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 Факти тижня 
Сепаратисти «ЛНР» і «ДНР» оголоси-
ли про об’єднання в «Новоросію». Втім, 
чвари між лідерами проросійських бо-
йовиків ставлять під сумнів можливість 
пов ноцінної співпраці між ними

Прокуратура Києва порушила спра-
ви проти Портнова й Лукаш. Колиш-
ніх заступника глави АП та міністра 
юстиції підозрюють у перевищенні 
службових повноважень та недбалості

Заворушення в Абхазії. Місцева опо-
зиція почала захоплювати адміністра-
тивні будівлі. Повстання спрямоване 
проти правлячої верхівки, яку звинува-
чують у авторитаризмі й корупції

зидента все ж не палає бажанням 
залишитися в історії як людина, 
за чийого керування країною 
було втрачено Крим і Донбас, ска-
зати наразі важко.  

Однак не можна відкидати й 
безумовний величезний прогрес 
у силовому блоці. Нехай повільно, 
зі скрипом, жертвами, але армія, 
СБУ, МВС вчаться воювати, пере-
ходять зі звичних мирних рейок 
розпилювання бюджету та роз-
крадання державного майна на 
військовий стан. Зростає вишкіл 
особового складу, не так швидко, 
як хотілося б, але відбувається ро-
тація керівництва, поліпшується 
матеріально-технічний стан бо-
йових частин, триває перекидан-
 ня на Схід найбільш боєздатних 
з’єднань та озброєнь. І головне – у 
більшості солдатів, що воюють на 
Донбасі, нарешті з’я   ви  лася най-
могутніша мотивація до бою – 
помста за вбитих. Як твердять бу-
валі військові, саме коли в бійців 
зникають фальшивий ура-пат ріо-
тизм та перше бажання бігти в 
атаку, натомість з’являються бу-
денне відчуття виконання свого 

26 
травня розпочалася 
чергова активна фа -
за АТО. Після спроби 
терористів у Донець-

 ку захопити аеропорт українські 
військові з допомогою авіації та 
армійського спецназу розбили бо-
йовиків вщент. Вбито, за різними 
даними, від 50 до 100 терористів, 
летовище хоч і постраждало, але 
повністю під контролем Зброй-
них сил. Останні нарешті стали 
намагатися проводити свої опера-
ції та нав’язувати власний «поря-
док денний», а не просто по факту 
реагувати на дії бойовиків. Екс-
перти пов’язують цю метамор-
фозу не так із появою нового пре-
зидента, який до того ж ще не за-
ступив на посаду, як із тим, що на-
решті з Києва, від тимчасової 
влади, надійшла чітка й зрозу-
міла команда «винищувати сепа-
ратизм». Своєю чергою, терорис-
 ти збентежені таким різким і рі-
шучим кроком нашої армії, але 
ще геть не зломлені. Тим більше 
що найслабші ланки АТО на 
Сході й далі залишаються: діря-
вий кордон, погане забезпечен  ня 

АТО, АТО…  
Йдуть солдати

та «паркетні генерали» в коман-
дуванні. І головна стратегічна 
проблема – нерозуміння, що ро-
бити зі Сходом далі, після ймовір-
ної перемоги у відкритому зброй-
ному протистоянні. 

Як тільки стало відомо, що ви-
бори президента 25 травня не 
просто відбулися, а що на них на-
віть вимальовується переможець 
у першому ж турі, антитерорис-
тична операція на Сході країни 
різко активізувалася. Не пов’я  за-
 ти ці дві події просто неможливо. 
Хоч як крути, але військові – це 
люди, які люблять тверду руку та 
чіткий наказ. Тому перемога Пе-
тра Порошенка, зрозуміло, впли-
нула на стратегів із Генерального 
штабу, які вирішили показати, 
що є ще порох у порохівницях. 
Але не варто забувати, що реаль-
ним главою держави залиша-
ється Олександр Турчинов. І, як 
твердять джерела Тижня, саме 
від нього нарешті надійшла ко-
манда працювати посправж-
ньому. Чи це пов’язано знову-
таки з успішно проведеними ви-
борами, чи з тим, що сам в. о. пре-

Автор:  
Богдан 

Буткевич

Українські силовики стали 
діяти рішучіше. Але цього 
недостатньо для перемоги
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На Донеччині сепара-
тисти вдруге викрали 
членів місії ОБСЄ. В по-
лон потрапили четверо 
громадян країн ЄС

Під час нападу сепара-
тистів на військову ко-
лону 51-ї механізованої 
бригади загинули  
17 військовослужбовців

обов’язку та необхідність воювати 
«за себе й того хлопця», який уже 
не з нами, тоді армія приходить у 
потрібний тонус. 

І нехай ініціаторами бойови-
ська в донецькому аеропорту були 
не українські військові, а самі те-
рористи, що намагалися захопити 
стратегічний об’єкт, реакція сило-
виків не може не тішити. По банд-
формуванням так званої ДНР від-
працювали, на подив, дуже жор-
стко і безкомпромісно: спочатку 
військова авіація завдала ракет-
ного удару, а далі у справу всту-
пив армійський спецназ із Кіро-
вограда, який ефектно закінчив 
розгром знищенням двох КамА-
Зів із терористами, що втікали. 
Наступного дня приємні несподі-
ванки не припинилися: українсь-
 ка авіація завдала ракетно-бом-
бового удару по тренувальному 
табору бойовиків «Ясині» в Ан-
трацитівському районі Луган-
ської області. Це взагалі перший 
випадок використання авіації да-
леко за лінією фронту, так би мо-
вити. Паралельно ЗСУ взяли в 
щільне кільце Донецьк і взагалі 
потихеньку, але здійснюють на-
ступ на позиції сепаратистів. 

Але водночас щодня через 
кордон за сприяння російських 
спецслужб і, подейкують, при-
кордонників просочуються нові 
й нові партії бойовиків та зброї. 
Так, останнім часом РФ коригує 
їхній контингент – тепер там не-
має прямих агентів ГРУ та ФСБ, 
натомість у хід ідуть, мовою ге-
бешників, так звані консерви, 
тобто добровольці, якими не при-
кро пожертвувати, «розконсерву-
вати». Плюс Росія поступово від-
водить війська від кордону, що-
правда, залишаючи там усі тилові 
та розвідувальні підрозділи, що 
означає, що за потреби вони мит-
тєво зможуть туди повернутися.  

Додамо до цього неузгодже-
ність дій керівництва АТО з Дер-
жавною прикордонною служ-
бою, яка до того ж просто непри-
стосована до бойових дій, адже 
зазвичай знешкоджує контра-
бандистів і нелегальних мігран-
тів поодинці. 

Але найгірше зовсім не це. 
Зачистити Донецьк, Маріуполь 
і навіть Луганськ із Рубіжним 
не є непосильним завданням. 
Ще кіль  ка узгоджених операцій 
армії та МВС, чітке прикриття 
кордону, знищення опорних 
баз терористів – і все буде в 
нормі. Так, найгірше очікується 
в трикутнику Слов’янськ – Кра-
маторськ – Красний Лиман, де 
поруч кордон трьох областей і 
державний, а ще й «зеленка», 
якою бойовики і потраплять 
туди. Але й там за розумної 
концентрації сил та чіткого 
планування все реально. 

Та проблема не так у військо-
вій перемозі, як у тому, що після 
неї Україні доведеться ма ти спра-
 ву щонайменше з частиною не 
просто нелояльних, а вороже на-
лаштованих до всього українсь -
кого тамтешніх мешканців, ко-
жен із яких до того ж матиме осо-
бисті рахунки до Украї  ни: вбитий 
або ув’язнений син, брат, сват бу-
дуть надійним гарантом немож-
ливості нормальної інтеграції цих 
людей до українського проекту.

Цілком зрозуміло, що голов-
 на мета України в цій війні – 
душі та розуми мешканців Дон-
басу. І ось тут виникає найбільша 
проблема. Адже треба усвідомлю-
вати, що люди, на подвір’ї в ко-
трих бігають кавказці зі зброєю і 
котрі бояться відпускати дітей на 
вулицю й при цьому, як і раніше, 
кажуть: «Нічєво, главноє, чтоби 
бандєровци не прішлі», – це вже 
не проблема Путіна та ФСБ. То 
наша проблема, і нам із нею жи -
ти. Відповідно вже зараз державі, 
громаді, всьому суспільству по-
трібно думати про методи паци-
фікації Донбасу. З одного боку, 
жорстокий і безжальний батіг у 
вигляді контролю спецслужб за 
будь-якими виявами сепаратизму 
чи антидержавної діяльності, а з 
другого – пряник для наступного 
покоління, яке ми маємо нарешті 
виховувати українцями. Інакше 
всі жертви під час АТО, яку час 
нарешті вже назвати повномасш-
табною військовою операцією, бу-
дуть марні. 

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ

У столиці та шести обласних цен-
трах відбулися місцеві вибори.  
У Києві найбільше голосів набрав 
Віталій Кличко, у решті міст пере-
могли здебільшого кандидати від 
демократичних сил

Глави держав і урядів 
країн ЄС погодили  
програму фіндопомоги 
Україні на суму  
€1,6 млрд. 

ЮЛІя ТиМОшЕНКО
змирилась
Другий номер президентських пере-
гонів визнала їх результати відразу 
після оголошення даних екзит-
полів. Екс-прем’єр сказала, що не 
піде в опозицію і серед першочер-
гових завдань назвала ініціативу ре-
ферендуму щодо вступу до НАТО

РІНАТ АхМЕТОВ
в екзилі
Олігарх залишив Донецьк і осів у Ки-
єві «до стабілізації в регіоні». Його 
компанії на Донбасі стримано засу-
джують збройне протистояння

ДАЛя ҐРІБАУСКАЙТЕ
знову на коні
Лідерка Литви перемогла в повтор-
ному турі президентських виборів. 
Це буде друга її каденція на посаді

АНҐЕЛА МЕРКЕЛЬ
не стримує Росію
«Попри напружену обстановку на 
Cході України, Євросоюз нині не ба-
чить необхідності введення нових 
санкцій проти Росії, хоч і не виклю-
чає, що така потреба може виникну-
ти», – заявила канцлер ФРН під час 
неформального саміту лідерів ЄС

МАДЛЕН ОЛБРАЙТ
оцінила
«Треба розуміти, наскільки справді важливими були ці ви-
бори. Багато в чому вони є легітимізацією того, що люди 
робили на Майдані, показуючи своє бажання мати функці-
ональну владу. Найважливіше завдання для нового прези-
дента нині – зібрати уряд, який справді ви-
конає певні обіцянки. А ще серед найваж-
ливішого – ухвалити закон для боротьби 
з корупцією і показати через політику вну-
трішніх реформ, що для України почала-
ся нова ера», – сказала екс-держсекретар 
США в ексклюзивному коментарі Тижню

ПРАЮТ ЧАН-ОЧА
новий диктатор
Після збройного перевороту на чолі Та-
їланду став командувач сухопутних 
військ. Генерал обіцяє згодом замінити 
уряд армійців на тимчасовий цивільний 
і провести вибори (дату не призначено)
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Петровська доба 
Е

поха правління Леонідів 
закінчилася в Україні 
мирною Помаранчевою 
революцією, епоха прав-

ління Вікторів – революцією 
кривавою, на черзі епоха Пе-
тровська, і яким буде її фінал, 
не знає ніхто. Усе тільки почи-
нається.

Чи думав ще рік тому Петро 
Олексійович Порошенко, що 
доля викине його на саму вер-
шину українського суспільства, 

хтозна. Мріяти, може, і мріяв, 
бо таким, як він, годі інакше, 
але, напевно, і в снах пророчих 
такого дива не бачив. Сісти на 
трон непохитного Віктора Фе-
доровича, зрушити якого, зда-
валося, не змогло б і Друге при-
шестя, – це неймовірно. Але 
життя сповнене несподіванок. 
Всемогутній Федорович тепер 
сидить у кролячій норі десь на 
благословенній Ростовщині, 
боячись висунути носа, а його 
місце за лічені дні посяде ін-

ший помазаник, вибраний, хоч 
як це дивно, доброю полови-
ною українського народу під 
гучні сальви гранатометів, 
ПЗРК та іншого мілітарного 
дива. Святе місце порожнім не 
буває…

Усі задатки стати правите-
лем у Порошенка є. Голубої 
крові в ньому, звісно, не зна-
йдеш, але в часи постмодер-
нізму цього пережитку й не по-
трібно. Значима постава, по-

важна хода, манера говорити і, 
основне, погляд людини, яка 
знає собі ціну. Так, він дещо все 
ж таки схожий на голову кол-
госпу чи директора заводу, але 
ж це зовсім не проблема. Лю-
дина, так би мовити, від плуга, 
кому, як не їй, знати всі труд-
нощі та проблеми простих лю-
дей. А втім, уже не один був від 
плуга. Останній узагалі і від 
шапок, і від баланди…

Варто вдаватися в таких ви-
падках до історичних аналогій 

чи ні – питання неоднозначне, 
але хоч-не-хоч спадає на думку 
ще один Пьотр І, який прой-
шовся кривавим плугом по 
українській землі. Звичайно, 
наш Петро Олексійович зовсім 
не їхній Пьотр Алєксєєвіч, 
якого й по батюшці величати 
гидко. Їхній нашому і в служки 
не годиться. Істеричний типок, 
садист, маразматик... Наш Пе-
тро Олексійович – людина по-
важна, глибокоморальна, му-
дра і до того ж дуже любить цу-
керки. Взагалі цукерки – по-
казник. Люди, які мають до них 
сентименти, зазвичай добрі. 
Утім, схожості в цих двох, при-
наймні на перспективу, також 
чимало. Кому, як не Петрові 
Олексійовичу Порошенку, нині 
судилося прочинити для укра-
їнців вікно в Європу. Коли він 
його прочинить – то лишень 
питання часу. В який спосіб – 
приблизно зрозуміло. Хоче він 
це робити чи ні – від нього 
мало залежить. Мусить. Бо 
інакше трон під ним має шанс 
затрястися сильніше, ніж за 
«папєрєдніка». Не оминути на-
шому Петрові й долі будівни-
чого українського флоту. Вихід 
до моря, дякувати Богу, є, а те, 
що на тому виході плаває, гріх і 
кораблями назвати. Тому зака-
чати рукави – і на верфі. А ще 
треба створювати військо, полі-
цію, розвідку, спецслужби і так 
аж до ясел. Без будівництва 
ніяк. А тому, вочевидь, йому 
долею написано стати великим 
будівничим, якщо, звісно, він 
того, сердега, захоче. 

Взагалі Петрові Олексійо-
вичу нині не позаздриш. Очо-
лити весь цей хаос, на який пе-
ретворилася країна, – майже 
подвиг. Важко сказати, чи він 
усвідомлює, за що береться і яку 
ціну треба буде заплатити за 
присутність у підручнику істо-
рії, але відступати вже немає 
куди. Хвиля народної любові, 
підхопивши два десятки таких, 
як він, охочих стати рятівни-
ками нації, викинула на берег 
влади саме його, а тому саме він 
мусить нині все це розгрібати. 

Автор:  
Роман Малко 
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Чому його – на те є багато при-
чин, логічних і алогічних. Але 
будьмо щирі: ніхто нічого осо-
бливого від нього не сподіва-
ється. Просто так трапилося. 
Втома від бардаку і невизначе-
ності, бажання стабільності, 
страх за життя, надії хоч на 
якість позитивні зміни і, зви-
чайно, віра в неможливе, яка, 
попри всю свою абсурдність, 
таки рухає світом. І те, як від-
дано країна прийшла на діль-
ниці, вистоювала черги і зро-
била все, щоб вибрати прези-
дента в першому турі, незважа-
ючи на всілякі численні «але», є 
тільки зайвим підтвердженням 
цього. Хтось казав, що ми нині 
спостерігаємо народження но-
вої української нації, і то правда. 
Люди вибрали Порошенка, зна-
ючи всі його мінуси, лише задля 
того, щоб рухатися далі, не вгру-
заючи по горло в хаос без-
владдя, де ніхто ні за що не хоче 
брати відповідальності. Якби на 
його місці був ще хтось більш-
менш гідний, його також об-
рали б. І гідні в тій зграйці охо-
чих, мабуть, були, тільки от із 
рейтингами на той час у них не 
склалося.

Чому саме Порошенко, а не, 
скажімо, Тимошенко, якій, зда-
валося б, сам Бог велів стати 
українським Гавелом чи Вален-
сою, також зрозуміло. Поки 
Юлія Володимирівна стійко си-
діла у своїй VIP-камері, Петро 
Олексійович маячив перед ка-
мерами телевізійними. Що-
правда, будьмо чесні, не надто 
й піарився. Так, час від часу. 
Поводився доволі гідно, був 
єдиним олігархом, який від-
крито став на бік опозиції, за-
світився на Банковій, за що діс-
тав моральну травму, а його 
син у тому самому місці й фі-
зичну, познайомившись впри-
тул із незаперечними аргумен-
тами собак режиму Віктора 
Федоровича. На Майдані Пе-
тро Олексійович теж був 
своїм, і на відміну від лідерів-
переговірників його можна 
було часто зустріти в доволі не-
безпечних ситуаціях лише з 
двома охоронцями і, схоже, без 
бронежилета. У Крим, до речі, 
коли почалося, також поїхав 
один із небагатьох. Розрулити 
ситуацію не зумів, але злості 
набрався. Сприймати весь цей 
фактаж як хвалебну оду Поро-
шенкові зовсім не варто, але на 

тлі Юлії Володимирівни, яка, 
вийшовши на волю, так і не 
зрозуміла, що відбулося в кра-
їні та як змінився народ, його 
раптова популярність таки ви-
дається зрозумілішою. В сус-
пільстві побутує підозра, що ті, 
хто пережив Майдан, все ж 
таки, мабуть, стали іншими по-
рівняно з тими, кому з цим 
трохи не пощастило. Що також 
можна брати до уваги.

Насправді Петро Олексійо-
вич аж ніяк не та фігура, на яку 
українцям варто покладати всі 
свої найсокровенніші надії, і 
більшість із них, здається, це 
усвідомлюють. Усвідомлює це й 
сам Порошенко, якщо не кри-
вить душею. Принаймні у сво-
єму нещодавньому інтерв’ю 
журналістові одного з росій-
ських видань, чи не першому в 
новому статусі, він так і зізна-
вся: переконаний, що це його 
хрест, яким Господь сподобив 
його обдарувати, аби ті пи-
тання, які стоять перед Украї-
ною, вирішити. Чи зможе вирі-
шити – вилами по воді писано, 
але хрест нести треба. Дивись, і 
не впаде під його тягарем. Бо, 
як доводять песимісти, за-
дачки, які Господь поставив пе-
ред Петром Олексійовичем, 
розв’язати начебто в принципі 
неможливо. Насамперед треба 
стабілізувати ситуацію в країні 
й запустити якось механізм ре-
формування, як того вимагають 
ситуація і суспільство, але в та-
кому разі доведеться забути 
про відвоювання Криму. Гро-
шей на все не вистачить. Якщо 
ж зайнятися Кримом і продов-
жити протистояння з Кремлем, 
доведеться забути про реформи 
і дозволити втягнути себе в ще 
більший хаос, ніж є нині. Ті за-
грози, які стоять за обома варі-
антами руху, неспівмірні з нор-
мальним життям, і на гори-
зонті або замаячить новий 
Майдан, але вже з пролетар-
ським душком, або доведеться 
лягати знову в чиїсь міцні обі-
йми і, як сказав би в цій ситуа-
ції Віктор ІІ Кривавий, «вєк 
свободи нє відать». 

Проте не все так однозначно. 
Є багато моментів, які все ж таки 
варто враховувати, перш ніж бу-
дувати прогнози безнадійності. 
Хочеш розсмішити Бога – роз-
кажи йому свої плани, кажуть у 
народі, й це свята правда. Неві-
домо, чи ділився з Господом сво-

їми планами, наприклад, Владі-
мір Путін, але, вочевидь, Все-
вишньому вони стали відомі і 
явно не сподобалися. Результат 
можемо спостерігати вживу. 
Якщо стерти рукавом усе діаман-
тове напилення, бачиться, що 
ВВП у повному лайні, причому 
по горло, і разом із ним у цій суб-
станції нині плаває весь його 
«Русскій мір» разом з усіма на-
сельниками. Скільки це трива-
тиме і чим закінчиться, наразі 
важко спрогнозувати, але якщо 
знову ж таки вдатися до порів-
няльного аналізу, приправивши 
його трохи конспірологією, то 
чому б не розглянути версію про 
перетворення нашого Петра І на 
Петра Великого, який, набрав-
шись азарту і злості, що він, 
схоже, вже зробив, переломить 
хід історії і зупинить свій бро-
ньований мерседес головноко-

мандувача української армії, 
лише дійшовши до уральських 
гір. Біля прохідної Тульського 
патронного заводу, скажімо. 
Футурологи кажуть, що ця 
хвороблива фантазія цілком 
може стати реальністю, бо пе-
редумови для того нібито є. 
Росія має всі шанси розсипа-
тися. А чом би й ні. 

Судячи з того як прихід на-
шого Петра І ознаменував блис-
кучий перелом АТО можно про 
що завгодно помріяти. Шукати 
прямий зв’язок перемоги Поро-
шенка із завзятістю українських 
вояків, мабуть, не варто. Навряд 
чи він у стані ейфорії встиг від-
дати наказ мочити всіх терорис-
тів у сортирі, не маючи на це ще 
офіційних повноважень, але 
факт є фактом: українські вояки 
вперше так розперезалися і від-
вели душу.

Якщо все піде добре і Петро 
Олексійович принаймні на тре-
тину зуміє, відчувши важли-
вість моменту, спрямувати си-
туацію в позитивне русло, все 
буде ой як не зле. А те, що на це 
мало хто сподівається, якраз 
додатковий йому бонус. Ілюзії 
шкодять… 
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ПЕТРО ПОРОшЕНКО Аж НІяК 
НЕ ТА ФІГУРА,  
НА яКУ УКРАїНЦяМ ВАРТО 
ПОКЛАДАТи ВСІ СВОї 
НАЙСОКРОВЕННІшІ НАДІї



К
олишній радник Владі-
міра Путіна виклав Тиж
ню своє бачення перспек-
тиви російського імперіа-

лізму, ефективності західної ди-
пломатії та можливих наслідків 
російсько-української війни.

У. Т: Згідно з останніми соціоло-
гічними дослідженнями, 85% 
росіян підтримують Путіна. Чим 
ви це, Андрєю, поясните? 
Йдеться про можливу форму 
масового психозу, колективний 
комплекс неповноцінності, 
який шукає собі компенсації? 
Цифри досить тривожні...

– Справді, ніколи в історії 
сучасної Росії, і мабуть, не поми-
люся, сказавши, що й в останні 
роки СРСР, принаймні відколи 
з’явилися якісь більш-менш 
адекватні cоціологічні методи, 
таких показників підтримки 
влади не було. Поза сумнівом, 
цифри надзвичайно небезпечні. 
Вони демонструють надмірний, 
колосальний рівень симпатій до 
агресивної, імперіалістичної по-
літики, яку здійснює режим Пу-
тіна. А отже, заводять ситуацію 
ще далі у глухий кут. Якби рі-
вень підтримки влади серед 
населення під час російсько-

української війни, був значно 
нижчий, то зберігався б шанс 
досягти якогось компромісу. 
Нехай не відразу, але десь у ро-
зумній перспективі. Одначе та-
ка підтримка, по суті, означає, 
що російська влада не лише із 
власного бажання, а й тепер 
відповідно до соціологічних да-
них про свою підтримку зму-
шена буде йти на конфлікт, 
який має всі шанси перерости в 
Четверту світову війну. На 
жаль, це ще одне підтвер-
дження, що вона значно реаль-
ніша, ніж багато хто з нас хотів 
би думати. Стосовно причин, 

Спілкувалась 
Алла 

Лазарева
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Андрєй Ілларіонов:
«Агресія проти України неминуче 
завершиться зміною кордонів Росії»

БІОГРАФІЧНА НОТА
Андрєй Ілларіонов – російський економіст. Народився в 
1961 році. 1983-го закінчив економічний факультет Ле-
нінградського державного університету. У 1993–1994-му – 
керівник групи аналізу та планування при прем’єр-
міністрові уряду Росії Вікторі Чєрномирдіну. У 2000–
2005-му – радник президента РФ із питань економіки, 
його представник зі зв’язків із лідерами Великої сімки.
Грудень 2005 року – відставка з посади радника Путіна 
за власним бажанням через незгоду з політикою 
Кремля. Від жовтня 2006-го – старший науковий співро-
бітник Центру глобальної свободи та процвітання Інсти-
туту Катона (Вашингтон, США).



чому так відбувається, краще 
звертатися по тлумачення до 
психологів та психіатрів або ж 
спеціалістів із масових психіч-
них порушень. Звичайно, такі 
випадки в історії вже трапля-
лися. Принаймні нині ми стали 
очевидцями явищ, про які 
зна  ли тільки з історичних до-
кументів. Свідками того, як ма-
сово шаліла від імперських за-
воювань Німеччина кінця 
1930-х – початку 1940-х і як 
схожі процеси водночас демон-
стрував СРСР. З академічного 
погляду все це, звичайно, ці-
каво. Але для людей, які жи-

вуть у таких умовах, ситуація є 
дуже болісною.

У. Т: А чому Росія прагне зали-
шатись імперією і розвиватися 
саме в цьому форматі? З еко-
номічного погляду система не-
ефективна, неконкурентоспро-
можна у світових масштабах. 
Але РФ уперто прирощує нові 
території. Це сила вікової інер-
ції чи щось інше?

– Тут є дві провідні при-
чини. Одна має раціональний, 
а друга – відносно ірраціо-
нальний характер. До відносно 
іраціональних належать фак-
тори, які правильно буде на-
звати ідеологічними. Багато 
що у звичайних діях влади по-
ходить не від логічних мірку-
вань, як було б краще країні, 
народу, виборцям і навіть са-
мим керівникам, а від ірраціо-
нального уявлення про те, що і 
як має бути. Цілком очевидно, 
що у свідомість Владіміра Пу-
тіна досить тривалий час і не 
без його особистої участі за-
кладалася концепція «Русско-
 го міра»: «об’єднання» най-
більшого «розділеного» на-
роду сві  ту – росіян. Спроба зі-
брати їх під спільним держав-
ним дахом є, власне, точною 
копією концепції, яку пропо-
відували Адольф Гітлер та Аль-
фред Розенберґ у 1920–30-х 
роках стосовно «об’єднання» 
«роз'єд  наної» німецької нації. 
Схожу концепцію проповіду-
вав пан Милошевич, висува-
ючи аргумент «розділеного 
сербського народу», подібну 
теорію розвивали угорські фа-
шисти під час Другої світової, 
виправдовуючи політику свого 
уряду, спрямовану на встанов-
лення контролю над територі-
ями, які належали Угорщині 
до Першої світової війни... На-
слідки для всіх, хто намагався 
здійснити таку політику, а 
саме панів Гітлера, Хор  ті, Са-
лаші, Милошевича, – як пока-
зові, так і жалюгідні. Нікчем-
ними вони є не лише для дик-
таторів, а й для народів, що 
стали м’ясом у цій авантюрі й 
утратили мільйони людей за-
ради реалізації імперських 
фантомів. Це так звана ірраці-
ональна частина.

 Але є і раціональна, на-
скільки можна використати цей 
термін для пояснення нинішньої 
політики. Річ у тім, що утримати 

владу в суворому авторитарному 
режимі, який маємо сьогодні в 
Росії, легше за все можна тоді, 
коли народу показали ворога. 
Причому він має не лише існу-
вати в пропагандистських вигад-
ках керманичів, цей міф пови-
нен бачитися переконливим для 
широких мас населення. Упро-
довж минулих 15 років на роль 
недруга для російського режиму 
обирали чеченців, естонців, гру-
зинів, часом латвійців, білорусів, 
литовців, олігархів... Попри тим-
часові успіхи відповідних кампа-
ній, вони так і не змогли запа-
лити ненавистю російське сус-
пільство. Як на Сході України не 
вдалося роздмухати заохочувану 
Путіним кампанію сепаратизму, 
так і проголошення страшних 
ворогів на кшталт естонців чи 
грузинів ніяк не могло надовго 
прикувати увагу російського сус-
пільства. Тому після численних 
спроб пошуку усіляких ворогів, 
урешті-решт, пропагандистська 
машина з’їхала в давно знану й 
випробувану колію – антиаме-
риканізм. Його кампанію розро-
блено в стандартних традиціях 
радянської пропаганди, що налі-
чує кілька десятиліть. Це по-
перше. По-друге, єдина сила, 
здатна справити хоч якесь сут-
тєве враження на російське сус-
пільство, – це реальна загроза. 
Росіянам, їхньому суспільству, 
державі... Єдиний серйозний 
кандидат на таку роль – США. 

Тому так сталося, що і безпосе-
редні потреби самого путін-
ського режиму, й напрацьовані в 
попередні десятиліття технології 
обробки свідомості радянських 
та пострадянських громадян, зі-
йшлися в одному пункті: на ан-
тиамериканізмі. Щоб усе працю-
вало, ідеологію антиамерика-
нізму треба весь час чимось під-
годовувати, що ми й бачимо. 
Тому є такі ідеологічні, і прагма-
тичні, відносно раціональні й 
відносно ірраціональні фактори, 
що посприяли реанімації імпері-
алізму.
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УКРАїНА ДУжЕ шВиДКО 
ЛІКВІДУЄ АНКЛАВи 
ПОСТСОВКОВОГО МиСЛЕННя 
НА СВОїЙ ТЕРиТОРІї,  
ТОДІ яК її СхІДНиЙ СУСІД 
СКОЧУЄТЬСя В АРхАїКУ
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У свідомість 
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стосовно 

«об’єднання» 
«роз'єд  наної» 

німецької нації



У. Т.: Спробуймо оцінити ефек-
тивність західного стилю спілку-
вання з Росією. Наскільки від 
адекватний? Чи можна толе-
рантністю здолати нетолерант-
ність? Реально приборкати не-
демократичного опонента де-
мократичними методами?

– Безперечно, і в Європі й за-
галом на Заході наявні різні 
сили. Є ті, що відчувають небез-
пеку ревізіонізму та реваншизму 
путінської Росії. Таких людей чи-
мало і стає щораз більше. Багато 
хто бачить, що відбувається на 
Сході Європи й до яких наслідків 
може призвести брак адекватної 
відповіді на імперські дії. Але 
водночас треба чесно сказати, 
що є величезна частина захід-
ного світу, яка вперто воліє не 
бачити очевидних речей. При-
чин тому кілька. Від ідеологіч-
них міркувань у середовищі лі-
вих – а нині й в інтернаціоналу 
правих партій, для яких Путін 
нині де-факто став лідером, – до 
банального підкупу. Втім, по-
мітна частина західного політич-
ного, бізнесового, експертного 
світу вважає, що будь-який мир 
із очільником Росії та путінізмом 
кращий, ніж протидія путінській 
агресії.

У. Т.: Чи мають, на вашу думку, 
українці шанс вистояти у зброй-
ному протистоянні з РФ і збе-
регти незалежну державу?

– Поза всіма сумнівами. 
Останнім часом я щораз більше 
переконусь: саме так і буде. При-
чому зрозуміло, що в Україні 
значно більший потенціал ви-
живання можна бачити не в 
можновладцях чи держустано-
вах, хоча й у них помалу спосте-
рігаються слабкі зрушення в 
правильному напрямку, а насам-
перед у суспільстві. Воно за 20 із 
гаком років незалежності про-
йшло колосальний шлях розви-
тку. Дуже змінилося, подорослі-
шало, стало серйознішим, більш 
просунутим порівняно з росій-
ським. Пригадую початок 1990-х, 
коли в багатьох питаннях еконо-
мічної, політичної, національної 
трансформації Росія бачилася 
такою, що далеко випереджала 
Україну, а та виглядала вельми 
відсталою, не побоюся цього 
слова, совковою, що здавалося: 
подолати цей розрив не мож-
ливо. А сьогодні, 20 років по-
тому, бачимо, як Україна дуже 
швидко ліквідує анклави пост-

совкового мислення на своїй те-
риторії, тоді як її східний сусід 
скочується в архаїку. За всіма ва-
гомими суспільно-політичними 
показниками (демократії, грома-
дянських свобод, прав людини) 
вона впродовж двадцятиліття 
перебувала попереду нього, а те-
пер розрив між нашими двома 
країнами колосальний на ко-
ристь вашої. У ній ніколи не було 
масових убивств мирних людей, 
як у Росії під час чеченських 
кампаній, або ж таких утисків 
медіа, як у Росії, хоча в окремі 
роки, наприклад за Кучми та 
Януковича, ЗМІ зазнавали пре-
сингу. Але це не зіставно з тим, 
що діялося й діється в Росії. Сьо-
годні ваше суспільство є наба-
гато більш зрілим. Останні події, 
зокрема три місяці Майдану і 
три місяці російсько-української 
війни, привели до його швид-
шого дорослішання, додаткової 
консолідації, причетність до 
українства як до соціуму й дер-
жави. Це дуже важливий і цін-
ний урок, хоч, може, він дістався 
дорогою ціною. 

Ним продемонстровано ціл-
ковиту неспроможність кремлів-
ської пропаганди щодо існу-
вання буцімто проблеми росій-
ської мови, оскільки на рівні гро-
мадської думки це питання ціка-
вить не більш ніж 8–10% людей. 
Усі опитування показують мі-
зерну підтримку сепаратизму. А 
те, що і як було зроблено з боку 
Росії в останні три місяці, на мою 
думку, тільки підсилило праг-
нення людей, незалежно від 
своєї етнічної належності, збе-
регти єдину Україну. Скажу одну 
дуже важливу річ. Події останніх 
місяців довели, що у вашій дер-
жаві живе багато етнічних ро-
сіян, які є її патріотами. Це 
люди, які розмовляють росій-
ською, відчувають причетність 
до відповідної культури, але при 
цьому вони активні прихиль-
ники самостійної України. Це 
дуже важливий феномен. Сьо-
годні на території України меш-
кає приблизно сім мільйонів ет-
нічних росіян. Не менше ніж по-
ловина з цих людей, а може, й 
більше, є явними російськими 
патріотами України. Це важливе 
свідчення того, що вона вже від-
булася як сучасне, демократичне 
й поліетнічне суспільство, де ро-
сіяни як одна з найбільших мен-
шин відіграють важливу сер-
йозну й демократичну роль.

У. Т.: Чи впливає війна з Украї-
ною на відцентрові процеси в 
Росії? Чимало дослідників ви-
словлюються в тому сенсі, що 
заохочення, коли не організація 
сепаратистського руху на укра-
їнському Сході спонукатиме 
відокремитися й народи РФ. 
Інші кажуть, мовляв, росіяни 
настільки звичні до суворої вер-
тикальної організації суспіль-
ства, що чекати швидких зру-
шень не варто...

– Я сказав би дещо інакше. 
Річ у тому, що сьогодні важко ви-
явити безпосередній вплив на 
події в самій Росії, орієнтуючись 
принаймні на об’єктивні соціо-
логічні дослідження. Але якщо 
казати про середньо- й довготер-
мінову перспективу, то 

російсько-українська війна, роз-
почата Путіним, практично не-
минуче переведе протистояння 
на рівень Четвертої світової, яка 
обов’язково закінчиться пораз-
кою агресора. Історія не знає ви-
падків, коли така експансія, під 
гаслами «генетичної винятко-
вості» або ж «об’єднання 
роз’єднаного народу» заверши-
лась би перемогою нападника. 
Він завжди бував розбитий, його 
сили знищені, а територія, яку 
контролював агресор до початку 
збройного конфлікту, зазнавала 
з ініціативи переможців серйоз-
них змін. Достатньо порівняти 
терени Німецької імперії влітку 
1914 року та по завершенні Пер-
шої світової війни, землі Рейху 
на 1 вересня 1939 року та площу 
сучасної Німеччини, кордони 
Угорщини до Другої світової та 
після неї, територію, яку контро-
лював Слободан Милошевич до 
початку югославської війни та 
по її завершенні... Історія агресій 
закінчувалася скрізь однаково. І 
це означає, що, розпочавши ві-
йну проти України, пан Путін 
відчинив для Росії скриньку 
Пандори. Згодом це неминуче 
стане причиною трагедії росій-
ського народу, мільйонів меш-
канців РФ і призведе до змін її 
кордонів. 
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ПОДІї ОСТАННІх МІСяЦІВ 
ДОВЕЛи, щО У ВАшІЙ 
ДЕРжАВІ жиВЕ БАГАТО 
ЕТНІЧНих РОСІяН,  
яКІ Є її ПАТРІОТАМи

Утримати владу в 
суворому 

авторитарному 
режимі, який 

маємо сьогодні в 
Росії, легше за все 
можна тоді, коли 
народу показали 
ворога. Причому 
він має не лише 

існувати в 
пропагандистських 

вигадках 
керманичів, цей 

міф повинен 
бачитися 

переконливим для 
широких мас 

населення
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Дивний кордон

Автор: 
 Ігор Лосєв

щ
ось незрозуміле з погляду логіки й здоро-
вого глузду діється на східному держав-
ному кордоні України, якщо він узагалі іс-
нує. Російські «командос» безперешкодно 

рейдують туди-сюди, і схоже, що наших рубежів 
просто не помічають. Там прориваються загони іно-
земних «добровольців», перекидається всередину 
України зброя для сепаратистів і навіть демонстра-
тивно з великою пропагандистською помпою при-
бувають подарункові броньовані джипи від екс-віце-
спікера російської Думи Жиріновского.
Поранений лідер донбаських прокремлівських теро-
ристів, такий собі Болотов спокійно перетнув кор-
дон, виїжджаючи до Росії на лікування. Жодних 
проблем Державна прикордонна служба України  
(ДПС) йому не створила, можливо, навіть сказала «в 
добру путь», бо на роздратований запит в. о. прези-
дента Олександра Турчинова охоронці рубежу від-
повіли, що бойовика пропустили, бо не було вказі-
вок затримувати. Приїхали… Отже, в ДПС не див-
ляться телебачення, не слухають радіо, не читають 
преси, не заходять до інтернету і щиро не здогаду-
ються, що саме діється на Сході? Їхня відповідь в. о. 
президента нагадує витончене знущання з верхо-
вного головнокомандувача.
А днями ватажок терористів, певно, добре поліку-
вавшись у РФ, тим самим шляхом повернувся до 
України. Тепер пояснення ДПС були цікавіші й 
майже художні, мовляв, Болотова затримали, але 
озброєний загін сепаратистів його внаслідок жор-
стокого бою визволив і забезпечив йому коридор 
для проникнення в Україну. Це вже краще й пере-
конливіше, ніж у першому випадку, але, як повідо-
мив керівник центру «Інформаційний спротив» (на 
сьогодні найавторитетніша військово-інформаційна 
структура нашої країни) Дмитро Тимчук, ніяких слі-
дів тієї баталії виявити не вдалося…
Тож виходить, від найви-
щого керівництва Дер-
жприкордонслужби добря-
 че тхне саботажем, якщо не 
зрадою? Нинішні лідери 
постійно нарікають на пере-
кинчиків у МВС, армії, СБУ, 
проте чомусь ніколи не 
скаржаться на ДПС. Хіба 
там ситуація краща? При-
наймні в інших силових структурах змінили 
очільників (двох міністрів оборо  ни, шефа СБУ 
та ін.). А ДПС ось уже 17 років (від 1997-го!) керує ад-
міністративний довгожитель генерал армії Микола 
Литвин.
Зникали президенти, прем’єри, міністри, міняли 
нардепів, політичних лідерів, а генерал Литвин, як 
скеля непорушна, пережив усіх. У чому ж секрет та-
кого керівного довголіття? У феноменальних про-
фесійних якостях? Щось не схоже. За 17 років можна 
було вибудувати мало не ідеальний держкордон на 
сході, принаймні не гірший, ніж на заході, де ще від 
радянських часів збереглася контрольно-слідова 
смуга, вишки з кулеметами і приладами стеження, 

загородження й «нащадки» легендарного радян-
ського прикордонника полковника Карацупи з його 
псом Інгусом. Однак на російській ділянці він суто 
віртуальний, розрахований на те, що його ніхто не 
перетинатиме в незаконний спосіб. А подекуди на 
місцевості взагалі жодних його ознак. То на що ж 
було витрачено 17 років перебування на посаді? І що 
тепер робити із прикордонною катастрофою? Ста-
вити на варту замість прикордонників Національну 
гвардію? Чи, може, все-таки змінити керівництво 
ДПС? Однак тут є неабияка політична проблема. Ка-
жуть, що генерал Литвин є братом відомого полі-
тика Володимира Литвина, від якого сьогодні у Вер-
ховній Раді залежить міцність проурядової коаліції. 
Виходить, що наш кордон став заручником політич-
них розрахунків у коридорах влади, а разом із ним і 
територіальна цілісність України.
Політична доцільність нині реально загрожує самому 
існуванню Української держави. Збереження ниніш-
нього стану справ у ДПС – така сама злочинна по-
милка, як відмова від запровадження воєнного стану 
принаймні у двох областях країни через перетво-
рення президентських виборів на «священну ко-
рову». Виходить так, нехай гине країна, нехай утра-
чає область за областю, головне, щоб фаворит цих ви-
борів сів у найвище крісло. Тому настільки важко йде 
антитерористична операція і багато громадян у вій-
ськових одностроях розплачуються за політичну до-
цільність власним життям. Ніхто не довів, що об-
рання президента убезпечить Україну від вторгнення 
російських військ. Зробити це може тільки рішучий і 
добре організований спротив агресії, якого й досі не-
має. Тому вогнище тероризму демонструє тенденцію 
до розростання. Спочатку бойовиків було кілька де-
сятків, потім сотень, а нині їх уже кілька тисяч. Час 
працює проти України. А зволікали нові вожді, бо 
торгувалися з номенклатурними та олігархічними 

царками в Донецькій та Лу-
ганській областях і продов -
жують ці торги на числен-
них круглих столах із 
вельми гострими, як з’ясу -
валося, кутами.
Тим часом терористична 
зараза міцнішає і готується 
просуватися далеко за межі 
свого нинішнього ареалу.

Зволікання з негайними заходами в керівництві 
ДПС може мати трагічні наслідки для україн-

ської державності. Треба дивитися правді у вічі й не 
робити з генерала Литвина героя, розповідаючи, на-
скільки вчасно й організовано його підлеглі забра-
лись із Криму, перед тим пасивно поспостерігавши, 
як на Керченському півострові російські війська ма-
сового порушують державний кордон. Іще більше 
дивує, коли ДПС розповідає, як на застави на сході 
приїжджають озброєні бандити, вимагаючи від 
українських прикордонників капітуляції та пере-
ходу на їхній бік. Чому Держприкордонслужба така 
толерантна до банд? Із цим збираються щось ро-
бити чи чекатимуть нової катастрофи? 

НАш КОРДОН СТАВ 
ЗАРУЧНиКОМ 
ПОЛІТиЧНих 

РОЗРАхУНКІВ У 
КОРиДОРАх ВЛАДи



Спілкувався 
Богдан 

Буткевич

Семен Семенченко: 
«Розвиток ситуації 
на Донбасі найбільше нагадує 
ланцюгову ядерну реакцію»
Командир батальйону «Донбас»  
про добровольчий спецназ, чеченський  
слід і невідворотність терору

х
тось називає їх героями, 
хтось звинувачує в мах-
новщині. У них більш як 
за місяць бойових дій є і 

перемоги, і страшний нерівний 
бій під Карлівкою з так званим 
батальйоном «Восток», коли за-
гинуло шість бійців. Багато хто з 
військових експертів уже прово-
дить паралелі з Хорватією під 
час Югославської війни, де саме 
такі добровольці винесли на собі 
основний тягар найважчого по-
чаткового етапу війни із сер-
бами. У цих загонах – іще вчора 
звичайні люди, що просто не мо-
жуть дивитися на те, як бандити 
й терористи розривають їхню 
Батьківщину. Тиждень зміг по-
спілкуватися з керівником, ідей-
ним натхненником та організа-
тором батальйону «Донбас», 
який зі збро  єю в руках протисто-
їть терористам на Сході країни, 
етнічним росіянином, що зму-
шений ховатися за псевдонімом, 
про майбутнє його бойової оди-
ниці, вій  ни та всього Донбасу. І 
прогнози Семенченка достатньо 
похмурі: він, як і колись Чер-
чилль, не обіцяє нічого, окрім 
поту, крові та сліз.

У. Т.: які найближчі плани ва-
шого батальйону? Раніше ви ка-
зали, що українські силові струк-
тури дуже слабкі, тому весь тя-
гар війни досить часто поклада-
ється на плечі добровольчих 
з’єднань на кшталт вашого…

– Буквально днів зо два тому 
ми домовилися з міністром вну-
трішніх справ створити з бійців 
батальйону загін спеціального 
призначення. Зрештою, в нас є 
своя держава. Якщо ми незадо-

волені тим, як вона виконує свої 
функції, треба входити до неї і 
виправляти ситуацію зсередини. 
До того ж ми не хочемо більше з 
камінням, дрючками й легкою 
стрілецькою зброєю протисто-
яти ордам чеченських та всіх ін-
ших терористів. Тому прийнято 
рішення про виділення нам важ-
кого озброєння, три тижні підго-
товки, нова тактика – і вперед. 
Наша мета дуже проста: зробити 
все, щоб викинути всю цю сепа-
ратистську шваль із нашої кра-
їни. Мені здається, що наші 
партнери з органів влади наре-
шті зрозуміли: ми добровольці й 
маємо вбивати ворогів. Нас не 
потрібно мучити бюрократич-
ними процедурами, нас не цікав-
лять гроші, ми ж не найманці, 
хочемо воювати за свою країну. 
Не дадуть такої можливості – 
просто розвернемось і підемо ро-
бити це самотужки.

У. Т.: А яким чином ви створюва-
тимете свій спецназ і отримува-
тимете важке озброєння? Уві-
йдете до структури Міністерства 
внутрішніх справ чи Мінобо-
рони?

– Думаю, ні. Існуватимемо 
й надалі як добровольче 
з’єднання, а використовувати-
муть нас там, де це вигідно й 
ефективно. Тобто йдеться про 
поліцейські функції, підтри-
мання громадського поряд  ку, 
варту на блокпостах. Але там, 
де треба зброєю розбивати про-
тивника, працювати проти ди-
версантів, діятиме наш загін 
спецназу, який ми наразі й 
формуємо. Тож такий формат – 
це компроміс між державними 

структурами та добровольчим 
рухом. Ми самі хочемо зміню-
вати свою країну.

У. Т.: Ви казали, що керівництво 
АТО не допомогло батальйону, 
коли він потрапив у засідку в 
Карлівці. Ваша акція була зазда-
легідь узгоджена з військовими 
чи тут проявилася самодіяль-
ність?  
І як ви узагалі оцінюєте боєздат-
ність українських кадрових 
військ? Особливо з урахуванням 
останніх ефективних акцій 
проти терористів у донецькому 
аеропорту?

– Дорогою до Карлівки ми 
проїхали кілька наших блокпос-
тів, тобто очевидно, що військові 
прекрасно знали про наш план. 
Та й узагалі треба розуміти, що 
приклад, коли нам не допомо-
гли, – він же не єдиний. Дуже 
подібна ситуація була кілька но-
чей тому на прикордонній за-
ставі у Луганську, де бойовики 
проривалися через кордон. Пи-
тання, на мій погляд, у будові 
військової структури – архаїч-
ній, неповороткій, у відсутності 
нормального зв’язку та коорди-
нації між різними підрозділами. 
Це все потрібно терміново змі-
нювати, налагоджувати співп-
рацю МВС, СБУ та військових, а 
не кричати: «Нам не допомо-
гли». Так, не допомогли, то що 
тепер, стрілятися? Будьмо чесні 
перед собою. Якщо людина ле-
жить пластом, то те, що вона 
зробила пару ефектних рухів, 
іще не означає, ніби вона може 
виграти довгу й системну війну. 
Слава Богу, що знайшлися ко-
мандири, які проводять ефек-
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тивні операції. Але повторюю: 
щоб перемогти й відбити у во-
рога бажання лізти сюди, по-
трібно цілком змінювати всю 
структуру безпеки в країні.

У. Т.: як ви оцінюєте нинішні по-
дії на Донбасі? Це громадянська 
війна, війна проти Росії, бунт міс-
цевих еліт? Чи сталися якісь 
зміни за останні два-три тижні  
і чи контролює ситуацію той са-
мий Рінат Ахметов, на якого 
часто кивають, мовляв, ось хто 
організатор заворушень?

– Так, зміни сталися. На 
жаль, розвиток ситуації в регіоні 
найбільше нагадує ланцюгову 
ядерну реакцію. Спочатку зусил-
лями російських спецслужб було 
зроблено все, щоб вона поча-
лася: вони приготували все для 
багаття й запалили його. Але те-
пер реакція вже пішла сама, міс-
цеві керівники міст, ополчень, 
банд відчули свою силу, пові-
рили в політичне майбутнє й ді-
ють абсолютно незалежно від 
колишніх патронів та покрови-
телів із Партії регіонів і навіть 
Росії. До того ж Москва, яка ба-
чить слабкість української дер-
жавної структури, не перестає 
активно допомагати терористам 
зброєю та людьми, звичайно, під 
заспокійливі заяви про свою ціл-
ковиту неучасть у конфлікті. Все 
йде до серйозної війни, і треба 
готуватися, що рівень жорстоко-
сті під час неї зашкалюватиме, 
бо вже очевидно, що її вестимуть 
із прицілом на терор. Ні Ахме-
тов, ні Єфремов уже не впора-
ються із ситуацією, яку самі й по-
родили. Серед терористів є 
люди, які вже краще підготов-

лені й екіпіровані, аніж струк-
тури Ріната Леонідовича. Він, 
власне, й так нічого не робить в 
області, щоб стабілізувати ситуа-
цію, як і Тарута, котрий раптом 
останнім часом запалав бажан-
ням нам посприяти. Обіцяв ось 
допомогти родинам загиблих 
під Карлівкою бійців, а також за-
безпечити новітнім озброєнням, 
але поки що це просто слова.  
І найголовніше – з того боку 
з’явилася мотивація воювати не 
за гроші, а за якісь свої ідеали.  
Я особисто виступаю за рицар-
ські правила війни, принаймні 
як на початку Першої світової, 
коли ще не почалася масова 
м’ясорубка в окопах між армі-
ями. Але коли мені телефонує 
той самий Безлер і обіцяє пові-
сити на площі, то про благо-
родне протиборство навіть мрі-
яти нереально. Рівень жорстоко-
сті підняла інша сторона, саме 
вони роблять ставку на терор і 
залякування. Дуже скоро ми 
просто змушені будемо відпові-
дати тим самим. Тому повто-
рюся: спочатку велика й дуже 
кривава війна, а потім довгі роки 
тут буде Ольстер.

У. Т.: Одним із найнеприємніших 
моментів цього конфлікту став 
величезний відсоток зрадників 
серед місцевих силовиків, які, на 
думку багатьох людей, не заслу-
говують навіть права бути поло-
неними. Чи ви погоджуєтеся з та-
ким поглядом?

– Подивімося, що роблять 
наші вороги. Військовослужбов-
ців, яких захоплюють у полон, від-
пускають без зброї, в цивільному 
одязі. Офіцерів, працівників СБУ 

обмінюють як військовополоне-
них. А ось добровольців, тобто 
солдатів Національної гвардії, на-
шого батальйону відразу знищу-
ють і повертають родичам тіла 
буквально по частинах. Отож до-
думайте самі, що ми робитимемо 
з колабораціоністами та зрадни-
ками, які до нас потраплять.

У. Т.: Помітною силою серед те-
рористів є кавказці, зокрема че-

ченці. Наскільки централізова-
ним є процес їх закидання на те-
риторію України? Ваше став-
лення до ролі Росії в цьому кон-
флікті?

– Це добровольці, яких на-
ймають за гроші Януковича. Але 
я боюся, що коли вони почнуть 
масово гинути, що вже є, то  
(з огляду на чеченську систему 
тейпів та відповідальності роди-
чів за один одного) згодом ціл-
ком можуть підтягнутися й офі-
ційні структури для помсти. Вза-
галі не розумію, якого біса че-
ченці лізуть сюди, адже українці 
допомагали їм у війні проти РФ. 
Просто не здогадуюся, коли це 
ми стали ворогами. Я не ворог 
Росії, бо сам є етнічним росіяни-
ном. Не перестаю дивуватися, як 
швидко й глибоко розкрилася 
прірва, з якої полізли страшні 
людиноподібні монстри. Вони 
не мають національності. Вва-
жаю, що Путін із Януковичем 
учинили найстрашніший гріх: 
посіяли зерна ненависті між на-
родами.

У. Т.: А яким бачите власне май-
бутнє? Підете до силових струк-
тур, у владу, політику?

– Понад усе хочу вихову-
вати своїх дітей. Але мені зараз 
масово надходять погрози, що 
з моєю родиною розправ-
ляться. Тому я маю спочатку 
знищити тих людей, які несуть 
кров, середньовічну жорсто-
кість, трупи, терор тощо. Коли 
те завдання буде виконано, 
тоді й визначатимуся зі своїми 
планами. Але моє найближче 
майбутнє – це бути на чолі 
свого підрозділу. 
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Відірватися від Євразії
Імовірна торговельна війна Росії проти України не має призвести 
до катастрофічних наслідків через проведену після попередніх 
конфліктів переорієнтацію основної частини експорту  
на ЄС та інші країни

29 
травня в Астані 
(Казахстан) має бу -
ти підписаний до-
говір про Євразій-

ський економічний союз, що на-
бере чинності 1 січня 2015 року. 
Угода передбачає створення на 
базі наявного Митного союзу 
Росії, Білорусі та Казахстану ви-
щого рівня інтеграції, який пе-
редбачатиме вільне перемі-
щення не лише товарів, а й по-
слуг, капіталів і робочої сили, 
узгоджену політику в ключових 
галузях економіки: енергетиці, 
промисловості, сільському гос-
подарстві, транспорті тощо.  
У ході зустрічі, як повідомила 
прес-служба Кремля, мають 
бути розглянуті питання по-
дальшого розширення складу 
його учасників. Зокрема, має 
йтися про приєднання Вірменії 
та підготовку дорожньої карти 
для Киргизії.

Україні, попри всі зусилля 
Путіна, наразі вдалося уник-
нути втягування в новий варіант 
Російської імперії, нехай поки 
що й в економічній площині. 
Натомість країна має високі 
шанси зафіксуватися на євро-
пейській орбіті. Економічна 
частина Угоди про асоціацію, 
що передбачає всеосяжну зону 
вільної торгівлі (ЗВТ) та гармо-
нізацію низки стандартів відпо-
відно до європейських, а не 
російсько-євразійських норм, 
імовірно, може бути підписана 
вже 27 червня, коли це плану-
ють зробити Молдова та Грузія 
(голова делегації Європарла-
менту Йоран Ферм одразу після 
того, як стало відомо про пере-
могу Петра Порошенка на пре-
зидентських виборах, підтвер-
див готовність ЄС якнайшвидше 
підписати документ). 

До того ж із 15 травня Євро-
союз в односторонньому поряд-
 ку відкрив свій ринок для укра-
їнських товарів і послуг, увівши в 

дію передбачене Угодою про 
ЗВТ скасування бли зько 98% 
торгових мит для них. За оцін-
ками експертів, Угода про вільну 
торгівлю з ЄС уже зараз може 
заощадити нашим виробникам 
близько €500 млн на митах із то-
варів, що вже експортуються до 
Євросоюзу. Навіть коли розгля-
дати зазначену перевагу лише як 

аналог послаблення податко-
вого тиску на експортерів на 
8–8,5 млрд грн, це вже буде сут-
тєвою підтримкою їх економіч-
ного стану. Однак значення ЗВТ 
із ЄС для майбутнього вітчизня-
ної економіки та зміцнення її не-
залежності від російського Євра-
зійського союзу полягає в мож-
ливості нарощування експорту 
на ринок Європейського мит-
ного простору, у якому проживає 
майже 580 млн споживачів і на 
який уже й зараз постачається 
понад 43% усіх українських това-
рів, що реалізовуються за меж-
ами нашої держави. 

Водночас слід очікувати чер-
гового витка торговельної війни 
з Росією відразу після підпи-
сання економічної частини 
Угоди про асоціацію. У Москві, 
як відомо, не приховують намі-
рів у такому разі вдатися до по-
вторення митної блокади за 
зразком серпня 2013-го, підви-
щення мит та фактичного при-
пинення дії у відносинах з Укра-
їною Угоди про ЗВТ СНД. Утім, 
попри суттєві загрози для окре-
мих вітчизняних підприємств, 
ускладнення українського екс-
порту до РФ у відповідь на під-
писання економічної частини 
Угоди про асоціацію з ЄС та вве-
дення захисних заходів євразій-
ським Митним союзом не загро-
жують українській економіці ка-
тастрофою. 

ПРиМУС
ДО НЕЗАЛЕжНОСТІ
Навчений досвідом останніх ро-
ків, вітчизняний бізнес наразі 
набагато більше готовий до тор-
говельної війни, ніж рік чи два 
тому, а стереотип про те, що Ро-
сія або Митний союз – найбіль-
ший ринок збуту для україн-
ських підприємств, що все ще 
живе в інформаційному про-
сторі, вже не має нічого спіль-
ного з реальністю. Адже в 

Митний союз Рос�, Білорусі 
та Казахстану, зокрема: 

              РФ

              Білорусь

              Казахстан

Розрахунки автора за даними Держстату

І кв. 2012 року                    І кв. 2014 року

Незамінних ринків не існує
В умовах перманентних торговельних воєн Рос� та � 
Митного союзу українські виробники поступово пере-
орієнтовувалися на європейський ринок та інші країни 
світу. Натомість значення російського та казахстанського 
стрімко падало

Основні ринки збуту українських товарів, І квартал 
2012 та 2014 років,%

Європейський митний 
союз, зокрема:

              ЄС

              Туреччина

Китай

Єгипет

23,0

34,8

28,0

2,5

5,5
2,8 3,9

5,2

3,9

1,5
2,5

19,2

5,0

6,2

28,0

41,0

34,4

23,2
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останні кілька років обсяги екс-
порту товарів з України до Росії 
та її найближчих економічних 
союзників – Білорусі й Казах-
стану – стрімко падали. Хоч як 
парадоксально, але економічна 
залежність нашої країни від 
ринку Митного союзу зменшу-
валася значною мірою завдяки 
політиці Путіна щодо примушу-
вання її до вступу до МС. 

Торговельні війни змусили 
українських виробників шукати 
заміну російському та казахстан-
ському ринкам, і загалом їм це 
більш чи менш успішно вдалося. 
Лише за два роки (з першого 
кварталу 2012-го по перший 
квартал 2014-го) частка РФ в екс-
порті вітчизняних товарів змен-
шилася майже в півтора раза – із 
28% до 19,2%. Втрата російського 
ринку була компенсована збіль-
шенням поставок товарів до ЄС, 
частка якого за відповідний пе-
ріод зросла з 23% до 34,8%. 

Як наслідок – уже в І квар-
талі поточного року збут нашої 
продукції в країнах ЄС у 1,8 раза 
перевищив вартість її поставок 
до Росії. Частка Європейського 
митного союзу (до складу якого 
окрім держав ЄС входить також 
такий важливий імпортер віт-
чизняної продукції, як Туреч-
чина) сягнула 41% українського 
експорту, а Митного союзу Росії, 
Білорусі та Казахстану, навпаки, 
зменшилася до 23,2%. Екс-
портні поставки лише до чоти-
рьох країн, що є учасниками 
Європейського митного про-
стору (Туреччини, Польщі, Іта-
лії, Угорщини), виявилися біль-
шими від обсягу поставок на 
«життєво важливий» росій-
ський ринок (див. «Незамін-
них ринків не існує»). 

У результаті перманентних 
торговельних воєн за останні 
два роки (з I кварталу 2012-го 
по I квартал 2014-го) продаж до 
РФ м’яса та субпродуктів, кон-
дитерських виробів, автотран-
спорту, засобів залізничного 
транспорту, продукції суднобу-
дівної галузі, літальних апара-
тів в абсолютних цифрах змен-
шився в 2,5–5 раза. На 40% 
менше стало постачатися до пів-
нічного сусіда української про-
дукції чорної металургії, на 23% 
– молочної продукції та яєць. За 
більшістю названих груп това-
рів втрати на російському ринку 
вельми успішно були компенсо-
вані за рахунок інших країн, зо-

крема й держав Європейського 
митного простору. У результаті 
загальний обсяг їх вивезення 
або незначно зменшився, або й 
зріс (молокопродукція, яйця 
птиці, продукція суднобуду-
вання), а ось частка Росії в ньо-
 му різко впала (див. «Звіль-
нення від залежності»).

Уже в 2013 році експорт 
українських товарів до РФ до-
рівнював лише 8% українського 
ВВП. Це означає, що навіть за 
найгіршого сценарію – втрати 
протягом року понад половини 
нинішнього обсягу експорту до 
Росії – додаткове падіння віт-
чизняного ВВП унаслідок цього 
не перевищить 2–3%. Це, безпе-
речно, буде відчутно, однак аж 
ніяк не виявиться катастрофіч-
ним для України: під час кризи 
2009 року його спад, як відомо, 
становив 14,8%.

Важливим є зниження за-
лежності України від РФ і за екс-
портом послуг. Наразі на Росію 
справді все ще припадає понад 
його третина (34,6% у I квар-
талі 2014-го), проте більша 
частина – це плата за транзит 
газу до країн ЄС (так, експорт 
послуг трубопровідного тран-
спорту становив у I кварталі 
2014-го $0,65 млрд, а всіх по-
слуг до РФ – $1,05 млрд). Проте 
продаж російського палива на 
кордоні України з ЄС, а не Росії 
з Україною в умовах, коли наша 
країна є членом Енергетичного 
співтовариства з ЄС, – радян-

ський атавізм, який треба як-
найшвидше подолати. Зокрема, 
й для гарантування енергетич-
ної безпеки України та Європи 
загалом. 

Наразі українські урядовці 
регулярно актуалізують це пи-
тання в переговорах із ЄС. І як 
тільки перед Газпромом по-
стане необхідність продавати 
своє блакитне паливо на росій-
сь  ко-українському кордоні, а по  -
даль  ше його транспортуван  ня і 
зберігання в українських газо-
сховищах стане справою євро-
пейських покупців га   зу, левова 

частка нинішнього експорту по-
слуг «для Росії» автоматично 
вже юридично перетвориться на 
те, чим насправді є по факту й 
зараз, – на експорт послуг до ЄС. 
Відтак і все ще надмірно висока 
частка РФ за цією статтею зо-
внішньоекономічної діяльно  сті 
також знизиться до показників, 
зіставних із її часткою у виве-
зенні українських товарів.

Що стосується перспектив 
збуту української продукції 
до інших країн євразійського 
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ТА КАЗАхСТАНСЬКОМУ 
РиНКАМ

Розрахунки автора за даними Держстату

Звільнення від залежності 
Зміна частки російського ринку в експорті окремих груп товарів у 2012–2014 роках

Частка Рос� в загальному експорті окремих 
груп товарів у І кварталі 2012 року, % 

Частка Рос� в загальному експорті окремих 
груп товарів у І кварталі 2014 року, % 

Увесь
експорт

Реактори ядерні,
котли, машини

Авто-
транспорт

Какао-
продукти

Молокопродукти
і яйця птиці

Електричні
машини

М’ясо
та субпродукти

Кондитерські
вироби з цукру

Продукція
чорної металург� 

                   28,0

                                                                                              66,7

                                                                                                                 76,0

                                                                                                67,0

                                                                                59,8

                          31,9

                                                                                                                 75,6

                   28,2

17,6

             19,2

                                                                                        58,2

                                                                    47,8

                                                                     47,7

                                                           43,4

                          26,5

          18,4

       16,3

12,8



Митного союзу, то ризики для 
України тут узагалі мінімальні. 
Ринок Казахстану (1,5% усього 
українського експорту) за сво-
 їм значенням для України зі-
ставний із ринками таких не-
великих країн, як Ізраїль 
(1,3%), Молдова чи Азербай-
джан (по 1,1%). А у відносинах 
із Білоруссю ми маємо очевид-
ний козир у захисті наших екс-
портерів: поставки її товарів до 
України у 2,5 раза перевищу-
ють обсяг наших до неї, а 
частка українського ринку для 
білоруської економіки значно 
вища, ніж її для нашої. Крім 
того, білоруська продукція – 
це товари некритичного ім-
порту, який у випадку торго-
вельної війни Україна могла б 
порівняно легко й швидко за-
мінити товарами з інших 
країн. Тому спроби підтримати 
торговельну війну Кремля 
проти України невигідна на-
самперед самому Мінську: по-
тенційні втрати експорту мо-
жуть сягнути для білоруських 

виробників $2–4 млрд на рік. 
Очевидно, що Москві не про-
сто буде компенсувати їх до-
датковими преференціями в 
питаннях газу чи нафти. Не в 
останню чергу саме з цієї при-
чини у відносинах із Києвом 
Аляксандр Лукашенка часто 
намагається займати неза-
лежну від Кремля позицію. 

БОЛЬОВІ ТОЧКи
Уже зараз незначною є залеж-
ність від російського ринку 
української металургії та хімії, 
хоча й досі вагомою залиша-
ється його частка в експорті 
продукції кількох груп продо-
вольчих товарів та машинобу-
дування. Втім, за окремими ви-
нятками це компенсується неве-

ликою експортоорієнтованістю 
галузей і підгалузей, які виро-
бляють ті товари.

Переважно на внутрішній 
ринок, а не на експорт працю-
ють і українські виробники 
м’я  са, молокопродуктів, яєць та 
кондитерських виробів, інших 
виробів харчової промисловості, 
які раз по раз зіштовхуються з 
обмеженнями на ввезення своїх 
товарів до РФ. На російський 
ринок усе ще припадає 47,8% 
віт чизняного експорту авто-
транспорту, та оскільки ця га-
лузь працює насамперед на вну-
трішнього споживача, частка 
східного сусіда в реалізації такої 
продукції не досягає і 16%. Ана-
логічна ситуація і з приладо-
будуванням. Суднобудівники, 
виробники літальних апаратів 
та електричних машин збува-
ють на російському ринку лише 
15–35% від обсягу експорту своєї 
продукції.

Крім того, за товарними 
групами машинобудівної галузі 
Україна ввозить не набагато 
менше продукції з РФ, аніж екс-
портує туди своєї (наприклад, 
імпорт автотранспорту з Росії у 
2013 році більш як удвічі пере-
вищив зворотні поставки Укра-
їни – відповідно $430 млн та 
$191 млн, за електричними ма-
шинами це співвідношення до-
рівнювало $0,8 млрд проти $1,1 
млрд, за літальними апаратами – 
$35,8 млн проти $45,6 млн, за 
продукцією приладобудування – 
$99 млн проти $139 млн).

Помітна залежність від рин-
ків РФ та інших країн Митного 
союзу й найбільші складнощі в 
диверсифікації ринків збуту 
простежуються лише в успад-
кованих із радянського мину-
лого підприємств, що були 
ланками замкненого циклу ви-
пуску, який вони утворювали 
спільно з іншими заводами 
СРСР. За такими напрямами, як 
виробництво локомотивів та 
ядерних реакторів, котлів і ма-
шин справді до 2/3 експорту і 
близько половини всього ви-
пуску продукції збувається в РФ, 
а решта знач ною мірою в інших 
країнах Митного союзу.

Найбільша підгалузь україн-
ського машинобудування та 
економіки загалом, яка нині то-
тально залежна від ринку схід-
ного сусіда ($1,74 млрд експорту 
в 2013-му) і якій за всі роки не-
залежності так і не вдалося сут-Розрахунки автора за даними Держстату

Вперті факти
Попри поширені стереотипи для обох областей Донбасу, Європейський митний простір уже 
зараз є значно важливішим, аніж ринок Митного союзу Рос�, Білорусі та Казахстану. 
Особливо це помітно на прикладі Донецької області

              РФ

              Білорусь

              Казахстан

Європейський 
митний 
союз, зокрема:
              

Єгипет

Iндiя

Основні ринки збуту товарів із Донбасу, І квартал 2014 року, %
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51,2

32,6
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4,0
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тєво диверсифікувати ринку 
збуту, – це виробництво заліз-
ничного транспорту. Хоча на 
перспективу в кооперації із про-
відними світовими компаніями 
виробничі потужності тих під-
приємств можуть бути задіяні 
у програмах заміни рухомого 
складу Укрзалізниці та метро-
політенів, що давно назріла.

Питанням національної 
безпеки у світлі перманентної 
загрози територіальній ціліс-
ності та суверенітету України з 
боку РФ є і припинення будь-
якої співпраці з нею в галузі 
ОПК, продукція котрого тради-
ційно охоплює значну частину 
експорту машинобудівної про-
дукції до Росії, а також переорі-
єнтація, де це можливо, потуж-
ностей відповідних підпри-
ємств на потреби української 
армії або кооперацію із краї-
нами НАТО.

ЄВРОІНТЕГРОВАНиЙ ДОНБАС
Попри поширені стереотипи для 
обох областей найбільш проро-
сійськи настроєного Донбасу, 
саме Європейський митний про-
стір уже зараз є значно важливі-
шим, аніж ринок Митного союзу 
Росії, Білорусі та Казахстану.

Особливо помітно це на при-
кладі Донеччини, для якої, на-
приклад, у І кварталі 2014 року 
ринок відносно далекої Італії 
(14,1% експорту) був важливі-
ший, аніж сусідньої Росії (12,9%). 
Не набагато поступалися остан-
ній за своїм значенням і рин-
 ки таких країн, як Туреччина 
(10,5%) чи Єгипет (9,6%), а до 
маленької Молдови, яка разом 
із Україною готується стати чле-
ном всеосяжної ЗВТ з ЄС, або 
віддаленої європейської Іспанії 
виробники Донецької області 
відправили більше товарів, аніж 
до Казахстану, другої за еконо-

мічною потужністю країни єв-
разійського Митного союзу.  
А загалом обсяг збуту донецької 
продукції до країн Європей-
ського митного союзу в І квар-
талі 2014 року в два з полови-
ною рази перевищив показник 
продажів до МС Росії, Білорусі 
та Казахстану.

На європейському ринку 
збувають і більш ніж половину 
товарів, експортованих із сусід-
ньої Луганської області. А зна-
чення російського ринку (35%) 
для неї аналогічне показникові 
чотирьох західних сусідів Укра-
їни з удвічі меншою порівняно з 
РФ кількістю населення (Угор-
щина, Польща, Словаччина та 
Румунія) (див. «Вперті факти»). 
Фактично «Луганський тепло-
воз» – це єдине тотально за-
лежне від російського ринку 
велике підприємство області. 
Без урахування його продукції 
частка РФ та країн Митного со-
юзу в луганському експорті 
різко падає і не перевищує се-
редньоукраїнських показників. 
Водночас слід брати до уваги, 
що, наприклад, у 2013 році об-
сяг експорту залізничних локо-
мотивів із Луганщини становив 
$661,7 млн – це менше за суму 
прямих дотацій Києва на ву-
гільну галузь області. Таким 
чином, збитки від припинення 
дотування вуглепрому можуть 
бути значно більшими для еко-
номіки області, аніж навіть 
пов на зупинка постачання за-
лізничного транспорту на росій-
ський ринок (що з об’єктивних 
причин малоймовірно в корот-
 ко- й навіть середньостроковій 
перспективі).

Із усіх східних областей 
лише на Харківщині на ринок 
Росії та Митного союзу реалізо-
вується 45% та 53% експортова-
них товарів відповідно, що в 

3–3,5 раза перевищує обсяги 
продажів до країн Європей-
ського митного союзу. Однак 
така порівняно значна залеж-
ність області (а насправді пере-
важно міста Харкова) від вивозу 
до РФ сповна компенсується 
низьким співвідношенням екс-
порту до валового регіональ-
ного продукту цього краю: у 
2012 році вартість усього екс-
порту Харківщини дорівнювала 
20% її ВРП. Оскільки частка єв-
разійського Митного союзу ста-
новить лише 50% експорту об-
ласті, втрата навіть половини 
нинішніх обсягів поставок на 
місцевий ринок не матиме для 
неї катастрофічних наслідків: 
це може призвести до втрати не 
більш ніж 2–3% ВРП.

Таким чином, твердження 
про критичну залежність еко-
номіки України від ринків Росії 
чи створеного нею Митного со-
юзу наразі є застарілим стерео-
типом, який щомісяця має де-
далі менше спільного з реаль-
ністю. Торговельна війна з 
ними не вигідна нашій країні, 
однак не матиме тих апока-
ліптичних наслідків, якими 
схильна лякати проросійська 
пропаганда і яких серйозно бо-
яться навіть у проєвропей-
ському таборі. Поперед ні тор-
говельні блокади, що мали на 
меті примусити Україну до 
вступу в ініційований Москвою 
Митний союз сформували не-
обхідний імунітет і спонукали 
виробників до послаб лення за-
лежності від нього. Навіть для 
прив’язаного до експорту про-
дукції Донбасу найбільшу за-
грозу становить зовсім не 
втрата російського ринку, а 
проблеми з доступом на євро-
пейський та світовий у разі пе-
ретворення на сепаратистську 
сіру зону. 

Розрахунки автора за даними Держстату

Ахіллесова п’ята 
Частка Рос� в експорті окремих видів продукц� 
машинобудування з України, 
2013 рік, % 

Залізничні локомотивиРеактори ядерні, 
котли, машини

Засоби наземного 
транспорту, крім 

залізничного

Прилади та апарати 
оптичнi, фотографічні

Електричні 
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апарати
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Удаваний тріумф або 
прихована капітуляція
Керівництво Росії впевнене, що країна легко переживе санкції. 
Бізнес думає інакше

24 
травня завершився 
XVIII Петербурзь-
кий міжнародний 
економічний фо-

рум (ПМЕФ). Захід, який став 
визнаною платформою для об-
говорення регіональних і світо-
вих тенденцій, прийнявши за 
18 років глав 20 держав (деяких 
по кілька разів), цього року 
видався не надто успішним. 
Владімір Путін, котрому торік 
склали компанію федеральний 
канцлер Німеччини Анґела 
Мер  кель та прем’єр-міністр Ні-
дерландів Марк Рютте, цього-
річ, не маючи співучасників та-
кого рівня, самотужки намагав-
 ся переконати світову бізнес-   
спільноту в тому, що санкції За-
ходу суттєво не вплинуть на Ро-
сію і що на його країну чекають 
яскраві перспективи бурхли-
вого розвитку. Судячи з усього, 
не переконав.

ПМЕФ виявився менш 
представницьким, ніж торік. І 
не лише через відсутність гос-
тей найвищого рангу, окрім са-
мого Путіна. Відповідно до пе-
реліку учасників на форум при-

їхало на 20% менше інозем-
них гостей, ніж 2013-го. За 
оцінкою журналістів телека-
налу «Дождь», насправді від 
участі відмовилося близько 
40% запрошених із-за кордону. 
Щоправда, трохи побільшало 
іноземців, які працюють у до-
чірніх компаніях та представ-
ництвах закордонного бізнесу в 
Росії. З огляду на те, що їхній 
бізнес уже функціонує в РФ, їх, 
очевидно, більше цікавили не 
економічні, а геополітичні пер-
спективи останньої та сценарії 
розвитку подій. Разом із власне 
російськими підприємцями та 
армією чиновників, яких за-
просили, щоб заповнити вільні 
місця, вони сподівалися, що 
промова Путіна дасть відповідь 
на численні запитання. Нато-
мість вона залишила після себе 
неоднозначне враження, поля-
ризувавши реакцію присутніх.

ПРОМОВА ПУТІНА
Виступ президента РФ на 
ПМЕФ-2014 став найбільш очі-
куваною подією форуму. Путін 
був у своєму репертуарі. Він ви-

клав свою «правду» стосовно 
теперішніх геополітичних про-
цесів. При цьому кілька разів 
звернув увагу аудиторії на те, 
що глобальна спільнота не ра-
хується із «законними інтере-
сами» Росії. На його думку, од-
нополярна модель світу себе 
вичерпала (згодом його підтри-
мав заступник голови КНР Лі 
Юаньчао, який у своїй промові 
заявив про необхідність пере-
ходу до багатополярної моделі 
світу). Справді, появи кількох 
політичних центрів на планеті, 
мабуть, не уникнути. Але, оче-
видно, вони сформуються на 
базі тих країн, які самі мають 
численні перспективи для роз-
витку економіки, суспільства, 
особистості й створюють поді-
бні можливості для інших. Бо 
якби порядок у світі бодай на 
йоту залежав від авторитар-
ної країни, яка утискає права 
та свободи навіть свого насе-
лення, то це призвело б до гло-
бального повстання вільних 
людей, яке переросло б у Третю 
світову війну. Події в Україні, 
де Кремль намагається впли-
вати на вже тепер вільних гро-
мадян, чітко доводять і моде-
люють це. Відтак претензії РФ 
на роль геополітичного центру, 
на які натякнув Путін, бачаться 
неприродними й непереконли-
вими, особливо для бізнес-
спільноти, якій достеменно ві-
домо все про рівень розвитку 
російської економіки.

Інтерпретуючи події в Укра-
їні, кремлівський лідер не раз 
наголосив, що в Україні від-
бувся державний переворот із 
метою скинути й, можливо, 
ліквідувати «законного» пре-
зидента Януковича. І ні слова 
про народ, який вистояв два мі-
сяці до початку радикалізації 
подій, регулярно освистуючи 
пропозиції опозиційних ліде-
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рів, про численних ефесбеш-
ників, які нашіптували екс-
президентові план кривавого 
розгону Майдану, про інші, не-
приємні для Кремля подробиці 
української революції. Ось така 
«правда» від Путіна: з цілкови-
тим ігноруванням простих 
людей, особистісний розвиток 
яких визначає силу будь-якої 
держави та ґрунт для її геополі-
тичних претензій.

Дійшовши до економічних 
питань, президент РФ визнав, 
що санкції розвинутого світу 
таки вплинули на економіку 
Росії. Хоча він нібито не розу-
міє, за віщо їх запровадили, 
адже Кремль лише хотів, щоб 
урахували його інтереси. На 
його думку, санкції матимуть 
тимчасовий ефект, а запропо-
новані заходи зі стимулювання 
економіки зовсім знівелюють 
негатив і вже в середньотрива-
лому періоді забезпечать бурх-
ливий розвиток російського 
бізнесу. Путін навіть намагався 
жартувати із приводу обме-
жень, застосованих до його 
друзів, «двох євреїв та одного 
хохла», які нібито не мають 
жодного стосунку до подій в 
Україні та Криму та «ще до за-
провадження санкцій усі свої 
гроші вивели в Росію». Ці жар-
 ти справляли гротескне вра-
ження на тлі запропонованих 
млявих інструментів стимулю-
вання економіки, які, за свід-
ченнями російських аналіти-
ків, мігрують із виступу до ви-
ступу ось уже третій рік.

Путін чітко ідентифікував 
ключову на сьогодні проблему 
економіки – дефіцит фінансу-
вання, який виник у зв’язку із 
запровадженням Заходом обме-
жень. Президентський рецепт 
для її усунення також нібито 
адекватний та різноманітний. 
Ідеться і про впровадження про-
ектного фінансування у промис-
ловості за ставкою інфляція + 
1%, і про збільшення капіталіза-
ції системоутворювальних ро-
сійських банків, і про бюджетне 
фінансування технологічного 
переобладнання економіки, і 
про використання коштів 
Фонду національного добро-
буту для фінансування будів-
ництва об’єктів інфраструктури, 
і про надання державних гаран-
тій при грошовому забезпеченні 
вибраних інвестиційних проек-
тів. Однак усі ці елементи так чи 

так пов’язані з федеральним 
бюджетом. А от де братиме 
гроші кремлівський лідер в 
умовах, коли розвинуті країни 
обмежать купівлю російських 
енергоносіїв, захищені статті 
надалі зберігатимуть високу 
частку в бюджеті РФ, а підпи-
сана з Китаєм угода абсорбує 
захмарну суму інвестицій $55 
млрд, – питання відкрите. 
Спроба відповісти на нього 
стандартно (спрощенням від-
криття й ведення бізнесу та 
політикою імпортозаміщення, 
яка, до речі, видається підготов-
кою Москви до ізоляції країни) 
видалася непереконливою.

ЕКОНОМІЧНІ РЕАЛІї
У відповідь на вербувальну про-
мову Путіна аудиторія загалом 
проявила скептицизм, хоча й 
виявилася поляризованою. За 
свідченнями присутніх на фо-
румі, цього року слова прези-
дента РФ вітали оплесками раз 
чи двічі, а торік – разів із де-
сять. І хоча російські чинов-
ники, як завжди, перебували в 
екстазі від слів очільника своєї 
держави, постійно демонстру-
ючи це в кулуарах, однак серед 
людей від бізнесу переважали 
песимістичніші настрої.

І треба визнати, що такі на-
строї мають тверде підґрунтя в 
макроекономічних тенденціях. 
Дефіцит грошей у Росії видно 
практично всюди. По-перше, 
ставка міжбанківського кре-
диту виросла від 6,7–7% торік 
до 8,95% у травні цього року. 
Це супроводжувалося дворазо-
вим підвищенням облікової 
ставки Банком Росії від 5,5% до 
7,0% і далі до 7,5%, а також 
зростанням дохідності до пога-
шення десятирічних феде-

ральних облігацій від 6,5–7,5% 
торік до 8,5%–9,5% у березні – 
травні 2014-го. По-друге, в бе-
резні вперше від 1998 року 
грошова маса (М2) скоротила-
 ся відносно попереднього мі-
сяця. З урахуванням знеці-
нення руб  ля це означає, що 
кількість депозитів у росій-
ських банках падає: росіяни 
забирають гроші з фінустанов 
й, можливо, конвертують у 
тверду валюту. Через це впо-
вільнюється зростання вимог 
(переважно кредитів) банків 
до бізнесу та населення. По-
третє, з Росії масово утікає ка-
пітал (див. «Утеча капі-
талу»). За оцінками центро-
банку, в І кварталі 2014-го чис-
тий його відплив (з урахуван-
ням валютних свопів та кор-   
  рахунків банків-резидентів у 
ЦБР) із РФ становив $63,7 
млрд, що більше, ніж за весь 
минулий рік при тому, що події 
у Криму та на Донбасі поча-
лися лише наприкінці лютого. 
Якщо ця тенденція триватиме, 
то за весь 2014 рік, за оцінками 

російських експертів, із РФ мо-
жуть вивезти близько $200 
млрд, що призведе до скоро-
чення ЗВР на 40%. Не допоможе 
навіть жорстке обмеження об-
сягу сумнівних угод, за допомо-
гою яких гроші виводилися в 
офшори. Разом із сектораль-
ними санкціями третього рівня 
ця динаміка руху капіталу може 
призвести до того, що федераль-
ний бюджет не лише не впора-
ється з масштабними інвести-
ційними проектами на кшталт 
інфраструктури для експорту 
газу в Китай, а й соціальні ви-
плати росіянам забезпечува-
тиме з великими труднощами.

Тож не дивно, що низка ін-
вестиційних банкірів, за сло-
вами російських журналістів, 
порівняла ПМЕФ 2014 із фору-
мом 2008 року, коли великий 
бізнес передчував економічну 
кризу. Імовірно, їхні відчуття 
більшою чи меншою мірою 
справдяться. 
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Автор: 
Славка Куцай

Субтильна 
енергетична 

незалежність
Росія поступово втрачає 

пріоритетність для ЄБРР. 
Натомість інвестор готовий 
рухатися назустріч Україні,  
поновивши кредитування 

державного сектору

С
ума Чакрабарті, президент 
ЄБРР на Петербурзький 
міжнародний економіч-
ний форум не поїхав. По-

яснив, що Росія для цієї струк-
тури поступово стає непріори-
тетною. 

На порядку денному заходу 
реформи у площині енергетики, 
які мали б принаймні частково 
позбавити Кремль його козирів у 
вигляді енергоносіїв. І хоч сам 
Чакрабарті запевнив, що відно-
син із Москвою банк не розрива-
тиме (just business), російські уря-
довці вже відчувають, що парт-
нери до них охололи. Перший 
віце-прем’єр РФ Іґорь Шувалов 
заявив, що в останні місяці ЄБРР 
фактично заморозив ухвалення 
рішень про нові проекти в цьому 
регіоні. На його переконання, че-
рез політично мотивовану пози-
цію директорів країн Великої 
сімки.

Цього року в росіян було 
вкрай мало підстав затриматися 
на переговорах керівництва бан-
 ку. Їхня секція щодо інвестицій-
них перспектив обійшлася на-
віть без традиційної сесії «запи-
тання&відповіді». «У нас не було 
на це часу», – коротко пояснила 
зміни формату панелі Наташа 
Ханженкова, директор управ-
ління ЄБРР у РФ журналістам, 
які наздогнали її в коридорі.

А Україна, для якої ЄБРР досі 
був помітним фінансовим інвес-
тором, до кінця 2014-го може 
отримати від нього близько €1 
млрд, що вдвічі більше, ніж у 
2013-му. Посилення грошової 
підтримки – це своєрідний аванс 

довіри від європейців. Його Київ 
здобув, зокрема, завдяки нещо-
давно підписаному меморандуму 
про взаєморозуміння у справі бо-
ротьби з корупцією. Чакрабарті 
наголошує, що кредитори покла-
дають на ту угоду серйозну надію 
і готуються до тривалої співпраці, 
адже, як він попереджає, є пи-
тання, котрі їм не вирішити по-
хапцем. Ідеться передусім про 
енергетичну безпеку України. Як 
зазначено у стратегії банку, за-
лежність нашої держави від зов-
нішніх джерел постачання енер-
горесурсів посилюється низь-
кою ефек  тивністю використання 
енергії. ЄБРР зобов’язався спри-
яти диверсифікації та уникненню 
енергетичних загроз. Верховна 
Рада вже ухвалила закон про за-
лучення кредиту на €300 млн для 
реалізації масштабної Комплек-
сної програми підвищення рівня 
безпеки енергоблоків атомних 
електростанцій.

Громадська організація Bank-
watch, що веде моніторинг діяль-
ності проектів міжнародних фі-
нансових установ, і ЄБРР зокре-
 ма, занепокоєна тим, що загалом 
добрий жест банку у вигляді по-
зики може зіграти не на користь 
України, яка зараз бореться за 
свою енергетичну незалежність 
від північно-східного сусіда. Ад -
же вітчизняні АЕС значною мі-
рою залежать від російського об-
ладнання, постачання свіжого 
ядерного палива, а також утилі-
зації його відпрацьованої маси 
та радіоактивних відходів. Крім 
того, до 2020 року 12 із 15 атом-
них реакторів вичерпають свій 

термін експлуатації. У 2004-му 
Кабінет Міністрів вирішив про-
довжити його на 10–15 років.

За словами президента 
ЄБРР, банк виділив кошти не на 
це, а на те, щоб зробити їх без-
печнішими, проти чого навряд 
чи хтось протестуватиме. Але 
саме ті заходи, як зауважують у 
Bankwatch, дадуть змогу опера-
торові усіх наявних АЕС країни 
Енергоатому підготувати старі 
реактори до перезапуску, що 
може бути вимушеним для дер-
жави з огляду на необхідність 
повертати позику. В умовах, 
коли загальний борг України 
становить 800 млрд грн (понад 
53% ВВП), викликає сумніви до-
цільність фокусуватися на під-
тримці галузі, домінування якої 
робить країну дедалі залежні-
шою від зовнішньополітичної 
кон’юнктури.

Що зі старими радянськими 
технологіями Україні дедалі 
важче буде творити самостійне 
майбутнє, цього не заперечує і 
сам Чакрабарті. План Б, на яко-
 му наполягають у Національ-
ному екологічному центрі Украї-
 ни, існує, і його суть не в генеру-
ванні нових потужностей, а у від-
мові споживати зайве. Вона є до-
волі непростою за відсутності 
адекватного обліку енергії, тож 
цей варіант наразі багатьом ви-
дається балачками про абстрак-
тні поняття. Утім, деякі підра-
хунки все ж доступні. Поста-
вивши на енергозбереження та 
підвищення ефективності вико-
ристання наявних енергоресур-
сів, за даними аналітичного цен-
тру БЕСТ, Україна могла б щоро-
 ку економити близько €11,4 млрд, 
тобто 30 млрд м³ природного 
газу, що на 4 млрд більше за 
його імпорт торік.

Нещодавно ЄБРР разом із 
представниками уряду Німеччи-
 ни презентував у Києві свою кон-
цепцію заощадження природного 
газу в Україні, що передбачає  
модернізацію житлово-комуналь-
ного господарства. Пілотна версія 
стала історією успіху. Шість об’єд-
нань співвласників будинків 
отримали 2,4 млн грн для робіт з 
утеплення фасадів, герметизації 
панельних швів та встановлення 
індивідуальних теплових пунктів. 
Результат продемонстрував, що 
окупності можна досягти менш 
ніж за п’ять років, зменшивши 
при цьому енергоспоживання 
майже вдвічі. 

Сума Чакра-
барті – шостий 
президент ЄБРР 
(від липня 2012-
го). Обіймав по-
саду постійного 
секретаря в Мі-
ністерстві юсти-
ції Великої Бри-
танії, очолював 
Департамент 
міжнародного 
розвитку Сполу-
ченого Королів-
ства, контролю-
ючи проекти в 
країнах постсо-
ціалістичного 
табору та Пів-
нічної Африки. 
Спеціалізується 
на питаннях 
економіки й по-
літики міжна-
родного розви-
тку та реалізації 
реформ у сис-
темі держав-
ного управ-
ління.
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Тривожний 
дзвінок
За 23 роки українська школа 
пережила косметичний ремонт, який 
заледве приховує її хронічні хвороби

О
станні п’ять років шкіль-
ного життя я провів уже 
в пострадянській школі. 
Зникли червоні прапори, 

піонерські краватки, деякі твори 
із програми з літератури, але 
освіта за інерцією котилася «на 
советской скорости». Пам’ятаю, 
якось у квітні глянув на дошку 
оголошень, а там проанонсова-
ний цікавий захід – Чистий чет-
вер. Ну цікавий хіба що з огляду 
на назву, за змістом це звичайні-
сінький суботник, який ще кілька 
років тому звався ленінським. 
Згодом кострубату зміну вивісок 
почав помічати і поза школою. 
Але саме з неї, як вчив буквар, по-
чинається все. 

Зараз, коли відповідаю на за-
питання доньки: «Тату, а що ви в 
четвертому класі з інформатики 
проходили?», то, стримуючи сміх, 
пояснюю, що цей предмет «на-
здогнав» мене лише в десятому і 
максимум, що ми могли зробити 
на допотопних компах, – напи-
сати за допомогою мови basic 
якийсь набір слів у стовпчик або 
рядочком. Тут би й зрадіти з при-
воду невблаганного прогресу в 
нашій освіті, але це якщо не зази-
рати за її фасад. Як і всі держуста-
нови, школа залишається цар-
ством бюрократії, корупції, пока-
зухи й головотяпства. Звісно, є 
взірцеві заклади, модерні платні 
гімназії, вчителі-ентузіасти, які 
навіть у віддалених селах працю-
ють сумлінно і за покликанням. 
Але все те відбувається радше всу-
переч, аніж завдяки усталеному 
порядку речей в освіті. 

шІСТЬ УРОКІВ 
Перший життєвий урок, який 
засвоює дитина разом із кар-

лючками в прописах, – по-
двійні стандарти. Освіта ж бо в 
нас де-юре безплатна, тож де-
факто олівчиком у щоденнику 
варто записати, яку суму і на 
що треба принести батькам до 
школи. Батьки побачили, гроші 
занесли, напис стерли –  
і жодна прокуратура носа не під-
точить. Першокласникові така 
забава може взагалі бачитися як 
гра у шпигунів, але, по суті, це 
перший крок у світ корупції та 
неофіційних домовленостей. 
Скільки ще «откритій чудних» 
може зробити, наприклад, київ-
ський уче  нь. Що українська 
мова – це для казенщини і від-
бувайлівка на уроках, а на пере-
рвах усі включ  но з вчителями по-
слуговуються «модною» росій-
ською. Що не вшанована належ-
ним подарунком (на День учи-
теля, 8 березня, день народження 
– потрібне підкреслити) вчи-
телька може розгорнути терор 
проти своїх учнів. Що знання 
можна здобувати у двох режи-
мах: абияк разом з усіма і якісно 
за гроші у вигляді репетиторства. 

Другий урок – показуха. Якщо 
всі учні причепурені, на уроці від-
повідають тільки відмінники, а 
педагог зненацька зробився ла-
гідним і уважним, знайте: до 
школи завітала комісія. Якщо у 
спортзалі побільшало м’ячів та ін-
шого знаряддя, у бібліотеці – кни-
жок, а в їдальні – цукерок, незаба-
ром вибори і дядя-кандидат де-
монструє свою турботу. 

Третій урок – кастовість педа-
гогічного колективу. Побутує міф, 
що жорстокість і насильство при-
йшли до школи разом із комп’ю-
терними іграми. Мовляв, діти по-
передніх поколінь були добрі-
шими, бо не стріляли у віртуаль-
них монстрів, а одне в одного з 

іграшкової зброї, чесно поділив-
шись на «наших» і «німців». На-
справді ж попередні генерації 
школярів не мали такого дива тех-
ніки, як мобільний телефон, яким 
можна зафільмувати бійку на за-
дньому дворі. А бійки і жорсто-
кість у дитячих колективах були 
завжди – зазирніть у дорослу пе-
дагогічну літературу. Але реакція 
класичного педагогічного колек-
тиву стандартного ґатунку на будь-
який інцидент очікувана: у нас ні-
чого поганого трапитися не може, 
треба розібратися (за зачиненими 
дверима), педагоги завжди праві, 
діти щось поплутали, необережно 
погралися, ну, може, когось бать-
 ки недовиховали, буває. Страуси-
 на позиція шкільних адміністра-
цій консервує конфлік  ти, замість 

Автор:  Дмитро Крапивенко 
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того щоб їх відрито вирішувати, 
чим часто викликає мультипліка-
ційний ефект негараздів. 

Четвертий урок – особистості 
не потрібні. Масове казармене ви-
ховання колективом теж ніде не 
вивітрилося зі школи за понад 
два десятиліття. У великих містах 
на молодіжні особливості моди 
увагу звертають менше. Нато-
мість у провінції конвеєр обовва-
нювання працює безвідмовно. 
Коли я закінчував школу в рай-
центрі у середині 1990-х, то мав 
чимало проблем через довге во-
лосся – ну радянська інерція, що з 
нею вдієш? Але коли у 2014-му (!) 
криворізького хлопця з оселед-
цем хочуть виключити зі школи 
за зачіску, бо вона, бачте, схожа 
на «ерокез» (граматику криво-
різьких педагогів збережено), то 
стає навіть не смішно.

П’ятий урок – примат штам-
пів. У початковій школі деякі 
діти відкривають для себе повний 
календар сучасних українських 
свят. Наприклад, хлопчикові, на-
родженому у ХХІ столітті, важко 
збагнути, з чим його вітають 
23 лютого, та й дівчаткам етимо-
логія 8 березня навряд чи зрозу-

міла. Але «традиції» сильніші за 
здоровий глузд, і в українській 
школі й далі шанують загадкові 
дати із суперечливого світу дорос-
лих. Педагогічний ефект сумнів-
ний: виховується нове покоління 
тих, хто в дорослому віці люби-
тиме беззмістовні гуляння і ви-
бори за гречку. 

Шостий урок – шароварний 
патріотизм. У так званому патріо-
тичному вихованні молоді ра-
дянської інерції чи не найбільше. 
«Дєдушку Лєніна» замінили Шев -
ченком, від казенного культу 
якого нудить інтелектуально роз-
винених школярів і тягне позі-
хати решту учнів. Примітивні 
вір  шики, етнографія, густо всіяна 
забобонами, гімн і державна сим-
воліка – ось стандартний багаж 
«любові до Батьківщини», який 
пропонує українська школа. Що-
правда, тут є надія на швидке оду-
жання: розповіді про Небесну 
сотню в навчальних закладах, па-
тріотичний підйом у «дорослому 
світі» викликали непідробний ін-
терес дітей, як підсумок – навіть у 
випускних сукнях вималювався 
тренд до використання державної 
та національної символіки. 

РІЗНІ ДиТиНСТВА
Лакмусовим папірцем сучасної 
освіти в Україні прийнято вва-
жати кількість і модерновість 
комп’ютерів у школі. Це щось на 
кшталт кількості тракторів у кол-
госпі років 70 тому. Чиновники 
Міносвіти – люди, як правило, 
немолоді, й вони самі не так вчи-
лися (!) працювати на комп’ю-
терах. Але кожна сучасна дитина 
дошкільного віку здатна впора-
тися (у межах своїх потреб) із 
планшетом чи лептопом. Пара-
доксально: малюк, який ще не 
вміє читати і писати, може зна-
йти в девайсі цікаву йому гру чи 
картинку. Є цілком справедливе 
судження про те, що дитина з 
легкістю опановує сучасну їй тех-
ніку. В ідеалі кількість комп’юте-
рів повинна дорівнювати кіль-
кості учнів у школі, а оскільки 
дозволити собі таке може не ко-
жен заклад, то похвальба адміні-
страцій комп’ютерними класами 
– це вчорашній день. Абсолютна 
більшість сучасних дітей «озбро-
єна» щонайменше мобільним 
телефоном, який можна підклю-
чити до інтернету. Тому, певно, 
чиновникам уже варто було б 
звітувати про якість Wi-Fi у шко-
лах, бо «поголів’я» комп’ютерів 

саме по собі ще ні про що не 
каже.

Якісний доступ до інтернету 
полегшив би життя й сільським 
школам, де нерідко класи інфор-
матики обставлені електрон ними 
«динозаврами», тоді як у дуже 
багатьох дітей є цілком пристойні 
мобілки. Але лише Wi-Fi сільську 
школу не витягнути із середньо-
віччя, у якому вона застрягла. 
Опалення, полагоджений дах, те-
плий туалет – усі ці побутові, з 
погляду міської людини, «дріб-
ниці» вимушені вирішувати ди-
ректори сільських шкіл, перш 
ніж подбати власне про навчаль-
ний процес. А його результати та-
кож невтішні: випускники сіль-
ських шкіл демонструють удвічі-
тричі нижчі результати ЗНО, а з 
іноземної мови – у три з полови-
ною рази. Дається взнаки не 
лише жалюгідна матеріальна 
база, а й соціальна структура су-
часного села. Як засвідчують со-
ціологічні дослідження, здатність 
здобувати вищу освіту краще роз-
винена в дітей, що виховані бать-
ками, які мають диплом ВНЗ або 
ж статки, вищі за середні. От і ви-
ходить, що серед сільської молоді 
мотивацію до освіти мають пере-
важно діти тих-таки вчителів і 
фермерів, для решти вступ до уні-
верситету (особливо коли батьки 
такий намір не вітають) здебіль-
шого перетворюється на пригоди 
в стилі Міхаіла Ломоносова.

Сучасні українські школи – ці-
кавий об’єкт для істориків щонай-
менше ХХ століття. Це і цикло-
пічні будівлі за мізерної кількості 
учнів у селі, і щорічні ремонти, ре-
зультати яких не всюди побачиш, 
і сусідство комп’ютера та зручнос-
тей надворі, і, звісно ж, педагоги, 
серед яких нерідко зустрінеш тих, 
хто свого часу викладав дітям 
«Малую Землю» Леоніда Брєж-
нєва та ностальгує за радянсь-
кими порядками, й значно молод-
ших – тих, хто був слухняним ад-
мінресурсом за кожного прези-
дента вже незалежної України, 
тих, хто сумлінно виконував ди-
рективи Дмитра Табачника і зму-
шував дітей писати твори на тему 
«я живу в СНД». Врешті-решт, усі 
ті, хто, попри непрестижний ста-
тус і невелику зарплату й далі 
вчить дітей, які з вдячністю згаду-
ють своїх найкращих учителів. Ті, 
хто діє всупереч бюрокра тично-
недофінансовано-пока зуш    ному 
болоту, яке роками всмоктувало в 
себе українську освіту. 
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1 685 030
5-9 класи                                                                                                                     

1 903 991
10–12 класи                                                                                                                

510 833

За даними 
Міністерства освіти 

і науки
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як не програти 
битву при Садовій
Н

а днях в моєї малої ви-
пускний. Це дає мені під-
стави вважати себе ком-
петентним у проблемах 

сучасної школи. То все одно, що 
хронічно хворий через кілька 
років починає думати, що він 
знається на проблемах охорони 
здоров’я. Звісно, це радше ілю-
зія, але є речі, які не помітити, 
не зрозуміти неможливо.

Я вважаю, що моїй доньці –  
і мені відповідно – неабияк по-
щастило, подарунок долі. Її 
класним керівником була – те-
пер точно можна сказати, що 
була, на жаль, бо в суботу бал, а 
з вересня в неї вже будуть нові 
діти, – чудова, чарівна жінка. 
Вона стежить за всіма книжко-
вими новинками, ходить до фі-
лармонії, любить Окуджаву, по-
стить фотки на тлі Лувру і фана-
тично, хоча не без гумору, обо-
жнює своїх учнів. Вона веде 
(вела) сайт 11-а, звідки батьки 
дізнавалися всі подробиці, які 
їхні чада воліли б замовчати, – 
повна прозорість педагогічного 
процесу! Сама бабуся двох ону-
ків. Постійна учасниця Євро-
майдану, наскільки дозволяв 
виробничий графік. Викладає 
математику. І хоча з цією дис-
ципліною в моєї дочки не скла-
лося, а шкода, вона все ж таки 
винесла зі свого ліцею значно 
більше: сучасний світогляд, 
правильні цінності, непідроб-
ний патріотизм, відкритість 
життю, чудову англійську (як і, 
до речі, чудову українську). Їй 
це подобається, мені теж.

Вона, звісно, унікальна, але 
інші вчителі теж надзвичайно 
гідні, кожен на свій лад, за ано-
мально незначним винятком. 
Одинадцять років тому я дуже 
боявся віддавати дочку в приві-
лейований ліцей, куди більшість 
дітей приїздитимуть на батьків-
ських лексусах. Виявилося, не 
все так страшно. Головне – не 
мажори, а ті, хто їх мотивує.

Але я розумію, що пейзаж 
козирного, зразково-показового 

ліцею на Печерську, куди нас 
прийняли, відверто кажучи, ви-
падково, геть не відображає за-
гальної ситуації в середній освіті 
України. Радше навпаки. Розпо-
віді друзів і знайомих – зі свого 
боку, «фахівців» та «експертів» 
– відкриває сумну картину. 
Йдеться загалом про критичне 
зниження рівня підготовки вчи-
телів, а головне – їхньої мотива-
ції. Відтак педагогічний процес 
часто-густо зводиться до само-
ствердження, а контакти з бать-
ками – до безкінечних поборів. 
Безумовно, серед цієї нудної ме-
лодії життя, так би мовити, по-
страдянського гіперреалізму за-
вжди знаходяться окремі оази 
людяності, інтелігентності й 
компетентності, але не вони ви-
значають тенденцію. А ви як хо-
тіли?

Тут зійшлися два процеси. 
Перший – занепад класичної 
системи викладання, що й не 
дивно: сучасна українська 
школа – похідне від радянської 
з невеличкими модифікаціями, 
та, своєю чергою, – майже 
калька гімназії Російської імпе-
рії, а та – німецької школи, тієї 
самої, про яку нібито Бісмарк 
казав, що «Битву при Садовій 
виграв прусський шкільний 
учитель». Виходить, що, хочемо 
ми цього чи ні, а для дітей ХХІ 
століття школа є такою собі ма-
шиною часу, екскурсією у світ 
стосунків і уявлень зразка 1812 
року, окресленого геніями Пес-
талоцці й фон Гумбольдта. Коли 
йдеться про те, що в сучасній 
Україні зруйновано всі досяг-
нення радянської народної 
освіти, яка, хай там як, дала 
змогу розробити ядерну бомбу й 
запустити людину в Космос, 
мені завжди хочеться уточнити: 

розробити бомбу й ракету до-
зволила та, стара школа разом 
із диктатурою, таємною полі-
цією і ГУЛАГом. Без них сама по 
собі вона не змогла б нічого.

Ще кажуть, що ми потроху 
руйнуємо всі переваги радян-
ської системи, мавпуючи західні 
зразки, а на Заході переважно 
виховують дебілів. Мовляв, по-
дивіться їхні програми, це ж 
дитсадок! Ніби переконливо, 
але запитаймо себе: чи багато з 
нас винесли щось із поглибле-
них курсів математики, фізики, 
біології? Нумо, хто через п’ять 
років після отримання атестата 
зможе накреслити формулу аде-
нозинтрифосфорної кислоти, 
хто згадає, як визначити куто-
вий розмір і взагалі що таке си-
нус? Чого насправді ми праг-
немо – обізнаності чи ілюзії обі-
знаності? 

Так, західна (себто північно-
американська та європейська) 

Автор: 
Юрій 

Макаров

ГОЛОВНЕ, ПРиНЦиПОВО 
ЗМІНиТи СТАТУС  
УЧиТЕЛя В СУСПІЛЬСТВІ
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система недосконала, але вона 
теж інерційна й, крім того, дуже 
вразлива до експериментів по-
пулістських політиків. Проте 
чомусь саме дебільні амери-
канці (а не ми, такі освічені й 
духовні) розробляють смарт-
фони, нанотехнології й нові 
ліки від раку, а такі самі де-
більні європейці випускають ае-
робуси та БМВ. Головне, що та 
клята західна система досі роз-
глядає вчителя як шановану в 
суспільстві людину, носія почес-
ної місії та в жодному разі ніяк 
не лузера. А в нас шкільний пе-
дагог – лузер by default, той, 
кому не пощастило вибитися в 
бізнесмени або чиновники на 
потоках. Тому діти неуспішних 
батьків із якогось депресивного 
містечка сприймають його з не-
довірою, як представника офі-
ційної системи, ворожої дер-
жави, а діти успішних, ті, кого 
привозять на лексусах, – як того 

самого чиновника, з яким 
краще «домовлятися». У будь-
якому разі не як об’єкт шани й 
не як авторитет. А якщо не авто-
ритет, то навіщо його слухати? 
Тим більше що, цілком імо-
вірно, він не знає елементарних 
речей: що таке Polo Garage, як 
звати барабанщика Slipknot і 
чим Assassin’s Creed крутіший 
за Resident Evil.

Ну а окрім соціального ста-
тусу варто згадати про систему 
навчання самих учителів. Хто в 
курсі, педагогічні університети 
(колишні в найкращому разі ін-
ститути, у найгіршому – педучи-
лища) теж не є місцями, де при-
щеплюють модерну картину 
світу й дають повноцінні зна-
ння. Добре, якщо застарілі ша-
блони, але можна й без того обі-
йтися, якщо вкласти в залікову 
книжку 200-гривневу купюру 
(на жаль, ніяк не вигадка, а за-
мальовка з натури). Рано чи 

пізно доведеться ламати всю 
цю піраміду й зводити на її 
місці щось гуманніше й доціль-
ніше. Міняти програми, прин-
ципи підготовки педагогічного 
складу, не виключено, модер-
нізувати саму класно-урочну 
форму навчання. І, головне, 
принципово змінити статус учи-
теля в суспільстві. Починаючи з 
оплати праці. Приміром, яки-
хось відчутних додаткових га-
рантій. Є ще варіанти. Напри-
клад, обов’язкове стажування за 
кордоном з метою розширення 
свідомості – переконаний, що 
таку цільову програму цілком 
можливо проштовхнути через 
європейські інституції або аме-
риканські благодійні фонди, 
нині українцям радо допомага-
тимуть скрізь.

Колись, у часи загальної 
«рівності», точніше зрівня-
лівки, про вчителів знімали 
кіно. Пам’ятаєте героїв «Іронії 
долі»? Звичайний лікар і зви-
чайна вчителька... Сьогодні 
Женя Лукашин був би девело-
пером, а Надя Шевельова – ри-
тейлером (утім, сиквела я не ди-
вився, слід би дізнатися заради 
цікавості). Щоб шкільна вчи-
телька знову повернулася на 
екран як приклад цілком при-
стойного життєвого успіху, 
варто докласти зусиль. Де на це 
гроші брати? Вибачайте, то не 
до мене. Але якщо ми справді 
хочемо виграти нову «Битву 
при Садовій» – битву за належ-
ність до Єдиної Європи, дове-
деться відшукати. А інакше – 
ласкаво просимо до Донбасу! 
Тут варіантів немає.

Звісно, шкода, що ми забу-
ваємо про реформу системи 
охорони здоров’я, щойно оду-
жаємо, а про реформу середньої 
школи – щойно наші діти ста-
ють студентами. Між тим це те, 
що надає міцності всій кон-
струкції держави та суспільства. 
Може, то практично головне, 
що здатне нарешті трансформу-
вати свідомість, вискочити з по-
рочного кола совка – зробити 
так, щоб усі педагоги країни 
були схожі на Олену Чепур, те-
пер уже колишню класну керів-
ницю моєї Марії. До речі, Олено 
Львівно, низький вам уклін!
P. S. Ставлення держави до 
вчителя – це державна полі-
тика, яка свідчить або про силу 
держави, або про її слабкість. 
Отто фон Бісмарк  

Сучасна 
українська 
школа 
залишила в 
собі чимало 
радянського 
абсурду
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Автор: 
Олександр 
Кузенний У

країнська середня школа 
переживає глибоку кадро-
 ву кризу. Її причина поля-
гає у спробі штучно збе-

регти в шкільній освіті засади со-
ціалістичної економіки, коли ре-
шта країни живе в умовах нехай 
і недосконалого, проте ринку. 

Основний рушій у будь-якій 
галузі – це мотивація, у випадку 
освіти йдеться про мотивацію 
учнів вчитися й учителів на-
вчати. Однак у нинішніх реаліях 
немає ані того, ані того. Окрім 
ентузіастів, які, безперечно, при-
сутні і серед тих, і серед інших, 
але яких завжди була й буде не-
значна меншість, для більшості 
учнів та педагогів мотивація зво-
диться до усвідомлення еконо-
мічної цінності того, що вони 
роб лять. Школярі мають розу-
міти, як рівень здобутої ними 
освіти позначиться на їхніх пер-
спективах на ринку праці та рівні 
доходів, який вони зможуть отри-
мувати в майбутньому. Учителі 
повинні знати, що винагорода за 
той чи той результат їхньої праці 
адекватна ціні, яку держава/сус-
пільство/батьки готові платити. 

Політики і суспільство му-
сять бути відвертими й дати 
чітку відповідь, чого вони очіку-
ють від різних типів навчальних 

закладів та їхніх працівників, а 
не і далі повторювати популіст-
ські мантри про якісну й без-
платну освіту. Причому серед-
ньої школи це стосується аж ніяк 
не менше, ніж вищої. У жодній 
галузі економічної діяльності не 
можна за низьку ціну придбати 
високоякісну або ексклюзивну 
річ чи послугу. Водночас нерідко 
на ринку затребувані не обов’яз -
ково дуже високоякісні або екс-
клюзивні послуги чи товари, а ті, 
що мають помірну чи навіть 
низьку ціну, при цьому покупець 
готовий миритися з не найкра-
щою якістю. Спроби ж придбати 
дешево дорогу річ, як правило, 
завжди супроводжуються висо-
ким ризиком потрапити в шах-
райську схему. Аналогічна ситуа-
ція й у сучасній українській 
освіті, зокрема середній.

Сьогодні, за винятком про-
вінції, помітний значний розрив 
між ціною вчительської праці, 
встановленої ринком на запи-
тані послуги (робота репетито-
ром), і тією, що оплачується в 
школі. Якщо оплата державою 
одного уроку в ЗОШ (до оподат-
кування) становить 30–40 грн 
залежно від рівня кваліфікації, 
то година індивідуального за-
няття коштує від 50–60 грн у 

провінції до 100–150 грн і вище у 
великих містах та Києві. Зайве 
пояснювати, що проводити урок 
у класі з 25–35 переважно немо-
тивованих до вивчення того чи 
того предмета учнів складніше й 
виснажливіше, ніж займатися 
індивідуально з тими, хто вияв-
ляє до цього бажання. Інша річ, 
що попит на репетиторство не 
такий великий, щоб забезпечити 
працею всіх учителів. Однак у 
цьому разі маємо яскравий при-
клад співвідношення попиту за 
параметром ціна – якість. 

Через те що вчительська 
праця тривалий час була непре-
стижною, виникла ситуація, коли 
вимоги до педагогів звелися до 
формальних показників та папе-
рової звітності, що дедалі більше 
не збігалася з реальною якістю 
знань учнів. «Ринкові відносини» 
у галузі поширювалися в потвор-
ній формі, коли оплачуються не 
здобуті школярами знання, а 
оцінки, не якість викладання, а 
його кількість (обсяг годин). 
Адже, як відомо, ставка педагога 
передбачає 18 академічних годин 
(уроків) на тиждень. Решту робо-
чого часу (не меншого від часу 
проведення уроків) він має вико-
нувати супровідні завдання: готу-
ватися до занять, перевіряти ви-
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У пошуках 
втраченої 
мотивації

Масштаб стрімкої деградації середньої 
освіти, зумовлений деформованою 

мотивацією більшості учителів, виявить 
себе повною мірою значно пізніше,  
але на подолання наслідків підуть 

десятиліття

ф
о

т
о

: p
h

l



Якщо оплата 
державою одного 
уроку в ЗОШ (до 
оподаткування) 

становить 

30–40 
грн

 залежно від рівня 
кваліфікації, то 

година 
індивідуального 

заняття коштує від 

50–60 
грн

 у провінції до 

100–150 
грн

 і вище у великих 
містах та Києві

конані дітьми завдання, про-
фесійно самовдосконалюватися 
тощо. Однак в умовах, коли рі-
вень оплати праці залишав ба-
жати кращого, педагоги намага-
лися збільшити свій дохід за ра-
хунок механічного нарощування 
навантаження (до 30, а подекуди 
й 36 годин) або поєднання вчи-
тельської діяльності з додатко-
вими заробітками. Відтак час, що 
виділявся на підготовку до уроків 
та підвищення власної кваліфіка-
ції, стискався до мінімуму. 

Погіршення якості викла-
дання, що поєднувалося зі зни-
женням мотивації учнів до нав-
чання через зменшення пре-
стижності знань у суспільстві, 
змушувало вчителів та адміні-
страцію шукати спосіб приховати 
цей факт. З одного боку, висока 
частка учнів, які мають низькі 
оцінки, була небажаною для са-
мих педагогів, оскільки це ста-
вить під сумнів їхні професійні 
якості (не навчив). З другого – 
для успішного проходження кож-
ного наступного формального 
рівня школяреві було достатньо 
потрібних оцінок у табелі, атес-
таті, потім у дипломі. Інтереси 
збігались, однак при цьому часто 
супроводжувалися різними фор-
мами корупційного інтересу вчи-
теля: від прямого хабара до 
«м’якіших» форм у вигляді до-
даткових оплачуваних індивіду-
альних занять тощо.

Утримувати сім’ю, винайма-
 ти чи тим більше придбати 
житло навіть у провінції праців-
ники середньої школи не можу-
 ть. Тож цілеспрямовані люди, 
зорієнтовані на результат, за ви-
нятком окремих ентузіастів, ту-
ди не йдуть через специфічний 
демпінг із боку основної кате-
горії її нинішнього кадрового 
складу. Це або заміжні жінки, 
чоловіки яких взяли на себе 
основну частину витрат на утри-
мання сім’ї, а їхній інтерес до 
роботи в ЗОШ – це лише 
приваб ливий соціальний пакет: 
тривалі оплачувані відпустки, 
збереження робочого місця під 
час декретної відпустки, можли-
вість за потреби часто і довгий 
час перебувати на оплачуваному 
лікарняному з власними дітьми, 
право на пільгову пенсію за ви-
слугою 25 років. Або люди пен-
сійного та передпенсійного віку, 
які мають вищий рівень оплати 
праці завдяки більшому стажу 
роботи й кваліфікаційній катего-

рії, отримують заробітну плату 
та пенсію за віком, зі зрозумілих 
причин не мають альтернативи 
на ринку праці. У результаті ко-
жен шостий шкільний педагог у 
країні вже пенсіонер, а в Дніпро-
петровській, Луганській, Доне-
цькій, Київській, Житомирській 
областях – кожен п’ятий. 

За таких обставин успішніші 
та цілеспрямовані випускники 
педагогічних вишів, що звикли 
працювати на результат та дина-
мічно змінюватися відповідно до 
останніх тенденцій у галузі, до 
школи або не йдуть, або надовго 
там не затримуються. Винятки-
ентузіасти, як і годиться, лише 
підтверджують це правило, проте 
з кожним наступним поколінням 
їх дедалі менше. Натомість у га-
лузі все більшу частку молодого 
поповнення становлять ті, хто 
цілком комфортно почувається 
на роботі нехай і з незначним рів-
нем оплати праці, але з мінімаль-
ною конкуренцією, від виконав-
ців якої важко вимагати особли-
вих умінь чи зусиль. 

При цьому кадрове забезпе-
чення в середній школі має дві 
особливості. З одного боку, сут-
тєві міжрегіональні диспропор-
ції. Наприклад, у низці населених 
пунктів із високим рівнем безро-
біття та низькою середньою заро-
бітною платою влаштуватися на 
роботу вчителем та дістати пов-
ноцінне навантаження в розмірі 
ставки чи більше вкрай непросто. 
Йдеться не лише про містечка й 
так звані перспективні села, де є 
впевненість у тому, що школа на-
повнюватиметься дітьми і пра-
цюватиме ще досить довго, а й 
про низку середніх міст та об-
ласних центрів. Як свідчать 
джерела Тижня, поширеною є 
практика брати хабарі за вла-
штування, які в деяких регіонах 
сягають $500–2000. 

З іншого боку, у населених 
пунктах, де рівень оплати праці 
вчителів значно нижчий від се-
реднього по населеному пункту 
(Київ, міста-мільйонники та де-
які інші великі міста), а також у 
«неперспективних» селах, де не-
має впевненості в тому, чи бу-
дуть там учні через 5–10 років  
(а відтак чи працюватиме 
школа), спостерігається хроніч-
ний дефіцит кадрів, особливо за 
окремими спеціальностями. У 
великих містах випускники пе-
дагогічних навчальних закладів 
можуть знайти роботу в суміж-

ній галузі чи й узагалі не за фа-
хом із вищою заробітною пла-
тою і кращими кар’єрними мож-
ливостями. У «неперспектив-
них» населених пунктах навіть 
вихідці з них відмовляються по-
вертатися на роботу за фахом до-
дому через невпевненість у сво-
єму майбутньому або знову ж 
таки через наявність кращої аль-
тернативи в місцях здобуття 
освіти, зокрема й не за фахом. 

Окрім відмінностей у забез-
печенні кадрами в населених 
пунктах очевидною є й градація 
за фахом учителя. Оплата праці 
викладачів різних предметів 
практично однакова, натомість 
попит на вміння на ринку зовсім 
різний. Знання вчителів історії, 
географії, трудового навчання, 
фізики чи хімії менш затребувані 
в інших галузях, аніж іноземних 
мов, інформатики, біології чи хі-
мії. Водночас викладачі інозем-
них мов чи інформатики можуть 
працювати за фахом і за кордо-
ном, що майже нереально для пе-
дагогів інших спеціальностей.

Ситуація, що склалася, при-
зводить до вимивання якісних 
працівників із системи освіти, 
зростання плинності кадрів, а 
відтак до різкого зниження 
якості середньої освіти. При 

цьому штучно сформований де-
фіцит педагогічних вакансій у 
низці населених пунктів та регіо-
нів зумовлений лише загальним 
депресивним станом на тамтеш-
ньому ринку праці та привабли-
вістю вчителювання для кадрів, 
які призвичаїлися до роботи в 
школі у її нинішньому стані. 
Оскільки вплив якості освіти на 
ситуацію в економіці та суспіль-
стві загалом має тривалий часо-
вий лаг, припускаємо, що справ-
жній масштаб наслідків дегра-
дації середньої школи, що з 
кожним роком пришвидшу-
ється, країна лише починає від-
чувати. Водночас коли цей 
масштаб буде усвідомлено, щоб 
виправити ситуацію, знадобля -
ться десятиліття. 
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УСПІшНІшІ ТА 
ЦІЛЕСПРяМОВАНІ 
ВиПУСКНиКи ПЕДАГОГІЧНих 
ВишІВ ДО шКОЛи АБО  
НЕ ЙДУТЬ, АБО НАДОВГО 
ТАМ НЕ ЗАТРиМУЮТЬСя



Записали 
Анна Корбут, 

Оксана хмельовська

У вчительській 

М
и вдалися до методики 
appreciative inquiry (до-
слівно – вдячне розпи-
тування), що розкриває 

тему в трьох напрямах: 1) яка істо-
рія з минулого найбільш надихає 
і чому; 2) що на сьогодні є най-
більшим викликом; 3) на яку ам-
бітну мету варто орієнтуватися в 
діях, скерованих на майбутній 
розвиток галузі. Така методика 
дає змогу не тільки говорити про 
проблеми, а й міркувати над їх 
вирішенням.

Альона Ткаченко,
вчитель молодших класів,
м. Рівне

1. Коли я три роки тому почала вчи-
телювати, мене надихала велика 

повага до професії в минулому, яка 
виявлялась у слухняності учнів і в 
розумінні батьками її складнощів. 

2. Мені не подобається принцип 
оцінювання учнів, адже фак-

тично за кожну помилку відніма-
ємо бал. Це система покарання, а 
не позитивного оцінювання. Ми 
акцентуємо увагу на помилках, а 
якщо розбивати бали на завдання 
(тобто за легкі завдання – один 
бал, за важчі – два-три бали), то 
дитина підсумовує їх, прагне зро-
бити більше, не переживає за по-
милки. 

3. Потрібно викорінити таке не-
гласне правило: якщо ти досвід-

чений учитель (методист або вищої ка-
тегорії), тобі дозволено користуватися 
друкованими конспектами (купова-
ними), але якщо ти початківець, то му-
сиш писати конспекти самостійно. Я 
тут не бачу логіки: було б правильно, 
якби молодим педагогам дозволити 
купувати конспекти, які написали й 
апробували досвідчені. 

Ольга Романенко, 
вчитель української мови 
і літератури, м. харків 

1. Найвдалішим запровадженням 
минулих років вважаю зовнішнє 

незалежне оцінювання. Зараз, коли 
через події в країні пройшла чутка, що 
ЗНО скасують, діти дуже хвилюються, 
бо покладають надії на нього, бачать, 
що це справді шанс вступити туди, 
куди хочеш, без хабарів. 

2. Учитель сьогодні – це фактично 
безправна людина. Як на мене, 

освітня система хоче бачити учитель-
ство німою, безправною масою, яка 
створювала б видимість навчання, не 
мала власної думки й не сміла вносити 
жодних змін, а лише механічно вико-
нувала накази згори. Батьки ж схильні 
в усіх смертних гріхах звинувачувати 
педагогів, покладаючи відповідаль-
ність за виховання власних дітей тільки 
на них і майже знімаючи її із себе.

3. Світ змінюється, наші діти зміню-
ються, і ми (школа, програми, ор-

ганізація навчання) мусимо змінюва-
тися. Не можна підготувати людину до 
життя, навчаючи її того і так, як це ро-
били 100 років тому. А ми спостеріга-
ємо тільки зміну «обгорток», але на 
місцях, по суті, все лишається по-
старому. 

Тетяна Богатирьова,
директор школи, м. Донецьк

1. Дванадцятибальна система, до 
якої ми звикли, ліпша за 

п’ятибальну, тому що вона дає змогу 
оцінити знання дитини об’єктивніше. 

2. Найбільша проблема шкіл – фі-
нансування. Директор завжди пе-

ребуває в пошуку грошей: на ремонти, 
матеріально-технічне забезпечення, 
меблі. Мені хочеться, щоб учителів за-
охочували матеріально, бо багато з 
них плідно працюють, і коли за свою 
працю вони отримують не надбавку 
до зарплати, а грамоту за гривню, то 
це насмішка. 
Ще одна суперечність в епоху інфор-
маційних технологій – потреба в папе-

ровому документообігу. Так, ми ма-
ємо новітній сайт школи, наповнюємо 
його, ведемо електронне листування, 
але все одно документи потрібно по-
дати у двох екземплярах: друкова-
ному й електронному. 

3. Варто зробити простішою на-
вчальну програму, але зміни по-

винні йти не згори, а наприклад, за ре-
зультатами дітей і їхніх батьків на всеу-
країнському рівні. А ще важливо нада-
вати не просто комп’ютери, а й без-
платно новітні програми, щоб учні мо-
гли ними користуватися.

Луїза Гайдамака,
вчитель географії, Київська обл.

1. З цінного минулого – апробовані, 
написані доступною мовою під-

ручники з чітким шрифтом (а не як 
підручних з астрономії, де двоїться в 
очах, коли читаєш). Результативною 
була програма, яка передбачала за-
кріплення (особливо це важливо в точ-
них науках), а зараз на кожному уроці 
нова тема. Школярі не встигають за-
своїти матеріал, тому батьки навча-
ються разом із дітьми або наймають 
репетиторів. Такий «галоп» руйнує ти-
танічну роботу вчителя, а в учня зни-
кає інтерес. Чомусь ті, хто складає про-
грами, вважають, що з кожним роком 
діти стають розумніші, але практика 
засвідчує інше: у них погіршується 
пам’ять, вони швидко втомлюються, 
хворіють. Не розумію, наприклад, на-
віщо дитині у 8-му класі вчити 
напам’ять терміни на рівні лікаря-
практика.

2. Заробітна плата робить учителя 
жебраком. Цілий урок учень, крім 

того що слухає, повинен бачити гарно 
одягненого, впевненого, сучасного пе-
дагога, на якого можна рівнятися. Ще 
одна проблема – гендерна, адже чо-
ловіки у школі становлять переважно 
незначну групу. У нас, на відміну від 
Заходу, вчительська професія суто жі-
ноча, що породжує багато проблем.

3. Варто переглянути стандарти, за 
якими учні поділяються на класи. 

Адже тепер клас можна розбити на 

Тиждень 
спробував 
максимально 
відверто поговорити 
з учителями  
із різних регіонів 
про освітні 
проблеми  
та їх вирішення

ЄВРОПЕЙСьКА 
МРІЯ 
УКРАїНСьКОГО 
ВЧИТЕЛЯ:
менше 
бюрократії, 
краща 
матеріальна 
база, більший 
простір для 
творчості
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два, якщо є 32 дитини, проте в невели-
ких містах 30 учнів – така собі «ненор-
мальна норма».

Марина Мартисевич,
учитель математики, м. Полтава

1. Не вижени з класу, не підвищуй го-
лос, не тисни на психіку дитини, і 

цього вимагають ті, хто ніколи не захо-
див на справжній, буденний урок зви-
чайної місцевої школи. А без дисци-
пліни заняття не проведеш, хоча мало 
хто із сучасних дітей реагує на ввіч-
ливе, спокійне прохання заспокоїтись 
і слухати. А раніше до вчителя стави-
лися з повагою.

2. Уся шкільна освіта – це просто по-
ставити галочки навпроти пункту, 

а не дати справжні знання. Напри-
клад, від нас щоразу вимагають шоу 
на відкритих уроках, а потрібні прості, 
елементарні знання.

3. Розвиток галузі залежить від 
об’єктивного оцінювання, адже 

треба перестати примушувати вчителя 
ставити високі оцінки за схемою «бо 
його тато ого-го». А ще в адміністра-
цію школи необхідно обирати людей, 
які можуть і хочуть робити свою 
справу, компетентних та адекватних 
спеціалістів, які розуміють нинішні 
часи, а не комуністичні режими, які не 
прогинаються під будь-яку владу і не 
зганяють учителів на мітинги.

Ірина Виселко,
вчитель трудового навчання,
м. Вінниця

1. Колись в обласному управлінні 
освіти був лише один методист, а 

тепер у кабінеті сидять дев’ятеро, ко-
жен за окремим комп’ютером. Ство-
рюють видимість роботи, змінюють ін-
струкції, вигадують конкурси, запрова-
джують нововведення, які не мають ні-
чого спільного з практикою.

2. Діти змушені постійно здавати 
гроші на ремонти навчальних ка-

бінетів, на закупівлю матеріалів. Торік 
мені пообіцяли, що повернуть кошти 

на ремонт класу, бо я витратила свої, 
але досі їх ніхто не повернув. А ще не 
вистачає підручників.

3. Розробляючи новітні програми, 
запроваджуючи зміни, потрібно 

довіряти думці компетентних людей із 
досвідом роботи. Але ж у нас ніхто не 
запитує, бо у всіх чиновників є вже свої 
готові рішення.

Валентина Терещенко,
Вчитель біології Луганська обл. 

1. Раніше фінансувалася хоча б одна 
додаткова година на індивідуальні 

заняття, де ти міг попрацювати з 
учнями, які відстають, з обдарова-
ними, адже навчання орієнтоване на 
«середню» дитину, а в нас у класах 
вони різні. 

2. Паперова бюрократія не витри-
мує жодної критики. Наприклад, 

є різні хороші посібники, календарне 
планування, розробки уроків, затвер-
джені та ухвалені Міністерством освіти 
і науки України, але від нас вимагають, 
щоб ми все самостійно писали від 
руки або набирали на комп’ютері. А 
ще ми повністю відповідальні за ди-
тину, і неважливо, де щось трапилося 
(вдома, поза межами школи). Тому, 
щоб, напевно, підстрахуватися, від нас 
вимагають писати купу різних щоден-
ників, бесід із дітьми, з батьками, й 
кожне виховне слово, яке ти сказав 
учнями, кожен випадок потрібно за-
писувати, а дітям і батькам ставити під 
цим підписи. Через такий обсяг писа-
нини ми не можемо зайнятися педа-
гогічною творчістю, тому що тільки й 
думаєш про те, щоб не забути заноту-
вати ту чи іншу інформацію, адже мо-
жуть прийти й перевірити, винести до-
гану, зняти категорію, урізати зар-
плату. 

3. У міністерстві мають подумати 
про матеріальну базу. У нас сіль-

ська школа, і діти сидять на допотоп-
них партах, які не відповідають їх-
ньому зросту. Є такі підручники, які ви-
користовуємо понад 13 років, хоча за 

санітарно-гігієнічними нормами вони 
повинні слугувати не більш як чотири. 

Антоніна Никитюк,
Завуч, Рівненська область

1. Порівняно з минулим є суперечли-
вою нинішня програма, яку, з од-

ного боку, ускладнили, а з другого – з 
неї забрали базові предмети, додали 
непотрібні. Наприклад, навіщо усім 
вивчати економіку, основи оподатку-
вання, креслення не на комп’ютерах, а 
дідівськими методами? А ще деякі 
предмети почасти дублюють один од-
ного, як-от екологія і географія, основи 
безпеки життєдіяльності та біологія. 

2. Найбільше часу забирають кон-
курси, у яких діти повинні взяти 

участь, щоб учитель міг відзвітувати. 
Приміром, в орієнтовному розподілі 
масових еколого-натуралістичних за-
ходів нашого районного відділу освіти 
47 заходів за цей навчальний рік! Се-

ред них такі маразматичні, як трудова 
акція «Кролик», конкурс малюнків 
«Хліб очима дітей», фестиваль еколо-
гічної творчості молоді «Свіжий вітер». 
Я не знаю, хто їх вигадує і яка реальна 
користь від цього дітям. Водночас усі 
давно знають, що більшість конкурс-
них завдань готують учителі. 

3. Матеріальну базу шкіл варто по-
ліпшувати не лише для обраних 

закликів, де якомусь політикові 
треба пропіаритися перед вибо-
рами. У нас, наприклад, брак реакти-
вів. Вони взагалі нам не надходять, 
що фактично перетворює хімію з екс-
периментальної науки на віртуальну 
або теоретичну. 

Михайло Куртий, останні 18 років ви-
кладає англійську мову в школі у малень-
кому містечку на сході Польщі
У польських школах дуже хороша матері-
альна база. Є абсолютно всі необхідні на-
вчальні матеріали. Педагог може вибрати, 
з якої літератури навчатиме дітей. Зате 
батькам книжки доводиться купувати, а це 
недешево, особливо коли йдеться про іно-
земні мови. Крім того, школи чудово об-
ладнані для спортивних занять. Для моти-
вації дітей реалізуються різні проекти, у 
межах яких дирекція закладу шукає парт-
нерів за кордоном, проводиться обмін 

учнями. В Україні, я знаю, теж є така прак-
тика. 
Для вчителів, яких скорочують у зв’язку із 
закриттям шкіл, є програми перепрофі-
лювання. Вони реалізовуються за під-
тримки ЄС. Так само організовуються 
курси й тренінги власне для обміну досві-
дом та підвищення кваліфікації педаго-
гів, які працюють, і часто це дуже цікаво 
й корисно. Багато, звісно, залежить від 
регіональної влади – вона ініціює такі 
проекти й отримує під них кошти від ЄС. 
Останній суворо контролює розподіл фі-
нансування.

Польща адаптує свої навчальні програми до 
європейської системи, яка орієнтується на 
практичні знання. Крім того, тут педагог 
може вибирати, як навчатиме дітей. Я, на-
приклад, на своїх уроках і на гітарі граю, і за-
питую в школярів, що вони хотіли б вивчати. 
Помітна різниця і в плануванні уроків: в Укра-
їні вчитель має розписати кожну тему по да-
тах. У нас такого немає. Це позитивний мо-
мент, бо полегшує працю викладача. 
Однак є й проблеми: зараз у нас багато учнів 
не мають мотивації до навчання, бо через ви-
соке безробіття після закінчення вишів, осо-
бливо гуманітарних, не можуть знайти роботу. 

 ВЧиТЕЛЮВАННя ЗА КОРДОНОМ
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ВІД НАС щОРАЗУ 
ВиМАГАЮТЬ шОУ НА 
ВІДКРиТих УРОКАх,  
А ПОТРІБНІ ПРОСТІ, 
ЕЛЕМЕНТАРНІ ЗНАННя



Павло Полянський: 
«хочемо, щоб Міністерство освіти більше 
не мало стосунку до грошових потоків»

щ
о вже встигла зробити 
постмайданна команда 
освітян, які виклики 
вона змушена долати й 

чого очікувати найближчим ча-
сом учителям, школярам та їх-
нім батькам, розповів Тижню 
заступник міністра освіти і науки 
Павло Полянський.

У. Т.: як долаєте спадщину Табач-
ника та його соратників?

– Ми воліємо говорити те 
саме, що робимо, і найменше за-
йматись архівними справами, бо 
саме це і є поганий приклад, по-
даний людьми, про котрих ви зга-
дали й котрі майже всю свою ка-
денцію озвучували мантри про 
нібито щось не те, роблене їхніми 
попередниками. Кожна команда, 
прийшовши, робить щось по-сво -
є  му, і це природно. Але не треба 
вводити в оману суспільство й ви-
давати чиїсь раніші здобутки за 
свої, приправляючи те словами 
на кшталт «уперше», «на відміну 
від попередників» тощо.

Ми розробили конкретну про-
граму «100 днів», причому вислу-
хали насамперед, чого хочуть 
люди. І це правильно. Звісно, мі-
ністерство визначає і реалізує 
освітню політику, котру форму-
ють парламент і уряд, але не 
можна лікувати хворого, не поці-
кавившись, що в нього болить. 
Робити будь-що в післямайдан-
ний період, тим паче в освіті, для 
педагогів, дітей та їхніх батьків, не 
чуючи, чого вони зараз потребу-
ють, – це неправильно. Тож ми, 
можливо, десь марнуємо, як де-
кому здається, час, бо тратимо 
його на бурхливі більш чи менш 
плідні обговорення. Але й далі 
так діятимемо.

У таких умовах, як були впро-
довж останніх півроку, ні країна, 
ні освіта ще не функціонували. 
Адже ніколи агресор не окупову-
вав частину території і не інспі-
ровував збройних конфліктів в 
Україні.

Спираючись на громадськість 
і експертів, ми сформували без-

прецедентну в історії цього мініс-
терства колегію: уперше значна її 
частина – це не чиновники, а сус-
пільство, представники батьків-
ських комітетів, журналісти. А ще 
нова громадська рада, неурядові, 
студентські організації, зокрема 
ті, що блокували ту ж таки уста-
нову в період Майдану. 

У. Т.: що ви устигли зробити за ці 
місяці?

– Працюємо як така собі ряту-
вальна команда. Вдалося домог-
тися від окупантів у Криму, що 
всім без винятку українським 
школярам АРК (а іншої назви ми 
не вживаємо) буде вручено свідо-
цтва за дев’ятий клас, атестати за 
одинадцятий, срібні й золоті ме-
далі. Ми вже відправили, вони 
прийняли.

До ухвалення закону про 
вищу освіту вже готові. Для нас 
він дуже важливий. Це те, що ми 
робимо на перспективу. Відкрию 
маленьку таємницю. Паралельно 
працюємо над рамковим законом 
про освіту взагалі, який хочемо 
швидко завершити, бо частину 
роботи виконано. Там задано вза-
галі іншу модель. Законопроект 
передбачає абсолютне право бать -
ків самим давати дітям освіту 
вдома, право людини здобувати її 
самотужки, а ще на рівні обгово-
рення запропоновано один із ва-
ріантів, який розбив би оце про-
крустове ложе класно-урочної 
системи, що уроки неодмінно в 
стінах. За основу береться освітня 
програма. Тобто ви як людина 
можете її опановувати довше чи 
швидше. Бо сьогодні, коли ми ка-
жемо «учень дев’ятого класу», то 
з таким самим успіхом могли б 
мовити, що дитині стільки-то ро-
ків. Основною бачиться не здат-
ність людини швидше чи повіль-
ніше щось опановувати, а просто 
вікова категорія.

Школа має право сама ви-
рішувати, коли в неї 
канікули. Це її 
виняткові пов -
новажен   ня. 

Якщо в котромусь районі були не-
сприятливі обставини, вона за за-
коном не повинна ні в кого запи-
тувати дозволу, коли відпрова-
джувати дітей на відпочинок. Так 
само внутрішня справа – коли ор-
ганізовувати випускний. Я вже 
мовчу про ці вечори, які до школи 
не мають жодного стосунку.

Політика така: дати колегам 
із загальноосвітніх навчальних 
закладів відчути себе самостій-
ними в багатьох питаннях. Згідно 
з найскромнішими підрахунка ми, 
за ці майже 100 днів ми скоро-
тили перелік звітів, які школа має 
подати в район, район – в облас ть, 
а область – до міністерства, більш 
як на 1100 пунктів. Тому що на-
вчальні заклади тонуть у безкі-
нечних, безглуздих, нікому не по-
трібних паперах, яких ніхто не чи-
тає. Аргумент: так було завжди.

ф
о

т
о

: у
к

р
ін

ф
о

р
м

30|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 22 (342) 30.05–5.06.2014

ТЕмА НомЕРА|осВітА

Спілкувався 
Роман Малко



БІОГРАФІЧНА 
НОТА:
Павло Полян-
ський  – заступ-
ник міністра 
освіти і науки 
України з  
лютого 2014-го. 
Народився  
у 1961 році на 
Київщині. Закін-
чив історичний 
факультет  
Київського пе-
дагогічного ін-
ституту імені  
М. О. Горького. 
Працював учи-
телем історії, 
суспільствоз-
навства і право-
знавства у се-
редній школі 
міста Фастова. 
У 1997–2007-му 
працював у Мі-
ністерстві освіти 
і науки України 
на різних поса-
дах. У 2008–
2010-му –  
заступник  
міністра освіти  
і науки України. 
Звільнився з 
приходом Дми-
тра Табачника 
за власним  
бажанням.  
Автор моногра-
фій, наукових 
статей, шкіль-
них підручників 
та навчальних 
посібників

У. Т.: що на сьогодні з підручни-
ком історії? як зміни в ньому 
вплинули на дітей і вчителів?

– Річ у тому, що якихось суттє-
вих нововведень до навчальних 
програм, а отже, й до підручників 
історії не було. Натомість сер -
йо зно змінено програми для зов-
нішнього незалежного оцінюван-
 ня. Оці всі речі, як-от вилучення 
важливих подій української ми-
нувшини (Січові стрільці, битва 
під Крутами, Голодомор, націо-
нальний спротив ОУН–УПА, ро-
сійський чинник в історії Укра-
їни), це було зроблено не в шкіль-
них програмах.

У мене єдиний план, якого не 
виконано, – це абсолютно нова 
філософія відбору підручників. 
Ми бачимо, як можна зробити, 
щоб ні міністерство, ні заступник 
міністра, ні будь-хто надалі не ма -
ли до цього жодного стосунку й не 
могли впливати на схвалення чи 
відхилення рукописів. В ідеалі 
хочемо, щоб Міносвіти не було 
пов’язане із грошовими потоками 
ні на друк підручників, ні на шкі-
льні автобуси, ні на комп’ю те-
ризацію класів. У тому є антико-
рупційна складова, і водночас це 
природно лягає на життєву необ-
хідність розширення повнова-
жень місцевих громад та регіонів.

У. Т.: Наскільки доцільним нині 
є існування райвно, міськвно,  
облвно? Може, це баласт?

– Нині про них багато гово-
рять. Знаю одне: в сьогодніш-
ньому вигляді вони не потрібні.  
А ще постає питання, чим займа-
тися районному методичному ка-
бінетові. Наприклад, є проблема 
дублювання функцій. Крім того, 
вочевидь, просто як орган, що 
командує вчителем, він теж ні-
кому не потрібен. Педагогові не 
треба наказувати. Всі, хто не зміг, 
не захотів працювати в школі, 
давно звідти пішли. Йому треба 
допомагати. А щоб такі органи 
освітянської влади могли це ро-
бити, в них мають бути праців-
ники, бодай на півголови вищі за 
вчителя.

У. Т.: А як реально працюють ме-
тодкабінети? Тобто як учителям 
доносять, що й під яким кутом 

зору викладати?
– Дуже по-різному. 
Не скажу, що всі 

вони погані. Ба-
гато де прово-

дять тренінги з 

учителями, дають якісь наста-
нови під час упровадження но-
вого предмета. Але в чому штука? 
Зарплата у працівника методка-
бінету набагато ниж  ча, ніж у 
шкільного вчителя. То хто ж піде 
туди працювати? Сильний пред-
метник – ні. Він захоче навчати 
дітей. Дуже часто там опиняються 
люди, яким у школі не дуже за-
тишно. Є також моменти, коли 
міський чи районний відділ 
освіти перетворює методкабінет 
на свою додаткову одиницю і дає 
йому невластиві завдання: прово-
дити переоблік дітей тощо. Нині 
всі освітяни визнають: із тим 
треба щось робити, і нині саме 
слушний момент, коли прово-
диться політика децентралізації 
та зменшення контрольних функ-
цій. Думаю, це великий шанс.

Методкабінетам та інститу-
там післядипломної освіти зараз 
справ  ді треба активно шукати 
своє місце в новій моделі освіти.

У. Т.: який нині рівень готовності 
учнів до здачі ЗНО?

– Різний. Цьогоріч ми зро-
били незначні зміни до його при-
йому. Зменшили вагу шкільного 
атестату. Раніше він вимірювався 
200 балами, нині 60-ма. Причина 
проста: всі люди повинні мати од-
накові умови. По-перше, порів-
няти, не в образу нікому, 12 балів 
в атестаті фізмату ліцею Київсь-
кого університету й пересічної 
школи – це не ті самі 12 балів. По-
друге, за попередні чотири роки 
стрімко зросла кількість медаліс-
тів, почастішало переписування 
журналів у 11-му класі тощо. Ми 
запровадили 60 балів, це дуже 
легко вираховується: середній бал 
атестату множиться на коефіці-
єнт 5, і якщо у вас, скажімо, бал 
12, то множимо на 5 і маємо 60. 
Бо ж неправильно прирівнювати 
середній бал атестату до прохо-
дження ЗНО. Середній бал – це 
коли дитину оцінювали ті, хто й 
навчав, а ЗНО – в закритому ре-
жимі.

У. Т.: На якому етапі відбувається 
корупція при ЗНО?

– В Україні не встановлено ще 
жодного факту корупції при ЗНО. 
Наша країна належить до тих, де 
ще не було витоку інформації. 
Були в державах, які раніше від 
нас почали ЗНО, наприклад у 
Поль  щі. Там трапився випадок, 
коли працівниця пункту тесту-
вання дала завдання своєму сину 

і результати були скасовані по 
всій Польщі. Щороку чуємо роз-
мови, що є відповіді чи завдання, 
але з 2008-го, відколи ми почали 
впроваджувати ЗНО, ще жодного 
разу така інформація не підтвер-
дилася, бо це неможливо. 

На якому етапі корупція може 
бути? Звісно, під час перевірки —
ні, бо за приписами, робота, вико-
нана в Києві, не може тут переві-
рятися. Вона відразу вкладається 
в секретний пакет і їде, приміром, 
в Рівне. І в кожної є індивідуаль-
ний штрих-код. Корупція можли-
 ва, коли ліберально поставляться 
на самому пункті тестування і 
заплющать очі на те, що якийсь 
вступник користується чимось до-
датковим на кшталт мобільного 
телефона. 

У. Т.: Дехто каже про конфлікт у 
школі радянських педагогів і мо-
лодшої генерації вчителів. як їх 
примирити?

– Це не наша хвороба. То віч-
 на хвороба педагогіки в усьому 
світі. І я не ставив би тут насправді 
фізіологічний вік. З радянської 
школи вже мало хто працює. 

Конфлікту «радянське – мо-
ло    де» немає. Конфлікт є між вчи-
телем і тим, хто просто займає 
міс  це. Тому що старші нарікають, 
що молодь не хоче перероблятися 
і нічим не цікавиться, а молоді 
констатують, що старші взагалі не 
розуміють теперішнє покоління. 

У. Т.: В українській школі ще ба-
гато залишилося негативної ра-
дянської спадщини?

– Досі в багатьох школах збе-
рігається радянська субординація 
в стосунках між вчителем і дирек-
тором. У багатьох країнах сталої 
демократії теж є дисципліна, і 
вона не менша, але немає закра-
ваткової дисципліни. Поки що 
нам не вдається подолати тради-
цію жорсткої класно-урочної сис-
теми. Також радянська традиція у 
деяких функціях вчителя, до яких 
він не має жодного стосунку. На-
приклад, переписування дітей мі-
крорайону, які підуть наступного 
року до першого класу. А вчитель 
тут до чого? 

Абсолютно радянська тради-
ція, і я дуже хочу, щоб після лют-
невих подій вона взагалі зги-
нула, – це використання вчителя 
підставкою під прапорці різних 
партій. Тут я безжальний. Кожен 
повинен мати гідність, і я не хочу 
чути, що «в мене немає вибору». 
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Вибір є завжди між гідністю і не-
гідністю. І коли ми чуємо, що 
людина, у трудовій книжці якої 
написано, що вона вчитель, до-
зволяє собі робити зауваження 
учню, що в нього якась націона-
лістична зачіска, – це не вікова 
категорія, а світоглядна. 

У. Т.: Не секрет, що в школах сьо-
годні є побори. Вони колись закін-
чаться?

– Якщо батьки здають гроші 
на школу, я також був батьком і 
здавав, – це одне, а коли вимага-
ється здати гроші, бо в разі від-
мови або постраждає дитина, або 
ще щось, – то зовсім інше. На так 
звані благодійні фонди часто на-
рікають, що це прихована форма 
хабарів, бо ні директор, ні вчителі 
гадки не повинні мати, скільки 
там грошей у тому благодійному 
фонді. Цим мусять займатися 
тільки батьки. І в мене тут немає 
втішного прогнозу, що за рік за 
два такі речі зникнуть. Це зникне 
тоді, коли батьки менше писати-
муть скарги до міністерства чи до 
прокуратури, а просто зберуться, 
поглянуть у вічі одне одному, ди-
ректору, вчителям і проведуть 
серйозну розмову. 

Бо якщо батьки мовчки підко-
ряються всьому тому, директор 
мовчки приклоняється перед ін-
шим начальством, ніякі пере-
вірки жодного міністерства чи 
прокуратури не виручать.

У. Т.: Але грошей немає, потрібен 
ремонт, батьки скидаються… як 
зробити так, щоб це було про-
зоро?    

– І я скидався. Щоб було про-
зоро, треба робити так, як мініс-
терство. У нас на сайті зараз по-
вністю вся наша бухгалтерія. 
Батьківських грошей не повинен 
торкатися ніхто, це справа самих 
батьків.

У мене дитина закінчувала 
київську школу, і ми також зда-
вали гроші. Але справді бачили, 
куди вони спрямовувалися: на по-
ліпшення класу, де навчалися 
наші діти. У нас не виникало не-
порозумінь і скандалів. І дирек-
тор школи, мабуть, не знала, 
скільки ми здали. Хоча, певно, не 
менша кількість і зворотних при-
кладів, і про такі скандали часто 
чуємо. 

Ніколи грошей на школу не 
вистачало і ніде у світі не виста-
чає. Питання не втому, чи допо-
магають батьки, а в тому, у який 

спосіб все робиться. Що особливо 
важливо для села, де люди не ма-
ють статків. Громада мусить допо-
магати школі, але це не повинно 
мати вигляд кріпаччини чи ха-
барництва. 

У. Т.:  Наскільки сільська школа 
відстала від міської? І чи можливо 
це подолати?

– Річ ось у чому. Тут насправді 
чимало міфів. Єдиним поки що 
правдивим критерієм оцінки є 
ЗНО. За попередні роки ми поба-
чили, що не було якогось серйоз-
ного розриву в якості освіти у 
сільській школі та міській. Нато-
мість він був поміж різними сіль-
ськими школами і різними місь-
кими. «Вододіл» якості освіти 
проходить не межею місто – село, 
а поміж різними школами. Дуже 
багато страшенно дорогих пре-
стижних VIP-закла дів, куди 
батьки віддають своїх дітей за 
космічні гроші, абсолютно нічого 
не показують на зовнішньому не-
залежному оцінюванні. Там не-
має якості освіти. Там є гонор, 
батьківська пиха і так звана ста-
тусність. Але результати ЗНО не 
підтверджують цього.

У. Т.: Наскільки виправдовують 
себе платні ліцеї, коледжі, гімна-
зії?

– Якщо є люди, які хочуть і 
мають змогу платити гроші, не-
хай буде. 

До приватної освіти ставлюся 
позитивно. Вважаю, що в людини 
завжди має бути вибір. Дехто з 
батьків бачить перевагу в тому, 
що його дитина перебуває в се-
редовищі рівних їй за статусом 
школярів. Не думаю, що це пра-
вильно, але то питання батьків, 
які можуть похвалитися, що ди-
тина навчається в ліцеї.

У. Т.: як підвищити престиж про-
фесії вчителя?

– Важливе питання мотива-
ції. Для прикладу: у Фінляндії на 
вчителя вчаться шість років. На-
дають право йти в школу тільки 
10% найкращих випускників уні-
верситету. Це велика честь. За ре-
зультатами соціологічного дослі-
дження, дівчата, яких запитали, 
кого вони мріяли б бачити чоло-

віком, на одне з перших місць по-
ставили вчителя. Чому? У них 
дуже серйозний рівень підго-
товки, дуже високі зарплати і до 
них дуже високі вимоги. Оце та 
модель, до якої маємо йти. 

Треба стимулювати, щоб до 
педуніверситетів змогли вступити 
тільки найкращі. Це і психологіч-
ний певний відбір, любить лю-
дина дитину чи ні, і одночасне 
збільшення вимог та соціального 
пакета. Ви почніть платити пога-
ному вчителю $10 тис. за місяць – 
і він краще уроки не проводити-
 ме. Бо не може. І водночас відда-
ний учитель погано проводити 
уроків також не зможе. 

Допоки на рівні політичного 
проводу і простої людини ми не 
зрозуміємо, що гроші держав-
ного бюджету на освіту – це не 
витра та, а одна з найвигідніших 
інвестицій у розвиток країни, ні-
чого не буде. Є абсолютно дове-
дені показники, що кожен вкла-
дений в освіту долар дає у під-
сумку щонайменше три. Ось го-
ловне.

У. Т.: якими є теперішні діти?
– Це думка не чиновника, а 

людини. Діти дуже хороші. Вони 
не мають у собі конформістських 
генів, і мені в них це подоба-
ється, вони менші формалісти, 
креативніші. Я говорю про ціліс-
них особистостей. Вони прагма-
тичніші у своїй основі, але не 
можу сказати, що це недолік. Ба-
гато молодих людей вільно воло-
діють хоч однією іноземною мо-
вою, вільно комунікують, поміж 
них багато цілісних людей. Су-
часні діти мені набагато більше 
подобаються, ніж, скажімо, я міг 
би подобатися собі в їхні роки. 
Це справді щиро. Можливо, 
тому що багато років пропрацю-
вав у школі. Коли мені докоря-
ють, що освіта геть провальна, 
кажу, що на Інститутській ги-
нули вихованці української сис-
теми освіти. Щоправда, і «Бер-
кут» – вихованці української 
системи освіти. Але люди є різні.

Знаєте, у чому хиба? Ми бе-
ремо найкращих людей із мину-
лих поколінь і порівнюємо з най-
гіршими із теперішніх. Треба зі-
ставляти найгірших із найгір-
шими – і ми не помітимо різниці. 
Але якщо порівнювати найкра-
щих із найкращими, я бачу сут-
тєву якісну перевагу цього поко-
ління. Мені подобається сучасна 
молодь. 

У Фінляндії  
на вчителя вчаться 

шість років. 
Надають право йти 
в школу тільки 10% 

найкращих 
випускників 

університету.  
У фінських вчителів 

дуже серйозний 
рівень підготовки, 

дуже високі 
зарплати і до них 

дуже високі 
вимоги. Оце та 
модель, до якої 

маємо йти

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
www.tyzhden.ua
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щОНАЙМЕНшЕ ТРи



ВХІД ВІЛЬНИЙ

ФРАНЦІЯ

29 | 05 | 2014
(четвер) 

18:30
Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3
(ст. м. «Золоті Ворота»)

Генеральний інформаційний партнер

Французький інститут 
та Книгарня «Є» запрошують 
на зустріч у межах проекту 
«Європейський досвід: Франція»

Тема зустрічі: 
«Скажи мені, де Центральна Європа, 
і я скажу тобі, хто ти»

Наш гість – Жак Рупнік
Політолог, історик, директор програми у Центрі 
освітніх досліджень та інновацій ОБСЄ, професор 
Інституту політичних досліджень (Франція), 
колишній радник Вацлава Гавела

Поняття Центральної Європи має довгу історію. В часи 
Першої світової війни одні окреслювали � в межах 
Mitteleuropa – сфери інтересів Німеччини. Інші – між 
Німеччиною та Росією. З 1980-х завдяки чеським, 
польським та угорським письменникам Центральну 
Європу побачили по-новому – як альтернативу ра-
дянському блокові з центром у Рос�. Це ознаменувало 
зміни на політичній та ментальній мапі Європи після 
1989-го. Де шукати Центральну Європу сьогодні? 

Більше про це в розмові з Жаком Рупніком – випускником 
Сорбонни і Гарварда. 1995–1996 роки – виконавчий директор 
Міжнародної коміс� щодо Балкан від Фонду Карнеґі. 1999–2000-й 
– член Незалежної міжнародної коміс� щодо Косова. Протягом 
1990–1992 років був радником Вацлава Гавела, працював із ним і 
потому. У 1992–2003-му – співредактор міжнародного журналу 
критичної думки Transeuropéennes. З 2010-го – член ради гаазь-
кого Інституту історичної справедливості та примирення. 
2008–2013 роки – член ради директорів Європейського парт-
нерства заради демократ� (Брюссель). Автор книжок «Інша 
Європа» («The Other Europe»), «Історія Комуністичної парт� 
Чехословаччини» («Hi�oire du Parti communi�e tchecoslovaque: 
Des origines a la prise du pouvoir») та ін., а також численних 
наукових статей.



Політичний землетрус у ЄС
Вибори до Європарламенту продемонстрували втому електорату  
від класичної політики

Є
вропа сама від себе не че-
кала таких результатів. Від-
разу в кількох країнах ЄС 
небувалого успіху досягли 

відверто антиєвропейські політ-
сили. У Великій Британії ре-
кордні 27% голосів виборців здо-
була Партія незалежності Сполу-
ченого Королівства (UKIP), яка 
закликає до припинення член-
ства країни в ЄС, а найбільшою 
британською проблемою вважає 
наплив мігрантів із країн Сходу 
Європи. У Франції найбільшу 
частку (25%) дістав ультраправий 
«Національний фронт», який 
протиставляє «французькі інтер-
еси» багатьом європейським цін-
ностям. Надто помітних успіхів 
домоглися далекі від європей-
ських ідеалів партії у Данії, Гре-
ції та інших країнах.

 Про що свідчать хоч і обме-
жені й, можливо, тимчасові, але 
все ж таки досягнення антиєвро-
пейських та екстремістських пар-
тій? Як ця нова політична реаль-
ність вплине на співпрацю між 
ЄС та Україною? На це та інші за-
питання Тижню відповів Деніел 
Гамільтон – британський політо-
лог і політичний активіст, який 
змагався на цих виборах за ман-
дат депутата Європарламенту від 
Консервативної партії. 

У. Т.: Одночасно з європейськими 
відбувалися вибори в Україні. Чи 
не дивно, що в той час як багато 
громадян ЄС підтримували євро-
скептичні партії, українці 
фактично голосували за те, щоб 
Україна стала більш європей-
ською?

– Справді, цей різнобій поміт-
ний. А ще я хотів би вказати на 
проблему активності електорату. 
У Словаччині, наприклад, вона 
становила лише близько 13%, і це 
контрастує з чергами українських 
виборців. Україна за останні 
кілька місяців пережила різкі 
зміни, вирвавшись із-під контр-
олю корумпованого проросій-
ського президента, і стала на свій 
природніший шлях – зближення 
з Європою. Ми, звичайно, помі-
чаємо розчарування Євросоюзом 

у деяких його країнах. Та коли 
йдеться про Україну, то дуже 
важко було б заперечити, що її 
громадянам членство у ЄС при-
несло б величезні нові можли-
вості, і я щиро сподіваюся, що в 
найближчі роки так і станеться.

У. Т.: Чи вбачаєте ви парадокс у 
тому, що саме на європейських, 
а не національних виборах успі-
хів досягають антиєвропейські 
політсили (UKIP досі не має жод-
ного депутата у британському 
парламенті)?

– Я частково погодився б, що 
це суперечність, однак вона не 
дуже дивує, бо традиційні полі-
тичні партії, чи то правоцен-
тристські, як моя Консервативна 
партія, чи то Християнсько-
демократичний союз Анґели 
Меркель, а також соціалісти 
Олланда у Франції, – жодна з цих 
політсил не змогла запропону-
вати справжніх альтернатив еко-
номічним проблемам, від яких 
сьогодні потерпає Європа. Тим 
часом економічні популісти на 
зразок Партії незалежності Спо-

лученого Королівства або «Золо-
того світанку» в Греції мають та-
кий вигляд, ніби пропонують 
щось відмінне, інше, гостріше. Їх 
розглядають як можливість вия-
вити своє обурення. Слід також 
наголосити, що це саме європей-

ські вибори, і чимало громадян 
вважають, що вони можуть навіть 
демонстративно проігнорувати 
своє право голосу і таким чином 
дати зрозуміти урядовим пар-
тіям, що з них досить. 

У. Т.: Кажете, партії на зразок 
UKIP пропонують альтернативу. 
Чи мають вони насправді кон-
кретні плани економічної полі-
тики або реформ? 

– Їхня альтернатива – у гас-
лах. Провідні політсили Великої 
Британії говорять про реформу-
вання ЄС. Але що для звичайної 
людини з вулиці означає така ре-
форма? Нині майже 45% насе-
лення Британії кажуть, що хочуть 
припинення членства країни в 
Євросоюзі. UKIP однозначно обі-
цяє громадянам, що в разі пере-

Спілкувався 
Богдан 
Цюпин
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моги на виборах наполягатиме на 
цьому. Тим часом моя партія 
(Консервативна. – Авт.) веде 
мову про реформування ЄС, і я 
вважаю, що це абсолютно по-
трібно робити. Громадськість не 
завжди розуміє, що мають на 
увазі політики. У цьому, на мою 
думку, й полягає політичний ви-
сновок із минулих європейських 
перегонів. 

У. Т.: Партію UKIP, а також «На-
ціональний фронт» у Франції 
теж називають антиімміграцій-
ними, ксенофобськими. як ви 
охарактеризували б ті політичні 
сили?

– Якщо відверто, я не ставив 
би поряд французький «Націо-
нальний фронт» і Партію неза-
лежності Сполученого Королів-
ства. UKIP – партія, яка одно-
значно виступає проти членства у 
ЄС. Висловлюючи стурбованість 
імміграцією, вона засуджує ра-
сизм, заперечує ксенофобію і не 
підтримує гасел проти ісламу. 
Тим часом «Національний фронт 
у Франції» та сама Марін Ле Пен, 
я сказав би, пропонують дуже не-
приємний набір політичних ідей. 
Вони фактично є дискримінацій-
ними щодо мусульманських гро-
мад. Зважаймо на національні 
обставини в кожній окремій кра-
їні, не варто об’єднувати всі єв-
роскептичні політичні сили пра-
вого ухилу.

Ось іще один приклад. Анти-
європейські настрої у Франції 
нині насправді спрямовані 
проти глобалізації. Це обурення 
певних частин тамтешнього сус-
пільства, наприклад фермерів, 
що невдоволені вільною торгів-
лею і тим, що до їхньої країни 
потрапляють дешевші товари. 
Інші стурбовані зменшенням 
ролі французької мови. Тобто 
партія Ле Пен сповідує політику 
національного протекціонізму. 
Але якщо ви поглянете на Бри-
танію, то UKIP, навпаки, дово-
дить, що ЄС робить недостатньо 
для підтримки вільної торгівлі. 
Ця політсила скаржиться, що 
Євросоюз стримує Британію від 
вільнішої торгівлі з рештою 
світу. Отже, маємо, з одного 
боку, євроскептиків, які виступа-
ють за соціалістичний економіч-
ний протекціонізм, а із другого 
– тих, які за вільнішу міжна-
родну торгівлю. Тобто навіть у 
таких важливих справах згадані 
сили не мають згоди.

У. Т.: Чого такі партії можуть до-
сягти в Європарламенті, куди 
вони зараз приведуть рекордну 
кількість своїх депутатів. Чи 
здатні будуть співпрацювати? 
Вони якось змінять ЄС?

– Якщо відповідати коротко, 
то ні. Варто визнати, що під-
тримка UKIP за останні роки у 
Британії зростала дуже швидко. 
У Європарламенті минулого 
скликання вона вже мала 12 
мандатів. Але її депутати дуже 
недисципліновані. Часто про-
пускають сесійні засідання, мало 
беруть участь у парламентських 
дебатах, рідко порушують пи-
тання або ж проштовхують зако-
нопроекти. Багато говорять, що 
вони проти бюрократії в ЄС, але, 
потрапивши до Брюсселя, схоже, 
виявляються більше зацікавле-
ними у фінансових пільгах та у 
відвідуванні ресторанів, ніж у 
праці законотворців.

У. Т: Але гострі промови лідера 
UKIP у Європарламенті Най-
джела Фараджа не раз привер-
тали увагу. Він має здатність гово-
рити в обличчя брюссельським 
посадовцям те, що почуєш хіба у 
відвертій дискусії в англійському 
пабі, де за словом у кишеню не 
лізуть.

– Справді, є такі оратори як 
Найджел Фарадж чи лідер кон-
серваторів у Європарламенті 
Мартін Каламан, які не сором-
ляться порушувати статус-кво. 
Адже однією із проблем у ЄС 
останніх 30–40 років була поява 
у Європарламенті самозадоволе-
ного центру, що складається з 
урядових партій низки країн. 
Розрізнити їх практично немож-
ливо. Виборці бачать, що брюс-
сельські політики «читають з од-
ного папірця». А коли приходять 
такі як Найджел Фарадж, ми чу-
ємо щось зовсім інше. Це відпові-
дає настроям багатьох європей-
ців.

У. Т.: Чи може громадська думка 
у Британії знову схилитися до ЄС?

– Наразі важко уявити, щоб 
жителі країни стали до нього 
прихильнішими. Панує відчуття, 
що впродовж багатьох років їхню 
думку в Брюсселі ігнорували. 
Британців часто звинувачували в 
дивакуватості, коли наша країна 
мала відмінну думку від біль-
шості в ЄС. Тому є оцей розрив 
між європейською елітою в Брюс-
селі та британським народом. На 

шкоду іміджеві ЄС працює чи-
мало прикладів, коли Євросоюз 
помиляється, запроваджуючи, 
скажімо, дріб’язкові вимоги сто-
совно того, як будівельники по-
винні використовувати драбини, 
або закони про те, скільки людям 
дозволено працювати. Британці 
вважають, що це надмірне втру-
чання й воно не має нічого спіль-
ного із зоною вільної торгівлі, до 
якої долучилася Велика Британія 
в 1970-х роках. Завдання Сполу-
ченого Королівства – позбутися 
принаймні частини бюрократії і 
повернути Євросоюз до того, що 
ЄС може робити найкраще: за-
безпечувати зону вільної торгівлі, 
яка надає нові ринки і створює 
людям нові можливості.

У. Т.: Ви не згадали проблему мі-
грації, про яку говорять як про 
одну з найсерйозніших. ЄС засно-
ваний на проголошених принци-
пах вільного пересування това-
рів, послуг і робочої сили. Але в 
низці країн люди невдоволені по-
явою в останні роки надто вели-
кої кількості приїжджих. як вирі-
шувати цю проблему?

– Я особисто залишаюсь 
палким прихильником права 
на вільне пересування людей і, 
зокрема, для нових країн ЄС у 
Східній Європі. Чимало бри-
танців вважають, що кордони 
були відкриті занадто швидко. 
2004 року лише Британія та Ір-
ландія повністю відкрили їх 
для східноєвропейців. Німеч-
чина, наприклад, запроваджу-
вала перехідний період, упро-
довж якого діяли обмеження. 
Треба визнати: у цій галузі 
були проблеми, уряд діяв усу-
переч настроям громадськості. 
Але водночас варто активніше 
пропагувати переваги, які при-
носить міграція в ЄС. Часто до-
водиться чути критику на 
адресу східноєвропейців, які 
працюють у Британії. Є ті, хто 
звинувачує мігрантів, мовляв, 
вони живуть на соціальну допо-
могу й не роблять внеску в сус-
пільство. Але погляньмо на 
справжні позитивні приклади. 
Більшість громадян знають 
принаймні одну людину, на-
приклад із Польщі, яка успішно 
працює, платить податки, і 
важливо указувати на той еко-
номічний внесок, який роблять 
іммігранти. Політики повинні 
сміливіше акцентувати на по-
зитиві від міграції. 

ДЕНІЕЛ ГАМІЛЬТОН 
ПРО СТРУКТУРУ 
ЄВРОПАРЛАМЕНТУ
Система європей-
ських виборів 
дуже складна. Ве-
лика Британія має 
в Європарламенті 
73 депутатів. Вони 
репрезентують 
округи, в яких 5–9 
млн виборців. 
Тому майже не-
можливо, щоб 
один обранець 
став справді зна-
ною постаттю в 
своєму окрузі. Ця 
проблема ще го-
стріша в Німеччині 
– країні з населен-
ням близько 80 
млн. Євродепута-
там дуже важко 
бути політиками у 
традиційному ро-
зумінні слова. Де-
путат у Брюсселі 
виявляється неві-
домим, непідзвіт-
ним і не працює 
на своєму окрузі. 
Тобто при тепе-
рішній системі де-
путатам Європар-
ламенту складно 
бути представни-
ками своїх вибор-
ців
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Т
иждень поспілкувався з ні-
мецьким дипломатом Воль-
фґанґом Ішинґером, спец-
представником голови ОБСЄ 

під час круглих столів національ-
ного порозуміння в нашій дер-
жаві, про співіснування України 
та ЄС із Росією в часи агресії 
останньої та про нові загрози єв-
ропейській безпеці, що виникли 
під час цієї війни.

У. Т.: яка стратегія вашої роботи в 
ролі співмодератора й представ-
ника ОБСЄ під час круглих столів 
національної єдності в Україні?

– Круглі столи – це те, що 
українцям потрібно і що вони ма-
ють. ОБСЄ і я як представник дію-
чого голови тут маємо на меті до-
помогти, підтримати цей процес, 
додати йому певного міжнарод-
ного сприйняття й легітимності. Я 
висловлювався на користь якнай-
ширшого формату цих зустрічей, 
щоб у них було задіяно якомога 

більше соціальних прошарків та 
різних груп громадянського сус-
пільства, а не лише обраних полі-
тиків чи, скажімо, діячів церкви. 
Вважаю, що ми досягли певного 
успіху в створенні атмосфери діа-
логу, платформи, де громадяни 
або їхні представники могли б 
бути впевнені, що їх почують 
найбільш високопоставлені по-
статі українського уряду. Окрім 
того, я висловився й за особисту 
участь у круглих столах прем’єр-
міністра та членів його Кабінету, 
бо, на мою думку, якби вони не 
були там, деякі групи могли б 
подумати, що уряд не сприймає 
цих заходів настільки серйозно, 
як має бути. Я радий бачити, 
що очільник Кабміну особисто 
був присутній на кожній із по-
дій, які нам вдалося організу-
вати до цього часу.

У. Т.: Ви кажете про якомога 
ширший формат, проте в нашій 

ситуації є ще Росія, яка причетна 
до цього. Знаю, що ви запрошу-
вали і її. Але я не бачила пред-
ставників РФ. Вони відмовилися 
від участі?

– Я просив, щоб усі сторони, 
які зустрічались у Женеві 17 
квітня, тобто США, Росія та ЄС, 
були запрошені й на круглий 
стіл як спостерігачі та гості, але 
учасниками мали бути представ-
ники народу України. Це про-
хання було прийняте організа-
торами зустрічі з українського 
боку. РФ не брала участі в пер-
шому круглому столі в Києві, але 
була присутня на обох наступ-
них: у Харкові та Миколаєві. Так, 
ми мали під час цих двох завер-
шальних круглих столів пред-
ставників сторін Женевської 
угоди, як я і просив. Відверто ка-
жучи, хотілося б бачити вищий 
рівень представництва цих сто-
рін, зокре  ма тому, що Кремль 
має стосунок до цього. До Мико-
лаєва, наприклад, американ-
ський посол приїхав із Києва, по-
сол ЄС – також, Росія була пред-
ставлена консулом з Одеси. Га-
разд, але це було не зовсім те, на 
що я сподівався. Хоча мушу ви-
знати, що вони не мають на цей 
момент реального посла в укра-
їнській столиці.

У. Т.: Деякі експерти кажуть, мов-
ляв, тільки тому, що Росія була 
відсутня на першому круглому 
столі й представлена на низькому 
рівні на двох інших, вони мають 
меншу легітимність для іноземних 
країн, адже звідси ілюзія, ніби в 
Україні є тільки внутрішній кон-
флікт без жодного підбурювання 
ззовні.

– Моє враження після заяв ро-
сійського уряду, президента Пу-
тіна й міністра закордонних справ 
Лаврова було таке: їхнє став-
лення до ідеї круглого столу, ко-
тре в останні дні нагадувало ціл-
ковитий скепсис, дещо змінилося. 
Я чув низку заяв, у яких не зву-
чало несприйняття ідеї такої зу-
стрічі, тому вважаю, що ми не за-
знали невдачі: Росія брала участь 
у процесі. Але ви маєте рацію, зви-
чайно, в тому, що Кремль заявляв 
і вважає, ніби це українська про-
блема і він до того не причетний. 
Але це думка Росії. Я тут не для 
того, щоб захищати чи поясню-
вати її позицію.

У. Т.: В одній зі своїх статей ви ра-
зом з іншими дипломатами за-

Спілкувалась 
Ольга 

Ворожбит

Вольфґанґ Ішинґер:  
«Путін кидає виклик основам  
європейської інтеграції»
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БІОГРАФІЧНА 
НОТА:
Вольфґанґ 
Ішинґер вивчав 
право, міжна-
родні відно-
сини та історію 
в університетах 
Бонна, Женеви, 
а також у Гар-
вардському уні-
верситеті та 
Школі права і 
дипломатії 
Флетчера 
(США). Із 1973-
го по 1975-й 
працював у ко-
манді генсека 
ООН у Нью-
Йорку.
У 2001–2006-
му був послом 
Німеччини у 
Сполучених 
Штатах, а до 
цього заступни-
ком міністра за-
кордонних 
справ у Берліні. 
Брав участь у 
багатьох міжна-
родних перего-
ворах, зокрема 
щодо мирного 
врегулювання 
ситуації в Боснії 
2008 року 
(Дейтон, США). 
Представляв ЄС 
на перегово-
рах, що при-
вели до неза-
лежності Ко-
сова. Із 2008 
року є головою 
Мюнхенської 
безпекової кон-
ференції.

кликаєте не перетворювати Укра-
їну на наступний Берлінський мур. 
що маєте на увазі?

– Це було написано в березні. 
Ми хотіли запевнити, що всі розу-
міють: розділяти Україну або ж 
використовувати її як стіну, яка 
розмежовує Схід і Захід, – це ціл-
ковита протилежність тому, чого 
потребує Європа. Європа повинна 
бути континентом без ліній по-
ділу, без стін, і сподіваюся, що 
Берлінський мур був останнім, 
який ми мали знести. Це був ме-
седж. Тепер я думаю, що Україна 
має добрі шанси бути поміченою в 
ролі моста, а не стіни в майбут-
ньому і що це відмінний шанс для 
неї зберегти територіальну ціліс-
ність (якщо залишити на мить 
осторонь проблему Криму). Я був 
вражений, не зустрівши тут упро-
довж цих кількох днів жодного 
серйозного лідера, який виступав 
би за поділ країни. Майже всі, 
кого вислухав, виступали за її єд-
ність. Хоча іноді я бачив різку 
критику нинішньої конституцій-
ної угоди, методу управління, 
корупції, інших недоліків із по-
гляду ефективного управління. 
Так, є критика Києва. Але кри-
тика Києва – це не те саме, що 
сепаратизм.

У. Т.: Історик Тімоті Снайдер каже, 
що Росія, підбурюючи конфлікт 
на Сході України, створює загрозу 
і для всієї Європи. яка ваша думка 
із цього приводу і якою ви, як го-
лова Мюнхенської безпекової 
конференції, бачите відтак сис-
тему безпеки ЄС у майбутньому?

– Упродовж останніх років я 
працював із російськими, амери-
канськими та європейськими лі-
дерами й інтелектуалами, та-
кими як екс-міністр закордон-
них справ Росії Іґорь Іванов, ко-
лишній американський сенатор 
Сем Нан. Моєю метою було опи-
сати систе  му євроатлантичної 
безпеки, яка була б однорідною, 
де більше не мало б значення, чи 
є ваша країна членом НАТО. Це 
наше бачення майбутнього, 
адже я вірю, що фундаментальні 
погляди на безпекові проблеми 
Росії, Заходу, Західної Європи та 
України мають багато спільного. 
На жаль, ми нині в ситуації, де 
це бачення «спільного дому», як 
назвав його Міхаіл Ґорбачов, 
може знову зник  нути. Рухаємося 
до ситуації нового протистояння, 
щонаймен  ше політичного, не-
військового, між Заходом, Украї-

ною та Росією. Я сподіваюся, ви 
згодні, що немає жодної при-
чини нас (ЄС. – Ред.) звинувачу-
вати в цьому. Все, що ми намага-
лися зробити в Західній Європі, 
– запропонувати Україні той са-
мий статус, який, на нашу думку, 
повинна мати кожна європей-
ська країна, а саме право вибо  ру. 
Якщо ваша держава бажає бути 
нейтральною, нехай вона при-
ймає таке рішення. Якщо бажає 
стати членом ЄС, гаразд, це легі-
тимне бажання. Якщо хоче при-
єднатися до НАТО, це теж має 
бути прийнято як рішення укра-
їнців. Тож, гадаю, нас не можна 
звинувачувати. На мою думку, 
Росія в певний момент вирі-
шила, що для її безпеки важли-
вим є такий статус України, який 
утримує Київ далі від Заходу.

У. Т.: Згідно із соціологічними да-
ними, рівень підтримки вступу до 
НАТО серед українців надзви-
чайно зріс після анексії Криму. 
Проте є багато дискусій у ЄС і осо-
бливо Німеччині, учасники яких 
твердять, мовляв, Київ не можна 
приймати до НАТО, бо це позба-
вить Москву відчуття безпеки. яка 
ваша думка з цього приводу?

– Це дуже складне питання. 
Воно не має простої відповіді. 
Спершу скажу, що НАТО повинне 
запрошувати до себе як майбутніх 
членів лише країни з чітко визна-
ченим, розвиненим національ-
ним консенсусом у бажан  ні дер-
жави бути членом Альянсу. Це 
недобре, коли питання членства 
стає джерелом суперечок у країні. 
У випадку з Україною моє вра-
ження таке, що впродовж бага-
тьох років деякі її громадяни про-
сували членство в Альянсі, а деякі 
абсолютно відкидали. Як мені 
здається, оскільки немає цілко-
витого консенсусу, членство у 
НАТО не має ставати проблемою, 
яка роз’єднуватиме українське 
суспільство, тобто, гадаю, ваша 
країна ще не зовсім готова до 
цього. Це не означає, що Україна 
не має права заявити, про своє 
бажання бути членом Альянсу, 
але тоді всі її жителі повинні по-
годитися з цим.

Друге. Члени НАТО також по-
винні переконатися: запрошуючи 
до себе якусь країну, вони не по-
гіршують таким чином її безпеку. 
Чи я вірю, що членство України в 
НАТО гарантуватиме поліпшен  ня 
її безпекової ситуації? Лише коли 
Росія вирішить, що це не загроза 

для неї. На жаль, нині це зовсім 
суперечить поглядам Росії. Тому, 
мені здається, ми ризикувати-
мемо створити додаткове проти-
стояння між Києвом та Москвою. 
У вас напружені політичні, істо-
ричні, економічні, соціальні та 
інші відносини. Чи виграє Укра-
їна від закритого кордону, сторо-
жових веж і танків з обох боків? 
Мабуть, ні. Тому я ціную мудрість 
її лідерів, які вирішили на цьому 
роздоріжжі, в цей історичний 
момент не подаватися на член-
ство у НАТО. 

 
У. Т.: Повертаючись до думок Ті-
моті Снайдера. Він також вважає, 
що Росія своєю агресією проти 
України розколює і Європу. Й ця 
агресія спрямована таким чином, 
щоб підірвати її зсередини. На-
приклад, Росія підтримує праві 
партії в країнах ЄС. яка ваша по-
зиція?

– Я читав роботи Снайдера і 
принципово поділяю його зане-
покоєння дивною групою «пога-
них друзів» для Росії, яку ми за-
раз бачимо. Традиційно ви очіку-
вали б, що після кримських подій 
єдиними, хто міг би вітати дії РФ, 
будуть колишні комуністичні 
партії, традиційні крайні ліві по-
літсили. Несподіванкою для мене 
стало те, що крайні праві в Захід-
ній Європі, які виступають проти 
ЄС, націоналістичні крайні праві, 
здається, обрали Путіна своїм ге-
роєм, бо він також є прихильни-
ком націоналістичного курсу. Це 
небезпечно, бо послаблює базу ін-
теграції до ЄС. Що більше полі-
тичних сил, які виступають проти 
ЄС, крайніх правих, націоналіс-
тичних партій, то важче буде не 
збитися зі шляху в питанні євро-
пейської інтеграції. Так, я поді-
ляю занепокоєння Снайдера, що 
це стосується не тільки України. 
Йдеться про дуже фундамен-
тальні питання інтеграції, ба-
чення Європи, і Путін кидає ви-
клик основам цього бачення. Що, 
на мою думку, станеться? Вва-
жаю, що це не війна танків і літа-
ків, а протистояння розуму та 
слів. Ідея інтеграції, ідея більше 
не змінювати кордони в Європі за 
допомогою сили були порушені 
тут, але це не означає, що вони 
перемагають. Я вважаю, що ми 
переможемо. Інтеграція пере-
може. Ідея мирної Європи без 
кордонів переможе. Це потребу-
ватиме певного часу, але пере-
мога за нами. 
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Н
ещодавно Владімір Пу-
тін заявив, що наказав 
40 тис. військовослужбов-
ців, які ще в березні роз-

горнулися вздовж кордону з Укра-
їною, повернутися до постійних 
місць дислокації. Так само, як і 
після попередніх двох подібних 
«наказів», нині мало що свід-
чить про готовність до негайної 
зміни позиції. Можливо, росій-
ський президент справді не ба-
жає вторгнення, однак розташу-
вання на кордоні численного, 
добре оснащеного війська в бо-
йовій готовності виявилося 
ефективним способом заляку-
вання українців і надання психо-
логічної підтримки проросій-
ським сепаратистам, що дестабі-
лізували ситуацію на Сході Укра-
їни. З погляду Путіна, такі ре-
зультати цілком виправдовують 
тяжку й дорогу військову модер-
нізацію, яку він ініціював майже 
сім років тому. Жодних ілюзій, 
ніби Росія стане партнером 
НАТО й Заходу, не лишилося. 
Тепер у світі розуміють, що пи-
тання про мілітарну потугу Пу-
тіна та її потенційне застосу-
вання стало серйозним.

Для російського президента 
це символ віри: наддержава по-
винна мати змогу застосувати 
військову силу. На його думку, 
модернізація військових сил Ро-

сії належить до життєво важли-
вих національних інтересів. 
Проте реформа розпочалася 
лише під час другого терміну 
його президентства. Було зна-
йдено кошти на підтримку стра-
тегічних ядерних частин. Однак 
звичайні російські війська, що 
базуються ще на радянській мо-
делі загальної мобілізації, були в 
плачевному стані: переванта-
жені офіцерами й залежні від 
мало на що здатних строковиків, 
із жалюгідними казармами та 
застарілим устаткуванням.

Першим кроком до модерні-
зації було призначення на по-
чатку 2007 року нового міністра 
оборони. Посаду обійняв 45-річ-
ний Анатолій Сєрдюков – ко-
лишній продавець меблів і пред-
ставник давньої петербурзької 
кліки Путіна. Сєрдюков ішов 
пробоєм і не боявся стати вій-
ськовою шишкою. Справжнім ка-
талізатором модернізації стала 
війна в Грузії 2008-го. Коротка 
збройна операція підтвердила 
переконання Путіна, що застосу-
вання Росією сили в «близькому 
зарубіжжі» не передбачає ри-
зику військового втручання За-
ходу. Однак цей конфлікт проде-
монстрував недоліки армії РФ. 
За словами Яна Бжезінського з 
Атлантичної ради, «нехлюйська 
операція стала для Кремля мо-

ментом «одкровення». Росія до-
моглася свого, але далося це їй 
важко, та ще й проти малесень-
кого супротивника.

Відтак Сєрдюков подолав 
останній опір реформам. Росій-
ські збройні сили було скоро-
чено від 1,2 млн до 1 млн осіб; 
завеликий офіцерський склад 
поменшав майже наполовину. 
Пріоритетом стало забезпе-
чення добре вишколеного неко-
мандного складу. Призов так і 
не скасували, однак завдяки ви-
щій оплаті й покращеним умо-
вам армія мала стати більш фа-
ховою. Внаслідок реформ ко-
лишня чотириланкова система 
управління (військовий округ – 
армія – дивізія – полк) була за-
мінена на дволанкову (страте-
гічне командування – менші, 
але мобільніші бойові групи). 
На думку Ніколаса Ґвоздєва з 
Військово-морського коледжу 
США, «Росія прагнула забезпе-
чити собі можливість брязкати 
зброєю в регіоні й створювати 
«факти на місцях».

Оборонний бюджет РФ по-
ступово збільшувався для фі-
нансування технічного забез-
печення й маневрів. Завдяки 
цьому масштабні навчання 
стали нормою, а відставні вій-
ськовослужбовці отримали пен-
сії та житло. Сєрдюков, окрім 
того, вирішив покращити рі-
вень підзвітності й завдати 
удару по корупції, яка, за дея-
кими оцінками, коштувала кра-
їні третини бюджету, що його 
виділяли на устаткування. Най-
більшою реформою стала запо-
чаткована у 2010-му десяти-
річна програма модернізації 
озброєнь вартістю $720 млрд. Її 
мета – 70% «сучасного» устат-
кування до 2020 року (такого 
тоді налічувалося лише 10%). 
За даними аналітичного центру 
IHS Jane’s, від 2007-го витрати 
Росії на оборону зросли майже 
вдвічі в номінальному обчис-
ленні. Лише цього року вони 
підскочать на 18,4%.

Реформи з фінансовою під-
тримкою змінили військову 
ефективність Росії. Оборонний 
сектор і далі вдосконалюється, 
попри звільнення Сєрдюкова 
півроку тому (хоч як це парадок-
сально, після корупційного скан-
далу) та призначення Сєрґєя 
Шойґу з його менш суворими 
підходами. Однак спроби ство-
рити більш фахові збройні сили 

Сьогодні 
оборонний бюджет 

Росії сягає 

20%
 державних 

видатків. 
Послаблення 

економіки, падіння 
цін на 

енергоресурси та 
старіння населення 
поставлять ї ї перед 

непростим 
вибором

Нова взірцева 
армія Путіна
Гроші та реформи забезпечили 
Росію збройними силами  
з великим потенціалом
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й покращити рівень некоманд-
ного складу виявилися успіш-
ними лише частково. Між спец-
підрозділами (на кшталт ГРУ 
та спецпризначенців, які стоять 
за анексією Криму, а також 
елітних повітряно-десантних 
військ (ПДВ)) й рештою частин 
є велика прогалина. Призо-
вники, які служать лише рік, не 
впораються зі складним устат-
куванням.

Низький рівень народжува-
ності й поганий стан здоров’я на-
селення призводять до демогра-
фічних проблем: у Росії замало 
юнаків, придатних до військової 
служби. Міністерство оборони 
часто згадує про мільйон військо-
вослужбовців, однак реальніша 
цифра – близько 700 тис. Окрім 
того, щороку залучати до зброй-
них сил 60 тис. професійних сол-
датів нелегко. Ґвоздєв звертає 
увагу на дорогу рекламу, котра 
обіцяє добру платню та «чудове 
життя», однак реалізувати постав-
лену мету (армія, що на 40% скла-
дається із професійних військо-
вослужбовців) буде тяжко. Коли 
йдеться про план оновлення 
устаткування, то погляд Міністер-
ства оборони на те, що є сучасним, 
досить розмитий, як вважає Кейр 
Джайлс із Центру дослідження 
конфліктів. Здебільшого бачення 
зводиться до нових зразків старих 
моделей. Кращі літаки, гелікоп-
тери, танки, ракети й кораблі таки 
з’являються, однак дуже посту-
пово.

Однією із причин проблеми 
є те, що оборонна галузь лиша-
ється квазірадянською й нее-
фективною, а до того ж потер-
пає від корупції. Здебільшого 
йдеться про оновлене устатку-
вання пізнього періоду СРСР. 
Поки років через 10 не 
з’являться малопомітні вини-
щувачі T-50, причому в незна-
чних кількостях, основою пові-
тряних сил зоставатимуться 

оновлені Су-27 і МіГ-29, які 
здійснили свій перший політ у 
1970-ті. Флот оснащується но-
вими корветами та фрегатами, 
однак будувати більші судна 
можливості немає: звідси й за-
мовлення двох військових 
кораб лів Mistral із Франції. Ра-
дянським танкам на зміну ма-
ють прийти бойові машини, 
створені на платформі «Ар-
мата», однак до цього ще треба 
дожити.

Сєрдюкову подобалося купу-
вати іноземне устаткування – 
частково для того, щоб стимулю-
вати сонний внутрішній ВПК. 
Однак, коли 2012 року віце-
прем’єр-міністрові Дмітрієві Ро-
ґозіну було доручено зайнятися 
оборонною та космічною про-
мисловістю, Росія, здається, від-
мовилася від такої практики. Пу-
тін розглядає оборонну сферу 
насамперед із націоналістичної 
позиції, а також у сенсі перспек-
тиви розвитку російських висо-
ких технологій. Однак країна 
має втрачене покоління здібних 
інженерів. Більшості нинішніх 
спеціалістів – 60 із гаком. По-
при залучення до цієї індустрії 
молодих талантів, для масштаб-
них програм бракує людей, які 
розуміються на цифрових тех-
нологіях, що лежать в основі су-
часних озброєнь.

Наскільки істотні ці про-
блеми? Для Кремля НАТО – 
американський альянс, орієнто-
ваний на повалення Росії, тому 
Путін рішуче настроєний зава-
дити його дальшій експансії. 
Однак, на думку Стівена Бленка 
з Американської ради із зовніш-
ньої політики, якщо не брати до 
уваги кон’юнктурних вилазок у 
країни Балтії (зокрема, у ви-
гляді кібератак або інших аси-
метричних методів війни ХХІ 
століття), то ймовірність безпо-
середнього виклику НАТО з 
боку Росії невелика. Однак із те-
перішньою армією Путін може 
швидко спрямовувати основні 
сили на периферії країни й зосе-
реджувати їх там, де вважає себе 
«головним охоронцем безпеки в 
зоні пріоритетних інтересів Ро-
сії», стверджує Юджин Румер із 
Фонду Карнеґі у Вашингтоні.

За словами Дмітрія Ґорєн-
бєрґа з аналітичного центру 
CNA, стратегічні ядерні сили, 
що поглинають третину оборон-
ного бюджету, досі вважаються 
«козирем» РФ і мають важливе 

значення для забезпечення ро-
сіян можливістю діяти неза-
лежно, адже стримують втру-
чання Заходу. Крім того, ядерні 
озброєння, зокрема численні 
тактичні, які зберігає за собою 
Росія, необхідні для убезпе-
чення від Китаю, який стрімко 
прогресує. Москва не вважає 
Пекін антагоністом, однак ак-
тивне нарощування китайцями 
військового потенціалу та їхній 
апетит до природних ресурсів 
непокоїть Кремль. Російська 
доктрина передбачає, що де-
монстративні ядерні ракети ма-
ють компенсувати не найкра-
щий стан решти озброєння.

Судячи з якості нового устат-
кування, російське вище коман-
дування найбільше непокоїть 
Південний військовий округ 
(один із чотирьох у державі). На 
Кавказі є загроза нестабільності 
й джихадистського тероризму. 
Відтепер до цього округу нале-
жить Крим, що міститься непо-
далік Грузії і сепаратистських 
регіонів: Південної Осетії та Аб-

хазії. Тбілісі, за словами дирек-
тора московського Центру Кар-
неґі Дмітрія Трєніна, «може 
знову створити проблеми, які 
доведеться вирішувати».

Важливе питання полягає в 
тому, чи зможе Росія собі до-
зволити надалі збільшувати фі-
нансування збройних сил. Сьо-
годні її оборонний бюджет ся-
гає 20% державних видатків. 
Послаблення економіки, па-
діння цін на енергоресурси та 
старіння населення поставлять 
Росію перед непростим вибо-
ром. Однак, поки Путін пра-
вить Кремлем, оборона зали-
шатиметься на першому місці. 
Зміцнення військового потен-
ціалу Росії свідчить про те, що 
вона знову стає серйозною си-
лою; і її лідер переконаний: для 
простих росіян це досі має ве-
лике значення. 
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Найдобріші вороги
Владімір Путін повертає на схід. Чи хвилюватись Америці?

21 
травня у результаті 
напруженої зустрічі, 
що ледь не закінчи-
лася конфронта-

цією, Китай і Росія підписали 
масштабну газову угоду вар-
тістю приблизно $400 млрд. 
Згідно з нею від 2018-го до 
2048-го контрольований дер-
жавою російський Газпром 
щороку постачатиме Китай-
ській національній нафтогазо-
вій корпорації до 38 млрд м³ 
газу. Ці домовленості увін-
чали дводенний візит Владі-
міра Путіна до КНР, під час 
якого відбувся саміт, присвя-
чений регіональній безпеці, й 
розпочалися спільні військові 
навчання двох країн у Япон-
ському морі.

Путін назвав цю угоду най-
більшою в газовій сфері для 
епохи СРСР та РФ. Однак не-
абияку роль відіграє також ге-
ополітика, яка є її підґрунтям. 
Адже невипадково після де-
сятирічних «торгувань» кра-
їни нарешті домовилися саме 
зараз. Оборудка допоможе 
Кремлю зменшити свою за-
лежність від експорту газу до 
Європи, а також забезпечить 
Путіна союзниками: таким чи-
ном російський президент на-
магається пом’якшити вплив 
санкцій Заходу, запровадже-
них через дії щодо України.  
І Росія, і КНР прагнуть само-
ствердження як регіональні 
наддержави. Обидві вони ма-
ють надзвичайно напружені 

відносини з американцями, 
яким закидають гальмування 
свого поступу. Трохи більше 
ніж 40 років тому Річард Нік-
сон і Генрі Кіссінджер переко-
нали Китай стати на бік США 
проти Радянського Союзу. Чи 
можна назвати нинішню співп-
рацю між Росією і Китаєм від-
новленням альянсу проти аме-
риканців?

Поза сумнівом, саме таке 
враження прагне справити 
Путін. Напередодні візиту він 
розповідав китайським ЗМІ, 
що Піднебесна – «надійний 
друг Росії». За його словами, 
нинішня двостороння спів-
праця є «найкращою за всю 
багатовікову історію». Зі свого 
боку, Сі Цзіньпін обрав РФ 
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першою країною для візиту, 
ставши головою КНР 2013 
року.

Між Москвою і Пекіном 
зміцнюються комерційні 
зв’язки. Китай є найбільшим 
окремо взятим торговельним 
партнером Росії: 2013 року 
обсяги двосторонньої тор-
гівлі становили $90 млрд. 
Іще перед укладенням газо-
вої угоди сторони сподіва-
лися подвоїти цей показник 
до 2020-го. Якщо західні 
банки неохоче видаватимуть 
нові позики Росії, вона зможе 
заповнити прогалину фінан-
суванням із Китаю. А остан-
ній відчайдушно потребує 
природних ресурсів, яких у 
Росії вдосталь. Газова угода 
дасть китайцям змогу менше 
перейматися тим, що поста-
чання їхньої країни паливом 
забезпечується здебільшого 
через Малаккську протоку 
(один із найважливіших у 
світі морських шляхів. Серед 
ризиків, зокрема, конфлікти 
між КНР і країнами басейну 
Південно-Китайського моря, 
дедалі більша завантаженість 
протоки, піратство й загроза 
терактів у найвужчому місці – 
каналі Філліпс. – Ред.), а та-
кож спалювати менше ву-
гілля, що забруднює повітря 
міст Піднебесної.

Китай і Росія мають спільні 
геополітичні позиції. У бе-
резні в Раді безпеки ООН Ки-
тай утримався при голосу-
ванні за резолюцію щодо не-
визнання «референдуму» в 
Криму, який було проведено 
напередодні російської анек-
сії півострова і який РФ під-
тримала. Крім того, Пекін 
приєднався до Москви у вету-
ванні спроби ООН запрова-
дити санкції проти режиму 
Башара Асада, що веде гро-
мадянську війну в Сирії. 
Плюс ці дві держави мають 
схожі погляди на такі про-
блеми, як ядерна програма 
Ірану.

Китайці та росіяни одна-
ково серйозно сприймають 
власну історичну велич, 
утвердженню якої нині пере-
шкоджає тиск американців, 
як вважають вони. Обидві 
країни прагнуть вільно чи-
нити що заманеться на вну-
трішньому рівні. Анексія 
Криму росіянами та їхні ін-

триги на Сході України стри-
вожили США і Європу. Тепер 
Путін має ще менше друзів, 
ніж раніше. Подібну тривогу 
в Азії викликає й устрем-
ління КНР до Східно- та 
Південно-Китайського морів, 
адже менші сусіди побою-
ються експансіонізму Пекіна.

Однак Заходу не варто па-
нікувати. Попри все це, Росія 
і Китай ніяк не подолають де-
яких фундаментальних роз-
біжностей. Узяти хоча б саму 
газову угоду: факт, що вони 
домовлялися 10 років і ого-
лосили про її укладення в 
останній момент, засвідчує, 
наскільки тяжко їм було по-
розумітися. Подейкують, ки-
тайці чинили тиск, знаючи, 
що Путіну конче потрібен ре-
зультат грандіозного візиту.

РАДшЕ ГРиМАСА,  
НІж УСМІшКА
У цій угоді, як і в усіх інших 
аспектах відносин, господа-
рем становища є Китай. Газ 
на його територію надходить 
також з Австралії та Цен-
тральної Азії. До того ж він є 
державою, що активно розви-
вається, тоді як Росія пере-
живає не найкращі часи, по-
терпаючи від корупції і марно 
намагаючись диверсифіку-
вати залежну від енергоре-
сурсів економіку. Офіційний 
Пекін розраховуватиме, що 
Москва визнає історичний 
перерозподіл впливів, а отже, 
слід очікувати нетерплячості 
з боку китайців та опору з 
боку росіян. Попри свій 
альянс проти США, Росія та 
Китай потребують заокеан-
ського ринку і стабілізацій-
ного впливу американців. 
Вони також прагнуть завою-
вати вплив у Центральній 
Азії. Тим часом величезний 
спільний кордон, зокрема 
його негусто заселений і ба-
гатий на сировину росій-
ський бік та перенаселений 
китайський, є постійним 
джерелом недовіри. Саме 
тому чимало одиниць так-
тичної ядерної зброї РФ спря-
мовані проти КНР. У довго-
строковій перспективі Росія і 
Китай мають однакові шанси 
вступити в конфронтацію, 
щоб створити надійний 
альянс, і обидві перспективи 
рівною мірою тривожні. 
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Європейські ребуси
Ендрю Вілсон: «Українська криза – частина ширшої кризи,  
що проявляється в тому, як Росія створює міфи, експлуатує 
європейські м’яку силу, меркантилізм, пов’язаний  
із національними інтересами, повоєнний спосіб мислення»

Б
ританський політолог Ен-
дрю Вілсон у розмові з 
Тижнем розповів про по-
требу самостійних, амбітних 

кроків країн Європи у вирішенні 
української кризи, необхідність 
подолання європейсь    кого націо-
нального меркантилізму та по-
требу реструктуризування НАТО.

У. Т.: Є чимало версій щодо ко-
ріння українського конфлікту.  
На вашу думку, з чого він виник?

– Він новий у всіх аспектах. 
Росія витратила величезні гроші 
на традиційну військову потугу, 

відколи побачила недоліки у 
вій  ні із Грузією. Це дуже важлива 
загроза. Нині російські спецпри-
значенці мають командні ролі й 
краще оснащені, ніж 2008-го. 
Але очевидно, що сьогодні то-
читься не зовсім традиційна вій-
 на, адже тут працюють посланці 
РФ. Чому Європа не може просто 
називати Путіна брехуном, коли 
той каже, ніби не має нічого 
спільного з цими агентами? А 
більшість сепаратистів чи тих, 
кого здебільшого так назива-
ють, мабуть місцеві. Це дуже 
дивна вій  на. І важливий її ком-

понент – інформаційний. І це не 
просто загальна фраза, а дуже 
агресивні спроби дестабілізувати 
ситуацію і застосувати інформа-
ційну силу.

У. Т.: Позиції британського 
прем’єра Девіда Кемерона й ні-
мецького канцлера Анґели Мер-
кель щодо української кризи ви-
даються дуже гнучкими. Де їхні 
амбіційніші, самостійніші кроки 
для врегулювання ситуації? Чи 
можемо ми й надалі говорити, 
що вони беруть на себе відпові-
дальність за спільний європей-
ський мир і безпеку в час, коли 
порушуються основні міжна-
родні угоди?

– В останньому реченні запи-
тання якраз і криється проблема. 
Мені здається, що події 2008 ро-
ку спрямували Європу до ренаці-
оналізації зовнішніх політик, до 
зміщення акценту на національні 
інтереси – часто меркантильні з 
огляду на економічну рецесію, 
політику суворої економії та нега-
тивну реакцію на все це з боку 
суспільства, яка була значно 
сильнішою у Британії, ніж у Ні-
меччині. Але робота політиків – 
бути сміливими. Як казав Кеме-
рон, слід робити те, що пра-
вильно. Однак цього ще не зро-
блено. Росія сприймала б Європу 
серйозніше, якби та наважилася 
піти на помітні збитки. Згадаймо 
Францію з її Mistral чи Британію 
з Лондон-Сіті. Туди стікається 
стіль  ки українських та російських 
коштів! Частина – нормального 
походження, законні. У нас за-
пустили аудит таких коштів, і на 
початку травня за підтримки 
Британії відбулася конференція 
про те, як повертати хитро схо-
вані брудні гроші. Нам зараз ду -
же важливо причинити ці двері. 
Корупцію в Україні та Росії по-
глиблювали вузький власний ін-
терес або лицемірство. Тут слід 
навести порядок. Німеччині теж, 

Спілкувалася 
Ганна Трегуб
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БІОГРАФІЧНА 
НОТА:
Ендрю Вілсон – 
британський 
політолог, стар-
ший науковий 
співробітник Єв-
ропейської 
ради з міжна-
родних відно-
син, професор 
історії України в 
Інституті 
слов’янських та 
східноєвропей-
ських мов у 
Лондонському 
університеті. 
Експерт із полі-
тики країн «єв-
ропейського су-
сідства»,  
зокрема Укра-
їни, Росії та Бі-
лорусі. Почес-
ний член Коро-
лівського інсти-
туту міжнарод-
них відносин. 
Автор книжок 
«Українці: нео-
чікувана нація» 
(2000), «Пома-
ранчева рево-
люція в Україні» 
(2005), «Вірту-
альна політика: 
підроблена  
демократія в 
пострадян-
ському світі» 
(2005).

хоча й меншою мірою. Біль-
шою – Великій Британії, Австрії, 
Швейцарії та ін. У випадку решти 
країн ідеться про комерційні рі-
шення. У Франції з Росією контр-
акт на поставку Mistral, Німеч -
чи  на торгує з РФ значно актив-
ніше, ніж з Україною, – 80 млрд  
і 7 млрд щороку відповідно. І 
нім  ці меркантильно перейма-
ються більшою цифрою.

Крім того, це, мабуть, перша 
зовнішньополітична криза в ЄС 
від 2008 року, коли ФРН дово-
диться брати на себе лідерство. 
А вона не грає різко. Берлін, 
певно, не найкращий у Європі 
опонент Москви з її позицією 
жорсткої сили. І це проблема, 
яку Кремль уміло використовує. 
Жорстка сила Європи дуже осла-
блена, ми не витрачаємо достат-
ньо на оборону. Тільки Британія 
і Франція зараз віддалено нага-
дують серйозних гравців у сенсі 
жорсткої сили. Але це має бути 
колективне старання. Мушу ска-
зати, моя країна могла б робити 
більше.

У. Т.: Питання колективної без-
пеки ЄС складне. Навіть якби не 
сталось української Революції 
гідності та конфлікту опісля неї, 
було очевидно, що НАТО необ-
хідно реструктуризувати, аби 
воно відповідало нинішнім ви-
кликам. якою ви уявляєте цю 
міжнародну структуру в пер-
спективі наступних двох-п’яти 
років? як бачить ситуацію нині 
та в майбутньому британське 
суспільство?

– Зараз до НАТО запитань 
три. По-перше, є небезпека, що 
воно надто зосередиться на  
ст. 4 і 5 Вашингтонського дого-
вору (ними передбачено, що ко-
жен член Альянсу вважатиме 
акт збройного нападу на будь-
якого іншого збройним напа-
дом на всі країни організації і 
вживатиме необхідних дій, щоб 
допомогти союзникові, який за-
знав агресії. – Ред.). Хоча гово-
рити про обіцянки в межах ко-
лективної системи безпеки, 
прописаної в них, і про дотри-
мання наших зобов’я зань перед 
країнами Балтії, безперечно, 
важливо. Але ризик зациклення 
на цих статтях стосується дер-
жав, котрі є тільки партнерами 
НАТО й не підпадають під його 
гарантії безпеки. Зрозуміло, 
Україна, будучи однією з них, як 
і решта країн регіону, що не вхо-

дять до Альянсу, виявляється в 
небезпечній сірій зоні.

По-друге, нам треба більше 
фінансувати оборону. По-третє, 
необхідно придивитися до фор-
мулювань ст. 4 і 5. Вони надто зо-
середжені на загрозах традицій-
ної війни. А цей конфлікт не вій-
 на, яку можна було передбачити 
у 1940-х роках, коли землями Ні-
меччини йшли радянські танки. 
НАТО чимало зробило останніми 
роками, щоб мати змогу відпові-
дати на якісь побічні виклики. 
Але ключовим завданням є пере-
гляд цієї організації з тим, щоб 
вона адекватно реагувала на такі 
постмодерні конфлікти.

А загалом Україна буде у 
знач но гіршій сірій зоні, якщо 
матиме низку заморожених кон-
фліктів. Хоча для Росії кільце 
нестабільних, неконтрольованих 
регіонів на власному кордоні – 
теж небезпека.

У. Т.: Є дивне відчуття, що євро-
пейські потуги слабнуть. Чи почу-
вається зараз Британія у тій ролі, 
яку відігравала за Вінстона Чер-
чилля? Може, їй краще зберігати 
з Росією хороші відносини навіть 
у випадку неприкритої агресії 
проти третіх країн?

– Часи Черчилля минули 
давно. То була ера британської 
потуги. Вам напевне відома чу-
дова книжка Тоні Джадта «Після 
війни: історія Європи від 1945-го 
до нашого часу». Вона розпові-
дає, як у тодішньому контексті 
формувалося життя. Навіть куль-
тура. Я, наприклад, ріс у 1960–
1970-ті – роки конфлікту поко-
лінь, суперечки між тими, хто во-
ював і хотів спокійно жити, й та-
кими повоєнними явищами, як 
The Rolling Stones, Sex Рistols. 
Дещо з того залишається й сьо-
годні. Не зникає і таке собі мис-
лення, зосереджене на Росії, коли 
йдеться про Східну Європу. І воно 
дуже стійке.

Німеччина, як нам відомо, 
почуває провину за війну – зде-
більшого перед Росією. Не так пе-
ред Україною, через міф про її ко-
лаборантство з нацистами.

Серед британських і загалом 
європейських лівих є стереотип 
про те, що Москва перша, росі-
яни хороші, а східноєвропейці за-
плямовані колабораціонізмом із 
нацистами в часи війни. Хоча ко-
лабораціонізм був у всіх країнах, і 
в Британії також. Дивитися на 
держави Сходу континенту крізь 

таку призму й сьогодні – боже-
вілля. Але в цьому помітно успіх 
російської пропаганди. І ниніш-
ній дуже дивний агітпроп по лінії 
«фашисти – антифашисти» теж 
побудовано на тій самій концеп-
ції. Його присутність показує, що 
повоєнний устрій, який описував 
у своїй книжці Джадт, не щез.

У. Т.: Чому тоді Сполучене Коро-
лівство та інші європейські кра-
їни не роблять нічого, щоб за-
хиститися від потоків пропа-
ганди, які на них виливають? 
Британське суспільство здається 
достатньо зрілим, щоб само-
стійно формувати власну думку 
й позицію…

– Турбує те, що дехто з Євро-
 пи не вбачає в нинішній ситуації 
серйозної кризи європейської 
м’якої сили. І українська криза – 
частина цієї ширшої, що прояв-
ляється в тому, як Росія створює 
міфи, експлуатує нашу і м’яку 
силу, меркантилізм, пов’язаний 
із національними інтересами, 
повоєнний спосіб мислення. На-
разі Путін грає із Західною Євро-
пою, і доволі успішно. Щодо так-
тики: ЄС поведений на таких 
словах, як «деескалація» і «дес-
табілізація», на тому, щоб замо-
розити ситуацію такою, як вона 
є. А кремлівський лідер далі її 
змінює. Тому ми постійно опи-
няємось у позиції захисту, нама-
гаючись стабілізувати ситуацію. 
А він цим користається. Але ри-
зикує переборщити. Завжди не-
безпечно, коли якісь зовнішньо-
політичні маневри част    ково зу-
мовлено внутрішні  ми пробле-
мами (підняття власного рей-
тингу, розкол опозиційної коалі-
ції, котра з’явилася після парла-

ментських виборів 2011 року 
тощо). Раніше в історії Росія вже 
заходила надто далеко. Крим 
обійде ться їй дуже дорого. А те, 
що вона втручається у справи 
усіх сусідів: друзів чи ворогів… 
Сумніваюся, що в неї є ресурси 
для створення проблем усім від-
разу. А якщо Захід нарешті за-
стосує суворіші санкції, це до-
дасть іще більшої ваги економіч-
ному тискові. 
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Свіжий подих
Як забезпечити надійне відновлення  
економіки багатого світу?

З
а прогнозами економістів, 
2014 рік мав ознаменувати 
підйом світової економіки. 
Натомість, хоча відновлен-

 ня після глибокої рецесії триває 
вже майже п’ять років, у багатого 
світу вона досі видається слабкою. 
У І кварталі ВВП Штатів зріс лише 
на 0,1% у річному обрахунку. Зрос-
тання в країнах єврозони стано-
вило лише 0,8%, тобто вдвічі мен-
 ше, ніж очікувалося. Деякі про-
блеми є тимчасовими (скажімо, 
несприятливі погодні умови у 
США), та й не в усіх країнах еконо-
міка послаблюється. Наприклад, 
темпи зростання пришвидшились 
у Великій Британії та Німеччині, 
період підйому переживає також 
Японія. Більшість аналітиків досі 
сподіваються, що до кінця року 
зростання набере обертів.

Одначе причин для тривоги 
достатньо. У кількох великих єв-
ропейських країнах, зокрема в 
Італії та Франції, стагнація дедалі 
відчутніша. У квітні податок на 
споживання підвищила Японія, 
тож темп зростання має сповіль-
нитися принаймні тимчасово. У 
США загальмувалося відновлення 
ринку житла. Крім того, в усьому 
багатому світі дохідність до пога-
шення довгострокових державних 
облігацій – барометр очікувань ін-
весторів щодо економічного зрос-
тання й відсоткових ставок – різко 
впала. В американських десятирі-
чок (2,5%) вона втратила поло-
вину процентного пункту порів-
няно з кінцем 2013-го. Коли вра-
хувати, що до економічного під-
йому американці зазвичай пряму-
ють близько п’яти років, то, ймо-
вірно, нині йдеться про наступну 

рецесію, при цьому США навіть не 
встигли натішитися жодним іс-
тотним зростанням.

Як запобігти такому розвит-
кові подій? Стандартне рішення: 
центральні банки мусять на три-
валий час пом’якшити монетарну 
політику. Проблеми єврозони сут-
тєво пов’язані з консерватизмом 
Європейського центрального бан-
 ку (ЄЦБ), що давно чинить опір 
запровадженню нестандартних 
заходів, тобто грошово-кредитно-
 му пом’якшенню, попри те що ре-
гіон опинився небезпечно близь-
 ко до перспективи дефляції. На 
щастя, ЄЦБ повідомив, що планує 
вжити заходів на своєму наступ-
ному засіданні, яке відбудеться в 
червні.

Однак, хоч м’яка монетарна 
політика і є необхідною для ак-
тивного відновлення, цього за-
мало. Насправді надмірна за-
лежність від регуляторів є істот-
ною причиною теперішнього 
сповільнення. Останніми роками 
грошово-кредитна політика була 
головним – а нерідко і єдиним – 
інструментом підтримки зростан-
 ня багатого світу. Фіскальна полі-
тика працювала у зворотному на-
прямку: практично всі заможні 

країни зменшували дефіцити 
бюджетів, і здебільшого стрім-
кими темпами. Мало хто з них ви-
являв готовність до проведення 
глибинних реформ для стимулю-
вання сукупної пропозиції (вироб-
ництва), які могли б покращити 
продуктивність і спонукати компа-
нії до інвестування. Угоди щодо 
вільної торгівлі забуксували. Обі-
цяне поглиблення європейського 
єдиного ринку – у сфері цифрової 
торгівлі або ж послуг – лишається 
порожньою обіцянкою.

На цьому несприятливому тлі 
успішно діють центральні банки. 

Показники зростання були на-
стільки стійкими, що економісти 
заговорили про нове «Велике спо-
вільнення» – епоху макроеконо-
мічної стабільності, яка переду-
вала світовій фінансовій кризі. На 
жаль, стабільність при низькому 
темпі зростання й невеликі відсо-
ткові ставки більше впливають на 
ціни активів, аніж на реальні ін-
вестиції, а також загрожують утво-
ренням фінансових бульбашок 
задовго до того, як економіки бу-
дуть забезпечені повною зайня-
тістю населення.

Прагнучи уникнути такої си-
туації, центральні банки можуть, 
як варіант, використати регуля-
торні інструменти, щоб проти-
стояти надмірному подорож-
чанню активів. Найбільше потре-
бує таких заходів Велика Брита-
нія, на житловому ринку якої є 
тривожні ознаки. Справді, необ-
хідною є також більш збалансо-
вана стратегія зростання, що не 
настільки тісно пов’язана із цен-
тральними банками.

Така стратегія повинна мати 
дві складові. По-перше, збіль-
шення державних інвестицій в 
інфраструктуру. Адже, почина-
ючи від американських аеропор-
тів і закінчуючи ступенем проник-
нення широкосмугового зв’язку в 
Німеччині, в цій сфері більшість 
країн багатого світу мають суттєві 
недоліки. Позики на інфраструк-
туру за найнижчими відсотко-
вими ставками сприятимуть зрос-
танню сьогодні, а також у пер-
спективі, до того ж відновлення 
менше залежатиме від приват-
ного боргу. По-друге, необхідна 
низка реформ для стимулювання 
сукупної пропозиції. Окрім оче-
видних переваг розвитку вільної 
торгівлі кожна країна заможного 
світу має безліч можливостей для 
внутрішніх реформ: від перегляду 
норм, що гальмують житлове бу-
дівництво у Великій Британії, до 
модернізації неефективної сис-
теми навчання персоналу в США.

Прогрес у цих сферах забезпе-
чить надійніше і стабільніше зрос-
тання, а також зменшить імовір-
ність початку нової рецесії – з 
майже нульовими відсотковими 
ставками (у таких обставинах да-
вати раду проблемам особливо 
тяжко). Однак для цього знадоб-
ляться політики, які розрізняють 
бюджетне марнотратство й раціо-
нальні позики, а до того ж є до-
статньо сміливими для прове-
дення непопулярних реформ. 
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Ф
рансуа Олланд запросив новообраного 
українського президента Петра Порошен
 ка на церемонію вшанування висадки 
союзних військ у Нормандії 6 червня 1944

го. 2014го урочистості мають особ ливе значення, бо 
це 70та річниця події. Це ще й особливий рік для 
України, що здобула незалежність уже понад два де
сятиліття, але бореться сьогодні за повну її реаліза
цію, звільняючись від залишків совєтизму. Таке за
прошення поклало край аномалії, яка існує від 
1991го. Україна і Білорусь – головні учасники війни 
проти нацистської Німеччини, тож мають повне 
право бути присутні на вшануванні, де представлені 
всі країни – союзники в боротьбі проти держав Осі. 
Тим більше що українці брали безпосередню участь 
у висадці: в канадських мундирах воювало 10 тис. 
українських солдатів, 84 з них поховані на одному 
цвинтарі в Нормандії. Ми, безперечно, знаємо: твер
дження Росії, що вона спадкоємиця СРСР, а отже, 
тільки вона має легітимне право представляти бій
ців, героїв і мучеників Східного фронту, які всі були 
«совєтськими», аж ніяк не беззаперечна річ. Адже іс
торична помилка, ставши банальністю, однаково не 
перетворюється на правду.
Я вже писав у Тижні про міфи «Великої Вітчиз
няної війни», про замовчування і брехню, що, ви
кривлюючи історію України, фальшують істо
ричну пам’ять і свідомість усієї Європи. Сьогодні 
хотів би зосередитися на переконливих причинах, 
чому Україна має взяти участь в урочистостях, 
присвячених висадці в Нормандії. Найочевидні
шою, звичайно, є велика кількість українських 
солдатів, які загинули і які відзначились у бо
ротьбі проти нацистів у 1941–1945му. Починаючи 
з 1941го, а не 1939го, і це звучить дивно для 
французів, які пам’я та ють про війну 1939–1945 
років. У 1939–1941му 
СРСР був союзником Ні
меччини і вступив у війну 
тільки після німецького 
нападу, то  му він, а згодом і 
Росія дотримуються своєї 
окремої хронології. Нато
мість увесь світ знає війну 
1939–1945 років і саме в 
цих датах вшановує пам’я
 ть про неї, зокрема й США, 
які долучилися лише в грудні 1941го.  
Сьогоднішній Україні загальновизнана хроно
логія Другої світової підходить, набагато краще, ніж 
хронологія її совєтськоросійського варіанта. Крім 
того, 1939–1945 роки більше відповідають участі 
українців у тій війні і їхньому пережитому досвіду, 
ніж штучно виокремлені 1941–1945й. Якщо дотри
муватися періоду, коли ворогом був нацистський за
гарбник, тобто від червня 1941го, Україна зазнала 
величезних кривавих утрат: від 16,3% до 18% загаль
ної кількості свого населення станом на 1940 рік. Від
соток утрат більший тільки в Білорусі – 25%, у Росії 
– 12,7%. Незважаючи на коливання, характерні для 
офіційної історії СРСР, – від 7 млн полеглих згідно зі 

сфальшованим сталінським післявоєнним варіан
том до 20 млн, про які заявив Хрущов, викриваючи 
1961го «помилки» Сталіна, і до 26–27 млн жертв 
відповідно до останніх підрахунків – історичні дослі
дження та усвідомлення історичної пам’яті розвива
лися протягом десятиріч. 
Цифри тепер уже точніші, а різні категорії жертв за
лежно від національності й статусу та умов загибелі 
розрізняють чіткіше і з більшою повагою, ніж після 
війни, коли внаслідок незнання чи з пропагандист
ською метою змішували докупи всіх «жертв фашиз
 му», забуваючи про національність солдатів, про ци
вільні жертви, про знищені села, про особливу долю 
європейських євреїв (9,5 млн осіб, серед них понад 
5,5 млн у СРСР та Польщі, яких нацисти прирекли на 
знищення аж до останньої людини), про долю 3 млн 
військовополонених Червоної армії, які загинули від 
штучного голоду. 
У кожній із цих категорій кількість українців не
змірна, страхітлива і сама по собі спонукає до окре
мого визнання ролі України в тій війні. За підрахун
ками істориків, в ній загинуло від 6 млн до 8 млн 
українців. Якщо відштовхуватися від цифри 6,85 млн 
українських жертв, то це 1,65 млн бійців і понад 5,2 
млн цивільного населення, серед них понад 1 млн 
військовополонених, знищених голодом, і 1,5 млн 
євреїв. Усі ті 5,2 млн цивільних, чоловіків, жінок і ді
тей, які стали жертвами масових убивств та штуч
ного голоду, бо переховували сусідівєвреїв, бо їхнє 
село допомагало партизанам, яких знищили, бо 
вони євреї, бо для нацистів вони були Untermenschen, 
мають бути представлені в пам’яті живих 6 червня.  
І це станеться завдяки присутності України в особі її 
найвищих державних урядовців.
Народи Центральної та Східної Європи настражда
лися, а західні країни надто легко визнавали при

близні оцінки, пропуски та 
брехню, які сьогодні вже не
можливо подавати з чистим 
сумлінням. Ми знаємо дані, 
яких не знали тоді, маємо 
докази, яких не мали тоді, 
невігластво вже не є ви
правданням. Навпаки, за 
доби, коли останні свідки та 
учасники війни поступово 
вимирають, нові покоління 

мають ще більший обов’язок дотримуватися 
правди і точності, й це обов’язок не тільки інте

лектуалів та викладачів, а й усіх громадян. Запро
шення України (і Білорусі) на ювілейну церемонію 
на честь висадки союзників – то не тільки вшану
вання героїв та мучеників і тих, хто пережив Другу 
світову війну, а й обов’язок перед правдою, з якою ми 
повинні ознайомлювати і сучасників, і наших дітей. 
Для мене як французького громадянина важливо, 
що Україна буде представлена на згаданій церемонії, 
що мої діти почують по телебаченню назву цієї кра
їни, почують, що сталося на її землі, а також дізна
ються про боротьбу українців на інших театрах воєн
них дій, зокрема й під час висадки союзників. 

ЗАПрошення УкрАїни  
і БіЛорУсі нА ювіЛейнУ 

церемонію нА честь 
висАдки союЗників – 

це оБов’яЗок Перед 
ПрАвдою
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М
инулої суботи з боку 
Лазурового берега до-
линуло старече шамо-
тіння. Це шамотів 67-й 

Каннський фестиваль, що раптом 
змарнів і забув часи недавнього 
власного навіженства. Журі на 
чо  лі з нудною новозеландкою 
Джейн Кемпіон примудрилося 
роздати призи правильно аж до 
оскоми, передбачувано до нудоти. 
І навіть думка кінокритиків цього 
року збіглася з поглядом суддів, 
що, власне, не зовсім нормально. 
Як оселився фільм турка Нурі 
Більґе Джейлана «Зимова спляч-
 ка» в першому рядку рейтингу 
критиків, так і не лише зостався 
там до кінця, а й поїхав із «Золо-
тою пальмою». Як вирішили всі 
відразу й беззастережно, що Ті-
моті Сполл, котрий зіграв Вілья-
 ма Тернера в «Містері Тернері» 
Майка Лі, найкращий, так і не за-
сумнівався в тому ніхто, й поїхав 
актор із нагородою. Та ж не буває 
так! Нудно.

Утім, рішення відповідало са-
мому духові нинішнього кінофо-
руму. Хороших фільмів, як і зав-
жди, не бракувало, але жоден із 
них не викликав ані обурення, ані 
запеклої журналістської колотне-
 чі після показу: коли біля вечір-
ньої перевірки прес-боксів після 
останнього прес-показу медійни-
 ки збиваються в купки, заводячи 
суперечки із приводу кінокар-
тини. Часто їхні дебати закінчу-

ються в найближчому ресторані 
за бокалом вина, так зазвичай і 
досягають примирення. Та цього 
разу все було поважно й походи 
по склянку рожевого мали зазда-
легідь мирний характер.

УКРАїНСЬКиЙ ПАВІЛЬЙОН
Водночас у Каннах не просто 
тримають руку на пульсі: тут 
живуть із цим пульсом в унісон. 
У розпал фестивалю поставити 
спеціальною подією свіжоство-
рену документальну стрічку 
«Майдан» Сергія Лозниці – 
яких іще треба доказів? Лоз-
ниця, колишній киянин, знімав 
у столиці України новий фільм 
«Бабин Яр», одначе з початком 
Майдану зрозумів, що ігрове 
кіно може й почекати. Зараз го-
ловне – Історія. Так постала 
справжня епічна трагедія із 
трьох частин. Перед кожною з 
них лунає гімн – його виконує 
Народ, він-таки і є Хор. Перша 
частина – буденна підготовка до 
повороту Історії. Волонтери го-
тують їжу, Майданом прогулю-
ються майбутні вершителі долі 
України й просто роззяви. Десь 
танцюють. Десь співають гімн 
під гітару. Киплять казани із су-
пом, дівчата розносять бутерб-
роди. Остання частина – поми-
нальне дійство в пам’ять заги-
блих. Між ними – безпосеред-
ньо дія, де у вогняних спалахах 
метаються люди, стражденні очі 

поранених благально дивляться 
на рятівників, пасма диму заті-
нюють небо. І, як годиться у 
справжній трагедії, скорбота, 
розростаючись, перероджується 
в катарсис та надію, що заги-
бель героїв виростить нові па-
гони вільного духу. Фільм зня-
тий переважно статичною каме-
рою, яка немовби закарбовує 
ожилі фрески. На них – буття 
цілого народу в переломний для 
держави момент. Ця держава 
складається з народу і тільки з 
нього: у кінострічці немає полі-
тиків, їх тут і не потрібно, бо ж, 
на думку режисера, Майдан – то 
величезна стихійна сила, що 
якоїсь миті організовано ру-
шила вперед проти брехні, зло-
дійства, за власну гідність…

Уся набережна Круазетт ша-
лено аплодувала Лозниці, який 
підіймався знаменитими черво-
ними східцями під пісню з «Май-
дану»: «О, Вітя, чао! Вітя, чао! 
Вітя, чао-чао-чао!».

А за день до того український 
павільйон представляв зарубіж-
ним кінолюбителям кілька доку-
ментальних стрічок про ті самі 
події. Місцеве телебачення пока-
зало кілька сюжетів, у яких гля-
дачі виходять із зали з мокрими 
очима, а на камеру визнають, що 
хоч і багато чули про Майдан, але 
не очікували такої експресії. І 
точно так само хлюпала носами 
аудиторія, дивлячись картину 
українця Мирослава Слабошпи-
цького «Плем’я» – драму про глу-
хонімих та їхню «внутрішню дер-
жаву», зняту із глухонімими ж 
таки акторами їхньою мовою жес-
тів. І недарма, як виявилося, пла-
кали: кінотвір із життя спецінтер-
нату, до речі, без субтитрів і зака-
дрового тексту, здобув аж три 
призи (зокрема, і Гран-прі) «Тиж-
 ня критики» – одного з паралель-
них конкурсів у Каннах.

Автор: 
Катерина 
Барабаш, 

Канни

Здрастуй, «Плем’я» 
молоде, незнайоме!
Нові політичні віражі Каннського фестивалю

Мирослав 
Слабошпицький 
здобув у Каннах 

три призи
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Сергій 
Лозниця 
показав у 
«Майдані» 
тільки народ, 
залишивши 
поза кадром 
політиків

СМІЛиВІ ТЕМи
Імовірно, тільки соціально-
політичною тематикою можна 
пояснити відбір у конкурс 
фільму Мішеля Хазанавічюса 
«Пошу ки»: в ньому йдеться про 
другу чеченську кампанію, про 
пошуки маленьким хлопчиком 
своєї сім’ї, що згинула у вирі не-
справедливої війни. Російські 
федеральні війська тут не про-
сто змальовані в чорних барвах: 
вони тягнуть на масштабну злу 
карикатуру. Шко   да, що Хазана-
вічюс, який зняв чарівну кар-
тину «Артист», отримав за неї 
головного «Оскара» два роки 
тому і, здавалося б, утвердився 
на світовому кінонебосхилі як 
творець привабливого кіно, уві-
рвався, мовби слон до посудної 
крамниці, на чужу, незнайому 
територію.

До речі, на прес-показі «По-
шуків» стався казус, який підтвер-
див, що ставлення до Росії та ро-
сіян неухильно змінюється: від не-
давньої доброзичливості в бік по-
переднього холодного несприй-
няття. Зазвичай на таких сеансах 
журналісти чітко визначають 
свою оцінку картини. На відміну 
від урочистих прем’єрних показів, 
де публіка у смокінгах влаштовує 
тривалі овації будь-якій стрічці 
(тут так заведено), медійники не 
соромляться свистіти й видавати 
невдоволене «бу-у!» як під час по-
казу, так і по закінченні. Коли 
пішли фінальні титри «Пошуків», 
у залі почувся свист. Хто свистів, 
невідомо, але присутні чомусь по-
думали, що саме російські журна-
лісти, ображені на Хазанавічюса 
за неприхильне ставлення до їх-
ньої країни. «Росіяни, закрийте 
рота!» – закричали в залі.

На чужу територію з немину-
чими втратами для власного мис-
тецького іміджу заліз не тільки 
Хазанавічюс: похмурий інтелек-

туал-сюрреаліст Девід Кронен-
берґ перескочив на різку соці-
альну сатиру. І теж схибив. На-
пхана мегазірками, його кон-
курсна стрічка «Зоряна карта» 
(тут і Джуліанна Мур, і Міа Васі-
ковска, й Роберт Паттінсон), яка 
розтинає нариви голлівудської 
тусовки й – ширше – американ-
ської богеми, та й (чого вже на 
дріб’язок розмінюватися) всього 
сучасного суспільства США, пока-
зала передусім заяложеність 
теми. Звичних провокацій режи-
сера не вистачило, щоб задумана 
сатира досягнула мети, а не розте-
клася фірмовими його прийо-

мами на всю площину екрана. 
Зате «антизоряне полотно» яви-
 ло водночас абсолютно приго-
ломшливу Джуліанну Мур, що 
втілила тут, мабуть, найліпший зі 
своїх кінообразів (добре, хоч жу  рі, 
яке зазвичай не вельми радо роз-
дає призи американцям, відзна-
чило актрису нагородою за най-
кращу жіночу роль). У свої 50 із 
гаком Мур настільки відчай-
душно по-акторськи смілива, а її 
готовність з’являтися в епізодах 
більш ніж сумнівних з естетич-
ного погляду так бентежить і під-
корює, що все те мимоволі зво-
дить нанівець будь-які спроби 
кпити з «фабрики мрій». Яка 
може бути сатира, коли там жи-
вуть і працюють такі відважні 
жінки?! А що стосується брехні, 
обману, нещирості, фальші, то 
дозволимо собі засумніватися в 
першості саме Голлівуда на цій 
стежці.

Це підтвердив, причому блис-
куче й куди цікавіше за Кронен-
берґа, Беннет Міллер, предста-
вивши в основному конкурсі 
фільм «Полювання на лисиць» і 
завоювавши ним режисерську 
«Пальму». Тут, мабуть, незайве 
пояснити: англійською назва зву-
чить як «Foxcatcher» і незрозу-
міло, чи треба її взагалі перекла-
дати, бо ж це наймення спортив-
ної команди. Якщо Кроненберґ 
малює своє сатиричне полотно 
яскравими барвами, що перели-
ваються всіма стразами світу, то 
Міллер виконує свою роботу з пі-
дібганими губами і злегка невдо-
воленою міною. Такий вираз об-
личчя весь час у головного героя, 
навіженого мільйонера Дюпона 
(сильно загримований Стів Ке-
релл, один із найвідоміших і най-
більш затребуваних коміків США, 
що несподівано постав у трагічній 
ролі). Згаданий товстосум вирі-
шив спонсорувати олімпійську 
збірну з боротьби й у результаті 
застрелив тренера після поразки 
на Іграх. Історія, до речі, прав-
дива: Дюпон цілком реальна 
людина, що з’їхала з глузду че-
рез непрості стосунки з матір’ю  
(у фільмі її грає велична Ванесса 
Редґрейв) і позбавила життя на-
ставника спортивної команди Де-
віда Шульца під приводом його 
нібито причетності до розгалуже-
ної шпигунської організації. Дю-
пон помер у в’язниці 2010 року.

НАЙКРАщиЙ ФІЛЬМ
Доки в Каннах не показали нової 
картини братів Дарденн «Два 
дні, одна ніч», фестиваль ба-
чивсь якщо й не нудним, то яки-
мось по-пристойному, по-євро-
пей  ськи витриманим, із галант-
ними проявами витонченого 
щастя з боку підкованої в ца-
рині кіно публіки. Тут почували 
захват від «Містера Тернера» 

Драма 
«Плем’я» 

оповідає про 
«внутрішню 

державу» 
глухонімих

Епічну трагедію «Майдан» знято 
переважно статичною камерою
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ВиЗНАЧиЛО СФЕРУ ІНТЕРЕСІВ 
СВІТОВОГО КІНЕМАТОГРАФА 
НА НАЙБЛижЧиЙ ЧАС



Майка Лі: й від Тімоті Сполла, 
виконавця головної ролі, й від 
видатної камери, що зуміла без 
усіляких комп’ютерних хитро-
щів схопити типово тернерівські 
пейзажі й розмістити дію на їх 
тлі. Тут галантно розшаркува-
лися перед мавританцем Абдер-
рагманом Сіссако, що зняв по-
вільну, але превельми експре-
сивну революційну драму з 
життя ісламських фундамента-
лістів, які перемогли. Тут добро-
зичливо чухали потилицю, див-
лячись, як Томмі Лі Джонс у 
зрежисованому ним дивному 
фільмі «Місцевий» грає роль 
престарілого ковбоя, котрий 
мандрує преріями в компанії па-
нянок. Тут відверто плювалися 
після жахливого психотрилера 
«Полонянка» колись яскравого 
канадця-вір  мена Атома Еґояна. І 
тільки коли подивилися «Два 

дні, одну ніч», стало втямки: по-
чалося. Поза будь-яким сумні-
вом, Дарденни знову зняли най-
кращий фільм каннського кон-
курсу. Ну що з ними зробиш?!

35-річна героїня Сандра (най-
чарівніша й найпривабливіша 
Маріон Котійяр), неабияк нерву-
ючи, отримує повідомлення про 
те, що її звільнено. Причому зро-
блено це за підсумками голо-
сування колективу компанії –  
16 осіб, перед якими ставлять ди-
лему: або вони висловляться за 
звільнення своєї колеги й отрима-
ють по €1 тис. бонусу, або ж вона 
залишиться, але додаткових ви-
плат нікому не буде. Після вмов-
лянь шеф погоджується провести 
переголосування, і Сандра витра-
чає вихідні на обхід усіх учасників 
майбутнього вирішення її долі та 
на спроби пояснити їм, наскільки 
жінці, обтяженій двома дітьми й 
не надто вдатним чоловіком, по-

трібна робота. А ті у відповідь по-
яснюють, до якої міри їм необ-
хідна ця тисяча.

Обхід співробітників стає 
Голгофою Сандри, на яку вона пі-
діймається звивистими стеж-
ками, причому дорогою форму-
лює текст вироку всьому сучас-
ному суспільству і змушує робити 
те саме глядача. Одначе напри-
кінці мандрівки Дарденни рап-
том освідчуються в коханні: й до 
цього суспільства, що оступилося, 
й до кожної окремої людини, з 
якої воно складається. Простота 
й виразність думки, абсолютне 
вміння перетворити діалог із 
п’яти фраз, які, здавалося б, ні-
чого не означають, на багатоша-
рову картину, а героїню в рожевій 
маєчці – на надію не вмерлого гу-
манізму… Кому, окрім Дарденнів, 
це під си лу? Але, звісно ж, дати 
братам третю за рахунком «Зо-

лоту паль  му» було б надто не-
стандартним рішенням, а ни-
нішнє журі пішло традиційною 
дорогою, що не всипана камін-
ням сумнівів. І на цій дорозі ви-
брало Джейлана з його «Зимо-
вою сплячкою» – більш ніж три-
годинне полотно з життя такого 
собі турецького чєховсь  кого дяді 
Вані. Двічі цей режисер здобував 
у Каннах Гран-прі – другий за 
значущістю приз, і присудження 
йому зрештою найвищої наго-
роди фестивалю було настіль   ки 
логічним, що навіть не потребу-
вало пояснень. Немовби Джей-
лан сам виростив свою «Па ль  -
 му», заздалегідь удобрив  ши її 
двома менш цінними, але неза-
йвими відзнаками.

КІНО ТА ПОЛІТиКА
Нинішній Каннський фестиваль 
видався бідним на інтриги: чи не 
єдина – закрутилася навколо ро-

сійського конкурсного фільму: 
Андрєй Звяґінцев закінчив наре-
шті «Левіафана», історію дріб-
ного підприємця Ніколая із 
Заполяр’я, який намагається з 
гідністю вистояти в усіх бідах, що 
на нього звалилися. Міжнародна 
преса розродилася лавиною 
захоп  лених рецензій, що дружно 
обіцяли Звяґінцеву «золото». 
Спостерігачі розбилися на два 
гурти. Один запевняв, що саме 
російський режисер візьме «Зо-
лоту пальму»: мовляв, у ниніш-
ній політичній ситуації це стане 
найвиразнішим рішенням. У 
фільмі РФ представлено як кра-
їну, де гине все живе, де правлять 
брехня, фарисейство, прини-
ження, кримінал. Інші були пе-
реконані, що будь Звяґінцев хоч 
тричі геніальний, Росії в Європі 
все одно нічого не світить. Пере-
могла середина: кінокартині 

дали приз за найкращий сцена-
рій. Левіафан – біб лійне чудо-
висько, символ злих стихій і са-
мого диявола, присутній у Книзі 
Йова. Утім, стрічка радше відси-
лає до Томаса Гоббса, який у се-
редині ХVII століття написав од-
нойменну книжку про державу 
та її руйнівну для окремої лю-
дини силу.

На цьому фестивалі 
з’ясувало  ся: загострення полі-
тичного протистояння на пла-
неті, спроби де яких дуже-дуже 
великих держав повернутися до 
забутого стану холодної війни 
визначили сферу інтересів сві-
тового кінематографа на най-
ближчий час. А відтак збагне, 
мабуть, кожен: людям, готовим, 
як і раніше, картати мистецтво 
й політику за надто тісні взає-
мини, швидше за все, немає 
жодного діла ні до першого, ні 
до останньої. 

Публіка 
активно 
відвідувала 
український 
павільйон 
упродовж 
усього 
Каннського 
фестивалю. 
Глядачі 
плакали, 
бачачи 
стрічки про 
Євромайдан
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Із повним переліком заходів та його можливими 
змінами ви можете ознайомитися в Книгарні «Є» 
у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua 

31 травня – 6 червня 
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

Київ (вул. Лисенка, 3):
3 червня, 18:00 – презентація книжки Леся Белея та Лукаша 
Сатурчака «Асиметрична симетрія: польові дослідження 
українсько-польських відносин». Спільно з видавництвом 
«Темпора».
4 травня, 11:00 – презентація проекту ВГО «Не будь байду-
жим» «Конотопська битва. Російсько-Українська війна ХVII ст.».
4 травня, 18:30 – презентація книжки «Іван Гель. Виклик 
системі: український визвольний рух другої половини ХХ 
століття». Спільно із Центром досліджень визвольного руху.

Київ (вул. Спаська, 5):
6 червня, 18:00 – презентація книжки Ольги Прохорчук 
«Привези мені сонця». Спільно з видавництвом Discursus.

Львів (просп. Свободи, 7):
2 червня, 18:00 – «Жити, співати, перекладати»: публічне 
інтерв’ю Мар’яни Савки з Віктором Морозовим.

Харків (вул. Сумська, 3):
31 травня, 12:00 – майстер-клас для дітей «Розмалюй картинку 
краще за художника» від видавництва «Майстер-клас».
31 травня, 17:00 – перегляд та обговорення кінострічки Луки 
Міньєро «Ласкаво просимо на Північ».

Вінниця (вул. Соборна, 89):
5 червня, 18:30 – презентація роману Олега Шинкаренка 
«Кагарлик».

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
31 травня, 14:00 – концерт-презентація збірки батярських 
пісень від Віктора Морозова та Андрія Панчишина «На вулиці 
Батярській».
3 травня, 18:00 – поетичні читання Мирослава Лаюка.
4 червня, 18:00 – презентація книжки Христини Лукащук 
«Жити сьогодні». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».



«Такий футбол нам не потрібен!..»

Д о маски-шоу, які влаштували «Вестям», я 
ставлюся погано. Причина лише одна: по-
становою Верховної Ради № 875-VII від 
13 березня 2014 року було запроваджено 

мораторій на перевірки ЗМІ на час виборчої кампа-
нії. Такі «водяні перемир’я» оголошували в Україні 
не раз, щоразу їх порушували, але це не привід ми-
ритися з беззаконням. Слово треба тримати, і ніщо 
не заважало податківцям почекати до понеділка. 
До того ж з естетичного погляду ритуал захоплення 
будівлі, усі ці «обличчям до стіни», «нікого не впус-
кати й не випускати» жодного співчуття до зелених 
чоловічків не будять, хоча вони не якісь там гее-
рушні, а свої, рідні. Асоціації, знаєте, неприємні. Ну 
й колег шкода. Деяких.
Але водночас і воднораз... Сказати, що я на боці 
«Вестей», заважає щось... Та, власне, все заважає! 
Від самого початку до проекту були певні запи-
тання. І те, що він створювався з благословення, 
якщо не за участю «Сім’ї», синхронно з розбудо-
вою так званого арбузівського медіа-холдингу та 
покупкою UMH, і те, що його конструювали ва-
ряги, і те, що очолюваний він колишнім головним 
редактором ахметовської газети «Сегодня», пози-
ція якої мені завжди була, м’яко кажучи, далека. 
При тому, що Ігоря Гужву я поважаю як одного з 
найдосвідченіших медіа-менеджерів, усе одно 
серцю не накажеш. Потім з’явився продукт, і тут 
почалися справжні запитання. І до газети, і до жур-
налу, і до радіо. 
Назвати їхню позицію 
під час і після Майдану 
збалансованою язик не 
повертається, особливо 
газети й журналу. Вже в 
лютому будь-хто у «Вес-
тях», кому ведмідь на 
вухо не наступив, мав би 
замислитися над страш-
ною іронією долі, коли 
заїжджі гопники вбили кореспондента газети 
В’ячеслава Веремія. Нині видання, особливо 
його регіональні випуски, займає цілком антиукра-
їнську позицію у висвітленні війни на Донбасі, це 
вам підтвердить будь-який фахівець із контент-
аналізу. Щодо «Вести-Репортера» все зрозуміло: це 
тупо клон журналу «Русский репортер», що є яскра-
вим підтвердженням класичної тези про російського 
ліберала, який закінчується на українському пи-
танні. З радіо там усе складніше: є ведучі, які працю-
ють бездоганно, їх чимало, є очевидний баласт, є 
окремі персони, яких слухати неприємно і навіть, пе-
репрошую, огидно. А є ще стрічка новин, коли часто-
густо не розумієш, чиє це радіо – українське чи 
«братнє» (у нас, до речі, на іншій станції – на «Ері» 
– досі виходять махрово-кремлівські програми «Го-
лоса России», тож неважко переплутати). Усе це ра-
зом, ніде правди діти, вже могло би підпадати під 
статтю «підривна діяльність під час війни» (є ще 
таке англійське старовинне слово «sedition», яке пе-
рекладається як «підбурювання до бунту»), якби те 
поняття було чітко прописано в законодавстві. Ось 

таким, подобається це комусь чи ні, є стан речей під 
час війни.
Але й у мирний час ситуація навколо «Вестей» вида-
валася б геть не бездоганною. Я, на щастя чи на жаль, 
маю уявлення про фінансову ситуацію на медіа-
ринку. Видавати безплатну газету накладом у кілька-
сот тисяч примірників, продавати журнал максимум 
за півціни, підтримувати мовлення радіо, реформу-
вати телеканал – це, перепрошую, трохи агресивно, 
щоб не сказати нахабно. Відповідно не можуть не 
з’явитися запитання щодо багатого дядечка, який 
вкидає мільйони доларів у пічку без жодної надії 
найближчими роками вийти хоча б у нуль. Назива-
ють різні прізвища інтересантів – від Медведчука до 
російських олігархів, а тепер уже й Курченка. Це все 
дитячий лепет, тут треба не гадати, а знати. Просто 
зрозуміло, що всередині країни таких грошей на такі 
проекти немає. Ну немає! Звісно, що всі звинува-
чення податкової Гужва назвав маячнею, я на його 
місці (якщо уявити, що міг би бути на його місці) ка-
зав би те саме. Тобто це питання не лише «Вестей», а 
й усієї медіа-галузі країни.
Як – не питання. Є два рецепти: один простий, дру-
гий... теж простий. По-перше, слід зобов’язати весь 
медіа-бізнес розкрити структуру власності аж до кін-
цевого господаря. Це більш-менш успішно зробили в 
банківській сфері, де «Сім’я» була зацікавлена взяти 
під контроль будь-які грошові потоки. Ніщо не зава-
жає двома сеансами голосування й одним підписом 
зробити те саме зі ЗМІ. Прозорість понад усе, далі 

вже нехай болить голова в 
СБУ. По-друге, можна за-
позичити практику з... єв-
ропейського футболу. Ві-
домо, що президент УЄФА 
Мішель Платіні від мо-
менту свого обрання на 
цю посаду намагається 
впровадити «правила фі-
нансового fairplay», чесної 

гри. До 2015 року європейські футбольні клуби 
мають перестати бути збитковими. Релевантні 

видатки (купівля гравців, трансфери, виробничі ви-
трати) не повинні перевищувати релевантні доходи 
(реклама та спонсорські кошти). Це має бути зро-
блено задля того, щоби божевільні мільярдери не пе-
ретворювали спорт на об’єкт пихи один перед одним. 
Уже сьогодні введено суттєві обмеження на збитко-
вість. За перше порушення на клуб накладається 
штраф, далі передбачені позбавлення ліцензії й за-
борона брати участь у єврокубках. Інакше кажучи, 
тільки бізнес і нічого особистого. І це, схоже, працює!
У медіа має бути те саме: хай їх буде стільки, скільки 
може прогодувати вітчизняний ринок. Тоді можна 
буде говорити про реальну конкуренцію, про залеж-
ність видання від споживача, а не від гаманця сень-
йора. Будь-яка інша постановка питання не передба-
чає, а гарантує зловживання, суб’єктивізм, маніпуля-
ції й урешті-решт підрив свободи слова. Ну й нові по-
разки в інформаційній війні, яку ми поки що програ-
ємо і неминуче програватимемо, доки не запанує 
прозора, чесна гра. 
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