалізовано суто вербально.
Натомість прем’єр Микола Азаров раз по раз робить 
специфічні за рівнем абсурдності заяви про те, що 
навіть підписавши Угоду про асоціацію з Євросою-
зом, Україна знайде спосіб приєднатися також до 
Митного союзу, бодай, приміром, провівши відпо-
відний референдум. То що повинні думати про все 
це європейці? Деякі аналітики в Києві стверджу-
ють, мовляв, Європа настільки зацікавлена в Укра-
їні, що проковтне геть усе. Чому? Кажуть, що Брюс-
сель страшенно боїться віддати Україну Москві. Чи 
немає тут перебільшення? Адже європейська полі-
тична філософія (на відміну від американської) зво-
диться до того, що не можна визволити будь-яку 
спільноту всупереч її власній волі. Себто не можна 
тягнути Україні в Європу, якщо вона сама не має 
чітко вираженого бажання там бути. Відсутність та-
кого чітко вираженого бажання Адміністрація Яну-
ковича демонструє постійно…
Тож треба почекати бодай до кінця листопада цього 
року. Щоб не було великих розчарувань. До того ж є 
ще відчуття якоїсь подвійної гри з боку Банкової. 
Чи не виявиться, що вся ця «євроінтеграція» для 
Януковича і Ко є лише засобом шантажу Кремля з 
метою отримання пев-
них економічних префе-
ренцій? І чи не станеться 
так, що видушивши з 
Кремля знижку на газ 
років на два і, можливо, 
ще якийсь пільговий 
кредит, команда регіо-
налів свідомо провалить Вільнюський саміт, 
виправдовуючись перед українцями тим, що 
«Європа нас не хоче»?
Кажуть, Янукович боїться Росії. Так, але він не 
менш боїться Європи з її вимогами демократизації 
та обмеження його необмеженої влади. Часткове й 
тимчасове примирення з Путіним ціною зречення 
європеїзації України дасть йому змогу протрима-
тися до виборів 2015 року і, цілком можливо, ви-
грати їх, кинувши подачки плебсові за рахунок мос-
ковських кредитів. А після цього піти шляхом Лу-
кашенки, загвинчуючи гайки всередині країни й 
відбиваючись від зазіхань «друзів Путіна» на аж 
ніяк не нескінченні активи України, що конче по-
трібні «Сім’ї»…
Україна тоді дедалі більше набуватиме соціально-
політичних рис нинішньої Білорусі, що обов’язково 
позначиться на опозиції, свободі преси, загальній 
атмосфері тощо.
То що ж робити, якщо саміт у Вільнюсі стане про-
вальним? Це питання, над яким треба замислитися 

опозиційним аналітикам, якщо такі є. Однак і після 
політичних катастроф життя не закінчується, і не-
обхідно мати резервний план дій у вельми неспри-
ятливих умовах. Несприятливих аж до перспективи 
працювати в підпіллі… Бо коли зараз європейські 
прожекти бодай якось змушують режим триматись 
у певних межах, постійно бодай зовні, на рівні риту-
альних заяв і пояснень, реагувати на набридливих 
«мух» із Європейського Союзу з їхніми перевірками 
та моніторингами, то після краху євроінтеграції 
влада зможе діяти у стилі Лукашенки, нічим себе 
не обмежуючи й поводячись як звичайна олігар-
хічна диктатура. Звісно, певна підкуплена частина 
«демократів» і після краху європейських мрій посі-
датиме місця офіційних, легальних «опозиціоне-
рів» для міжнародного антуражу режиму. Їм дозво-
лять подеколи в студіях Шустера, Куликова та ін. 
гостро й принципово критикувати антинародну 
владу (із правих позицій; із лівих це робитимуть ко-
муністи й соціалісти на чолі зі своїм новим лідером, 
членом фракції Партії регіонів Рудьковським). Іноді 
безперешкодно проводитимуть акції протесту на 
свіжому повітрі, не переходячи, ясна річ, «червоної 
смуги» й формуючи в широкого загалу остаточну 
огиду до будь-якої боротьби.
А ось тих, хто намагатиметься реально боротися, з 
«педагогічною метою» саджатимуть, битимуть, як 
це робиться в Бацьки. Що залишиться після таких 
історичних випробувань від нинішньої опозиції? 
Якщо поведінка опозиціонерів буде «хорошою», то 
деякі зможуть сподіватися на теплі й затишні пар-
ламентські крісла, зрештою, Україна не Білорусь, 
чом би не простимулювати хлопців, які не створю-

ють владі проблем…
Провал на Вільнюсь-
кому саміті в Москві 
сприймуть як велику на-
ціональну перемогу й 
ознаку слабкості Києва, 
що надихне Кремль на 
значно агресивнішу по-

ведінку на українському напрямку, і тоді один 
ультиматум лунатиме за іншим. РФ іще нахаб-
ніше втручатиметься у внутрішню політику, 

всіляко стимулюючи сепаратизм та міжрегіо-
нальну ворожнечу. Путін спробує контролювати 
кожний крок керівництва України, перетворюючи 
нинішніх господарів держави на жалюгідних марі-
онеток, не даючи робити нічого без дозволу Кремля.
Хотілося б вірити, що такий сценарій не реалізу-
ється, що Україна таки укладе Угоду з Європей-
ським Союзом і принаймні на якийсь час зменшить 
імперсько-інтеграційний тиск із боку Росії та її 
сате літів, що нервово ставляться до будь-яких де-
мократичних прикладів для власного населення, 
приреченого на покірливість.
Проте нація з такою драматичною історією, як 
українська, а надто її політична еліта, повинна 
бути готова до найнеприємніших зигзагів долі. Зо-
крема, інтелектуальні сили України мусили б мати 
в запасі план «Б», котрого на сьогодні, як бачиться, 
немає… 
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що роБити, якщо саміт у 
вільнюсі 

стане для україни 
провальним?





Кількість 
укладених 

регіональних угод 
зросла  

від  

104 
(у 1958–2001 

роках)  
до  

154 
(від 2001-го  
до сьогодні)

на моєму задньому дворику...
Багатосторонні торгові угоди дедалі частіше поступаються місцем 
регіональним. Маргіналізація СОТ як чинника стримування 
протекціонізму зашкодить усім

у
країна, яка давно вже роз-
ривається між Сходом і За-
ходом, знову на роздо-
ріжжі й під пресом – цього 

разу між двома торговельними 
блоками-конку рен тами. Росія не 
хоче, щоб Україна опинилася у 
сфері впливу Заходу після підпи-
сання Угоди про асоціацію та 
створення зони вільної торгівлі з 
Євросоюзом, тож  Москва хоче 
затягти Київ у власний Митний 
союз. Але ситуація свідчить і про 
зміну в системі світової торгівлі. 
Москва вступила до СОТ у 2012 
році, але вона зацікавлена не так 
у зміцненні системи багатосто-
ронньої торгівлі, як у створенні 
власного регіонального торго-
вельного блоку. Редактор зовніш-
ньополітичного журналу «Россия 
в глобальной политике» Фьодор 
Лукьянов зазначає, що, поки 
Америка намагається укласти 
широкі торговельні угоди зі сво-
їми сусідами в Тихоокеанському 
басейні і з Європою, «вся струк-
тура світової торгівлі перетворю-
ється на більш роздроблену сис-
тему. Ось тому Росія і намага-
ється побудувати щось своє».

Західні фритредери бояться, 
що збільшення кількості регіо-
нальних торговельних угод (РТУ) 
зруйнує систему багатосторон-
ньої торгівлі. Старший науковий 
співробітник Інституту міжна-
родної економіки Петерсона Ар-
вінд Субраманьян називає поши-
рення дедалі масштабніших РТУ 
«екзистенційною загрозою.

Дебати про позитивну чи не-
гативну роль РТУ в системі бага-
тосторонньої торгівлі точаться 
вже десятиріччями. Прибіч-
ники заявляють, що, коли дві 
країни підписують такі доку-
менти, вони створюють стимули 
для інших приєднуватись або 
домовлятися про власні РТУ. 
Торговельні бар’єри по всьому 
світу один за одним упадуть, а 
політична підтримка багатосто-
ронніх угод зростатиме. Своєю 
чергою, опоненти твердять, що 
тільки-но країни вступають у 

РТУ, вони починають дискримі-
нувати тих, хто залишається 
поза таким блоком, і втрачають 
інтерес до багатосторонньої лі-
бералізації, що підриває автори-
тет СОТ. Вони знищують не 
менше торговельних потоків, 
ніж створюють, спричиняючи 
при цьому значні перекоси.

Упродовж більшої частини 
повоєнного періоду панував 
оптимістичний погляд на ситуа-
цію: регіональна й багатосто-
роння лібералізація ішли в парі, 
дарма що розвивалися нерівно-
мірно. У 1957-му було створено 
прообраз Європейського Союзу, 
хоча підписанти Генеральної 
угоди з тарифів і торгівлі – попе-
редниці СОТ – усе одно продо-
вжували зниження тарифів. У 
1990-ті роки Білл Клінтон підпи-
сав угоду про створення Північ-
ноамериканської ЗВТ, щойно за-

кінчився уругвайський раунд пе-
ремовин про лібералізацію гло-
бальної торгівлі. На початку 
2000-х Китай вступив до СОТ, а 
ЄС поширився на Східну Європу.

Утім, упродовж останнього 
десятиліття РТУ щораз більше 
нагадують альтернативу багато-
стороннім торговельним угодам, 
а не доповнення до них. «Перего-
вори з розвитку» в Досі (Доха-
раунд), які розпочалися 2001 
року, відразу ускладнилися через 
незадоволення країн, що розви-
ваються, головною умовою: зна-
чним скороченням імпортних 
митних тарифів на промислові 
товари в обмін на ширший до-
ступ до ринків сільськогосподар-
ської продукції багатого світу. Ра-
унд перемовин у Канкуні (2003) 
загальмувався, а 2008-го в Же-
неві вони взагалі провалилися. 

Коли Доха-раунд зазнав не-
вдачі, РТУ почали здаватися при-

вабливішими. Кількість укладе-
них регіональних угод зросла від 
104 (у 1958–2001 роках) до 154 
(від 2001-го до сьогодні). Багато з 
них дрібномасштабні, але парт-
нерства – Транстихоокеанське і 
Трансатлантичне торговельне та 
інвестиційне – мають потенціал 
для переростання в мега-РТУ, на 
які припадатиме величезна 
частка глобальної торгівлі. Тран-
стихоокеанське партнерство 
«спочатку не розглядали як ве-
лику альтернативу СОТ, – каже 
Ґері Гуфбауер, старший науковий 
співробітник Інституту міжна-
родної економіки Петерсона, – 
але… США обрали ось яку пози-
цію: коли країни, що розвива-
ються, не бажають співпрацю-
вати в межах СОТ, у нас є альтер-
нативи».

чи потріБен ЗаХист?
Найбільша перешкода для укла-
дення нових багатосторонніх 
торговельних угод – зміна ба-
лансу економічної потужності у 
світі. Бразилія, Росія, Індія і Ки-
тай (країни БРІК) вважають 
себе достатньо бідними, щоб по-
требувати захисту для своєї про-
мисловості й зниження бар’єрів 
багатими країнами, особливо у 
сільському господарстві. Але за-
можний світ дедалі частіше ди-
виться на країни БРІК як на по-
вноправних економічних конку-
рентів, чий державний капіта-
лізм несумісний із вільною і від-
критою глобальною економі-
кою.

«Надто довго значна частина 
економічних зусиль та поступок, 
що здійснювались у Женеві за-
ради досягнення глобальних тор-
говельних угод, припадала саме 
на США і ЄС», – каже Рон Кірк, 
який був першим представником 
Обами на торговельних перемо-
винах. «Наші колеги з ринків, які 
розвиваються, постійно дово-
дили нам, що їхні економічні по-
тужності й авторитет дають їм 
підстави вимагати місця за сто-
лом переговорів. І ми з тим 
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згодні». Однак це означає, як 
каже Кірк, що вони теж повинні 
йти на поступки, ширше відкрив-
шись Америці та Європі.

Країни, що розвиваються, не 
мають єдиної позиції. Вони часто 
хочуть захисту не тільки від бага-
того світу, а й від собі подібних, 
зокрема Китаю. 

Лібералізація торгівлі має 
нині два шляхи. Один, якому від-
дають перевагу в Америці, «вихо-
дить за межі» і зосереджує увагу 
на узгодженні вимог безпеки, 
охорони здоров’я і технічних 
стандартів, валюти, а також на 
ставленні держави до іноземних 
інвесторів, захисті інтелектуаль-
ної власності, послугах (телеко-
мунікаційних та ін.), охороні 
праці та довкілля. Другий, який 
більш до вподоби Китаєві, 
пов’язаний зі зниженням тари-
фів за межами вразливих секто-
рів економіки.

Америка почала рух у «сво-
єму» напрямку 2007 року, коли 
демократи в Конгресі уклали до-
мовленість із президентом Джор-
джем Бушем: у майбутніх торго-
вельних угодах дотримання сто-
ронами вимог охорони праці й 
довкілля підлягатиме тим самим 
правилам урегулювання супере-
чок, що й торговельні диспути. 
Метою таких угод було «змінити 
головне рівняння в торговельних 
дискусіях із протиставлення віль-
ної торгівлі протекціонізмові на 
протиставлення її взаємовигідній 
торгівлі».

На практиці це означає, що 
Америка, швидше за все, уклада-
тиме угоди з країнами, що пере-
бувають на аналогічному рівні 
економічного розвитку (як-от 
члени Європейського Союзу або 
Японія), або з тими, що розвива-
ються і прагнуть досягнути стан-
дартів багатого світу в обмін на 
доступ до ринків (як-от Мексика 
й Чилі). 

КНР, навпаки, укладає най-
різноманітніші двосторонні до-
мовленості із сусідами здебіль-
шого в надії переконати їх, «що 
вона хоче мирним шляхом підня-
тися до статусу нової супердер-
жави», – каже Чин Лень Лім, фа-
хівець із торговельного права 
(Гонконгівський університет). 
Китайських угод про створення 
зон вільної торгівлі багато, але 
вони поверхові й часто не поши-
рюються на «особливо важливі» 
сектори та суб’єкти. Угода Китаю 
і Асоціації держав Південно-
Східної Азії, наприклад, дає змогу 
сторонам зарахувати 400–500 та-
рифних категорій до «особливо 
важливих», а відтак повільніше 
зменшувати митні тарифи за 
ними.

Лібералізація регіональної 
торгівлі є кращою, ніж відсут-
ність лібералізації взагалі, але 
шкодить глобалізації в кілька 
способів. Оминаючи «особливо 
важливі» сектори або запрова-
джуючи суворі правила для това-
рів певного походження, вона 
ускладнює життя мультинаціо-
нальним компаніям, чиї вироб-
ничі ланцюжки постачання пере-
тинають не один кордон.

Але навіть у глобальних до-
мовленостей є свої обмеження. 
Один із найуспішніших світових 
торговельних пактів – підписана 
1996 року під егідою СОТ Угода 
про інформаційні технології 
(ІТА), яка має на меті лібераліза-
цію міжнародної торгівлі техно-
логічними продуктами. Але з 
розвитком технологій і виник-
ненням нової продукції, яка не 
підпадає під дію її параграфів, 
вона перестає бути корисною. Дія 
цього документа поширюється, 
скажімо, на комп’ютерні дисплеї 
та ігрове програмне забезпе-
чення, але не на телевізори й 
ігрові приставки. Пласко екранні 
телевізори дедалі частіше вико-

ристовуються як  монітори для 
виходу в інтернет, а відеоігри пе-
реселяються з ігрових приставок і 
персональних ком п’ю терів у мо-
більні пристрої, тож спектр дії 
ІТА звужується. Члени СОТ цілий 
рік вели перемовини про онов-
лення угоди і включення до неї 
ще 256 продуктів, багатьох із 
яких у 1996 році просто не було. 
Але в липні Китай попросив ви-
ключити зі списку понад 100 з 
тих найменувань, зокрема й ау-
діо- та відеопродукцію. Фактич но 
це поклало край оновленню ІТА.

Частково СОТ стала жертвою 
власного успіху. Завдяки попере-
днім етапам зниження тарифів 
дальша лібералізація забезпечує 
щораз менше економічного 
ефекту. Ґері Гуфбауер, Джеффрі 
Скотт і Воан Фун Вон вважають, 
що всеосяжна (і малоймовірна) 
угода по завершенні Доха-раунду 
підвищила б виробництво в 
країнах-учасницях лише на 0,5%. 
У 1990-ті роки уругвайський ра-
унд, як вважають, забезпечив 
приріст ВВП на 0,5–1,3%. Навіть 
Транстихоокеанське партнерство 
підвищить обсяг виробництва у 
країнах-учасниць лише на 0,5%, 
фактично так само, як і Доха-
раунд. Про це йдеться в статті Пі-
тера Петрі (Університет Бран-
дейса) і Майкла Пламмера (Уні-
верситет Джона Гопкінса).

Теоретично успіх Транстихоо-
кеанського або Трансатлантич-
ного торговельно-інвести цій ного 
партнерства міг би привабити 
інші країни так, що, зрештою, лі-
бералізації багатосторонньої тор-
гівлі досягнули б за умовчанням. 
На практиці це видається мало-
ймовірним. Російсько-китайську 
політику ручного регулювання й 
відданість державному капіта-
лізму важко примирити з лібера-
лізацією, що «виходить за межі» і 
якої прагнуть Америка і Європа. 
А без права участі в розробці цих 
угод Китай і Росія, не виключено, 
згодом не захочуть приєднува-
тися до них.

Занепад багатосторонньої 
співпраці може особливо не по-
значитися на великих країнах, 
здатних укладати регіональні 
угоди на власних умовах. Важче 
буде малим без таких важелів 
впливу. Але маргіналізація СОТ 
як чинника стримування протек-
ціонізму зашкодила б усім. Тим 
часом такий протекціонізм набу-
ває нових форм, із якими важко 
боротися. 
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станіслав кульчицький:
«якщо опинимось у митному союзі – 
законсервуємо наше комуністичне минуле»

н
евизначеність із підпи-
санням Угоди про асоціа-
цію з ЄС генерує велику 
нервозність у політичних 

колах. Що станеться, коли Брюс-
сель так і не домовиться з Киє-
вом? Чи замкнуться перед Украї-
ною двері до плідної співпраці із 
західними сусідами? Чи розчи-
ниться вона в амбіціях Росії, до-
лучившись до Митного союзу? 
Тиждень розглянув проблему 
в історичному контексті, запро-
сивши до розмови доктора істо-
ричних наук Станіслава Куль-
чицького.

у. т.: пане станіславе, чимало 
дослідників обстоюють думку, 
що україна за своєю суспільною 
структурою, за економічною та 
історичною логікою розвитку – 
автентично європейська дер-
жава. Згодні з таким тверджен-
ням?

– Україна географічно міс-
титься в Європі. Починаючи від 
Арнольда Тойнбі й закінчуючи 
Іваном Лисяком-Рудницьким, 
ніхто з істориків не заперечував, 
що вона має проміжну позицію 
між Заходом та Сходом. Наша 
земля відчувала на собі впро-
довж століть політичні впливи з 
обох боків. Причому східний був 
зумовлений її перетворенням на 
частину Російської імперії. 
Остання, власне, й виникла в 
ході поглинання України.

«Возз’єднання України з Ро-
сією», а саме так цей процес оха-
рактеризували 1954-го, урочисто 
відзначаючи 300-річчя Переяс-
лавської ради, істотно збільшило 
можливості царизму в дальшій 
політиці експансії. А що дало 
воно Україні? Не тільки ізоляцію 
від Європи, яка у XVIII–XIX сто-
літтях перетворилася на конти-
нент із найбільшою динамікою 
історичного прогресу, а й по-
вторне покріпачення селянства. 
Якщо в середині XVII століття 
останнє звільнилося від гноб-
лення польських та власних па-

нів і майже повністю покозачи-
лося, то в Російській імперії його 
знову обернули на кріпаків.  

у. т.: чи втратили українці свою 
ідентичність, сформовану в по-
передні століття, опинившись у 
складі російської імперії?

– Ні, вони залишалися са-
мими собою, хоч імперія тиснула 
на них, породжуючи серед влас-
ницьких і освічених верств насе-
лення синдром малоросійства. 
Козацька старшина перетворю-
валася на служиле дворянство. 
Куди ж їй було дітися, щоб не 
втратити маєтки? Інтелектуали 
з європейською освітою (напри-
клад, Феофан Прокопович) зна-
ходили аргументи для обґрунту-
вання царського самодержав-
ства. Щоправда, імперія не 
тільки закріпачувала україн-

ських селян, а й давала їм змогу 
уникнути кріпосної залежності, 
переселившись на нові землі. До 
1917 року територія суцільного 
розселення українського народу 
подвоїлася порівняно із середи-
ною XVII століття.

Окрема мова про Північний 
Кавказ. Цей край входив до 
РРФСР, але половина його ра-
йонів була українізована в 
1928–1932 роках. Тобто на тери-
торії, де більшість людності 
становили українці, діяльність 
державних установ, засобів ма-
сової інформації та навчальних 
закладів була переведена на 
їхню рідну мову. Поставало пи-
тання про возз’єднання радян-
ської України з тією другою 
Україною, яка формувалася на 
теренах Північного Кавказу. 
Організувавши там і там 1933 
року голодомори, Сталін зняв 
це питання з порядку денного. 

у. т.: отже, голодомор улашту-
вали, щоб «заспокоїти» 
об’єднавчі настрої українців?

– Ні, цю мету розглядали 
як допоміжну. Він пов’язаний 
із колективізацією сільського 
господарства, з наміром Ста-
ліна ліквідувати економічний 
обмін між містом і селом на 
ринкових засадах, із прагнен-
ням налагодити прямий роз-
поділ матеріальних благ між 
робітниками та селянами за 
допомогою державних інсти-
тутів, а не через товарно-
грошові відносини.

Із таким курсом на будівни-
цтво соціалізму селянство не 
погодилося. Тоді генсек непо-
мітно переніс завдання ліквіда-
ції цих відносин та ринку на 
другу, цілком утопічну фазу ко-
мунізму (розподіл матеріаль-
них благ за потребами), після 
чого оголосив у середині 1930-х 
перемогу соціалізму. А 1929–
1932 роки були періодом жор-
стокої боротьби між державою 
та селянством. Найбільший 
опір комунізації аграрного гос-
подарства чинили українці. 
Вони не дали прищепитися в 
Радянському Союзі колгоспам у 
вигляді комун. Але їм довелося 
взяти на себе основний тягар 
тиску сталінської держави, аж 
до терору голодом.

До речі, так само рішуче опи-
ралися насаджуванню колгоспів 
(навіть у вигляді артілей) у пово-
єнні роки українські селяни в за-
хідних областях. Щоправда, у 
Великій Україні спротив мав 
здебільшого пасивні форми 
(степ, відсутність зброї), а там він 
упродовж багатьох років був ак-
тивний (ліси, передгір’я, наяв-
ність Української повстанської 
армії).

у. т.: чи правомірно казати, що 
україну так і не вдалося пере-
форматувати, бо її європейська 
сутність виявилася сильнішою за 
зовнішній тиск?

Чому ми прагнемо 
опинитися в 

Європейському 
Союзі? Відповідати 
можна по-різному, 

бо в людей різні 
інтереси, але є все-

таки спільний 
знаменник для цих 

поглядів. А саме 
втеча від 

комуністичного 
минулого, яке все 

ще з нами
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неЗалежність україни 
ЗдоБули люди 
попередніХ поколінь



– Вона вистояла, бо роз-
пався СРСР. Але сучасне поко-
ління не має в тому якихось за-
слуг. Незалежність упала на го-
лову радянським людям через 
те, що зник, розсипався, само-
знищився комунізм без втру-
чання внутрішніх чи зов нішніх 
сил. Кількість дисидентів – гро-
мадян, не згодних із політикою 
уряду, – була зовсім невелика, 
вимірювалася кількома тися-
чами. Зовнішня небезпека для 
Союзу була виключена, бо ніхто 
не бажав воювати з країною, яка 
мала атомну зброю.

Можна сказати так: неза-
лежність України здобули пред-
ставники попередніх поколінь. 
Ті, хто створював УНР у 1917–
1920 роках, хто боровся проти 
колективізації в 1930-х чи радя-
нізації в повоєнний період у За-
хідній Україні. Але я не порів-
нював би наше суспільство із су-
часним європейським. Чому? 
Якось Ґорбачов у хвилину від-
вертості сказав: «Це жах, 75 ро-
ків, три чверті століття, пішло в 
нікуди», – маючи на увазі все, 
що трапилося після 1917-го. Тим 
часом країни Західної Європи 
розвивалися. Причому, якщо 
радянські люди в 1960–1980-х 
роках вважали, що за кордоном 
СРСР – капіталістичні держави, 
а в нас соціалізм, насправді все 
було не так. У Радянському Со-
юзі деградував комуносоціа-
лізм, а в Західній Європі країни 
з ринковою економікою (радян-
ською мовою – капіталістичні) 
еволюціонували в бік соціальної 
держави. У ній класова боротьба 
відбувається в цивілізованих 
формах і має другорядне зна-
чення, а на першому плані – 
співробітництво класів.

Чому ми прагнемо опини-
тися в Європейському Союзі? 
Відповідати можна по-різному, 
бо в людей різні інтереси, але є 
все-таки спільний знаменник 
для цих поглядів. А саме втеча 
від комуністичного минулого, 
яке все ще з нами, в наших голо-
вах і звичках, в орієнтації на па-

терналістську роль держави й 
небажанні напружити всі сили 
для досягнення поставленої 
мети у змаганні з конкурентами. 
Опинимось у Митному союзі – 
законсервуємо в собі наше кому-
ністичне минуле. Будемо в асоці-
ації з ЄС – швидше цього спекає-
мося. Росія повільно звільняти-
меться від більшовицької мен-
тальності, бо в неї є валютні й 
природні багатства, які дають 
змогу жити без перетворень. У 
нас немає нафти й газу в таких 
кількостях, щоб вони загальму-
вали реформи. Напружена ситу-
ація з фінансуванням соціаль-
них потреб змусить-таки нашу 
владу вдатися до реформ неза-
лежно від того, як вона ставиться 
до радянського минулого. 

у. т.: що буде, на вашу думку, в 
разі непідписання україною 
угоди про асоціацію з Єс наступ-
ного місяця?

– Думаю, буде те, що є. Існує 
зацікавленість Європи в Україні. 
Існує інтерес України до Європи. 
Отже, триватиме маятникове 
балансування між Сходом і 
Заходом зі скорочуваним 
циклом коливань. Ті, хто 
зараз при владі й почува-
ється переможцем, усе-
таки дуже бояться соці-
ального вибуху. Адже 
їм не буде куди пода-
тися, хіба що до РФ. Але 
там соціальний ката-
клізм може статися що-
миті, варто лише впасти 
світовим цінам на енергоно-
сії.

Тяжіння до Росії в на-
шому суспільстві збе-
рігається. Част-
ково воно зу-
м о в л е н е 
п р а г н е н -
ням повер-
нутися в 
м и н у в -
шину. Хо-
тів би ще 
раз під-
креслити, 

що комунізм – не такий лад, 
який усім був ненависний, зо-
всім ні. Це не тільки несвобода 
для людей, а й патерналізм. 
Коли формувався відповідний 
лад в СРСР, керівництво партії 
більшовиків старалося дати 
щось таке, що підтверджувало б 
обіцянку: скоро житимемо за 
комунізму, все розподіляти-
меться згідно з потребами. 
Житлове будівництво фінансу-
вали з бюджету, помешкання 
виділяли безплатно, кому-
нальне господарство також під-
тримувалося державним ко-
штом, як і охорона здоров’я. 

І ще одне, чому комунізм міг 
бути зручним. Така природа лю-
дини: одні хочуть розвиватися й 
мати досягнення, а інші задо-
вольняються тим, що є. Тут 
ідеться не про комунізм чи капі-
талізм, а про людську природу. В 
США мільйони осіб благопо-
лучно живуть на допомогу від 
уряду. Вона мінімальна, але 
вони цим задовольняються і є 
залежними від держави. Думаю, 

в нас багато хто теж 
прив’язаний до неї психоло-

гічно. Та є й інший тип 
громадян. Це старші 
люди, які попрацю-
вали на Заході, це мо-
лодь, яка сформува-
лася вже нині, в роки 
незалежності. Час-

тина соціуму є само-
достатньою, і вона забез-
печує перспективи 

України. 

Продовження 
теми 

на стор. 
28–34
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Багато українців 
залежні від 

держави 
психологічно. Але 
частина соціуму є 
самодостатньою, і 

вона забезпечує 
перспективи 

України 
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СИМЕТРІЯ ТІЛА 
ТА ВСЕСВІТУ. З 
часів Ренесан-
су антропо-
центризм став 
осердям євро-
пейської куль-
тури 

HOMO EUROPAEUS
Україна перебуває в центрі цивілізаційного поєдинку між Сходом  
та Заходом, будучи як його детонатором, так і об’єктом.  
Від її вибору залежить майбутнє цілої Європи

у 
трагедії Есхіла «Перси» 
володарка Східного 
світу Атосса, друга дру-
жина Дарія і мати 

Ксеркса, здивовано розпитує 
хор про Грецький світ після 
того, як поблизу острова Сала-
мін об’єднаний флот еллін-
ських полісів завдав нищівної 
поразки її співвітчизникам. 
«Хто ж над тим військом воло-
дар?» – запитує Атосса. «Вони 
нікому не слуги й не підданці, 
– відповідає корифей. – Тому й 
подолали наступ чисельно 
більшого війська».

Непідзвітна своєму народові 
Атосса – «Володарка Всього», її 
космократична влада не має ні 
земних, ні космічних меж. Це 
був 480 рік до н. е., тобто ще за 
півтисячоліття до народження 
Христа культура зафіксувала 
протистояння Сходу і Заходу, 
світу абсолютної влади і світу, де 
її формують своєю волею гро-
мадяни.

людина  
як мірило Буття
Географічно Європа – конти-
нент, але як культурна категорія 
– цивілізація з постійно рухо-
мими межами. Від античної 
Греції до ЄС вона формувалась 
як цілісність не територіальна 
чи політична, а насамперед 
культурна, заснована на певній 
системі цінностей. Європа vs 
Азія, Захід vs Схід, Цивілізація 
vs Варварство – це протистав-
лення світу свободи й закону 
світові рабства та беззаконня 
простежується ще в еллінські 
часи. За Геродотом, вільні греки 
– підданці лиш поліса. Евріпід у 
«Єлені»: «Між варварів усі, крім 
одного, раби». Чи Геракліт: «За-
кон треба обороняти, як мури 
власного міста».

Упродовж віків категорія 
Азії, Сходу консолідувалась як 
опозиційна щодо цінностей Єв-
ропи. Остання (загалом демо-
кратичний світ як спадок Дав-
ньої Греції) – горизонтальна ре-
альність, заснована на ідеї віль-
ної людини, якій служать дер-
жава й закон. Поза межами де-
мократії простягається верти-
кальний світ, де особистість 
приречена бути обслугою без-
контрольної влади.

Зрозуміло, не все так одно-
значно. Європа теж продуку-

вала рабство та колоніалізм, 
знищувала народи й самозни-
щувалась у локальних та світо-
вих війнах. Але Європа – це мо-
зок людства, у якому народжу-
вались і геніальні прозріння, і 
монстри. А найголовніше – те, 
що вона від початку володіла 
колосальним потенціалом кри-
тичного мислення, яке давало 
їй змогу аналізувати й перество-
рювати себе, ніколи не відмов-
ляючись від своїх основ.

Від Еллади до часів роман-
тизму – доби творення націо-

автор:  
оксана пахльовська
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DURA LEx, SED 
LEx.  
Римське право 
стало першо-
основою юри-
дичних сис-
тем у конти-
нентальній Єв-
ропі

нальних держав – у різні пері-
оди кожна із країн Європи зро-
била свій внесок у побудову єди-
ної цивілізації. Модерна демо-
кратія закорінена у філософії 
давньогрецького поліса. Юри-
дичні підвалини сучасної Єв-
ропи закладає Давній Рим, який 
до ідеї свободи та громадянина, 
відповідального перед власною 
батьківщиною, додає ідею за-
кону як універсального інстру-
мента регулювання відносин 
між владою і суспільством, з од-
ного боку, та між різними наро-
дами – із другого.

До середніх віків серцем Єв-
ропи було Середземномор’я. 
Згодом її культурні кордони 
розширюються, збігаючись із 
географічними межами христи-
янства. Завдяки цьому відбува-
ється поступовий синтез латин-
ського та германського світів, 
водночас посилюється проти-
ставлення західного християн-
ства східному, а також ісламові. 
До речі, латинська Європа від-
давна з повагою дивилася на 
північноєвропейські народи, 
шануючи їхній волелюбний дух 
та суспільну організацію, в якій 
король був primus inter pares 
(«першим серед рівних») поді-
бно до давньокиївських князів.

Розкол Римської імперії на 
Західну та Східну в 395 році змі-
нює геокультурні координати 
цієї частини континенту. Кон-
стантинополь як Новий Рим 
протиставляє себе Першому, 
відтак грецька культура іденти-
фікується як східна стосовно 
римської, західної. Це проти-
ставлення триватиме кілька 
століть, аж поки оформиться 
1054 року у Великий розкол 
християнської церкви. І вже 
частиною цієї історичної діа-
триби стане Київська Русь.

У наступний ключовий для 
континенту період – епоху Гу-
манізму та Відродження – Іта-
лія зробила максимальний вне-
сок в інтелектуальне станов-
лення Європи. Народившись у 
Флоренції на початку ХІV сто-
ліття, ця нова культура шири-
лась по всьому Старому світу 
практично до кінця ХVІ.

Тоді європейська культура 
продемонструвала одну з осно-
воположних своїх властивостей: 
уміння стратифікувати куль-
турні періоди, інкорпорувати 
минуле в теперішнє, модернізу-
ючи його. Відродження анти-

чності актуалізувало високий 
інтелектуальний спадок гре-
цько-римського світу, дало йому 
змогу жити в Новому часі. 

Перше, що ви бачите, приле-
тівши до Рима, в аеропорту, на-
званому на честь Леонардо да 
Вінчі, – саме його малюнок, так 
звану Людину Вітрувія. Це зна-
ковий образ Відродження, сим-
вол антропоцентричної куль-
тури: тіло, ідеальні пропорції 
якого (вписаність у квадрат і в 
коло) символізують боже-
ственну гармонію, побачену 
людськими очима. А ще раніше 
Джотто відкриває перспективу. 
І це не лише новий мистецький 
метод – це зміна погляду на світ. 
Раніше мистецтво зображало 
його під кутом зору божествен-
ної перспективи. Тепер у са-
кральну перспективу вписалася 
профанна, забезпечивши секу-
ляризацію культури, а з нею і 
концепцію розділення духовної 
та світської влади.

віра в людський роЗум
Не менш важливим є і те, що на-
роджується – значною мірою 
завдяки Макіавеллі – полі-
тична Європа, Європа інститу-
цій. Великим здобутком цього 
витонченого флорентійського 
розуму був політичний реалізм, 
раціональний погляд на функ-
ції та стратегію держави, покли-
каної слугувати благополуччю 
громадян. Макіавеллі стоїть 
біля джерел англійської та аме-
риканської політичної думки 
ХVІІ–ХVІІІ століть, французь-
кого Просвітництва й загалом 
модерної політичної філософії.

Гуманістична й ренесансна 
культура була потужним струк-
туруючим чинником Європи. 
Цьому сприяв і певний тип еру-
диції, що солідаризував там-
тешніх інтелектуалів, творячи 
ідею res pubblica litterarum, «лі-
тературної республіки» мисли-

телів різних націй, об’єднаних 
гуманістичними ідеалами та 
комплексним природничо-
гуманітарним знанням. 

Водночас у цей період відбу-
ваються три грандіозні події, 
що змінюють геокультурні па-
раметри Європи, наповнюючи її 
концепцію новими моральними 
смислами. У плані політики – 
це поява «східного питання» че-
рез падіння Константинополя в 
1453 році під ударами турків-
османів. Тепер колишня Візан-
тія бачиться швидше як утра-
чена частина Заходу, а христи-
янський світ консолідується пе-
ред новою східною загрозою. У 
плані соціоекономічному – це 

плавання до Америки в 1492-му, 
що розпочинає епоху великих 
географічних відкриттів.

Європа після цього відчула 
себе частиною великого світу, де 
існують древніші від неї цивілі-
зації із власною системою цін-
ностей: індійська, китайська, 
перська. Поглиблюється її кри-
тична самосвідомість: «інший» 
уже не є конче «варваром» сто-
совно Заходу, який поволі від-
мовляється від уявлення про 
свою вищість і унікальність. 
Звідси бере початок і антиколо-
ніальна традиція у творах євро-
пейських мислителів – від Мон-
теня й Еразма до французьких 
просвітителів, які захищатимуть 
цінності, щонайактуальніші й 
для ХХ століття: толерантність, 
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від античної греЦії до  
Єс Європа Формувалась  
як Цілісність не 
територіальна чи 
політична, а насамперед 
культурна, Заснована на 
певній системі Цінностей



повагу до іншості, свободу 
думки, необхідність боротися 
проти релігійного фанатизму та 
деспотичного правління.

І нарешті, ще одна подія – у 
сфері релігійній: протестант-
ська Реформа. 1517 року почина-
ються розкол західного христи-
янства та глибоке переосмис-
лення його основ, яке триває і 
досі. Воно вплине й на еконо-
міку, де, як пізніше неспрос-
товно доведе Вебер, домінувати-
муть протестантські країни із 
сильнішим почуттям індивіду-
альної відповідальності грома-
дян, а відтак вищою здатністю 
до модернізації та ефективності 
інституцій.

Томас Гоббс та Джон Локк 
(багато в чому антагоністи) у 
ХVІІ столітті зроблять із острів-
ної Англії центр політичної фі-
лософії і теорії держави. «Левіа-
фан» (1651) Гоббса – визначна 
пам’ятка європейського раціо-
налізму та англійського емпі-
ризму. Предтеча Просвітни-
цтва, Локк є також батьком кла-
сичного лібералізму і одним із 
найважливіших представників 
так званого контрактуалізму – 
теорії суспільного договору, яка 
буде викладена в Декларації не-
залежності Сполучених Штатів 
і вивершиться у філософії Руссо 
та Канта.

Загальноєвропейським яви-
щем, яке утвердило ідентич-
ність Європи, була й німецька 
класична філософія кінця ХVІІІ 
– початку ХІХ століття, що кри-
тично систематизувала й синте-
зувала всю західноєвропейську 
традицію, творячи основи для 
модерної філософії Заходу.

Французька революція змі-
нює обличчя Європи, модерні-
зує концепцію демократії. 
Основ ні цінності – свобода й 
рівність. Монтеск’є у своєму 
«Духові законів» (1748), видат-
ній пам’ятці ліберальної думки, 
висуває теорію розділення 
трьох гілок влади, закладає 
основи суспільних та економіч-
них наук. «Енциклопедія» 
(1751–1780) Дідро й Д’Аламбера 

поширить принципи Просвіт-
ництва по всій Європі.

«Декларація прав людини і 
громадянина» (1789), заснована 
на Декларації незалежності 
Америки, цілісно викладаючи 

відповідні основоположні права 
(де серед інших фігурує і ви-
борче), остаточно утверджує на-
род як єдине джерело влади, зо-
крема й у площині юридичній. 
У той самий період формулю-
ються теорії стримування ім-
перських амбіцій та мирного 
співіснування народів. І якщо 
Вольтер та Дідро ще підтриму-
ють імперську Росію, то Руссо 
захищає повсталу Польщу. Хи-
тається монархічна Європа під 
натиском «Весни народів». Єв-
ропа народів бореться проти Єв-
ропи монархій та імперій.

Великі здобутки ліберальної 
думки Старого світу зазнають 
кризи у ХХ столітті. Після Пер-
шої світової падають три імпе-
рії, що домінували в Європі й 
тримали у своїй тіні всі 
слов’янські народи: Російська, 
Австро-Угорська та Оттоман-
ська. Але надія націй на звіль-
нення не справдилась: упро-
довж «століття зла» (Безансон) 
Європа переживає гуманітарну 
катастрофу і драматичні поділи 
на антагоністичні блоки. В «Ял-
тинській Європі» 1945-го давня 
опозиція Заходу як демократії і 
Сходу як тиранії оновлюється й 
актуалізується.

Падіння Берлінського муру в 
1989-му та розпад СРСР у 1991-му 
ще раз підтвердили, що базо-

упродовж віків  
категорія аЗії, сХоду 
консолідувалась  
як опоЗиЦійна щодо 
Цінностей Європи

СТОВПИ СТАРО-
ГО СВІТУ. Розпи-
суючи парадні 
зали Ватикан-
ського палацу, 
італійський жи-
вописець Рафа-
ель у чотирьох 
великих компо-
зиціях показав 
чотири основи, 
на яких, на його 
думку, мало 
спиратися люд-
ське суспіль-
ство: розум, до-
брота та любов, 
краса, справед-
ливість
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вими матрицями політичних 
трансформацій є культурні па-
радигми. Сам слов’янський світ 
розділений між двома ціліснос-
тями: Slavia Romana і Slavia 
Orthodoxa (Ріккардо Піккйо). 
Країни західного християнства 
безпроблемно інтегрувалися в 
Європу. Країни східного пережи-
вають відтворення тоталітарної 
системи. Болгарію, що вилама-
лась із цієї парадигми, та Сербію, 
що після балканської бійні все-
таки прямує до Заходу, попри 
все, розглядають як троянських 
коней Кремля. Росія остаточно 
протиставила себе Європі як ан-
тагоністична до європейських 
цінностей цивілізація.

Україна опинилася в центрі 
цього епохального цивілізацій-
ного поєдинку, будучи як його 
детонатором, так і об’єктом. Від 
її вибору залежить останній 
кордон Європи.

україна як віЗантійський 
виняток
Геополітичні теорії останнього 
часу – Гантінґтона і Бжезін-
ського, Дарендорфа і Кундери, 
Ґедройця і Ґлюксмана – тракту-
ють Україну як фатальну межу 
цієї цивілізаційної сутички.

Середньовічна Русь-Україна 
перейняла культурну модель Ві-
зантії, експортувавши в Моско-

вію-Росію модель політичну. І 
все-таки разом зі східним хрис-
тиянством Україна успадкувала і 
його культурні гальма: повільну 
секуляризацію, традиціоналізм, 
розмитість ідентичності, осла-
блену ініціативність громадян.

Водночас Україна є виламом 
у системі візантійського 
православ’я. До цього спричи-
нилася її еволюція в одній дер-
жаві з Польщею в ХVІ–ХVІІ сто-
літтях – у період формування 
основ модерної нації. У процесі 
культурного діалогу з Польщею, 
попри воєнні конфлікти, відбу-
валася циркуляція юридичних і 

політичних текстів європей-
ської орієнтації. Особливий де-
мократичний тип української 
освіти – слов’яно-греко-
латинські школи – пронизував 
собою всю територію країни. 
Нарешті, постала греко-
католицька церква – грандіозна 
культурна операція синтезу 
християнства. Так повільно, але 

неухильно у глибинах україн-
ської культури творилась гро-
мадянська свідомість європей-
ського типу.

Часом Україна навіть випе-
реджала європейські події. Кон-
ституція Пилипа Орлика (1710), 
зрозуміло, менш артикульована 
порівняно з американською, по-
ль ською та французькою, з’яв ля-
ється на плюс-мінус 80 років за 
них раніше. Україна постає як 
країна із сильною концепцією 
«контрактуалізму» з ідеєю необ-
хідності обмежувати владу та ба-
ченням держави як утворення, 
зобов’язаного дбати про грома-
дян. Традиція захисту свободи 
як природного права, хай і не на-
стільки структурована, як на За-
ході, попри все, була укорінена 
так глибоко, що дотривала до 
сьогодні. А це основний ресурс 
для формування громадянської 
свідомості.

У теоріях ХІХ століття мо-
жемо вичитати й суперсучасні 
геополітичні проекти. Драго-
манов уже передбачав утво-
рення Об’єднаної Європи. І в 
часи Розстріляного відрод-
жен ня, і серед шістдесятників 
значна частина інтелектуалів 
виявила цілком європейську 
ментальність. Зреш  тою, Хви-
льовий казав про присутність 
України в «психологічній Єв-
ропі» Фауста, Зеров – про повер-
нення ad fontes, до європейських 
джерел, Донцов – про немину-
чість протистояння Європи та 
Росії. Українська культура від-
кидає імперську модель, відна-
ходячи себе в руслі європейської 
ліберальної думки.

Інтелектуали згаданих двох 
періодів дали наступним поко-
лінням ключі для відмикання 
Бастилії, однак ті не зуміли їх 
узяти. Загострились парадокси 
української ментальності: є по-
рив до свободи і брак волі за неї 
послідовно боротись. Є праг-
нення бути в Європі, але без 
дисциплінованого зусилля роз-
будовувати громадянське сус-
пільство. Є здатність критику-
вати владу без пасіонарності й 
фантазії у творенні альтерна-
тивних проектів.

Попри те, єдиною історич-
ною долею для України може 
бути тільки Європа – не міраж 
на горизонті, а вперта системна 
праця задля остаточного від-
новлення власних філософ-
ських і моральних джерел. 

українська культура 
відкидаЄ імперську 
модель, віднаХодячи 
сеБе в руслі Європейської 
ліБеральної думки

НЕБЕСНА МЕ-
ХАНІКА. Віра 
в можливості 
людського розу-
му і безперерв-
ний прогрес пе-
ретворилася на 
складову євро-
пейського сві-
тогляду з часів 
Відродження та 
Просвітництва    
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автор: 
олексій 
сокирко с

труктури виробництва й 
обміну, котрі ми дещо 
спрощено називаємо еко-
номікою, видатний фран-

цузький історик Фернан Бро-
дель вважав так званими струк-
турами довгої тяглості. Саме 
їхня констеляція визначала об-
личчя цивілізації та її життє-
здатність. Зручне географічне 
положення українських земель, 
які від прадавніх часів перебу-
вали на вододілі землеробського 
та кочового світів, завжди було 
сприятливим чинником розви-

тку, насамперед транзитної тор-
гівлі. Варто лише нагадати, що 
формування Давньоруської дер-
жави, керівна еліта якої була 
симбіозом сло в’ян ської племін-
ної знаті та верхівки військово-
торгове ль них нор манських ва-
таг, відбувалося на перетині од-
разу кількох торговельних шля-
хів: Соляного (більш відомого як 
«із варягів у греки») та Великого 
шовкового. Виникнення й утвер-
дження інших торговельних ар-
терій протягом XI–XVI століть, 
які з’єднували Східну і Цен-

тральну Європу, Балтику та 
Причор но мор’я, Близький Схід і 
Північ, лише сприяли зміц-
ненню позиції України-Русі як 
важливого економічного регі-
ону. Порубіжний статус теж на-
кладав свою специфіку: тор-
гівля майже завжди йшла пліч-
о-пліч із війною, потребуючи 
збройної підтримки. Тому міс-
цева знать мала більше шансів 
на успішне ведення бізнесу, ніж 
інші категорії населення, але й 
самі міщани були звичні «слу-
жити конем». 

не хлібом єдиним…
Європейські традиції були притаманні не лише економічним 
зв’язкам України, а й господарському укладу та соціальним 
інститутам 
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на Європейській  
роЗі вітрів
Дієвою така модель лишалася 
за часів і Речі Посполитої, і ко-
зацького Гетьманату, який 
успадкував не лише контроль 
над торговельними артеріями, 
а й попередньо сформовані інф-
раструктуру, комерційну етику 
та право. Найпотужнішими 
гравцями в зовнішній та вну-
трішній торгівлі були верхівка 
козацтва та православні монас-
тирі, протеговані гетьман-
ськими урядами. Першість їм 
забезпечували контроль над 
великими комплексами зе-
мельних маєтностей та воло-
діння значними обіговими ко-
штами, підкріпленими полі-
тичним впливом і протекцією. 
Другу сходинку посідали коло-
нії іноземних купців – греків та 
вірмен, росіян, турків і євреїв, 
бізнес яких також залежав від 
відносин із можновладцями та 
наближеності до них.  

Зовнішня торгівля Геть-
манщини, прибутки від якої 
надходили до державного бю-
джету, мала два основні на-
прямки: західний, котрий че-
рез польські й австрійські 
ринки зв’язував її з Європою, та 
південно-східний, де головним 
контрагентом була Османська 
імперія. Західний торговель-
ний коридор, яким до європей-
ських країн переганяли худобу, 
перевозили збіжжя та різні 
сільськогосподарські продукти, 
усталився ще в XV столітті. 
Саме він забезпечував сполу-
чення полтавських і стародуб-
ських купців із Гданськом, 
Бреслау (нині Вроцлав), Штет-
тіном (нині Щецин), Марбур-
гом, Ригою та іншими торго-
вельними гігантами ранньомо-
дерної Європи. Втім, успішність 
і продуктивність будь-якої рин-
кової артерії безпосередньо за-
лежали від ступеня зацікавле-
ності й протегування з боку 
держави.

Ще одним не менш потуж-
ним напрямком зовнішньої тор-
гівлі був південний. На серед-
ину XVІІІ століття обсяги зо-
внішньої торгівлі  козацької 
України з Кримом сягав пів-
мільйона рублів на рік – вража-
юча сума, як на ті часи. Однак, 
везучи коштовні східні товари, 
купець мусив обирати безпеч-
ний шлях, яким безводні при-
чорноморські степи явно не 

були. Постійну загрозу стано-
вили грабіжницькі напади та-
тар або ж запорожців, а також 
поширення епідемічних захво-
рювань, які мандрували разом 
із валками. Справжнім випро-
буванням для торгівців були й 
запобіжні заходи: перебування 
на карантинах, облаштованих 
на прикордонних пунктах, було 
тривалим, виснажливим, до 
того ж його мав оплачувати ко-
мерсант із власної кишені.

Тому більшість із них оби-
рали обхідний шлях, що про-
лягав через правобережні 
українські землі, які належали 
Речі Посполитій. Саме звідси до 
Гетьманщини, Слобожанщини 
та південноросійських губерній 
потрапляли вина, бакалія, 
східні солодощі, шовк, зброя та 
ювелірні прикраси. Натомість 
прямим степовим трансфером 
курсували переважно три 
групи товарів: худоба, сіль і 
риба. Цей сегмент комерції ціл-
ковито контролювали турки, 
запорожці й ті оптові торгівці 
Гетьманщини, котрі призвичаї-
лися до екстремального побуту 
Дикого поля, – чумаки.

PRO bOnO PUbLicO
Господарське життя в Україні в 
доіндустріальну епоху, подібно 
до інших європейських регіонів, 
оберталося довкола двох голо-
вних полюсів: аграрного, який 
був найпотужнішим, та реміс-
ничого, уособленого міським 
ремеслом і торгівлею. Довкола 
обох сформувалися інститути 
правовласності й економічної 
самоорганізації: шляхетське, а 
згодом козацьке землеволо-
діння та ремісничі цехи з магде-
бурзьким самоврядуванням. 
Відкритість і слабка заселеність 
українських теренів аж до ХVІІІ 
століття створили передумови 
для широкої господарської ко-
лонізації степових регіонів, що 
виробило особливий соціаль-
ний тип землевласника, підпри-
ємливого відчайдуха, який му-
сив повсякчас змагатися з при-
родою і кочовиками, покладаю-
чись лише на себе. Аналогічний 
українському аграрний уклад 
був відомий і в інших «буфер-
них» регіонах Європи: на Бал-
канах, де він сусідив із осман-
ською експансією, та Піренеях, 
котрі від раннього Середньо-
віччя відділяли світ християн 
від арабо-мусульманського.

Прикметною, однак, є по-
діб ність не так господарських 
укладів, як тих соціальних ін-
ститутів, котрі їх оформлю-
вали. Особливо показовими в 
цьому сенсі виявилися магде-
бурзьке право та цеховий 
устрій. Запровадження місь-
кого самоврядування збіглося в 
часі з відродженням міст в 
Україні-Русі після ординського 
завоювання та зростанням їх-
ньої економічної ролі. «Магде-
бургія» в Україні поширюва-
лася від ХІV століття із Заходу, 
сягнувши у ХVІІІ столітті міст 
Гетьманщини на сході. Кла-
сичне міське самоврядування 
здійснювалося магістратом – 
комунальним урядом, який 
складався з двох виборних ко-
легій (ради і лави). Більшість 

міських урядів включно з мер-
ським – війтівством – були ви-
борними, що перетворювало 
міста на своєрідні «республіки 
в державі» з відрубним управ-
лінням, законами, податками, 
поліцією й навіть системами 
мір і ваги. 

Міський уряд був безпосе-
редньо залежним від громадян 
комуни. Ось як окреслювало 
його функції тодішнє право: 
«Обов’яз ком ради й бурмистрів 
є… радитися про добро гро-
мади… вишукувати способи, 
щоб їжа і напої в місті не були 
дорогими… окрім цього, вони 
мають пильнувати обману в мі-
рах і вагах під час продажу, за-
побігати сваркам у місті, боро-
нити від кривд сиріт і вдів та 
викорінювати шкідливі й без-
чесні ігри… кожного року рада 
мусить складати рахунки з усіх 
міських прибутків перед стар-
шими й визначнішими людьми 
з громади». Чим не кодекс прав 
та обов’язків сучасного муніци-
палітету?

Своїм унезалежненням від 
королівської чи магнатської 
влади, котре закріплювало маг-
дебурзьке право, місто завдячу-
вало іншій підставовій струк-
турі, у межах якої об’єднувалися 

Пам’ятник маг-
дебурзькому 
праву в Киє-
ві, що функці-
онувало у міс-
ті в 1494–1834 
роках  

Печатка 
Київського 
магістрату xVI 
століття
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аналогічний 
українському аграрний 
уклад Був відомий  
і в інШиХ «БуФерниХ» 
регіонаХ Європи



його мешканці, – цехові. Цехові 
братства, як і міські уряди, очо-
лювали виборні старшини – цех-
містри. Вони складалися з май-
стрів, товаришів (підмайстрів) та 
виростків (учнів). Цехове право 
дбало передусім про виробни-
чий регламент: обсяги, ціни і 
якість виробленої продукції 
мали забезпечувати майстрам 
стабільний прибуток, мінімізу-
ючи серед них конкуренцію. 

І хоча цехова зрівнялівка з 
часом стала відігравати нега-
тивну роль в економічному роз-
витку, її наслідки дали несподі-
вано конструктивні пагони в 
корпоративній свідомості цехо-
виків. Цехове право не лише 
дбало про залагодження кон-
фліктів усередині громади, а й 
обстоювало права її членів у 
міському суді, мало касу взає-
модопомоги, опікувалося вдо-
вами й сиротами, утримувало 
шпиталі та школи (згадати 
хоча б славнозвісні приклади 
міських шкіл Львова та Києва 
ХVІ–ХVІІ століть), а також не 
залишало поза увагою мо-
ральне здоров’я братчиків. 

Попри те що західноєвропей-
ські цехові статути приписували 
приймати до братства тільки од-
новірців, ця вимога в Україні 
рідко коли дотримувалася і 
більшість ремісничих корпора-
цій мали лише квоти для 
майстрів-католиків, православ-
них чи то вірмен-григоріан. 
Яскравим прик ладом корпора-
тивної єдності цеховиків стала 
боротьба львівських русинів за 
свої права у 20-х роках ХVІ сто-
ліття проти утисків магістрату, 
коли на свій бік вони змогли 
привернути навіть королівську 
владу. В подальшому цехові 
об’єднання стали добрим вишко-
лом чільних цнот громадянської 
активності, виховуючи усвідом-
лене знання законів і власних 
прав та їх легальне відстоювання 
в судах, словесних дебатах, а то й 
дієвих вуличних акціях.

«прогуляли справу 
наШі, москаль Буде 
роЗБирать!»
Як відомо, у цьому світі немає ні-
чого вічного. Торговельна ко-
н’юн к тура змінюється, організа-
ція виробництва еволюціонує, 
змушуючи соціум і владу в той 
чи інший спосіб реагувати на но-
вації. Європейська матриця в 
господарському укладі України 

несподівано дала збій на початку 
XVІІІ століття, по зір но зберіга-
ючи європейський вектор, коли 
свої політичні та економічні ін-
тереси на континенті почала 
просувати Росія. Успіх у Північ-
ній війні 1700–1721 років дав 
змогу останній перерозподілити 
на свою користь політичний 
вплив у Центрально-Східній Єв-
ропі та нав’язати сусідам власні 
правила міжнародної торгівлі. 

Ще на завершальній стадії 
війни Петербург схвалив пере-
лік заборонених для вивезення 
товарів, серед яких були страте-
гічно важливі витратні матері-
али для військової промисло-
вості: поташ, льон, лій, кора-
бельний ліс тощо, значна час-
тина яких становила традицій-
ний український експорт. За-
проваджувалася заборона на 
вивезення золотих та срібних 
монет, а також на імпорт ману-
фактурної продукції. У такий 

спосіб стимулювали купівлю 
російських товарів: зброї, ману-
фактурних виробів. Водночас 
українські купці мусили до-
правляти свій крам не звич-
ними шляхами на Краків, 
Гданськ і Бреслау, а до північ-
них портів у Ризі та Архангель-
ську. Російська влада встано-
вила систему прикордонних 
форпостів і митниць на захід-
них та південних кордонах 
Гетьманщини (їх було близько 
40), які контролювали виве-
зення товарів і збирали мита. 
Відповідно до нових правил пе-
ресічному купцеві спершу 
треба було їхати до Києва чи 
Брянська, де, задекларувавши 
крам, він діставав дозвіл та 
проїзні документи до росій-
ських або закордонних портів.

Змінилася й сама кінематика 
підприємництва, а заразом і 
його філософія. «Пєтровський 
меркантилізм» не дуже довіряв 
приватній ініціативі, покладаю-

чись на контрольовані державою 
фінансово-промислові групи 
(так звані кумпанства), зоргані-
зовані чиновниками й купцями, 
протегованими царським ото-
ченням. Іноземні торгівці могли 
купувати експортні товари: 
тріску, сьомгу, ікру, сало, льон, 
шкури – лише в таких «компа-
нейщиків», що мали монополію 
на відповідний промисел і про-
даж. Ці самі комерсанти водно-
час отримували вигідні торго-
вельні концесії в Україні й навіть 
право на оренду вивізних і дові-
зних мит, які завжди були пре-
рогативою гетьманської влади.

Новації, сутність яких доко-
рінним чином змінювала тра-
диційну українську «бізнес-мо-
дель», спричинили поступове 
нівелювання економічної ролі 
міст, а відтак і їхнього самовряд-
но-цехового устрою. Попри те 
що на теренах Ліво- та Правобе-
режної України наприкінці 
ХVІІІ століття налічувалося по-
над 500 населених пунктів місь-
кого типу, саме місто як таке 
фактично перетворилося на ве-
лике реміс ничо-торговельне 
село або ярмарковий пункт на 
кшталт Миргорода гоголів-
ських часів. Скасування остан-
нього оплоту міського грома-
дянства – магдебурзького права 
– в Києві 23 грудня 1834 року 
стало лише символічним штри-
хом у «новому імперському по-
рядку», старанно вибудовува-
ному Ніколаєм І. 

Імперська модернізація, що 
тривала в Україні впродовж ХІХ 
століття, позірно зберігаючи єв-
ропейські орієнтири, насправді 
мала геть іншу спрямованість та 
навіть ідеологію: економічна по-
літика Петербурга не тільки 
брала до уваги суто великодер-
жавні стратегічні інтереси, а й 
сповідувала цілком азійську 
бізнес-етику з приматом держав-
ного всевладдя, опертя на осо-
бисті зв’язки, нехтуванням права 
приватної власності, прозорості 
та конкурентності. Вирішуючи 
зав дання пришвидшеної модер-
нізації та індустріалізації, Росія 
прагнула насамперед зберегти 
статус великої світової держави, 
оплоту слов’янства й православ’я, 
тому її економічна політика була 
спрямована здебільшого на те, 
щоб наздогнати Європу та світ, 
що знайшло своє органічне про-
довження за часів СРСР (див. 
Тиждень, № 27/2013). 
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Європейська матриЦя  
в господарському укладі 
україни несподівано 
дала ЗБій на початку  
XVііі століття, коли свої 
політичні та економічні 
інтереси на континенті 
почала просувати росія

«Ярмарок» 

«Коваль за 
роботою». 
Німецька 
гравюра 
(1568)



26 жовтня – 1 листопада
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):
28 жовтня, 18:00 – презентація проекту й публікац� «Поєднання через 
важку пам’ять. Волинь 1943». Спільно з Польським Інститутом у Києві.
30 жовтня, 18:00 – презентація та обговорення книжки Тараса Чухліба 
«Україна-Русь у битві за «золоте яблуко» Європи». Спільно з видавницт-
вом «Кліо».
31 жовтня, 18:00 – перегляд коротких стрічок про журналістику від 
українських молодих режисерів у межах фестивалю «Кіномедіа».
1 листопада, 18:30 – звіт з Українського літературного фестивалю 
у м. Іннсбруку (Австрія). За участю Андрія Куркова, Мар� Матіос, 
Любка Дереша.

Львів (просп. Свободи, 7):
29 жовтня, 18:00 – презентація книжок Петра Коробчука «Архівотека, 
або Книжечка для себе. Вибране з невиданого» та «Парковий період». 
Спільно з видавництвом «Твердиня».
30 жовтня, 18:00 – презентація книжки Дари Корній «Зворотний бік 
темряви». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».
31 жовтня, 18:00 – «Сектор критики»: літературознавці Андрій Дрозда, 
Ігор Котик, Віктор Неборак обговорюють книжки Ярослава Мельника 
«Далекий простір» й Миколи Рябчука «Попереднє життя».
1 листопада, 18:00 – розмова Богдана Шумиловича та Станіслава 
Цалика на тему «Львів – Київ: як пам’ятники формують людей». 
Спільно з Центром міської істор� Центрально-Східної Європи.

Харків (вул. Сумська, 3):
26 жовтня, 15:00 – презентація книжки «Український Троцький: тексти 
Лева Троцького про Україну». За участю Сергія Жадана.
28 жовтня, 18:00 – лекція-тренінг «Англійська може бути легкою».
29 жовтня, 19:00 – відкрита дискусія «Українські таланти у світі». 
Робоча мова англійська.

Вінниця (вул. Соборна, 89):
30 жовтня, 18:00 – презентація поетичної збірки Катерини Калитко 
«Сезон штормів». Спільно з видавництвом «Електрокнига».
1 листопада, 17:00 – презентація книжки Романа Чихарівського 
«Святі не вимовляють «р». Спільно з видавництвом «Зелений пес».

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
26 жовтня, 15:00, 4-й поверх – презентація книжки «Теплі істор� 
про дива, коханих і рідних» Спільно з видавництвом «Брайт Стар 
Паблішинг».
27 жовтня, 12:00, 5-й поверх – майстер-клас з оригамі «Хелловін».
29 жовтня, 18:00, 4-й поверх – презентація антолог� вітчизняної 
прози про гопників «Gopak» за участю Юрія Андруховича та Василя 
Карп’юка. Спільно з літературною агенцією «Discursus».
30 жовтня, 19:00, 4-й поверх – перегляд фільму «Піаністка» 
за книжкою Ельфріди Єлінек.
31 жовтня, 18:00, 4-й поверх – презентація книжок Христі Венгринюк 
«Довгі очі» та «Хутір Америка». Модератор Тарас Прохасько. Спільно 
з видавництвом «Книги-ХХІ».
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За підрахунками 
МВФ, якщо до 2030 

року Америка 
знизить свій борг 
до більш-менш 

розумного рівня, то 
при всіх соціальних 

виплатах 
пенсіонерам і 

людям похилого 
віку їй потрібна 

«фіскальна 
поправка» на 

11,7%  
ВВП – більше, ніж 

будь-якій іншій 
розвиненій країні, 
за винятком Японії

ледве 
встигли
Ухвалене в 
останній момент 
американським 
Конгресом 
рішення про 
підняття боргової 
стелі ігнорує 
довготермінові 
проблеми країни

у
явіть собі: ви їдете в таксі, 
водій раптом різко роз-
вертається і мчить просто 
в стіну. Вищать по-

кришки, машина в останню 
мить зупиняється за кілька сан-
тиметрів від муру, а таксист ра-
дісно повідом ляє, що хоче те 
саме проробити з вами ще через 
три місяці. Як ви зреагували б: 
дякували, що лишилися живі, 
чи питали себе насамперед, 
чому обрали саме це авто?

Ось так Конгрес Сполучених 
Штатів «покатав» свій народ в 
останні кілька тижнів. Досяг-
нута насамкінець домовленість 
про підвищення боргової стелі 
США, уникнення дефолту й по-
новлення роботи державних 
установ принаймні до середини 
січня, під писана президентом 
16 жовтня, – позитив лише по-
рівняно з неминучою альтерна-
тивою.

Тривалий час американські 
політики насміхалися зі своїх 
європейських колег через не-
спроможність урегулювати 
кризу євро. Минулого тижня 
Вашингтон дорівнявся до Брюс-
селя за одним показником не-
здалості, а за іншим навіть пе-
ревершив його. Те, як демо-
крати й республіканці, не спро-
мігшись досягти консенсусу, ви-
рішили відкласти проблему в 
довгу шухляду, мало суто євро-
пейський вигляд. Угода дає уря-
дові змогу працювати в нор-
мальному режимі до 15 січня й 
підняти стелю боргу до 7 лю-
того. І хоча схоже, що амери-

канська економіка йде вгору і 
ВВП обіцяє у 2014-му зрости на 
2,7%, вона може знову зупини-
тися з тих самих причин, які 
щойно обвалили споживчі на-
строї до найнижчого за дев’ять 
місяців рівня впевненості й за-
гальмували зростання в IV квар-
талі принаймні на 0,6 відсотко-
вих пунктів.

У чому американці перевер-
шили європейців, то це в нере-
альності самої суперечки. Жи-
телі Старого світу бодай щось 
там говорять про банківські со-
юзи та інші способи зарадити 
своїй халепі. В Америці тепе-
рішній бюджетний дефіцит, на 
рівні 3,4% ВВП, менший, ніж у 
багатьох європейських країнах. 
Тож проблема полягає в надто 
різкому та глибокому затягу-
ванні пасків. Але довгостро-
кова фіскальна проблема США 
величезна: податки такі, як у 
ліберальній державі з малень-
ким обсягом державного сек-
тору, а видатки – як при вели-
кому. Зрештою, демографія (із 
ордою пенсіонерів – представ-
ників покоління бебі-буму, які 
сподіваються на свої соціальні 
виплати й безкоштовну меди-
цину) розорить країну. За під-
рахунками МВФ, якщо до 2030 
року Америка знизить свій 
борг до більш-менш розумного 
рівня, то при всіх цих соціаль-
них виплатах пенсіонерам і 
людям похилого віку держав-
ному секторові не вистачатиме 
11,7% ВВП – більше, ніж будь-
якій іншій розвиненій країні, 

за винятком Японії. Але респу-
бліканці відмовляються обго-
ворювати підвищення подат-
ків, без чого Барак Обама й де-
мократи відмовляються обго-
ворювати скорочення соціаль-
них пільг. При цьому жодне з 
цих питань не має нічого спіль-
ного з безвихіддю останніх 
тижнів.

до ЗБрої, громадяни!
І чого вони добилися? У полі-
тичному сенсі ні Обама, ні рес-
публіканці не мають особливих 
здобутків у цій боротьбі: прези-
дент не переконав своїх опонен-
тів, що слід відмовитися від сек-
вестру бюджету, який призво-
дить до скорочення видатків на 
оборону й науку, а республікан-
цям доводиться й далі платити 
за Oba ma care – реформу охо-
рони здоров’я, котру вони таким 
чином намагалися поховати 
(див. Тиждень, № 42/2013). 
Втрати величезні, а здобутків 
практично ніяких.

Однак із погляду політики 
більше програли республіканці. 
Їхня вимога до демократів ска-
сувати ключові положення ба-
гатьох законів, прийнятих Оба-
мою за останні п’ять років, була 
основною причиною провалу, 
який так осоромив Сполучені 
Штати. Американці це помі-
тили: частка прихильників зга-
даної політсили впала до 28% – 
найнижчого показника для 
обох партій від початку опиту-
вань, що їх здійснює Інститут 
Ґеллапа з 1992 року. 
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Лист Надєж-
ди Толоконні-
ковой із мор-
довської ви-
правної коло-
нії можна про-
читати тут 

нові-старі радянські табори

м
ожливо, дівчата з Pussy 
Riot і не викликали ма-
сових дискусій про 
плюси фемінізму і ра-

дикальне мистецтво в Росії. Але 
одна з них, Надєжда Толоконні-
кова, привернула широку увагу 
до порушень у в’язницях цієї кра-
їни, опублікувавши відкритого 
листа, у якому йдеться про 
звичні для системи речі: ви-
снажливу понаднормову роботу 
ув’язнених і нелюдські умови 
утримання. Це викликало ла-
вину обурення.

Толоконнікова відбуває дво-
річний термін у колонії в Респуб-
ліці Мордовія за 500 км на пів-
денний схід від Москви. За своїм 
географічним положенням, архі-
тектурою і внутрішньою органі-
зацією сьогоднішні виправні ко-
лонії нагадують архіпелаг ГУ-
ЛАГ. Протягом усієї історії Росії 
її величезна територія і рішення 
розміщувати в’язниці якнайдалі 
від міст означало, що термін 
ув’язнення – це не тільки тюрма, 
а ще й заслання.

Ув’язнені зазвичай живуть у 
бараках у відкритих таборах, на 
відміну від закритих тюрем Аме-
рики або Західної Європи. Ця 
система започаткована ще в цар-
ські часи й орієнтована на вироб-
ництво в промислових масшта-
бах, а також на утворення табір-
них банд. За часів Сталіна працю 
ув’язнених використовували для 
пришвидшення індустріалізації 
і враховували під час складання 
п’ятирічних планів. Не було ні-
чого святішого за норму виро-
бітку зека, каже Стів Барнс з Уні-
верситету Джорджа Мейсона у 
Вашингтоні. Але робота там 
часто має каральний або й зо-
всім безглуздий характер, на-
приклад, копання траншей у за-
мерзлому ґрунті взимку. У 1941 
році начальник системи ГУЛАГу 
визнав, що продуктивність праці 
зека наполовину нижча, ніж 
праці в нормальних умовах.

Сьогодні приблизно 43% чо-
ловіків і 60% жінок, які відбува-
ють покарання на російських зо-
нах, працюють неповний або по-
вний день. Ілья Шаблінскій, 
член Ради з прав людини при 
президенті Російської Федерації, 
відвідав колонію, де відбуває 

термін Толоконнікова. За його 
словами, він бачив докази того, 
що жінки працюють до  
14 год на день і мають лише один 
вихідний на місяць. Умови там 
близькі до умов рабської праці.

Про дні ГУЛАГу, коли та-
бірне начальство довіряло кри-
мінальним злочинцям (уркам) 
нагляд за «політичними», нага-
дує те, що деякі ув’язнені мають 
завдання тримати інших у 
страху і стежити за «порядком». 
Фактично, за словами Лаури 
П’ячентіні зі Стратклайдського 
університету (Шотландія), деякі 
групи ув’язнених самі відповіда-
ють за своє покарання. Хоча у 
2009 році в ході реформи Мініс-
терство юстиції номінально й 
скасувало бригадну організацію 
праці арештантів, але ця прак-
тика все ще триває. У своєму 
листі Толоконнікова написала, 
що чула про випадок, коли група 
ув’язнених із сусіднього барака 
забила одну жінку до смерті.

Реформа, за яку виступав то-
дішній президент Дмітрій Мєд-
вєдєв, мала на меті поліпшити 
умови через винесення м’якших 
вироків і скорочення чисель-
ності тюремного контингенту. 
Частково це вдалося зробити:  
з 2010 року кількість ув’язнених 
зменшилася на 17,5% (у Росії си-
дять 475 осіб на кожні 100 тис. 
населення, РФ входить до першої 
десятки у світі за цим показни-
ком). Але зони все ще поділя-
ються на «червоні», якими керує 

адміністрація, і «чорні», де фак-
тично заправляють самі зеки. 

За звичкою тюремне началь-
ство часто думає, що такі нефор-
мальні механізми підтримують 
порядок у занедбаній і недофі-
нансованій системі. Юристка 
Свєтлана Бахміна, яка провела 
три роки в колонії, де зараз си-
дить Толоконнікова, згадує, що 
коли вперше прибула туди, то 
адміністрація відразу посадила 
її в карцер на 10 днів. Вони хо-
тіли «поставити мене на місце і 
показати, хто тут головний, – 
розповідає колишня бранка. –  
Я зрозуміла, що в мене мало 
можливостей для суперечок».

Інформація про умови на 
зоні рідко доходить до громад-
ськості. Більшість зеків поверта-
ються в суспільство маргіна-
лами. Анна Карєтнікова, член 
громадської комісії, яка стежить 
за дотриманням прав ув’язнених, 
каже, що лист Толоконнікової 
порушив табу і розворушив бо-
лото. Коли Карєтнікова нещо-
давно відвідувала в’язниці Мо-
скви, він був головною темою 
розмов як поміж арештантів, так 
і серед наглядачів. 

Принаймні на поверхні дер-
жава вимушена була реагувати. 
Тюремна адміністрація оголо-
сила про намір підняти оплату 
ув’язненим і зменшити робочий 
день. Для глибших змін потрібно 
провести реформу поліції і судів, 
а в найближчому майбутньому 
це навряд чи можливо. 

Приблизно 

43%
 чоловіків і 

60%
 жінок, які 
відбувають 

покарання на 
російських зонах, 

працюють 
неповний або 
повний день
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ЗМАГАННЯ 
З ПІАРУ. 

Олігархи 
Фірташ 
і Пінчук 

наввипередки 
покращують 

власний імідж 
на Заході 

успіхи «днів Фірташа  
у лондоні» й провали «днів 
україни у великій Британії»

о
ксана Забужко, вихо-
дячи із зали Лондон-
ської бібліотеки після 
свого літературного ве-

чора в межах «Днів України у 
Великій Британії», була не-
приховано роздратована. 

«Це так не робиться, – пояс-
нювала вона, забувши перейти 
з англійської мови на україн-
ську. – Головне – треба було 
мати цільову аудиторію, яка 
мусила б отримати інформацію 
(про Україну та українську 
культуру), а потім ширити її 
далі… Оце справді було б від-
криттям для когось. Але якщо 
ви плануєте подібний захід і не 
маєте в такій невеликій аудито-
рії принаймні десяти людей, 
які точно повинні бути у 
списку… Я була дуже рада ба-
чити київських журналістів, 
але sh****t. Це ж не для київ-

ських журналістів! Якщо вже 
пан Фірташ витрачає на мене 
гроші, то я хочу бачити, що 
вони витрачаються ефек-
тивно».

Натомість присутні на лек-
ції української письменниці з 
невеличким вишуканим кон-
цертом сестер Тельнюк мали 
задоволений вигляд. Але За-
бужко констатувала факт: се-
ред тих, хто скористався за-
прошенням і прийшов на по-
дію, було дуже мало або не 
було взагалі людей, які від-
кривали б для себе Україну.

Тим часом із репортажів 
ЗМІ в самій Україні могло 
скластися зовсім інше вра-
ження. Деякі редактори, пові-
домляючи про «Дні України у 
Великій Британії», влаштовані 
Firtash Foundation і фінансо-
вані Group DF, запросто прого-

лошували, що «у Британії 
дуже зріс інтерес до України». 

Принаймні в одному теле-
репортажі з Лондона на про-
відному українському телека-
налі журналістка трясла в 
руці часописом і стверджу-
вала, що «всі британські га-
зети» пишуть про заходи 
«Днів України». 

Британія має один із най-
більших ринків преси в Європі. 
Але я не бачив справжнього ре-
портажу в жодній тамтешній 
національній газеті! Щоправда, 
напередодні українських подій 
у Лондоні один часопис – лон-
донська вечірка The Evening 
Standard – вийшов із розкішно 
ілюстрованим рекламним ма-
теріалом про події, влаштовані 
Firtash Foundation, і навіть з 
інтерв’ю із Ладою Фірташ. 
Справді, у кількох ЗМІ можна 

автор:  
Богдан 
Цюпин, 
лондон
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ЗНАЙОМІ 
ОБЛИЧЧЯ. 
Фонд 
Фірташа так 
перейнявся  
масовістю 
під час «Днів 
України у 
Великій 
Британії», що 
заздалегідь 
подбав про 
гостей заходу, 
привізши їх із 
собою 

було знайти повідомлення про 
виставки і концерт. Але це були 
оголошення у відділах платної 
реклами. 

Маленькі перебільшення 
мають тенденцію накопичува-
тися. Чомусь у репортажах 
українських медіа про «назву 
однієї з вулиць Кембриджа 
іменем Тараса Шевченка» за-
бували згадати, що йдеться 
про символічне переймену-
вання на один рік для відзна-
чення 200-річчя з дня наро-
дження поета. А також що це 
невеличкий, хоч і централь-
ний провулок між корпусами 
факультетів права, історії та 
лінгвістики. «Перейменування 
лише на рік жодним чином не 
применшує символічності», – 
каже професор Рорі Фіннін, 
який очолює програму украї-
ністики Кембриджського уні-
верситету. Саме він, випускник 
американського Колумбій-
ського університету, був єди-
ним україномовним голосом у 
репортажі російськомовного 
«Інтера» (один із телеканалів, 
яким володіє Group DF через 
компанію Inter Meia Group) про 
українські події в Британії. 

Рорі Фіннін однозначно 
сказав, що без щедрих багато-
мільйонних внесків Дмитра 
Фірташа програми україніс-
тики в Кембриджі зараз не 
було б. А також наголосив, що 
система фінансування через 
Cambridge Trust гарантує як 
його безперервність, так і від-
сутність впливу жертводавця 
на те, що і як саме роблять у 
Кембриджському універси-
теті. «Якби це було не так, я 
працював би в іншому місці», 
– стверджує професор Фіннін. 

Сам Дмитро Фірташ дозво-
ляє собі бути відвертішим, 
коли говорить про мету своїх 
заходів у Великій Британії. 
Відкриваючи 17 жовтня торги 
на Лондонській біржі, підпри-
ємець сказав: «Наше завдання 
– донести й показати і наші 
компанії, і потенціал країни, 
що ми можемо і з чим можемо 
вийти на біржу».

Довкола поєднання і кон-
фліктності бізнес-інтересів 
Group DF з інтересами Україн-
ської держави та широкого 
українського загалу точаться 
найбільші суперечки в Лон-
доні. «Фірташ витратив власні 
гроші й тому мав право робити 

що хотів і запрошувати кого 
хотів», – кажуть одні. Інші за-
значають, що він «не має права 
представляти цілу країну і 
вдавати, що його бажання про-
штовхнути свої бізнесові ін-
тереси було не головним». «Ми 
ніколи не погодилися б брати 
участь у жодних заходах, за 
якими стоїть тісно пов’язаний 
із Москвою та проросійським 
урядом Азарова олігарх Дми-
тро Фірташ», – заявляли його 
радикальні опоненти. 

Коли голова благодійного 
фонду Firtash Foundation Лада 
Фірташ російською мовою ві-
тала слухачів фінального кон-
церту на завершення «Днів 
України у Великій Британії», 
пролунали гучний свист і 
крики обурення. Проте чи-
мало людей із натовпу навіть 
не встигли зауважити незна-
йому жіночку на сцені. 

Українці – молоді праців-
ники лондонських банків та 
інших компаній, студенти 
впереміш із роботягами-
нелегалами та народженими в 
Манчестері представниками 
третього покоління україн-
ської діаспори – просто хотіли 
послухати «ВВ», Скрипку і Чу-
бая. Вони чудово провели час, 
і це проблема організаторів, 
що на таку подію не вдалося 
залучити бодай трохи випад-
кових британців.

Фестивальний концерт і яр-
марок були єдиною відкритою 

для охочих подією. Прийом у 
британському парламенті та 
гала-вечеря під музику в Лон-
донському музеї природознав-
ства відбулися з більшими 
претензіями на блиск і приві-
лейованість. Але той блиск, 
схоже, вразив лише україн-
ських репортерів, які розпові-
дали про «шикарність» примі-
щення і трохи дивувалися, що 
на подіях не було ані прем’єра 
Кемерона, ані «навіть колиш-
нього прем’єр-міністра Блера».

Представники Firtash 
Foundation заявляли на по-
чатку, що хотіли охопити 
«Днями України» 100 тис. лю-
дей. Після їх завершення в 
українській пресі було повідо-
млено, що відвідувачів зага-

лом було 110 тис. Газета 
«День» винесла в заголовок 
120 тис., хоча для всіх, хто був 
присутній, цифра видається 
явним перебільшенням. Уточ-
нити її професійно не вда-
лося: організатори відмови-
лися від інтерв’ю про під-
сумки заходу. 
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серед тиХ, Хто прийШов  
на подію, Було дуже 
мало аБо не Було  
вЗагалі людей,  
які відкривали Б  
для сеБе україну



автор: 
валерія 

Бурлакова

життя як диво
Неймовірна історія дівчини, яка за крок від 
смерті рятує інших і робить світ яскравішим

т
амара Шевчук встигає 
всюди. Це усміхнена дів-
чина з плакатом «Я люблю 
мову. Не розбивайте моє 

серце!» із світлин часів мовних 
протестів. На іншій фотографії 
вона плаче, сидячи на розбитих 
сходах Гостинного двору під час 
влаштованої «Беркутом» бійні. 
Активістка, що їздить у рейди з 
«Дорожнім контролем» та під-
тримує хлопців, які нібито зруй-
нували пам’ятник Лєніну на 
Полтавщині. Це вона, молода ху-
дожниця, другокурсниця Акаде-
мії мистецтв, продає свої роботи 
на благодійних виставках. До 
того ж власним коштом розма-
льовує стіни дитячих лікарень та 
приводить до ладу дитячі май-
данчики. І це їй, 18-річній дів-
чинці, українські лікарі зали-
шили щонайбільше три роки 
життя, констатувавши: біль у 
хворій спині, кілька операцій на 
якій Тома вже пережила, з часом 
тільки посилюватиметься. Серце 
не витримає. Хоча воно вже ви-
тримало чимало. 

авантюрне повернення 
Дитинство Томи – сироти з дитя-
чого будинку, яку всиновили 
українські емігранти, – минуло 
в Аргентині. Коли дівчинці було 
12 років, її прийомні батьки  
(«Я вважаю їх рідними», – каже 
Тамара) втратили хорошу роботу 
й були змушені переїхали до бід-
ного кварталу. «Незважаючи на 
злидні, у кожному будинку там 
неодмінно були телевізор і руш-
ниця! В Аргентині всі дивляться 
футбол. Коли команда забиває, 
стріляють на радощах», – про 
Буенос-Айрес свого дитинства 
Тома може розповідати годи-
нами. Але голов ним для неї вия-
вилось інше: на новому місці ді-
вчинка познайомилася з багатьма 
вихідцями з України, іммігран-
тами кількох хвиль. «Хтось виїхав 
до Голодомору, хтось після війни, 
– згадує Тамара. – Там жили 
упівці! З того все й почалося».

У дівчинки, яка опинилася за 
тисячі кілометрів від батьків-

щини, з’явилася мрія вивчити 
українську мову. Втім, її відмов-
ляли батьки. «Вони казали, що 
мені це не потрібно – ми не по-
вернемося до України та й годі, – 
розповідає Тома. – Але, на щастя, 
я серйозно займалася плаван-
ням. Захистила майстра спорту 
Аргентини й готувалася до юні-
орських Олімпійських ігор, тому 
ходила на тренування шість днів 
на тиждень. Батькам казала, що 
сім. Насправді на сьомий день 
їхала до української греко-
католицької церкви. Це величез-
ний храм, до якого щонеділі 
приїжджають українці з усієї 
Аргентини. Там почала опанову-
вати мову: спілкувалася, вчи-
лася читати…»

У 13 років Тамара Шевчук 
серйозно ушкодила спину. Спор-
том займатися більше не могла: 
«Я відчула себе нікому не потріб-
ною. Адже це було всім моїм 
життям: спорт і нічого більше. 
Тож вирішила щось змінити». 
Саме тоді прийняла недитяче рі-
шення повернутися до України. 

Тут у Томи лишилися бабусі 
й дідусі, з якими дівчинка листу-
валася. Тож у наступному листі 
повідомила рідним про приїзд. 
Купила квиток. Лишила матері 
записку. «У ній було тільки два 
абзаци, – сміється Тамара. – 
Спочатку я розповіла, що пан 
Хосе – син двох упівців, із якими 
воював мій прадідусь, він дуже 
любив мене й вважав своєю 
донькою, відвіз до Лунапарку, і 
там ми виграли дві величезні 
іграшки. Я написала, що одну 
лишаю мамі, другу беру собі. І 
що їду в Україну. Крапка».

«Це ж була Аргентина, – кон-
статує Тома. – Там процедура 
дуже проста, будь-яка дитина 
може виїхати з країни без згоди 
батьків». На той час у Тамари 
Шевчук були українське грома-
дянство, бо вона народжена в 
Україні, й тимчасове аргентин-
ське, яке їй дали завдяки титулу 
майстра спорту. 

В Україні Тома спочатку по-
їхала до бабусі в Івано-

Франківськ, згодом перебра-
лася до Києва, де прожила пев-
ний час у тітки, доки до україн-
ської столиці з Буенос-Айреса не 
повернулися батьки. 

лікарня в кольораХ 
Після школи Тома вступила до 
Академії мистецтв. «Вступна 
кампанія була під час мовних 
протестів. Я постійно була біля 
Українського дому: готувала їжу, 
приносила мітингувальникам, 
ночувала там… Але якось таки 
вступила, щоправда, на кон-
трактне відділення». Гроші на 
освіту дівчина заробляє сама. 
Розповідаючи як, не жаліється. 
Навпаки, голосно сміється.  
«Я охоронець у дитячому са-
дочку – це раз. Фриланс із малю-
вання – два. Миття підлоги в су-
пермаркетах – три. За місяць 
п’ять-шість тисяч набігає. Більш-
менш вкладаюся в цю суму: мені 
ж треба не тільки контракт опла-
тити, а й за орендовану квартиру 
розрахуватися, поїсти щось…»

Насправді в неї безліч інших 
статей витрат. Цього літа, після 
закінчення першого курсу, в 
Томи з’явився вільний час. «Я по-
думала, що треба щось робити. А 
що саме? Що можу, що вмію? Ви-
явилося, небагато – малювати, – 
каже студентка. – Свого часу я ба-
гато лежала в лікарнях, і мені за-
вжди дуже не подобалися там 
стіни… Тож вирішила їх розма-
льовувати».

Першу розмальовку в дитя-
чій лікарні Тамара Шевчук анон-
сувала в соцмережі. «Думала, 
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приїдуть дві-три знайомі лю-
дини. А приїхали незнайомі – 
осіб 15. І я зрозуміла: крім мене 
це потрібно ще комусь, що до-
дало мені впевненості. На сьо-
годні ми зробили близько 15 роз-
мальовок. У дитячому корпусі 
Українського спеціалізованого 
диспансеру радіаційного захисту 
населення полагодили дах, який 
протікав. Лізли туди самі, ла-
тали його, падали звідти. Стіни 
штукатурили. Навесні хочемо 
своїми силами полагодити там 
вікна», – розказує дівчина. Роз-
мальовувати стіни небайдужим 
залюбки допомагають маленькі 
пацієнти. Цю лікарню – єдину в 
Україні – раніше хотіли закрити 
через нібито аварійний стан. 
«Завдяки нам не закрили, – 
усміхається Тома. – Вважалося, 
що там небезпечно. А насправді 
це Пуща-Водиця. Усі ми чудово 
розуміємо, який то ласий шма-
ток для будь-якої будівельної 
компанії».

Тома розповідає, що лікарі 
волонтерів завжди зустрічають із 
неабияким здивуванням: «Пита-
ють, хто нам платить, хто нас зби-
рає, на кого ми працюємо… Люди 
впевнені, що все робиться заради 
чогось, для чийогось піару. В 
Україні не звикли, що щось може 
робитися від щирого серця…»

своїми силами
Ще до лікарень Тома почала ла-
годити дитячі майданчики.  
«Я часто спілкуюся з дітьми із 
неблагополучних сімей, іноді 
вони ночують у мене вдома, коли 

в них проблеми з батьками. Зна-
ходжу їх на вулиці», – розповідає 
вона. 

Одну зі своїх маленьких зна-
йомих, 12-річну дівчинку на ім’я 
Аріанна, Тамара побачила 
п’яною, непритомною на Троє-
щині о першій ночі. «Швидку 
викликати побоялась, адже ме-
дики мусять надати інформацію 
про дитину до соцслужби – у дів-
чинки могли виникнути про-
блеми. Тому вирішила привести 
її до тями, а потім поговорити. 
Спробувала розібратися, на 
якому етапі в неї трапився 
злам, – пояснює Тома Шевчук. – 
Ви явилося, що Аріанні… ніде 
було гратися. Позбавлені ігор, 
позбавлені дитинства діти легко 
потрапляють у погані компанії».

Саме тоді дівчина згадала, 
що біля її будинку є три дитячих 
майданчики. «Там були тільки 
поламані гойдалки, на яких по-
стійно «зависають» наркомани 
чи п’яні тусовки, – зітхає дів-
чина. – Згодом побачила в інтер-
неті, як десь зі старих коліс ро-
блять різні фігурки: левів, вед-
медів... Згадала, що знайомий 
працює в шиномонтажі. Він до-
поміг мені завезти старі колеса – 
і вже можна було щось робити».

Почала Тома з фігур Маші та 
ведмедя. Уже надвечір побачила 
на майданчику, де працювала 
сама, компанію з пакетами – 
хлопці розраховували випити на 
лавці. «Вони стоять, дивляться 
на мене, дурепу, яка робить 
«скульптури» з шин на майдан-
чику пізно ввечері, – сміється 
дів чина. – І запитують розгуб-
лено: 

– А что, ваш ребенок здесь 
играет?

– Ні, – кажу, – в мене немає 
дітей. 

– А зачем вам это? – не заспо-
коюються хлопці. 

– Мені, – відповідаю, – не 
байдужі інші діти. 

– Ого, – сказали вони. Загру-
зились і пішли далі…

Наступного дня на тому са-
мому майданчику я збивала пі-
сочницю у вигляді корабля – 
друзі нарубали дерев, пошліфу-
вали й привезли мені дошки. Аж 
раптом приходять ті самі люди, 
які вчора були з горілкою. Вика-
тують із «жигульонка» чимало 
старих коліс. І кажуть: «Мы вам 
хотим помочь». Вечір на п’ятий, 
згадує Тома, почали виходити 
мешканці навколишніх будин-

ків: «Дуже багато взяла на себе 
Юля, мати трирічної дитини, 
яку вона водила за два квартали 
від дому на нормальний майдан-
чик. Потім місцеві вирішили 
скинутися, щоб відремонтувати 
гойдалки. І десь за три тижні ми 
полагодили перший дитмайдан-
чик своїми силами… Таких уже 
зробили чотири, два зараз у про-
цесі». 

А ще вона малює графіті – 
здебільшого упівців, тризуби, 
червоно-чорні прапори… На за-
питання міліції відповідає про-
сто: «Я художниця, прикрашаю 
Київ». Розгублені правоохоронці 
тільки й можуть сказати: «Ну 
якщо прикрашаєте, то прикра-
шайте».

Тома каже, що встигає все, бо 
спить по дві-три години на добу. 
Про власне здоров’я говорити не 
любить. Утім, про нього не змов-
чали її друзі. «Заробляє собі на 
інсулін – у неї діабет, спричине-
ний помилкою медиків, – на-
писав, дізнавшись про вирок 
лікарів, блогер Дмитро Різни-
ченко. – Майже не спить, а якщо 
й спить, то напівсидячи. Кілька 
років тому випала з вікна й дуже 
ушкодила спину. Пережила не 
одну важку операцію, має кілька 
штучних хребців…» Він нама-
гався зібрати кошти для своєї 
подруги. Якщо не на операцію, 
для якої потрібна нереальна 
сума €200 тис. і яка не дає жод-
них гарантій, то хоча б на те, щоб 
дати 18-річній дівчинці грошей 
та час «вільно пожити».  

За кілька днів українці зі-
брали 26 тис. грн. Тома їх не 
взяла і змусила друзів зупинити 
збір коштів. Утім, згодом вирі-
шила віддати їх на лікування 
трирічного хлопчика, з яким по-
знайомилася в «Охматдиті»: 
«Його немовлям кинули батьки, 
коли дізналися, що він наро-
дився з діагнозом рак. Дитину 
всиновила медсестра… Звісно, в 
неї немає грошей на лікування. 
А в мене все добре. Знайшла чу-
дового дідуся, який знімає біль 
травами. Не вірила, що таке 
можливо, думала, що це маячня. 
Але він допоміг». Робити опера-
цію Тамара Шевчук не хоче. 
«Вже скільки їх було, вистачить! 
Все, що могла традиційна меди-
цина зробити, вже зроблено, – 
переконує вона. – Немає сенсу 
витрачати на це ще більше гро-
шей – їх можна спрямувати на 
хороші справи». 

АРТ-ТЕРАПІЯ.
Тамара 
Шевчук 
констатує:  
«В Україні не 
звикли, що 
щось може 
робитися 
від щирого 
серця»
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Записав 
Богдан 

Буткевич

майстер музичного 
компромісу
Композитор Мирослав Скорик про занепад авангарду,  
апеляцію до душі й таємницю музики

м
ирослав Скорик без пе-
ребільшення є патріар-
хом сучасної музичної 
культури України. Він 

увічнив своє ім’я хоча б написан-
ням «Мелодії» – всесвітньо відо-
мої композиції з кінострічки «Ви-
сокий перевал», яку критики на-
зивають «духовним гімном Укра-
їни». Композитор відомий музи-
кою від опери, балетів та симфо-
нічних творів до мультиплікацій-
них та кінофільмів, зокрема кіно-
стрічки Сергія Параджанова 
«Тіні забутих предків». Пан Ско-
рик завжди вмів знаходити комп-
роміс у своїй творчості між різ-
ними стилями, напрямами та 
звучаннями, зрештою видаючи 
якісну та актуальну музику – і 
класичну, і духовну, і навіть 
естрадну. Через його викладацькі 
руки пройшло чимало поколінь 
музикантів, починаючи з 1959-го 
й до сьогодні. 2013-го він відсвят-
кував 75-річчя проведенням Між-
народного фестивалю «Дні му-
зики Мирослава Скорика», у 
межах якого Тиждень взяв екс-
клюзивне інтерв’ю у компози-
тора.

таЄмниЦя вираЗності
Музика має апелювати без-
посередньо до душі. Цього я й 
намагаюся досягати у своїй твор-
чості – передовсім викликати 
емоції в слухачів. Хоча хто б міг 
уявити, що авангард, за яким 
майбутнє, як нам колись здава-
лося з Грабовським, Сильвестро-
вим та іншими авангардистами, 
здасть позиції буквально за 30–
40 років. Замість руху до макси-
мального ускладнення музика, 
навпаки, почала примітивізува-
тися або повертатися до класики, 
таке собі дежа вю зі спрощенням. 
Люди, які слухають серйозні 
твори, знову стали масово купу-
вати Чайковского, Верді, Шу-
берта та інших, не кажучи вже 

про маскульт, який заполонив со-
бою все. Натомість авангард, що 
характеризувався складнішими 
гармоніями, дисонансами, зараз 
просто занепав, перетворившись 
на гетто для його одиноких послі-
довників. Він багато в чому був 
тупиковою гілкою розвитку му-
зики, бо неприродний – усклад-
нення заради ускладнення. Люди 
хочуть чути те, що торкається без-
посередньо їхніх сердець, а не ду-
мати над якимись рукотворно-
технічними, хай навіть дуже до-
тепними елементами. 

Я пишу музику на основі 
класичних традицій, але ні-
коли не цурався застосову-
вати й усі досягнення но-
вітньої техніки. Хоча най-
важливішою завжди була 
власна інтуїція. Комп’ютер, 
хоч би яким розумним він 
був, не біоробот, що все зро-
бить за вас. Це лише хай і 
дуже зручна, але технологія, 
яка, проте, не впливає на 
суть та сенс музичного про-
цесу. Нещодавно я створив 
музику для одного муль-
тфільму, при тому не напи-
савши жодної ноти. Просто 
награв мелодію, а далі за 
мене все довершили на 
комп’ютері: підставили гармо-
нію, прописали партії інструмен-
тів тощо. Цікавий досвід, зви-
чайно, але, думаю, якби я все ро-
бив самотужки за давнім зви-
чаєм, то вийшло б краще, ціка-
віше. Час є час, композитор має 
стежити за контекстом і, розумі-
ючи його, виробляти свій упізна-
ваний стиль. 

Колись я серйозно дослі-
джував питання, як поси-
лити виразність кожного 
звука дібраним саме під 
нього кольором. Але досягти 
максимально якісної трансфор-

мації музичного матеріалу в зоро-
вий дуже важко. Розробляв та-
кож акордову теорію, тобто сис-
тему посилення виразності кож-
ної ноти. Та що більше займаюся 
музикою, то краще розумію: у ній 
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БіограФічна нота
мирослав скорик – 
композитор і музи-
кознавець. Наро-
дився у Львові 1938 
року. Внучатий пле-
мінник Соломії Кру-
шельницької. 1947-
го родину Скориків 
було репресовано 
та вислано до Си-
біру. Лише після 
смерті Сталіна, 1955-
го, їм дозволили по-
вернутися до 
Львова. У 1955–
1960 роках на-
вчався у Львівській 
державній консер-
ваторії ім. М. В. Ли-
сенка. З 1966-го до 
кінця 1980-х викла-
дав композицію в 
Київській консерва-
торії. Тривалий час 
працював у США, з 
1996-го – в Австра-
лії. Наприкінці 
1990-х повернувся в 
Україну. З 1999-го – 
завідувач кафедри 
історії української 
музики в Національ-
ній музичній акаде-
мії України. З 2002-
го – художній керів-
ник фестивалю Kyiv 
Music Fest. У квітні 
2011 року був при-
значений художнім 
керівником Київ-
ської опери. Твори 
композитора вико-
нуються в США, Ка-
наді, Австралії, 
Франції, Німеччині, 
Австрії, Польщі, Че-
хії, Словаччині, Ро-
сії, Грузії, Вірменії, 
країнах Балтії

є багато чого, що не тільки не під-
дається схематизації, а й узагалі 
навіть осягненню. Річ навіть не в 
тому, що музиці фактично вже ні-
куди ускладнюватися. Коли я 
пишу твір, то не можу сказати на-
певно, сподобається це людям чи 
ні, лишається хіба що сподіва-
тися, вкладаючи весь свій досвід 
та знання. Та все одно іноді у 
творі є ця виразність, яка зачіпає, 
а іноді її немає, і це не можна по-
яснити жодною композитор-
ською технікою. Буває слухаєш 
пісню – неграмотна, непра-
вильна, примітивна, але раз –  
і вистрілює. І ніхто не знає чому, 
бо то якась таємниця, яку не 
може збагнути жодна наявна на 
сьогодні музична система. 

Приємніше працювати 
над своїм матеріалом, бо 
коли створюєш музику на за-
мовлення, особливо під кі-
нофільм, то все вирішує за-
мовник, себто режисер. Тобі 
здається, що написав шедевр, а 
людина його завертає. Тут дуже 
важливо знайти компроміс між 
баченням режисера, дуже часто 
таким банальним, що навіть зни-
кає бажання робити щось надалі, 
та своїми намаганнями. В прин-
ципі завжди домовлявся з усіма, 
зреш тою, це ж заробіток. Дуже 
приємно працювалося із Сергієм 
Параджановим, незважаючи на 
його дивакуватість та східне пані-
братство. Він, звичайно, мав зау-
важення до моєї музики, але до-
речні й адекватні. Був такий ви-
падок: попросив мене написати 
тему смерті, я її приніс, а він і 
каже: «Ні, це буде тема кохання». 
Гаразд, думаю, кохання так ко-
хання, йому видніше.  

Ніколи не був у жодній 
партії. Хоча кликали мене туди 
багато разів, особливо, зрозуміло, 
в КПРС. Завжди знаходив якісь 
причини, щоб відкласти це пи-
тання в часі: «я ще подумаю», «я 
ще не готовий» і подібні речі. Так 
само й у незалежній Україні 
принципово не пішов у політику. 
Звичайно, не можна жити в будь-
якому суспільстві й бути вільним 
від нього та його установок. Так, 
іноді доводилося йти на компро-
міси, але тільки якщо вони не за-
чіпали чогось суттєвого для мене. 
Бо для музиканта важливо пере-
дусім писати музику, не можна 
розпорошуватися. Тож намагався 
уникати якоїсь політичної діяль-

ності чи гострих питань, хоча й 
цілком підтримував патріотичні 
гасла шістдесятників. Мій полі-
тичний внесок – це композитор-
ська та викладацька діяльність.

гра на пониження
Не можна будувати музику 
на умоглядних принципах. 
Наприклад, довгий час у США 
було дуже важливо мати якусь 
свою жорстку музичну систему з 
чітко окресленими кордонами, 
правилами та рамками, у межах 
якої ти й повинен був працювати, 
якщо, звісно, вважав себе серйоз-
ним композитором. Приміром, 
той самий Арнольд Шенберґ (ав-
стрійський та американський 
композитор єврейського похо-
дження, працював у Німеччині, 
Франції, США. – Ред.) із його до-
декафонією, за якою пропонува-
лося використовувати 12 звуків 
хроматичної гами так, що їх не 
можна повторювати, доки не буде 
використано всі. Він колись зая-
вив, що завдяки його винаходу 
німецька музика завоює світ в на-
ступні 50 років. Цей час минув, 
але вона не дала жодного видат-
ного композитора в тій системі. 
Бо такий підхід є умоглядним і 
несерйозним. Музика має бути як 
народна в сенсі близькості до лю-
дини. Якось відомий польський 
композитор Генрик Ґурецький, 
коли американські журналісти 
після успішної імпрези його сим-
фонії в США запитали про сис-
тему, в якій він працює, відповів: 
«Мав я ті системи в дупі». 

Класична музика є елі-
тарною за своєю суттю, тому 
її не варто нав’язувати. А 
саме це робила радянська влада. 
Здебільшого тому українці так 
накинулися спочатку на речі на 
кшталт «Besame Mucho», а по-
тім і на низькопробну попсу.  
Й ідіотське переслідування, коли 
за згадану пісню могли посадити 
у в’язницю, прирівнюючи це до  
морального розкладання, тільки 
погіршувало ситуацію.

В останні десятиріччя 
поп-музика захопила все. 
Зрозуміло, потрібна будь-яка му-
зика, і для всього має бути своє 
місце. Тобто якщо ти прийшов в 
стриптиз-бар, то тобі явно не по-
трібен Брамс. Зрештою, я й сам 
свого часу чимало і пограв, і на-
писав розважальних творів для 
естрадних, як тоді казали, колек-

тивів. Однак 90%, якщо не 
більше, того, що зараз назива-
ється шоу-бізнесом, – це відвер-
тий кіч, та ще й плагіат. Надто ба-
гато непрофесіоналізму з’явилося 
в цій галузі останнім часом. Ну й 
очевидний жорсткий перекіс у 
бік примітиву, бо якщо людині 
хочеться подумати над сенсом 
життя чи якимись складними пи-
таннями, то Брамс їй явно пасува-
тиме більше. Це багато в чому гра 
на пониження з боку музичної ін-
дустрії, тобто людей свідомо году-
ють неякісним продуктом, при 
цьому запевняючи, що так і має 
бути. Менше інтелектуальних за-
трат – більше грошей. Хоча, як 
мені здається, слухач уже почи-
нає втомлюватися від цього і по-
вертається в бік серйознішої та 
якіснішої музики. Наведу при-
клад музичного фестивалю Kyiv 
Music Fest (Мирослав Скорик є 
його художнім керівником. – 
Ред.): із кожним роком людей 
приходить дедалі більше, зали 
переповнені, й там дуже багато 
молоді. Тож нинішня примітив-
ність не є природною і за нор-
мального впливу цілком мине.

Електронна музика, що 
стрімко набуває популяр-
ності, оперує не мелодіями, а 
звуками. Тобто це не так му-
зика, як сонористика, спеціально, 
іноді навіть майстерно дібрана су-
купність шумів. На мою думку, 
ґрунтуючись на такому, написати 
серйозний твір не можна. Проте 
кожному своє, звичайно. Все 
одно в рідній мені симфонічній 
музиці живий звук живих інстру-
ментів найкращий. Але елек-
трон ні замінники тепер так 
якісно їх імітують, що для тієї са-
мої поп-музики вони навіть бажа-
ніші, адже потрібно витрачати 
набагато менше ресурсів. 

Нинішня ситуація в му-
зиці нагадує мені XVIII сто-
ліття. І за багатьма зовнішніми, і 
за внутрішніми ознаками. Так 
само важко вижити композито-
рові та музикантові без підтримки 
багатих покровителів, так само іс-
нує певний застій і брак імен. 
Адже зараз я не можу назвати 
справді великих композиторів. 
Більшість тих, кого ми вважаємо 
еталонами, насправді ними не є. 
Але, цілком можливо, десь уже 
визріває новий Бах чи навіть уже 
написав свої роботи, але вони 
поки що нікому не відомі. 
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табу зайві 

виставка «Рай: Любов. Віра. Надія» чи не 
найвідомішого австрійського режисера 
сучасності Ульріха Зайдля працює в 

межах кінофестивалю «Молодість» і присвя-
чена його найновішій кінотрилогії «Рай». Цей 
режисер – водночас і провокатор, і гуманіст. 
Архіваріус маленьких людських трагедій і при-
хильник незагримованих облич, у трьох філь-
мах із циклу «Рай» він впритул розглядає жі-
ночу сексуальність, духовність та фізичність. 
Кожна стрічка трилогії оповідає історію однієї з 
жінок, об’єднаних родинними зв’язками. Дія 
фільму «Рай: Любов» (2012) розгортається на 
пляжах Кенії, де 50-річна австрійка Тереза 
проводить відпустку як секс-туристка. У другій 
частині трилогії «Рай: Віра» (2012) сестра Те-
рези Анна-Марія присвячує себе місіонер-
ському служінню Ісусу, але разом із тим воює зі 
своїм чоловіком – інвалідом і мусульманином. 
«Рай: Надія» (2013) – історія про перебування 
13-річної Мелані в молодіжному таборі для 
схуднення, доки її матір подорожує Кенією, а 
тітка проповідує. Саму трилогію можна поба-
чити на МКФ «Молодість» у межах першої у 
світі повної ретроспективи режисера. 

Незручні теми, невигідні ракурси, не-
прихована правда. Ульріх Зайдль показує 
те, що викликає в людей сором, та чомусь 

аж ніяк не глузує з цього. Навпаки, дає 
приватній правді право на існування, та-
ким чином порушуючи перед глядачем 
питання: а що таке взагалі сором? Звідки 
він береться? Що змушує нас приховувати 
пошуки задоволення, почуватися безпо-
радними, жалюгідними, смішними? Ви-
ставка «Рай: Любов. Віра. Надія» – це, по 
суті, колекція кадрів із фільмів Зайдлевої 
трилогії. За словами автора, він волів про-
експериментувати: чи зможуть застиглі 
знімки оповідати історії так само, як і його 
кіно, адже австрієць уславився своїми ста-
тичними сценами зі збалансованою, 
практично живописною композицією.  

42 фотографії в «Мистецькому Арсеналі» 
– це щось середнє між сімейним альбо-
мом та химерною постановочною зйом-
кою. І хоча виставка не рекомендована ді-
тям до 16 років, вона аж ніяк не є порно-
графічною ані в прямому, ані в перенос-
ному сенсі. Це дослідження стосунків пе-
ресічної, неглянцевої людини з власним 
тілом, розумом і душею, за імпульсом по-
дібне до радикального перформансу, 
приміром, Марини Абрамович. Персо-
нажі Зайдля реальні у своєму безапеля-
ційному протиставленні тим медіа-
конструктам, яких нам пропонують сьо-
годні вважати людьми. 

Збірка подорожніх нарисів Володимира 
Панченка «Сонячний годинник» має 
підзаголовок «Книга пілігрима». Це пу-

тівник для мандрівників із фантазією. Тут 
ідеться про речі, до яких меморіальні дошки, 
палаци, руїни, закинуті та доглянуті могили 
є лише доповненням. Контекст, дискурс, 
душа – їх називають по-різному. Саме на 
цьому аспекті намагається зосередитися 
автор, мінімізуючи описи ландшафтів і му-
зейних експонатів на користь історичних 
екскурсів. 

Під обкладинкою щедро ілюстрованого 
«Сонячного годинника» 
зібрано 24 розповіді про 
різні місцини України, 
часто забуті всіма, окрім 
фахівців та фанатиків. 
Рідний Болехів Наталії Ко-
бринської, занедбана са-
диба Костомарова та 
Аліни Крагельської, мо-
гила Павла Чубинського в 
Борисполі, Музей Анни 
Ахматової на Хмельнич-
чині. Заїжджий турист 
впорається з кожною ло-
кацією за кілька годин, 
допитливий затримається 

і розпитає місцевих про незнані дрібнички. У 
кожному містечку чи селі є диваки, готові роз-
повісти безліч легенд про довколишні ціка-
винки. А в обробці автора усні оповіді набу-
вають нового забарвлення в поєднанні з ар-
хівними матеріалами.

Географія, таким чином, стає лише при-
водом. Це точка в просторі, який залиша-
ється незмінно окресленим, коли автор «Со-
нячного годинника» розкручує нитку часу. 
Вдячний читач, потрапивши коли-небудь до 
Качанівки мецената Тарновського чи Коно-
нівки Євгена Чикаленка, уже не зможе бай-

дуже прогулюватися вули-
цями. Уяву вимкнути 
складно, а отже, реконстру-
йовані в книжці картини 
минулого постануть перед 
очима як оптична ілюзія ча-
рівного ліхтаря. Приміром, 
Ржищів – мала батьківщина 
Ліни Костенко. Від батьків-
ського обійстя залишилися 
лише льох та руїни старої 
хати. Але в нарисі, присвя-
ченому цій місцині, автор 
відтворює атмосферу ди-
тинства поетки, розповідає 
про її діда й бабу, їхні 

звички та характери. І от уже закинута са-
диба, яких тисячі, повертається до часів свого 
розквіту, перетворюється на родинне гніздо, 
де мала Ліна читала Брема, де осліпла баба, 
«схожа на Хуррем», причісуючись, просила 
онуку подивитися замість неї в дзеркало: чи 
гребінь до лиця. І такими історіями повниться 
«Сонячний годинник»: тут є про Карпенка-
Карого та його родину, про Максимовича, 
про Шевченка, про першого українського 
письменника-лікаря Степана Руданського, 
про любовний трикутник Михайла Коцюбин-
ського і про звичайного хлопчика Володю, 
який випадково знайшов знаменитий Гло-
доський скарб. 

Літературно-історичні мандрівки профе-
сора Панченка – це лектура для широкої  
аудиторії. Доступна форма викладу здатна 
захопити пересічного читача, а фахівці відна-
йдуть тут деталі, які не зафіксовані в наукових 
монографіях. Багато хто відкриє для себе нові 
імена або навіть цілий шар культури: україн-
ське ХІХ століття. Цей, як переконує шкільна 
програма, нудний час насправді постає до-
бою, коли амбітним письменникам допома-
гали успішні господарники-поміщики, зая-
вили про себе перші феміністки, а про любов 
навчилися говорити трохи відвертіше, хоч і не 
всім це припало до душі. 

літературний путівник

виставка триватиме до 27 жовтня
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українське кіно нарешті виходить не лише на 
широкі екрани вдома, а й починає освоювати 
території міжнародних фестивалів, нерідко 

доволі успішно. У виробництві перебуває дебютний 
повнометражний фільм Мирослава Слабошпиць-
кого «Плем’я», який нещодавно був представлений 
на кіноринку кінофестивалю класу «А» у Варшаві, 
тоді як «Зелена кофта» (на фото) Володимира Ти-
хого стала учасницею конкурсної програми цієї 
імпрези. Раніше соціальна стрічка Тихого вже по-
трапляла на конкурс іншого фестивалю, також 
класу «А» у Сан-Себастьяні. На іншому кінофорумі, 
у Багдаді, було названо найкращим фільм Ігоря По-
дольчака «Delirium». А «Параджанов» Олени Феті-
сової та Сержа Аведікяна цього року отримав приз 
на Одеському кінофестивалі як найкраща україн-
ська стрічка. «Брати» Вікторії Трофіменко виходять 
на світовий ринок, починаючи фестивальне життя, 
– незабаром продюсери кінокартини оприлюднять 
інформацію про те, де ж відбудеться світова 
прем’єра, і йтиметься про один із найбільших кіно-
фестивалів. Очевидно, що ця робота має чималі 
шанси бути достойно оціненою у світі, адже кри-

тики ще до офіційної презентації охрестили її най-
кращим українським кіно за всі роки незалежності, 
стрічкою, яка впритул наближається до визначення 
«мистецтво».

Ще одна фестивальна удача – фільм «Люби 
мене» Марини Горбач. Створений у копродукції 
України та Туреччини, він спочатку був запрошений 
до конкурсу Монреальського форуму, а потім до кон-
курсу фестивалю в Антальї «Золотий апельсин». І за-
вдячує цим не так творчому, як фінансовому вті-
ленню – зусилля не однієї, а бодай двох країн суттєво 
спрощують реалізацію проекту. Втім, як показує ситу-
ація, це не єдина можливість. Хоча більшість продю-
серів стверджують, що в Україні ніде знайти гроші на 
кіно, режисер Любомир Левицький довів проти-
лежне: обидві свої стрічки, спочатку «Ломбард», а 
потім «Тіні незабутих предків», він зробив коштом 
держави і приватних інвесторів, які не мають інозем-
ного громадянства. І обидва вони в прокаті: «Лом-
бард» вийшов у вересні, а «Тіні…» заплановані на 14 
листопада. І це є прецедентом, дуже обнадійливим 
для наших режисерів та продюсерів, бо показує, що 
кіно в Україні знімають і воно потрапляє до глядача. 

назва альбому «New» 71-річного 
сера Пола МакКартні викликає 
когнітивний дисонанс. А його 

зміст засвідчує прагнення дивитися 
водночас далеко назад і вперед. Утім, 
міжнародний музичний сленг грішить 
однією мовною фігурою: приміром, 
«погано» дорівнює слову «добре» і 
навпаки, тож назву платівки за цією 
іронічною логікою можна прочитати 
як «Old». Проблема в тому, що в біль-
шості фанів МакКартні з гумором не 
все гаразд (чи не тому диск найгірше 
сприйняли саме давні віддані при-
хильники колишнього бітла?). Від 
кожної його платівки вони чекають чо-
гось такого, чого він не дає і ніколи не 
давав: якоїсь смислової маріанської 
глибини, одкровення. А цей альбом 
потребує просто почуття гумору... 

Певно, його мають західні кри-
тики, які незалежно від власного віку 
одностайно добре сприйняли диск. 
Вони навіть забули, що хвалити Мак-
Картні вже якось нехіпово. Тим більше 
багато хто вважає, що йому давно час 
на пенсію. Однак сер Пол спочивати 
на лаврах не збира-
ється. Хоча якось зі-
знався в інтерв’ю, що 
інколи сам думає: 
досить, але щоразу 
відчуває музичний 
голод, прагнення 
зробити щось і сподівання, що наступ-
ного разу зможе краще. Йому це не 
завжди вдавалося, але цього року ви-
йшло справді ліпше, ніж за багато ми-
нулих. Спеціально для охочих відпра-
вити його на пенсію два факти. На-
прикінці 2012-го він виступив з учасни-
ками гурту Nirvana, а під час роз-
крутки нового диска без попереднього 
плану (про це повідомив тільки у 
Twitter) заїхав фурою на Таймс-сквер 
у Нью-Йорку і дав невеличкий імпрові-
зований концерт із новими піснями. 
Наступного дня вже виступав перед 
лише кількома сотнями учнів однієї зі 
шкіл. Це при тому, що в інтернеті 
квитки на його концерт у Чикаго для 
30 тис. глядачів розкупили за 6 хв. 

Мабуть, найвиразнішою піснею 
альбому є заголовна «New» – карко-
ломна, задиркувата... майже клон біт-
лівських «Penny Lane» та «Got To Get 
You Into My Life»: жвавий клавесин, 
молодий рокерський драйв. Це не 
єдина композиція в альбомі, спо-
внена дуже специфічних звуків, мело-
дичних ходів та фішок, які повертають 
тебе до останніх дисків The Beatles і 

ранніх сольних доробків МакКартні & 
Wings початку 1970-х. І таке вже на-
вряд чи можна назвати самоповто-
рами – то повноцінна стилізація, сві-
доме повернення до чогось важли-
вого. Але водночас «New» в останню 
чергу назвеш ретро-доробком.

Коли вперше слухаєш платівку, від-
бувається певний розрив шаблону: це 
не те, чого чекаєш від старого всім зна-
йомого МакКартні. Тут жорсткий гітар-
ний рокешник і сучасне, щільне зву-
чання. Перша пісня «Save Us» нагадує 
гаражний рок останніх років десяти, в 
інших треках є свої сучасні та доісто-
ричні складові – від південного блюз-
року до електроніки (не в клубному ро-
зумінні). Фінальна пісня «Scared», ви-
конана лише під рояль, – один із най-
кращих зразків МакКартні всіх часів. Є 
й дві майже бардівські гітарні балади, 
де основну увагу привертає текст. Ні, 
сер Пол ніколи не був філософом. І 
хоча деякі фрази спершу викликають 
посмішку (на кшталт «ну скільки можна 
гратися в підлітка?»), потім починаєш 
йому співчувати, бо МакКартні – це не 

пам’ятник і не статус, 
а звичайна вразлива 
людина, яка не бо-
їться співати про якісь 
острахи (зокрема, 
кар’єрні) та банальні 
радості. Вірити йому 

чи ні – інтимна справа кожного з нас. 
Нещодавно він зазначив, що відчуття 
незахищеності й того, як хтось дихає 
тобі в спину, – то дуже хороша мотива-
ція для творчості...

Своїм звучанням диск великою мі-
рою завдячує не так самому серу Полу 
з його прагненням перевершити себе, 
як чотирьом зовсім різним, утім, ви-
знаним продюсерам. Марк Ронсон, 
Ітан Джонс, Пол Епворт – кожен підій-
шов до «своїх» пісень по-своєму, а 
більшість зробив виконавчий продю-
сер Джайлз Мартін (так-так, син того 
самого Джорджа Мартіна, одного з 
найвидатніших продюсерів ХХ сто-
ліття, який створив звучання The 
Beatles). Відомий та визнаний у рок-
колах і не тільки Джайлз не лише від-
чуває сера Пола, так би мовити, гене-
тично, а ще й працював над ремік-
сами бітлівських пісень для театраль-
ного проекту «Love» (для Cirque du 
Soliel) і займався «Антологією The 
Beatles». Саме під його орудою сер 
Пол заспівав найменш бітлівські за 
звучанням, проте найбільш маккарт-
нівські за духом пісні з альбому.

гумор сера пола
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автори:  
олександр 
дмитрієв, 

 неллі вернер

Фото авторів 

їсти, полювати, пливти
Тиждень пройшов контрастними маршрутами країни, жителі якої 
почуваються одними з найщасливіших на планеті*

в 
уяві більшості українців 
В’єтнам досі постає після-
воєнною країною – дикою, 
необжитою. Але насправді 

республіка цивілізована і 
швидко рухається вперед. Скрізь 
помітні ознаки розвитку: ново-
будови, хмарочоси, дорогі авто.

Зранку – Зарядка,  
в оБід – сон
Ханой – одне з найбільших міст 
світу, його населення майже  
7 млн осіб. Більш ніж тисяча ро-
ків історії наділили столицю 
В’єтнаму надзвичайною атмо-
сферою. У першій половині ми-
нулого століття саме тут була 
столиця Індокитайського Союзу 
– французької колонії, до складу 
якої входили також сусідні Кам-
боджа й Лаос. На згадку з тих ча-
сів, місто прикрашає так званий 
старий квартал, дуже європей-
ський за своєю архітектурою. 
Витончені дво-триповерхові бу-
динки, вузенькі торгові вулиці, 
назви яких свідчать про ко-
лишню спеціалізацію: на Мідній 
були крамниці начиння з відпо-
відного металу, на Капелюшній 
продавали виключно головні 
убори... Нині власникам магази-
нів не треба дотримуватися за-
даного назвою напряму діяль-
ності, втім, дехто з них це ро-
бить, підтримуючи історичний 

дух міста. Назва Ханой перекла-
дається як «місто поміж озер». 
Це також не випадково: у межах 
столиці багато природних во-
дойм, оточених пишними пар-
ками. Найвідоміше з них – озеро 
Поверненого Меча – розділяє 
адміністративну й торговельну 
частини сучасного Ханоя. Сюди 
ж таки прямують тисячі жителів 
для виконання щоденного ран-
кового ритуалу.

День кожного ханойця почи-
нається із зарядки. Вже від 5:30 
люди дістаються центру міста, 
щоб зробити власний комплекс 
вправ або просто потанцювати. 
Поблизу плеса збирається кіль-
катисячний натовп – від дітей до 
пенсіонерів. Окрім площі біля 
озера, тренування відбуваються 
в парках та скверах. Масове захо-
плення спортом дає результати: 
зустріти товстого в’єтнамця 
практично нереально.

Після зарядки, приблизно 
від сьомої до восьмої ранку, на 
тому самому місці триває сніда-
нок. Навколо озера розгорта-
ється величезна їдальня: один за 
одним з’являються пластикові 
стільці й столики, на яких – тра-
диційний суп фо-бо на м’ясному 
бульйоні з додаванням лок-
шини, пророслих бобів та зелені. 
Більшість ханойців снідає саме 
так, просто неба, не маючи по-

треби готувати вдома: вуличний 
фо-бо дешевий і смачний. 
Ближче до початку робочого дня 
імпровізовані кафешки зника-
ють, повертаючи запозичений 
простір крамницям і навіть 
лакшері-бутикам. Робочий день 
місцевого «офісного планктону» 
починається о 9:00 і закінчу-
ється о 17:00–18:00, але нео-
дмінно переривається на обідній 
сон. В офісах є розкладачки, 
дехто споруджує собі диван зі 
стільців, інші сплять на столах. 
В’єтнамці – народ без комплек-
сів. Якщо сієста застала вас у до-
розі, будьте готові до того, що во-
дій мототаксі припаркується й 
захропе просто за кермом.

лóви на щурів та вугрів
Вогкість і сонце – ознаки 
дельти Меконгу (найбільшої 
річки Південно-Східної Азії), 
широчезної, розлитої на дев’ять 
рукавів та безліч проток, 
з’єднаних між собою каналами. 
Тут-таки стоять на палях бу-
динки селян. Люди можуть ри-
балити або прати, не виходячи 
з подвір’я. Щоранку до берегів 
пристає плавучий ринок. 
В’єтнамці не тільки торгують, а 
й живуть на цих човнах цілими 
родинами: одна невеличка кім-
ната посередині, решта – товар: 
овочі, фрукти.

* За даними 
дослідження Happy 

Planet Index
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Із місцевої екзо-
тики варто 
спробувати ду-
ріан. Велика ко-
люча куля, 
схожа зовні на 
каш тан, смер-
дить, як каналі-
зація, а на смак 
нагадує вишу-
каний кремо-
вий десерт.

Одна з найцікавіших місце-
вих атракцій – полювання на 
щурів. Розвідавши, де є на полях 
нірки, мешканці їх просто вико-
пують, а потім підсмажують на 
решітці і їдять – звичайне таке 
барбекю з тушок польових гри-
зунів (не плутати зі смітнико-
вими!). Ще одна екзотична тра-
диція – лови вугрів на рисовому 
полі. Прадавній метод полягає у 
використанні бамбукової па-
лиці, порожнину якої з одного 
кінця закорковано, а на другому 
залишено отвір, куди має за-
лізти вугор. Змієподібна риба по-
взе на приманку – невеличку 
мишу – й потрапляє в пастку.

Узагалі в’єтнамці, як і їхні 
сусіди-китайці, їдять усе, що лі-
тає, окрім літаків, усе, що повзає, 
окрім танків, і все, що плаває, 
окрім кораблів. Ми не раз пере-
конались у правдивості цього 
прислів’я. В дельті є дуже коло-
ритний базар, де продають жи-
вих щурів, змій, жаб, гусениць  
поруч зі звичайною рибою та мо-
репродуктами. Усе насправді де-
шево, але торг дуже доречний: 
місцеві навмисно завищують ре-
альну ціну десь утричі. 

Хмарочоси на слонаХ
Хошимін – бізнес-столиця, ве-
личезний мегаполіс. Потрапля-
ючи сюди, відразу дивуєшся 
кількості мопедів на дорогах: 
їх набагато більше, ніж авто-
мобілів. Пішохідних переходів 
майже немає, але перетнути ву-
лицю зовсім не складно: досить 
зробити крок із бордюру на до-
рогу, піднявши руку назустріч 
транспорту. Зважаючи на потік, 
мопедисти розганяються лише 
до 30–40 км/год. Побачивши пі-

шохода, вони його просто 
об’їжджають. 

Фасади будівель центральної 
частини міста, в якій через зага-
зованість розташовані ви-
ключно офіси, екстремально 
вузькі: лише кілька метрів за-
вширшки, а самі будинки мо-
жуть простягатися на кількасот 
метрів углиб. Це пов’язано з вар-
тістю оренди землі: що ближче 
до проїжджої частини, то до-
рожче. Величезні офісні хмаро-
чоси ніби вийшли з голлівуд-
ського кіно. Варто залізти на дах 
однієї з таких «башт» (деякі з 
них обладнані оглядовими май-
данчиками; ціна задоволення 
$10) – і Хошимін як на долоні. 
Поміж багатьох розваг туристам 
пропонують чи не всі наявні 
види масажу. Але будьте уважні. 
Хоча проституція у В’єтнамі за-
боронена законом, масажні са-
лони й перукарні часто є прихо-
ваними борделями. Легко відріз-
нити, де пропонують звичайні 
послуги, а де  ні: в сумнівних за-
кладах уже на вході стоять 
яскраво нафарбовані дівчата в 
коротеньких спідницях.

Житлові квартали, спальні 
райони простягаються ближче 
до околиць міста. У В’єтнамі 
бідні й багаті мешкають поруч. 
По один бік паркану можуть 
стояти елітні новобудови, по 
другий – житло дешевше й без 
охорони. Це не єдине поєд-
нання контрастів: мегаполіс 
буркотить сучасним життям, а в 
селищах біля Хошиміна місцеві 
досі практикують полювання на 
слонів. Щоб спіймати звіра, по-
трібні троє вершників: один на-
кидає петлю, подібну до терно-
вого вінка, слоненятові на шию, 

інші двоє оточують тварину й 
зупиняють, унеможливлюючи 
спротив. Здобич не вбивають, а 
приводять до селища, щоб при-
ручити.

дві тисячі островів
Сапá – міcто на півночі країни в 
оточенні гірського масиву з над-
звичайними краєвидами. На-
вколо – поселення, де люди досі 
мешкають племенами. Ці го-
ряни не схожі на решту 
в’єтнамців: ходять у національ-
ному одязі, в кожного племені 
свій костюм. Здебільшого виро-
щують рис, тому в Сапа, як і в 
дельті Меконгу, можна побачити 
рисові тераси й затоплені поля. 
Дикунів як таких уже немає. Ци-
вілізація тут у розквіті: побудо-
вані дороги, є електрика й теле-
бачення. Втім, їжу аборигени го-
тують старим способом: у вели-
чезному приміщенні з високими 
стелями просто на підлозі своєї 
хати розводять вогонь.

Бухта Халонг у північно-
східній частині країни справед-
ливо вважається одним із най-
гарніших місць у світі. Серед 
морської гладіні розсипані дві 
тисячі островів, здебільшого 
вапнякових за походженням. Де-
які з них заселені, інші безлюдні. 
Близько півтори тисячі рибалок 
та їхніх родин мешкають у чоти-
рьох плавучих селищах поміж 
скель. Тутешні будинки, школи 
й магазини стоять на понтонах із 
пінопласту та бочок. Мандру-
вати в цих місцях найкраще спе-
ціальними кораблями-готелями 
впродовж двох-трьох днів, зупи-
няючись на островах та біля чу-
дернацьких печер у скелях серед 
води. 

Міжнародні  
телефонні розмови  

 з В'єтнаму              
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0.55/хв, 
вхідний –

$0/хв
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відгук народного депутата володимира 
яворівського на статтю володимира 
василенка «генеза і мета спецоперації проти 
української мови» у тижні, № 23/2013

У нашій новітній історії все важливе: хто з усіх 
сил боровся і хто проголошував відновлення 
Української держави, хто підло зраджував 
Україну, стаючи тушками, хто відсиджувався 
в кущах чи на печі. Не варто все це залишати 
історикам, заплутаються і змішають грішне з 
праведним.
Я читаю кожен номер тижня, захоплююся 
одвагою редакції і редактора. І раптом читаю 
в № 23 за цей рік статтю, де перебіг прийняття 
зловісного закону Колесніченка – Ківалова 
«Про засади державної мовної політики» 
настільки спотворено, що важко повірити, що 
це сторінки демократичного, патріотичного 
журналу. Зокрема, звинувачено у «зраді» 
мене та Комітет з питань культури і духовності, 
який я очолював. Розставляю все на свої місця 
на підставі документів і фактів.
Суть Європейської мовної хартії, яку по-
шулерському використали наші яничари для 
прикриття мовного закону, проста і зрозуміла: 
зберегти мовне багатоманіття Європи, не 
дати загинути жодній із маловживаних мов. 
Країна, що ратифіковує хартію, бере на себе 
зобов’язання зберегти їх. Так, в Україні таки 
є загрожувані мови: кримськотатарська, 
караїмська, кримчацька, гагаузька, ромська 
(закарпатська говірка), ідиш… Раптом 
появляється проект закону Колесніченка – 
Ківалова. Надходить до нашого комітету. 

Перед цим нам вдалося «поховати» перший 
замах на 10-ту статтю Конституції (автори: 
Колесніченко, Симоненко, Гриневецький). 
Атака була лобовою: давай другу державну 
мову, яку обіцяв Янукович на виборах! 
Зрозуміло яку.
Зізнаюся: я свідомо затримував цей 
провокаційний проект у комітеті майже рік, 
розіславши його на всі можливі юридичні 
експертизи, в тому числі до Венеціанської 
комісії, до ОБСЄ, Ради Європи. Звідусіль 
ми отримали негативні експертні оцінки. 
Більшістю наших голосів проект визнано 
неконституційним і провокаційним. Це не 
завадило всупереч Регламенту ВРУ протягти 
проект у першому читанні. Далі провели 
комітетські слухання за участю мовознавців, 
юристів, дипломатів, нардепів. Рішення за 
результатом слухань було одностайним: 
«Закон не можна виносити на друге читання 
як антиконституційний, антиукраїнський 
та антидержавний». Остання барикада: 
цивілізувати закон поправками до другого 
читання! Внесли 2054 поправки, щоб 
«вирівняти» цього покруча.
В останній день весняно-літньої сесії, без 
рішення погоджувальної ради, в порушення 
Регламенту ВРУ комуніст А. Мартинюк (за 
домовленістю з регіоналами) нахабно і 
швидко ставить на голосування проект цього 
закону, прийнятого в першому читанні. Без 
рішення комітету, без розгляду 2054 поправок 
народних депутатів, без порівняльної таблиці. 
Регіонали, комуністи і тушки, до яких пристав 
«професійний націоналіст» П. Мовчан, тупо 

прийняли цю провокаційну писанину як закон.
Прийняли рішення, що ні я, ні голова 
секретаріату не поставлять свої підписи на 
цьому «законі в законі», який прийнято на 
всіх стадіях з дуже грубими, протиправними 
порушеннями. У той самий день сесія 
закрилася.  
Всі нардепи пішли у відпустку. Всі без винятку.
Що відбувається далі? Пані Богословська (за 
квотою ПР вважалася першим заступником 
голови комітету, хоча побувала тільки на 
одному засіданні за все скликання), будучи 
в офіційний відпустці, візує від імені комітету 
«прийнятий закон».
Литвин, перебуваючи вже у відпустці, забуває 
про свою обіцянку, що він за жодних обставин 
не підпише цього закону, визнає своїм 
підписом нелегітимний підпис Богословської, 
остаточно ставши символом хрестоматійної 
безпринципності.
Отож в Україні діє незаконний закон, 
сфальшований від народження до… смерті. 
P. S.: Відразу після виборів до ВР група 
опозиціонерів Володимир Яворівський, 
Марія Матіос, Ірина Фаріон, Володимир 
Бондаренко, Андрій Іллєнко із колосальною 
юридичною допомогою Сергія Головатого 
підготували і зареєстрували перший в 
Україні всеохопний і педантичний закон про 
функціонування державної мови в усіх галузях 
державного та публічного буття (реєстр.  
№ 1233 від 10.01.2013 р.).

відгук публікується зі скороченням. повну 
версію можна прочитати на tyzhden.ua 

Богдан Буткевич оксана Хмельовська

миШача 
люБов

БіБліотека-ХХі БеЗ 
ескапіЗму  

З дитинства відчував сим-
патію до мишей. Ніколи не ро-
зумів, чому цих милих гризу-
нів так бояться деякі жінки й 
навіть чоловіки. Однак ниніш-
ньої осені, мабуть, у передчутті 
обіцяної синоптиками ано-
мально холодної зими миші 
ринули до будинків. Я живу на 
першому поверсі, а ЖЕКи за-
кидають підвали протимиша-
чою отрутою. Тож усі ці напів-
живі істотки тепер лізуть по-
мирати до моєї ванни, по-
ближче до води. Ситуацію 
ускладнює те, що в мене є кіт, 
який відчуває до гризунів ціл-
ком природну цікавість і, бо-
ронь Боже, вкусить їхні отру-
єні тільця. Щось моя любов до 
мишок трошки згасла. 

Євгенія Шидловська

У сучасній українській кни-
гозбірні для читача найважли-
віший не безплатний WiFi, па-
роль до якого зазвичай чомусь 
не знає жоден бібліотекар. Не 
швидкість оброблення замов-
лення і повідомлення про це 
через інтернет – для таких 
кардинальних змін потрібні 
роки. Не підшивки найвпливо-
віших наукових журналів 
світу. І навіть не наявність усієї 
книжкової спадщини в елек-
тронному форматі. Адже коли 
в осінньо-зимовий період у чи-
тачів замерзають пальці під 
час гортання книжок, а заку-
тані бібліотекарки розводять 
руками, найважливішим зали-
шається банальне опалення 
приміщень. 

Однією зі спеціальних по-
дій цьогорічного кінофести-
валю «Молодість» був ав-
стрійський фільм україн-
ського режисера Юрія Речин-
ського «Хворісукалюди», вже 
відзначений на фестивалі в 
Сараєві. Ця стрічка зібрала 
повну залу глядачів, попри те 
що поряд демонструвалася 
румунська, яка отримала «Зо-
лотого ведмедя» в Берліні.  
Я була дуже здивована, що до-
кументальна робота про 
одеських безпритульних дітей 
і дорослих, чиє життя пока-
зано вкрай відверто, зібрала 
стільки людей. Невже кіно 
про українську реальність стає 
цікавим і потрібним нам са-
мим? 

Зворотний Зв’яЗок 

:)
Нинішньої 
осені, ма-
буть, у перед-
чутті обіцяної 
синоптика-
ми аномаль-
но холодної 
зими миші 
ринули до бу-
динків
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