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Тема: на лапуПомаранчева революція 2004 
року, яка проходила також і під 
антикорупційними гаслами, 
призвела лише до більшого 
розгулу корупції. Корупція 
заполонила державні структури 
– чиновники високого 
рівня перестали боятися 
викривальних матеріалів, які 
час від часу з’являлися у засобах 
масової інформації. 

Кость Бондаренко

Моя резолюція

Тіньовий ресурс 
республіки

Дорогі жарти

Україна: Анатомія 
корупції

Житло для 
письменника
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Сам він винний 
— смертельно 
перейнявся 
боротьбою 
з корупцією.
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В Україні, якщо чесно сказати, 
взагалі не існує освіти 
фотографії. Те, що є – це фікція. 
Вісімдесят відсотків фотографів 
навчалися самі. Є люди, які 
потребують школи, інші – ні. 

Хабарництво і корупція 
пронизують наскрізь усе 
українське суспільство. 
І немає людини, яка хоч би 
раз не стикнулася із цим 
процесом або не взяла 
у ньому участь. 
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До 30 листопада 2010 року, тобто до часу, 
коли засідатиме Група країн проти корупції 
(GRECO), Україна повинна вирішити проблеми 
зі своїм антикорупційним законодавством. По-
винна вона також доповісти, якою мірою і чи 
взагалі виконала рекомендації GRECO, вислов-
лені в травні минулого року.

Між тим Віктор Янукович вирішує, чи підпису-
вати закон, який відтерміновує набуття чинності 
антикорупційних законів, ухвалених Верховною 
Радою України ще в червні минулого року.

Чинність цього пакету законів українські 
парламентарі переносять вже вдруге. Закони 
планувалося ввести в дію на початку 2010 року, 
потім – з 1 квітня, а тепер скидається на те, що 
початок їх чинності відтерміновується на 1 січня 
2011 року. Звісно, з антикорупційними закона-
ми поспішати не варто. Для чого було вигравати 
вибори, як не для того, аби трохи побавитися 
з державним бюджетом. 

Однак проблеми з антикорупційним законо-
давством та корупцією як такою притаманні не 
лише Україні. В рубриці „Тема“ наводимо при-
клади корупційних афер і в країнах Центральної 
Європи, і в Росії, і у Франції. Передусім наша 
увага зосереджена на країнах Центральної 
Європи, де, може, й немає такої побутової 
корупції, як в Україні, проте буяє корупція полі-
тична, яка, за словами директора чеської філії 
„Transparency International“ Давіда Ондрачка, 
здатна „змінювати правила гри“ і „впливати на 
характер цілого суспільства“. І якщо на Україну 
ще може „тиснути“ міжнародне товариство, то 
країни Центральної Європи після вступу в ЄС 
чи НАТО такого тиску вже не зазнають. А отже, 
приречені чекати на тиск внутрішній. Здається, 
останньо він починає з’являтися. 

І на завершення, частково для розваги, про-
поную звернути увагу на Резолюцію Олексан-
дра Бойченка, написану у відповідь на документ 
Європарламенту під номером RC-B7-0116/
2010 „Резолюція Європарламенту щодо Украї-
ни і перезавантаження відносин України і ЄС“, 
де наші європейські парламентарі висловлюють 
незадоволення з приводу речей, про які можуть 
навіть уявлення не мати. В кожному разі це 
– чергова причина, чому Україні вкрай потрібно 
розпочати серйозні дискусії на історичні теми. 
Резолюцію можете підтримати своїм голосом на 
нашому сайті чи facebook-у. 

www.ukrzurnal.eu

Аби почати писати, 
треба поміняти житло 
– зрозумів я після 
багаторічних спроб 
стати письменником. 
Я замислився: де та 
домівка, що підійшла 
б мені? Яка вона?

УЖ у мережі Facebook!
„Український журнал“ уже доступний в мережі 
Facebook, де для всіх охочих відкрито простір для 
дискусій та коментарів стосовно актуальних та 
архівних номерів нашого часопису.
Окрім групи „Український журнал“, пропонуємо 
також відвідати групу „Фільми України / Films 
of Ukraine“, де можна ознайомитись з актуальною 
інформацією про перегляди українського кіно в Празі 
та про закордонні фестивалі й акції, в рамках 
яких презентуються українські фільми.



Слухання у справі 
кримських татар

17 березня в Європарламен-
ті пройшли громадські слухан-
ня, на яких обговорили стано-
вище кримських татар в автоно-
мії після президентських виборів 
в Україні. Голова кримськотатар-
ського Меджлісу, народний депу-
тат України Мустафа Джемілєв 
у своєму виступі розповів про те, 
як триває процес облаштуван-
ня кримських татар через понад 
20 років після їхнього повернен-
ня на батьківщину з депортації. 
Особливу увагу він звернув на 
призначення міністром внутріш-
ніх справ України Анатолія Мо-
гильова. Три роки тому цей чинов-
ник очолював кримську міліцію та 
запам’ятався проведенням мілі-
цейської операції на плато Ай-
Петрі, під час якої постражда-
ли кримськотатарські підприєм-
ці. Тоді ж Могильов оприлюднив 
в одній з кримських газет статтю 
з виправданням депортації Йоси-
пом Сталіним з півострова крим-
ських татар та інших народів.

Ксьондз закликає 
забрати у Львова 
Євро–2012

Конференція „Україна–Поль-
ща“, що відбулася 13 березня 
у Познані, навряд чи внесе про-
грес у справу українсько-поль-
ського історичного примирення. 
Хоч її організатори й запевняли, 
що саме про таке примирення їм 
йдеться, перебіг конференції дає 

підстави думати інакше. Захід ор-
ганізувало громадське товари-
ство „Майстерні ідей“, а підтри-
мали його учасники організацій, 
що об’єднують кресов’ян, тобто 
поляків-вихідців із західноукра-
їнських земель. До участі в кон-
ференції, присвяченій складним 
сторінкам українсько-польської 
історії, українських істориків не 
запросили.

Лейтмотивом конференції була 
теза про те, що підставою до при-
мирення мусить бути повернення 
пам’яті. Як приклад такого по-
вернення присутнім продемон-
стрували новий документальний 
фільм „Забудь про креси“. Цей 
сповнений моторошних розпо-
відей про українських „різунів“ 
фільм розповсюджується як дода-
ток до популярного серед молоді 
часопису „Знання і життя“. 

Одним із головних доповідачів 
конференції був неофіційний лі-
дер кресов’ян ксьондз Тадеуш Іса-
кович-Залеський. Цей римо-ка-
толицький священик – натхенник 
антибандерівської та антиупів-
ської кампанії, що особливо по-
силилась у Польщі останніми мі-
сяцями. Під час свого виступу свя-
щеник озвучив вимогу кресових 
сил відібрати Євро-2012 у Льво-
ва. За його словами, у галицькій 
столиці панують крайні націона-
лістичні настрої, тож під час чем-
піонату там можуть відбутися по-
ходи „націоналістичних боївок“. 
Саме тому, наголосив ксьондз, 
кресов’яни надіслали листи до 
УЄФА та ФІФА з вимогою ви-
брати замість Львова якесь інше 
українське місто. Запитання із за-
лу про те, чому на конференції не 
згадується, що поляки також уби-

Степан Бандера – 
історичний комплекс 
для Європи

Нагородження Степана Бан-
 дери посмертно званням Герой 
України вже колишнім прези-
дентом Віктором Ющенком, ви-
кликало багато емоцій не тіль-
ки в Україні, а й за кордоном. 
Європейський парламент при-
йняв „Резолюцію Європарла-
менту щодо України і переза-
вантаження відносин України 
і ЄС“, у якій євродепутати ви-
словлюють своє невдоволення 
з приводу присвоєння Степано-
ві Бандері звання Герой Украї-
ни. А також закликають ново-
го президента України Віктора 
Януковича по можливості ска-
сувати рішення Ющенка: „Спо-
діваємося в цьому контексті, що 
нове українське керівництво 
перегляне це рішення, і буде 
дотримуватися європейських 
цінностей“.

Віктор Ющенко оцінив прий-
няту Європарламентом резо-
люцію як „комплекс“. „Євро-
парламент продемонстрував 
стосовно Бандери історичний 
комплекс – подивився на іс-
торію очима не сьогодення“, – 
вважає Ющенко.

Крім того, один із польських 
депутатів Європарламенту 
Павло Коваль переконаний, 
що відкликати чи скасувати 
резолюцію буде неможли-
во. Оскільки сама резолюція 
є компромісним документом 
і всі політичні сили Європарла-
менту могли вносити правки.
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Я, громадянин України Олександр 
Бойченко,

– беручи до уваги, що резолю-
ція Європарламенту RC-B7-0116/
2010 – за винятком одного пункту 
– є типовим для цього органу на-
бором демагогічних фраз, від яких 
я зараз заблюю клавіатуру;

– беручи до уваги, що згаданим 
винятком є пункт, в якому говорить-
ся про глибокий жаль Європарла-
менту з приводу присвоєння Сте-
панові Бандері звання Героя Украї-
ни, а також про надію на перегляд 
цього рішення новим українським 
керівництвом в особі Януковича, 
Азарова, Табачніка та інших відда-
них європейським цінностям злоді-
їв-рецидивістів і українофобів;

– беручи до уваги, що від слово-
сполучення „європейські цінності“ 
я зараз повторно заблюю клавіа-
туру, бо за останні роки звик чути 
його переважно в ситуаціях, коли 
„великі“ країни, домовляючись між 
собою про нафту й газ, пропону-
ють „маленьким“ грітися саме зга-
даними цінностями;

– беручи до уваги, що хоч мені 
й доводилося десятки разів бачити 
у центрі Варшави пам’ятник дале-
кому від „європейських цінностей“ 
ідеологу польського націоналіз-
му Романові Дмовському, якого 
(Дмовського, а не пам’ятник) тіпало 
від самої думки про незалежність 
України, я однак жодного разу не 
пропонував євродепутатам Лені 
Колярській-Бобінській та Павелу 
Залевському його (пам’ятник, а не 
Дмовського) демонтувати, оскіль-
ки вважаю і ліберальну критику 
поглядів цього діяча, і танці поль-
ських неофашистів під пам’ятником 
йому внутрішньою справою самої 
Польщі;

– беручи до уваги, що головний 
архітектор міжвоєнної незалеж-
ної Речі Посполитої Юзеф Піл-
судський також мало думав про 
„європейські цінності“, грабуючи 
банки, готуючи терористичні акти 
і здійснюючи військовий держав-
ний переворот, бо такі політичні 
методи були тоді в моді від Лісабо-
на до Сахаліну;

– беручи до уваги, що напере-
додні і під час Другої світової війни 
ні демократична Польща, ні совєт-
ська Росія, ні нацистська Німеччина 
з невідомих мені причин не хотіли 
допустити об’єднання українських 
земель і створення незалежної 
Української держави, чим опосе-
редковано провокували Степана 
Бандеру, як і решту українських на-
ціоналістів, переймати багатющий 
європейський досвід терористич-
ної боротьби;

– беручи до уваги, що співпра-
ця Степана Бандери з нацистами 
в кожному разі не була настільки 
тісною, як співпраця Сталіна з Гіт-
лером, але це чомусь не змушує де-
путатів Європарламенту відчувати 
глибокий жаль з приводу нової хви-
лі звеличення Сталіна в Росії і не 
зашкодить лідерам європейських 
країн, запхавши свої цінності в га-
зогін, обійматися 9 травня з Путі-
ним і Медведєвим на тлі портретів 
вождя народів, який винищив міль-
йони українців;

– беручи до уваги, що семеро 
з п’ятнадцяти високих нацистських 
чинів, які безпосередньо брали 
участь в „остаточному вирішенні 
єврейського питання“ під час так 
званої „Ванзейської конференції“, 
фактично уникли серйозних по-
карань, а четверо з них після вій-
ни легально займалися бізнесом 
і юриспруденцією, громадською 
і культурною діяльністю, натомість 
Степан Бандера 1934–1939 роки 
провів у польській в’язниці, 1941–
1944 – у німецькому концтаборі 
Заксенгаузен (де, зокрема, сидів 
і командувач АК Стефан „Грот“ 
Ровецький) і був убитий 1959 року 
агентом КГБ СССР;

– крім того, враховуючи сюжет 
чудової п’єси Бертольда Брехта 
„Матінка Кураж та її діти“, в якій 
на прикладі долі сина маркітантки 
Ейліфа переконливо показано, що 
оцінювати вчинки, здійснені у пері-
од збройного протистояння, з по-
гляду законів мирного часу (або 
навпаки) – це, м’яко кажучи, ідіо-
тизм, а грубо кажучи – поширена 
європейська практика подвійних 
стандартів;

– беручи до уваги, що окремі дії 
членів ОУН і вояків УПА справді 
можуть і повинні бути кваліфікова-
ні як злочини, неприйнятні з погля-
ду сьогоднішньої моралі, так само, 
як неприйнятною для будівництва 
сучасної демократичної держави 
є ідеологія Степана Бандери, але, 
з іншого боку, без тодішньої бо-
ротьби цих людей нас як держави 
взагалі б сьогодні не було;

– беручи до уваги надзвичайну 
складність означеної вище проб-
леми, яку неможливо вирішити 
швидко й однозначно, але яку все 
одно треба вирішувати – шляхом 
поширення правдивої інформації 
і перманентної внутрішньоукра-
їнської дискусії, а не тиражування 
кремлівських фальшивок і лицемір-
них „європейських“ формул;

– беручи до уваги сумнівні розу-
мові здібності двох останніх укра-
їнських президентів, перший з яких 
знайшов найгірший час, щоб на-
городити Бандеру давно дискре-
дитованою в суспільній свідомості 
бляшкою, а другий, судячи з усього, 
знайде тепер не кращий час, щоб 
цю бляшку відібрати назад;

– беручи до уваги все сказане, 
а також враховуючи відверто зну-
щальний характер жартів про ви-
знання наших „європейських праг-
нень“ (ех, пропадай, клавіатуро!) 
у контексті очевидної згоди Захо-
ду на повернення України в зону 
інтересів Росії – 

одноосібно, зате одностайно, 
пропоную Голові Європарламен-
ту:

Роздрукувати резолюцію Євро-
парламенту RC-B7-0116/2010 у до-
статній для всіх європарламента-
рів кількості примірників на якомо-
га м’якшому папері, щоб хоч якась 
користь від неї була.

Ніби все.

Олександр Бойченко, Чернівці

Моя резолюція з приводу 
ситуації в Європарламенті

7
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вали українців, потонуло у гаморі 
обурення присутніх кресов’ян.

ЄС підтримає 
розвиток космічної 
галузі України

Євросоюз планує виділити 
близько 25 млн. євро на роз-
виток космічної галузі в Україні 
в рамках спільного проекту „Spa-
ce UA“.

Європейців цікавить співпраця 
в основних космічних проектах, 
які здійснює Україна.

Минулого року Україна була 
п’ятою країною у світі з надання 
космічних пускових послуг.

Виділена сума рівна видаткам, 
що були передбачені на космічну 
галузь 2009 року в держбюджеті.

Український акцент 
польського театру

Варшавська театральна крити-
ка знову заговорила про україн-
ський акцент на польській сцені. 
Новою гранню свого таланту за-
сяяла джазова співачка, акторка 
й композиторка Роксана Вікалюк, 
яка у дев’яності роки переїхала 
до Польщі з Тернополя. Роксана 
написала музику до спектаклю 
„Ластівка“, що йде в театрі „Рам-
па“ і вже третій місяць користуєть-
ся успіхом у вимогливої столичної 
публіки. 

Театральну постановку за опо-
віданням Івана Тургенєва „Живі 
мощі“ здійснила емігрантка з Росії 
Жанна Герасимова. П’єса – вра-
жаючий монолог паралізованої 
дівчини про дивовижну радість 
терпіння. Роксана не тільки ство-
рила музичну канву цього драма-
тичного дійства, але й втілилась у 
роль співучої душі фізично хво-
рої, та духовно сильної героїні. 
„Її теплий чистий голос та акцент 
етнічної українки надають цій іс-
торії вірогідності“, – пише один із 
театральних оглядачів. Інший на-
голошує на тому, що Роксані вда-
лося створити особливий магіч-
ний клімат на такому „складному 
матеріалі“, яким є творчість Тур-
генєва. Сама ж Роксана твер-
дить, що натхнення для творчос-
ті черпає з України. Власне на 

основі українських фольклорних 
мотивів вона написала музику до 
своєї сольної платівки „Барви“. 
Оригінальні аранжування древ-
ніх українських пісень – кістяк її 
концертних програм, з якими во-
на виступає по цілій Польщі.

Варто нагадати, що присут-
ність українських акторів на вар-
шавських театральних підмост-
ках має велику традицію. Сво-
го часу тут аплодували Соломії 
Крушельницькій, Адамові Дідуру, 
Олександрові Мишузі. Нині на 
великих столичних сценах висту-
пають такі відомі у Польщі актор-
ки й співачки, як Ольга Пасічник 
та Олена Леоненко.

Румунія тимчасово 
закрила кордон 
з Україною

З 11 березня 2010 року Руму-
нія тимчасово призупинила ро-
боту п’яти пунктів пропуску через 
українсько-румунський кордон 
у Чернівецькій області.

Йдеться про пункти „Шепіт 
– Ізвоареле Сучевей“, „Руська 
– Улма“, „Красноїльськ – Вікову 
де Сус“, „Біла Криниця – Кліме-
уць“, „Дяківці – Раковець“, „Рені 
– Галац“. Призупинення функціо-
нування місцевих пунктів пропус-
ку ініціювала румунська сторона 
з метою винесення експертної 
оцінки щодо їх діяльності в іншо-
му статусі та приведення до ви-
мог Шенгенської угоди.

Чехія припиняє 
видачу дозволів на 
роботу українцям?

Міністерство праці і соціаль-
ної політики Чехії рекомендува-
ло центрам зайнятості видава-
ти робочі дозволи для іноземців 
з країн третього світу лише у ви-
няткових випадках. Робочий до-
звіл є однією з головних умов для 
отримання робочої візи. Більшос-
ті іноземців-заробітчан доведеть-
ся залишити територію Чехії або 
працювати нелегально. За дани-
ми Міністерства праці і соціал-
ьної політики ЧР ця рекоменда-
ція торкнеться 66234 іноземців 

з країн – нечленів ЄС. В першу-
у чергу, це стосується громадян 
України, В’єтнаму, Молдови та 
Монголії, які працюють на будів-
ництвах, промислових підприєм-
ствах. Тепер, по закінченню ро-
бочої візи, вони можуть не отри-
мати наступний робочий дозвіл. 
На початку 2010 року рівень без-
робіття у Чехії сягнув 9,9 %, це 
й спонукало урядовців на обме-
ження робочих місць для інозем-
ців з країн третього світу.

Міністерство підкреслює, що 
продовжувати робочі дозволи 
потрібно лише тим іноземцям 
з країн – нечленів ЄС, які вико-
нують таку роботу, що важко їх 
замінити чеськими громадянами 
або громадянами ЄС і Швейца-
рії. Також, кажуть у міністерстві, 
кожну заяву на продовження ро-
бочого дозволу будуть розгляда-
ти індивідуально.

У лютому 2010 р. в Чехії на 
підставі робочого дозволу пра-
цювало найбільше українців 
– 43755 осіб, молдованів – 4475, 
монголів – 3149, росіян – 1987, 
в’єтнамців – 1981.

Минулого року, в той же пе-
ріод, Міністерство внутрішніх 
справ видало рекомендацію при-
зупинити на чотири місяці видачу 
робочих віз для громадян Украї-
ни, Молдови, В’єтнаму та Монго-
лії в країнах їхнього проживан-
ня. Але й по завершенню реко-
мендованого терміну робочі візи 
в Україні й далі не видавали. Тоді 
ж Міністерство внутрішніх справ 
на чолі з тодішнім міністром Іва-
ном Лангером розпочало кампа-
нію виселення іноземців-заробіт-
чан – чеські інституції давали їм 
500 євро та авіаквиток додому.

За минулий рік у Чеській Респуб-
ліці осіло лише 40 тисяч іноземців, 
у 2008 – 77,8 тисяч осіб. Інозем-
ців, які виїхали з Чеської Республі-
ки, було вдвічі більше: 11,6 тисяч 
осіб, на відміну від 2008 р., коли 
виїхало 6 тисяч. Найбільше до ЧР 
серед іноземців приїхало україн-
ців: 8,1 тисяча осіб.
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Фотографів документальної со-
ціальної фотографії чимало. Однак 
митців, про знімки яких хочеться 
розповідати, хоча їх не так просто 
описати – небагато.

19 березня ц.р. в німецькому міс-
течку Ціттау, що розташоване на 
кордоні з Польщею та Чехією, від-
бувся вернісаж фотографа Олек-
сандра Ґлядєлова (м. Київ), який 
представив свої роботи, зняті в селі 
Лопухово. Про те, що його знімки 
„йдуть вам під шкіру“, від яких іноді 
морозить, можна прочитати в бага-
тьох критичних аналізах його праці. 
Однак факт, що в Олександра Ґля-
дєлова специфічне бачення світу та 
виняткове співчуття до тих, кого він 
знімає, повторити варто.

Як ви опинилися саме в Транскар-
патському регіоні?
Мене запросила невелика фран-
цузька організація медичної допо-
моги, яка працювала в закарпат-
ському регіоні в інтернаті для дітей-
інвалідів. Я мав зробити фотогра-
фії для їхнього проекту. В регіоні 
Лопухова – найбільший технічний 
ліс в Україні. Його рубають, виро-
щують і знов рубають вже три сотні 
років. Була загроза, що його візьме 
в оренду одна з трьох найбільших 
лісових компаній світу. Фірма відо-
ма тим, що дуже чисто ріже, але 
селянам залишили б тільки місцеву 
дорогу і все. В Юрґена Крафтнера 
(музикант гурту „Гудаки“ – прим. І.Ґ.) 
була ідея зробити скандал в Ав-
стрії, Швейцарії і треба було швид-
ко зробити актуальний репортаж 
про місцеве життя. І так сталося, 
що австрійська фірма пішла з ні-
чим, їм не дали лісу. А я повертався 
в Лопухово, продовжував фотогра-
фувати.

Коли людина дивиться на ваші фото-
графії, то в якусь мить хоче бачити, 
що сталося опісля зйомок. Вам ча-

Олександр Ґлядєлов: 

„Я так думаю, що мова 
фотографії – найправдивіша“

Р о з м о в л я л а  І в а н а  Ґ р е ш л и к ,  Ц і т т а у
Ф о т о :  В о л о д и м и р  К р и н и ц ь к и й
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сом не шкода, що у вас в даний мо-
мент немає відеокамери?
Про Лопухово зробили фільм ді-
вчата з Бельгії (Lopukhovo, реж. 
Jara Malevez, 2005, 50 хв. – прим. 
І.Ґ.). А щодо мене, то мені цього не 
бракує. Іноді я бачу те, що може 
бути домислено тільки, як кажуть, 
„motion picture“. Ну і що? Це просто 
інша мова. Є музика, хтось романи 
пише, хтось танцює, а я фотограф. 
У мене своя мова, а я так думаю, 
що мова фотографії – найправ-
дивіша.

Чим можуть зацікавити фотографії 
з Лопухова німецьких відвідувачів 
виставки?
Це залежить від того, хто дивиться. 
Карпати – це регіон, де час ішов 
і не дійшов. Тобто є фото, які могли 
би бути зняті сто, двісті років тому. 
Все залишається так, як було, тільки 
одяг міняється. Всюди у світі життя 
в горах важке. У Швейцарії, напри-
клад, люди чим вище живуть, тим 
важче працюють. А Карпати – це 
пастка часу. І крім того, в них (Кар-
патах) є міфи з двох сторін – заходу 
та сходу.

На виставці майже немає портрет-
них фото, про стилізовані знімки не 
кажучи…

Так… Я просто не втручаюся. Коли 
б я порушив життя навколо, мені 
було б нецікаво.

В 1999 році ви були членом журі 
„Czech Press Photo“. Чи бачите різ-
ницю між чеською та українською 
соціальною документальною фото-
графією?
Це залежить від персоналії. Я не 
робив би різниці між народами. 
На той час були цікаві фотогра-
фи-студенти празької FAMU і їхні 
фотографії в категорії „Повсякден-
не життя“ були знамениті. Згадаю 
хоча б талановиту Лібушу Рудин-
ську. Справжня соціальна докумен-
тальна фотографія не має суттєвих 
національних рис. Хоча, якщо по-
дивитеся, як зараз фотографують 
китайці, то останнє, що ви поду-
маєте, подивившись їхні фотки і не 
знаючи імені автора, що це зробив 
китаєць.

Чому?
Вони дуже сильні. Це, щоправда, 
тема для довгої розмови, бо питан-
ня торкається візуальної культури. 
Буква для китайця – це ієрогліф. 
Наші літери – це графіка, яка має 
стосунок до фонетики. Ми читаємо 
і чуємо звуки, виникає слово. А ієро-
гліф – це візуальний елемент.  

У загальному – важлива глибина 
проникнення. Документальна фо-
тографія – це пошук правди. А чи 
має пошук правди національні ри-
си?

Буває так, що має…
Так, буває. Буває навіть гендерний. 
На сайті photographer.ru була ціка-
ва стаття Олега Клімова про те, 
що є жінки-фотографи, „які мають 
яйця“. Тобто є жіноча фотографія, а 
є дуже сильна фотографія, яку роб-
лять жінки і стать тут не має жодно-
го значення.

Як можна пояснити факт, що доне-
давна на більшості міжнародних 
виставок, які документували істо-
рію пострадянських країн, Україну 
було представлено фотографіями 
переважно з 80-х та 90-х років, але 
бракувало сучасних робіт…
Це все залежить від кураторів. За-
раз в Україні прийшла нова гене-
рація фотографів, тобто через 20 
років після моєї генерації. А 90-і 
роки – це мертва стадія. Зараз їх 
небагато – десять-п’ятнадцять чо-
ловік.

Це випускники вузів?
В Україні, якщо чесно сказати, вза-
галі не існує освіти фотографії. Те, 
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що є – це фікція. Вісімдесят відсо-
тків фотографів навчалися самі. 
Є люди, які потребують школи, ін-
ші – ні. І якщо мене запитують, де 
навчатися, кажу – якщо не можеш 
їхати в Лондон, то вчи мову і їдь 
у Чехію, в Опаву. Багато поляків 
так робить. До речі, сучасна моло-
да польська документальна фото-
графія та фотожурналістика мені 
дуже подобається.

Фотожурналістика померла 
і не відроджується. Це стосується 
сучасного світу. Паперові медіа 
здихають, швидше й швидше. Гро-
ші по всьому світу дешевшають, 
а життя дорожчає. Хіба можна на-
звати фотографію професією, як-
що в ній нормально існує два-три 
десятка людей на світі? Чи чесно, 
наприклад, навчати молодих укра-
їнців, яких вибрали на престижний 
міжнародний фото-майстер-клас 
і які мріють про те, що вони стануть 
другим Роберто Капа? Максимум, 
що чекає молодого фотографа 
в Україні – це газета, де щодня 
він працює по 5-7 годин: починає 
з мерії, а закінчує хокейним мат-
чем. Але так у всьому світі, не тре-
ба мати ілюзій. Є міф, а є життя.

Чи готуєтеся як фотограф до зйомок?
Є фотографи, які знають перше 

і останнє фото своєї роботи. Для 
мене це неприродно і, на мою дум-
ку, не дуже чесно, бо життя ширше 
і глибше. Чи міг я знати наперед, 
що саме я побачу в Лопухові та 
як усе піде далі?.. Фотографую ін-
туїтивно, довіряю своїм емоціям. 
Я відкритий. Для мене докумен-
тальна фотографія – це досліджен-
ня життя. А життя має багато завіс. 
Відкриєш одну, а перед тобою ін-
ша. Наступну, бачиш дальшу. І від 
тебе залежить, наскільки ти сміли-
вий і зможеш іти далі. Насправді 
тоді, коли думаєш: „все – я не маю 
грошей, часу, треба зупинитися“, 
ти йдеш далі.

ОЛЕКСАНДР ҐЛЯДЄЛОВ народився 
у Легниці (Польща) у 1956 р., у родині 
офіцера Радянської Армії. З 1974 року 
постійно проживає у Києві.

Фотографію вивчав самотужки. 
Працював незалежним фотожурналіс-
том, подорожував Україною, Росією, 
Молдовою, Киргизією, Узбекистаном, 
Таджикистаном, Туреччиною, Грузією, 
Азербайджаном, Вірменією, Литвою, 
Польщею, Чехією, Францією, США, 
Швейцарією, Сомалі, Кенією, Пів-
денним Суданом. Знімав також воєнні 
дії у Чечні, Нагiрному Карабаху та 
Молдові, де його було поранено.

З 1996 року зосереджується на дов-
гострокових документальних проектах. 
Бездомні діти, СНІД, в’язні — ось пере-
важні теми фотооб’єктиву Ґлядєлова. 
Крім того, що його знімки використову-
ють міжнародні організації MSF, HRW, 
The Global Fund, UNAIDS, UNICEF, він 
активно співпрацює iз гуманітарною 
організацією „Лікарі без кордонів“ 
(Medecins Sans Frontieres).

Володар гран-прі „Укрпрес-
фото-97“, призів європейської фото-
графії „Hasselblad“ (Швейцарія, 1998), 
Міжнародного фонду документальної 
фотографії (США, 2001) та „Moving 
Walls 2002“ Інституту Відкритого Това-
риства (США).

Р о з м о в л я л а  І в а н а  Ґ р е ш л и к ,  Ц і т т а у
Ф о т о :  О л е к с а н д р  Ґ л я д є л о в
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в д о м а  н а  ч у ж и н і

По8нобелівськи
Норвезький письменник, 

що перейнявся долею українців

Цього місяця виповнюється сто 
років від дня смерті видатного 
норвезького письменника, лауре-
ата премії Нобеля і громадсько-
го діяча європейського масштабу 
Бйорнстьєрне Мартініуса Б’єрнсона 
(8.12.1832 – 26.4. 1910).

Львівський літературний критик 
і письменник Михайло Рудницький 
1932 року, з нагоди сторіччя від 
дня народження М.Б. Б’єрнсона, на-
гадав: „Чи було хоча двох великих 
європейських письменників від на-
шого літературного відродження, 
що пригадали б наше існування сві-
тові? Був один – Б’єрнсон…“ Отже, 
чим прислужився цей письменник 
і громадський діяч Україні?

Український читач уперше дові-
дався про творчість Б. Б’єрнсона 
1900 року, коли на сторінках львів-
ського „Літературно-наукового ві-
сника“ Іван Франко та Михайло 
Яцків опублікували спільний пере-
клад його драми „Понад наші си-
ли“. Згодом деякі твори Б’єрнсона-
а переклали українською мовою 
Є. Ярошинська, М. Лозинський, 
А. Крушельницький та інші.

Маловідомою залишилася спад-
щина славетного норвежця, котра 
віддзеркалює його громадсько-
політичну діяльність на захист єв-
ропейських поневолених народів 
початку ХХ століття, в тому числі 
й українського. Сучасники й одно-
думці Б’єрнсона свідчили, що він ду-
же болісно реагував на прояви не-
справедливості й сприймав це як 
свої особисті страждання. „Не по-
винно бути народів-панів та наро-
дів-кріпаків“, – часто висловлював-
ся норвезький письменник.

Він захищав познанських по-
ляків перед прусською сваволею, 
водночас називав аморальною 
польську політику гноблення га-
лицьких українців. Виступав на за-
хист румунів в Угорщині і в той же 
час гостро таврував румунський 
антисемітизм. Здоровий і нор-
мальний націоналізм Б’єрнсон не 
вважав запереченням активного 
інтернаціоналізму як природного 

змагання за міжнародне визнання 
і співпрацю.

У перші роки ХХ століття він осо-
бливу увагу звернув на станови-
ще народів Австро-Угорщини, про 
що був добре поінформований від 
свого зятя С. Ібсена, котрий займав 
посаду аташе шведсько-норвезь-
кого посольства у Відні. Іншим дже-
релом його відомостей був чеський 
журналіст Е. Ледерер, який звер-
нув увагу Б’єрнсона на становище 
словаків під угорським пануванням. 
З-поміж українців, з якими співпра-
цював норвезький письменник, на-
гадаймо журналістів Р. Сембрат-
овича, В. Кушніра та публіциста 
Я. Федорчука. Перший з них у 1903 
році почав видавати у Відні німець-
комовний двотижневик „Rutheni-
sche Revue“.

В першому номері часопису ре-
дакція оприлюднила позицію, яку 
зайняли двадцять визначних євро-
пейських учених і політичних діячів 
з приводу „Емського указу“ 1876 
року, яким царська Росія заборо-
нила в імперії вживання української 
мови. Відгукнувся на це і Б’єрнсон – 
засудив „насильство над 24 мільйо-
нами українців у межах Росії“, яким 
забороняється друкувати та спро-
ваджувати з-за кордону українські 
книги й часописи. „Я стаю поруч з 
тими, хто протестує проти заходів 
російського уряду […], всі чесні чо-

ловіки й жінки будь-якої цивілізова-
ної нації вважають ці заходи най-
більшим ідіотизмом, на який могла 
спромогтися людська думка“.

Ставши 1903 року лауреатом 
премії Нобеля, М. Б’єрнсон роком 
пізніше заснував у Парижі тижне-
вик „Le Courrier Européen“, де дру-
кувалися статті про становище 
поневолених народів. Cаме в цьо-
му журналі він опублікував статтю 
„Русини“ („Українці“), яку розпочав 
словами: „Ще й досі існує в Європі 
народ, що нараховує понад трид-
цять мільйонів людей, якому однак 
під виглядом державної необхід-
ності відбирають мову та націо-
нальність, його гноблять та знева-
жають всілякими іншими способа-
ми. Де поділися московські та поль-
ські християни? Вони ж бо мають 
творити спільноту справедливості 
та милосердя. Святе право наці-
ональної окремішності є першою 
засадою миру. Чи Росія стане мо-
гутнішою, поневолюючи і виснажу-
ючи 28-мільйонний народ? Чи ав-
стрійські поляки зможуть краще за-
хищати свою національність серед 
чужих численних народів, водночас 
утискуючи 4 мільйонів українців?“.

Саме під впливом цієї статті до 
нього звернувся чеський журналіст 
Е. Ледерер з проханням стати й на 
захист словаків в Угорщині. По-
штовхом для цього став шкільний 
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закон 1907 року угорського шові-
ніста графа Аппонії, яким понево-
лені Угорщиною слов’янські наро-
ди, в тому числі й закарпатські руси-
ни-українці прирікалися на суціль-
ну мадяризацію. На закон Аппонія 
Б’єрнсон відгукнувся статтею „Най-
більша промисловість Угорщини“. 
З їдкою іронією автор вказав на те, 
що найбільшою „промисловістю“ 
угорського уряду є, власне, політи-
ка денаціоналізації. У тексті він на-
писав: „Забирати дітям рідну мову? 
Це те саме, що позбавити немов-
лят материнського молока“. Публі-
кація з’явилася у віденській газеті 
„Neu Freie Presse“ після трагічних 
подій у словацькому селі Чернова 
в жовтні 1907 року, коли словаць-
кі католики вчинили опір після то-
го, як їхній новозбудований храм 
силкувалися посвятити мадярські 
священики. Жандарми застосува-
ли зброю, було вбито 15 віруючих 
і стільки ж поранено.

Того ж самого року Б’єрнсон опу-
блікував статтю під назвою „Поля-
ки як гнобителі“. В ній він різко за-
судив асиміляційну політику Поль-
щі супроти галицьких українців. Її 
поява одночасно французькою та 
німецькою мовами сколихнула єв-
ропейську громадськість.

Про М. Б. Б’єрнсона, про його ви-
ступи на захист українців цікавий 
матеріал зібрав український вче-
ний-націолог, доцент Української 
Господарської Академії в чеському 
місті Подєбради – Ольгерд Бочков-
ський. Він підготував окрему працю 
про Б’єрнсона, яку, однак, не по-
щастило видрукувати в Галичині че-
рез польську цензуру. Згодом Боч-
ковський переслав рукопис книги 
до Канади, де вона вийшла друком 
у Вінніпезі 1939 року під назвою 
„Б’єрнсон – поневолені народи та 
українська справа“. Свою коро-
теньку передмову до неї він закін-
чив словами: „Україна мала та має 
обмаль приятелів. Отже, з тим біль-
шою пошаною та вдячністю слід 
зберегти у пам’яті українського на-
роду дуже цінну прихильність цього 
норвезького велетня…“

За словами сучасного львів-
ського історика Густава Цвенгро-
ша, в архівах Львова зберігаються 
матеріали про зв’язки Б’єрнсона 
з українськими кореспондентами. 
Варто сподіватися, що чимало цін-
ного можна б знайти в архіві спад-
щини письменника в Норвегії.

Іван Гвать, Ряшів

Пройшло не так багато часу, як усе з’ясувалося. Україна хоче ста-
ти „мостом між Заходом і Сходом“, тобто в брюссельській канцелярії 
Альянсу можуть спокійно викреслити Київ зі списку зацікавлених 
у вступі до НАТО. І тільки час покаже, чи Україну потрібно буде вносити 
до якогось іншого списку, наприклад, туди, де разом із Росією знаходять-
ся Білорусь, Казахстан чи Таджикистан.

Але Альянс у цей час вирішує набагато складніші питання, ніж те, що 
робить Київ. Розпочато дискусію про майбутнє організації, дискусію, яка 
ховається під дещо військово-технократичною назвою – нова стратегіч-
на концепція. І до літа вона має бути готова. Адже нинішня стратегічна 
концепція діє вже понад десять років. Тобто з часу, коли НАТО сягало до 
німецького кордону, Росія була слабкою та ще займалася проблематич-
ною Чечнею, Усама бен Ладен ще нікого не цікавив, в Іраку володарював 
Саддам Хусейн, в Афганістані – Талібан, а головним болем Альянсу було 
погасити „пожежу“ на Балканах. Нині НАТО опинилося в цілком іншій си-
туації. Те, що його вояки справді будуть воювати і до того ж у далекому Аф-
ганістані, який поступово стане найбільшою операцією в історії Альянсу 
– такого його засновники, та навіть ті, хто більш ніж десять років тому при-
думував нинішню стратегію Альянсу, передбачити не могли.

З нових стратегічних документів видно, що є велика різниця між тим, 
як майбутнє НАТО бачать „нові країни“ Альянсу і як його собі уявляють 
більшість старих членів. А каменем спотикань у цьому випадку, як то вже 
між Заходом і посткомуністичними країнами буває, є Росія і сама полі-
тика Альянсу щодо неї. Якщо більшість посткомуністичних країн вбачає 
в Росії небезпеку, Захід радше хотів би бачити її своїм потенційним со-
юзником. Обидва погляди мають свою логіку. Росія, не беручи до уваги 
всі її протиріччя, є все ще набагато вільнішою і для європейського ока 
ближчою країною, ніж Китай або Іран. Вже не кажучи про ісламських 
терористів і радикальних ісламістів. Захід має в Росії великі економічні 
інтереси, а Москва, незважаючи на „газові проблеми“, є важливим 
і надійним постачальником енергетичних ресурсів для Європи – поста-
чальником, який багато кому в Європі дає на цій торгівлі добряче заро-
бити. Зрештою, на нинішню російську політику можна дивитися двома 
способами: як на м’яку диктатуру, або як на недосконалу демократію. 
На Заході, включно зі Сполученими Штатами Обами, переважають 
скоріше рожеві ілюзії.

Але Росія все-таки відіграє ключову роль у питанні „безпеки“ нових 
членів Альянсу. Оскільки НАТО наразі розрослося на Схід виключно 
на папері. І лише російська інвазія в Грузію показала, що в НАТО немає 
ніяких оборонних планів, які могли б захистити, скажімо, Прибалтику 
від подібної ситуації. Інфраструктура НАТО не пішла далі на Схід. Тут 
немає американських військових баз. І тому нині Центральна і Східна 
Європа в один голос вимагають, аби НАТО припинило свої „колоніальні 
битви“ і повернулося до справ, задля яких було створено. Тобто до пи-
тання охорони територій своїх членів.

Але якщо східні європейці не перестають нагадувати про російське 
вторгнення у Грузію, то Захід і адміністрація Обами намагаються про 
грузинську війну забути і фактичну російську окупацію не бачити.

На основі перших сигналів можна стверджувати, що автори нової 
стратегії починають чути спільний голос „нового НАТО“. Американські 
ракети в Польщі, великі військові тренування в Прибалтиці – це і є перші 
ознаки того, що погляд НАТО змінюється. Але правдива зміна і так най-
більше залежатиме від нових членів Альянсу. Адже і в цьому питанні діє 
стара приказка: „Хто сам себе береже, того й лихо оминає“.

Лубош Палата, редактор газети „Лідове новіни“, Прага

НАТО планує своє 
майбутнє. 
І що робити з Росією?
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г о с т і

Давід Ондрачка:

„Політична корупція 
впливає на характер усього 
суспільства“

Чеська філія Американської торго-
вої палати, сподівається, що після 
травневих парламентських виборів 
політики візьмуть на себе обов’язок 
ухвалити поправки до закону і таким 
чином продемонструють, що з ко-
рупцією хочуть воювати не лише на 
словах. Ви підтримуєте цю ініціативу? 
Яке в неї майбутнє?
Компанії, які є членами згадуваної 
палати вже тривалий час незадо-
волені тим, яким способом у нас 
реалізуються держзамовлення. Їм, 
звичайно, складно працювати на 
цьому ринку і водночас дотримува-
тись хоча б якихось елементарних 
правил. До того ж, вони перебува-
ють під тиском своїх закордонних 
власників, які не погоджуються із 
практиками давання хабарів. Таку 
ініціативу я повністю підтримую, це 

дуже добре, що врешті бізнес під-
няв голос і запропонував зміни. Ми 
хочемо взяти участь у роботі пала-
ти, здається, що долучаться і фірми, 
які не є членами цієї палати. Скеп-
тичні реакції типу „це американці, 
ЦРУ“ і т.п. – безпідставні.  

Були й інші пропозиції. Нинішній уряд 
Яна Фішера запропонував кілька ан-
тикорупційних кроків. Скажімо, щоб 
членів комісій, які вирішують, кому 
виконувати контракти, можна було 
перевіряти, з’ясовувати стан їхнього 
майна. На вашу думку, чи не запіз-
но уряд почав думати про боротьбу 
з корупцією?
Антикорупційний пакет уряду Яна 
Фішера не є комплексним вирі-
шенням цієї проблеми. Він не може 
радикально знизити рівень корупції. 
Це кроки переважно репресивного 
характеру, які на руку поліції, зо-
крема в боротьбі з організованою 
злочинністю. Це також потрібно, але 
до корупції це великого стосунку не 
має. Звичайно, організована зло-
чинність використовує корупцію як 
своє знаряддя.

Постанова уряду, за якою члени 
даної комісії мають пройти пере-
вірку Національного бюро безпеки, 
може навіть створити проблему. 
В деяких міністерствах таких людей 
може і не бути, отож міністерства 
таких перевірених чиновників бу-
дуть собі „позичати“. Чи можете собі 
уявити, як це буде виглядати, коли, 
скажімо, Міністерство освіти „пози-
чить“ собі таких чиновників з Мініс-
терства сільського господарства?

Що, на вашу думку, є більшим злом? 
Побутова корупція, скажімо, у ліка-
ря, чи корупція більшого масштабу, 
коли компанії платять гроші, щоб пе-
ремогти у змаганнях за контракти?
Корупція в Чехії не відрізняється 
від корупції в наших сусідів. Вона 
є важливою суспільною і соціаль-
ною проблемою, може, навіть 
однією з найважливіших проблем, 
яка представляє загрозу для ефек-
тивного функціонування держави 

і знижує бажання людей брати 
участь у процесах. 

У нас є люди, що не мають власно-
го досвіду з корупцією, а лише чують 
про неї у ЗМІ і можуть мати про неї 
приблизні уявлення. Друга категорія 
людей зустрічається з корупцією 
буквально щодня. Ці дві групи людей 
одна одну не розуміють, у них різний 
життєвий досвід.

Набагато гіршою є „велика“ по-
літична корупція, поєднання бізнесу 
і політики, яка змінює правила гри. 
З цим пов’язане і фінансування 
політичних партій. Корупція такого 
масштабу впливає на характер 
цілого суспільства. Але було би 
помилкою думати, що побутова, 
дрібна адміністративна корупція 
не є небезпечною. Тенденція в Чехії 
така, що адміністративної корупції 
стає менше. Чехія стабілізувалася, 
модернізувалася, гармонізувалася. 
Багато адміністративних справ 
сьогодні відбувається в електро-
нному вигляді. Люди не змушені 
нікому давати хабарі. Проблема 
існує у великій корупції – при роз-
поділі бюджетних грошей, під час 
створення правил гри, у тісному 
поєднанні бізнесу і політики. Саме 
цією сферою корупції „Transparency 
International“ цікавиться передусім. 

За останні два десятиліття дуже часто, 
– якщо мова йде про корупцію, – голо-
вним героєм у цій грі буває Міністер-
ство оборони. Існує підозра, що саме 
через корупцію в цьому міністерстві 
відбувалося фінансування головних 
політичних партій, причому водночас 
і урядової, і опозиційної партії. Чи це 
відпрацьована система?
Міністерство оборони Чехії є дійсно 
специфічним, зокрема у тому, що ку-
пує такий товар і послуги, про які не 
можна надавати інформацію і які за-
лишаються у певному ступені засе-
кречення. Це автоматично є носієм 
нетранспарентності, причини якої, 
однак, можна зрозуміти. Міноборо-
ни замовляє і звичайні речі: купує для 
солдатів обмундирування, ремонтує 
казарми, будує. У випадках корупції 
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За кілька тижнів Чехію чекають 
парламентські вибори, до яких 
політичні партії готуються вже 
місяцями. Їхні посварені між собою 
лідери вже не в стані домовитися 
навіть про найпростіші справи. І тому 
надзвичайне зацікавлення викликала 
подія, що відбулася на початку 
березня ц.р., і яка, – не відомо, 
щоправда, як надовго, – об’єднала 
чи не всі чеські парламентські 
партії. Саме тоді голова чеського 
відділу Американської торгової 
палати Вестон Стейсі заявив, 
що знає, як зробити прозорими 
практики, пов’язані з державними 
замовленнями, і має бажання це 
реалізувати. Як відомо, державні 
замовлення надають в ЧР величезний 
простір для корупції. А одним із 
перших пунктів передвиборних 
політичних програм є боротьба 
із корупцією. Про те, як у Чехії 
з нею борються, ми запитали 
директора чеської філії „Transparency 
International“ Давіда Ондрачку.



при таких замовленнях, на мою 
думку, гроші не йшли до політичних 
партій, а окремим особам, які на-
магались отримати свій прибуток. 
Згадаймо, що минулого року в Мі-
ністерстві оборони на одній коруп-
ційній справі було заарештовано 
50 осіб, що для Чехії є винятковим 
масштабом. Очевидним є намаган-
ня в самому міністерстві запобігати 
корупційним діям. 

Інша справа, якщо мова йде про 
великі, стратегічні збройні контрак-
ти на мільярди крон, коли контракт 
підписує не Міністерство оборони, 
а уряд. І в цього роду замовлень, 
я переконаний, система доведена 
до досконалості: сторони майже 
автоматично рахують з комісійни-
ми, які мають підтримати вже саме 
ухвалення такого контракту. І тут 
я майже повністю переконаний, 
що велика частина з цих комісійних 
йде на рахунок політичних партій. 
Всі великі збройні замовлення для 
чеської армії супроводжувались 
великими підозрами і розслідуван-
ням: літаки L-159, шведсько-британ-
ські літаки Jas-39 „Gripen“, танки, 
бронетранспортери „Pandur“, легкі 
броньовані машини „Iveco“, тран-
спортні літаки... Підозру в корупції 
підсилює і факт, що не було надто 
великого бажання проводити роз-

слідування. Блокування розсліду-
вання є в інтересах самих партій.

Чеські збройні замовлення 
і скандали навколо них – не виняток 
у світі. Згадаймо, недавно фірма 
„British Aerospace“, яка разом із фір-
мою „Saab“ випускає літаки „Gripen“, 
стала адресатом розслідування 
не тільки в Чехії, але і в Угорщині, 
у Танзанії, ПАР, Саудівській Аравії, і є 
докази, що вона створювала „чорні“ 
фонди для підкупу посадовців. Якщо 
доведено, що „British Aerospace“ 
корумпувала політиків в Саудівській 
Аравії, Танзанії і ПАР – не варто 
сумніватись, що вона давала хабарі 
і в Чехії.

В Чехії існує така специфічна держав-
на установа як Головне контрольне 
управління. Однак воно перевіряє 
лише бюджетні установи і взагалі не 
має права перевіряти фінансові спра-
ви муніципалітетів. До того ж, звіти 
цього управління, які воно подає без-
посередньо уряду, Кабінет міністрів 
часто-густо просто ігнорує...
Головне контрольне управління не 
має права вимагати виправлення 
помічених помилок. Разом із тим, 
воно не має права займатись спра-
вами муніципалітетів... Це повинно 
змінитися, однак без зміни кон-
ституції цього зробити не можна. 

Системна зміна мала би полягати 
в тому, щоб дати цій установі пра-
во при виявлені помилок, скажімо, 
скоротити установі чи муніципа-
літету бюджетне фінансування на 
наступний рік. Це була би велика 
мотивація для того, щоб помилки не 
повторювати. Головне контрольне 
управління мало б також про свої 
висновки автоматично інформувати 
податкову інспекцію та прокурату-
ру. Сьогодні ми такої принциповості 
не бачимо. Громадяни оплачують 
діяльність недешевої установи, 
в котрій працює багато чудових 
фахівців, експертів, аудиторів – але 
політики цій установі не дали по-
трібних прав, і її діяльність не має 
очікуваного ефекту.

Чи існують якісь спільні ознаки ко-
рупції в країнах Східної Європи? Або 
спільні ознаки з корупцією в інших 
частинах світу?
В міжнародному загальносвітовому 
контексті корупції є багато чого 
спільного. Специфіка Центральної 
і Східної Європи полягає в тому, 
що після вступу цих країн у Євро-
пейський Союз зупинився зовніш-
ній тиск на продовження реформ, 
протидію корупційних схем, і ми 
є свідками застою пошуків нових 
напрямків і візій. Коли б таке ін-
терв’ю ви робили в різних країнах 
Центральної і Східної Європи, то 
отримали б, мабуть, дуже подібну 
картинку. Зі спілкування з колегами 
з „Transparency International“ у мене 
саме такий досвід.

Наш регіон можна порівнювати 
з Латинською Америкою. Як не 
парадоксально, там у деяких на-
прямках розвиток пішов далі. Ска-
жімо, в тому, як вдається залучати 
громадськість до цілого процесу. 
Масштаби тамтешньої співучасті 
різних груп громадськості та нагля-
ду за роботою тих, хто вирішує, ку-
ди підуть гроші з місцевих бюджетів, 
в наших умовах собі навіть важко 
уявити. Однак в Латинській Америці 
бракує більшої незалежності юсти-
ції, поліції. В нас це теж проблема, 
але в них політичний тиск на право-
охоронні органи сильніший. Між 
Центральною і Східною Європою 
та Латинською Америкою багато 
паралелей: вони пройшли відносно 
подібною трансформацією від ав-
торитарних режимів до демократії, 
зупинились на якомусь етапі в пошу-
ках подальшої візії, а для корупції це 
створює ідеальні умови.

С п і л к у в а в с я  Б о г д а н  К о п ч а к ,  П р а г а
Ф о т о :  Б о г д а н  К о п ч а к
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Помаранчева революція 2004 
року, яка проходила також і під 
анти корупційними гаслами, при-
звела лише до більшого розгулу ко-
рупції. Корупція не лише заполони-
ла державні структури – чиновники 
високого рівня перестали боятися 
викривальних матеріалів, які час від 
часу з’являлися у засобах масової 
інформації. Повторюється ситуа-
ція, яка мала місце в царській Росії 
у 1904 році: до одного з міністрів 
прийшов на прийом підприємець 
і запропонував йому корупційну 
схему: „Я даю вам тисячу рублів 
і про цю справу не знатиме жодна 
жива душа“. – „Давайте п’ять і мо-
жете писати про це в усіх газетах“, 
– відповів міністр.

Тіньовий сектор – запорука 
стабільності
Корупція – перша запорука не-

стабільності держави. Корупційні 
схеми дають так звані „короткі 
гроші“, які не йдуть на розвиток 
економіки та соціальної сфери. 
Вони формують тіньовий сектор 
економіки. Тіньовий сектор не дає 
можливості розвивати стратегіч-
ні напрямки, не дає можливості 
будувати далекосяжні плани. Од-
нак – як не дивно – він може бути 
важливим запобіжником погли-
блення кризових явищ в економіці. 
Саме тіньовий сектор в економіці 
України пом’якшив удар світової 
економічної кризи по пересічних 
українцях. За даними українських 
економістів, сьогодні в тіні в Україні 
перебуває до 65 % всієї економіки. 
Це породжує дивну модель, за якої 
суспільство готове толерувати 
корумповану форму державного 
апарату – за умови, якщо ця дер-
жава не чіпає тіньовий сектор і не 
заважає йому розвиватися.

Тіньовий сектор української 
економіки дозволяє суспільству 
перетворитися на самокерований 
організм. Роль держави в про-
цесах, які відбуваються в Україні, 

за часів президента Ющенка 
мінімізувалася. Політична криза 
2007 року показала цікавий фе-
номен: всі державні інститути були 
паралізовані, держава перестала 
виконувати свої функції і не функ-
ціонувала майже три місяці. За цей 
час не лише не зупинилося жодне 
підприємство, не відбулося жод-
ного збою систем комунікації, не 
зупинився транспорт і т.д. – україн-
ська економіка продемонструвала 
серйозні темпи зростання – аж до 
13% росту ВВП. Як не дивно, саме 
неформальні, тіньові механізми 
забезпечували стабільність роз-
витку України як країни – але не 
як держави. Напевне, саме тому 
такі історичні форми існування 
українського народу, як козаччина 
і махновщина (самоврядність без 
контролю з боку держави) завжди 
з симпатією сприймалися україн-
цями.

Криміналітет швидше 
встановлює правоту
Корупція в Україні – це складне 

і багатогранне явище. Її не можна 
звести лише до фактів отримання 
хабарів високопосадовцями за 
вирішення тих чи інших питань. 
Корупція в Україні є системою, в яку 
включено все суспільство. Людина 
в Україні народжується і помирає 
в корупційних діях. Більше 40 % 
українських громадян зізнаються, 
що отримують заробітну плату 
„у конвертах“ – тобто не враховану 
в офіційних бухгалтерських звітах.

Просування по ієрархічній дра-
бині для пересічного громадянина 
є насамперед можливістю розши-
рити свої корупційні можливості. 
Якщо 76% українців говорять про 
корупцію як про проблему, то це 
потрібно розуміти не як готовність 
їх боротися з наскрізь прогнилою 
системою. Це свідчення невдово-
леності тим, що цих 76% не мають 
змоги брати участь у корупційних 
діях на тому рівні, на якому вони 

Україна: 
Анатомія корупції
Корупція в Україні зрослася з державною 
системою і є її основним елементом.
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хотіли би. Інакше ситуація змінила-
ся б давно.

За своєю суттю Україна сьогодні 
нагадує класичну латиноамерикан-
ську державу середини ХХ століття, 
де корупція настільки поглинула 
суспільство, що правоохоронні 
органи, суди, прокуратура – на 
думку пересічних громадян – захи-
щають саме права корупціонерів. 
На запитання Інституту Горшеніна 
про те, чи можна добитися у судах 
справедливості, 54 % респон-
дентів відповіли: „Можна, але за 
великі гроші“. Не довіряють нашим 
право охоронцям і судовій системі 
68 % громадян. 11% вважають, що 
більш ефективним буде звернення 
до кримінальних структур, аніж до 
міліції – криміналітет швидше може 
встановити правоту і покарати 
кривдників. Часто в Україні міліція 
і судові органи виступають у ролі 
суб’єктів корупційних дій.

Все це говорить на користь необ-
хідності реформ – насамперед 
судової реформи та реформи пра-
воохоронної системи. Внутрішні 
порядки в українській міліції іноді 
підштовхують правоохоронців 
до здійснення злочинів – проте 
ці порядки не скасовуються. Дер-
жавна система України базується 
на корупції та круговій поруці. На 
вході в цій системі діють чіткі іден-
тифікатори „свій“–„чужий“ і „чужі“ 
в цю систему потрапити не можуть. 
Тобто, очікувати, що руйнівник 
системи з’явиться всередині самої 

системи не доводиться. Тому й зая-
ви окремих політиків про те, що 
вони будуть боротися з корупцією, 
виглядають як мінімум непере-
конливо: боротьба з корупцією 
зводиться до боротьби за ротацію 
тих, хто має доступ до корупційної 
вертикалі, боротьба за президент-
ський пост перетворилася на бо-
ротьбу за управління корупційною 
вертикаллю. Президент Ющенко 
у лютому 2005 року пообіцяв, що 
до кінця року Україна повністю 
подолає корупцію. Кінець року 
ознаменувався небувалими коруп-

ційними скандалами. В яких були 
задіяні представники найближчого 
оточення президента. Цей факт 
є показовим.

Що робити?
Сьогодні, на жаль, ми бачимо ли-

ше перші кволі спроби нової влади 
розпочати боротьбу з корупцією 
і боротьбу за виведення тіньової 
економіки на світло. Створення 
Антикорупційного комітету при 
президенті України – явище пози-
тивне, але воно потребує реаль-
ного наповнення. Головна небез-
пека цього комітету – аби він не 
перетворився на чергову порожню 
структуру або структуру, яка по-
кликана боротися з політичними 
опонентами, на жаль, не менш 
корумпованими, ніж представники 
влади. Принцип генералісимуса 
Франко – „друзям – усе, ворогам 
– закон“, – який домінує у корум-
пованих державах, має відмерти. 
Це – перша запорука виходу із 
ситуації, що склалася.

Другим моментом має стати 
надійний фінансовий моніторинг 
ситуації в Україні з боку міжнарод-
них структур. Третім – розвиток 
демократичних інститутів, в тому 
числі громадських організацій, за-
собів масової інформації та систе-
ми реагування на їх запити з боку 
державних установ. Нарешті, має 
відбутися підвищення заробітних 
плат чиновникам, оскільки та зарп-
лата, яку вони отримують офіційно, 

Транзитний характер 
держави визначає 
транзитне мислення, 
транзитне мислення 
породжує поверхове 
ставлення до проблем, 
поверховість і 
невідчуття глобальних 
та вічних проблем 
стимулюють 
корупційні дії.

Т е к с т :  К о с т ь  Б о н д а р е н к о ,  К и ї в
Ф о т о :  Б о г д а н  К о п ч а к
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У своєму первинному значенні 
латинське слово „corruptio“ (ко-
рупція) означало зіпсованість, 
розкладання, гниття, а похідне від 
нього „corrumpere“ (корумпованість) 
– пошкодити шлунок поганою їжею, 
псувати воду, нищити свободу, на-
віть зваблювати жінок, і ще багато 
чого, що сьогодні в нас не асоцію-
ється з підкупом чиновників чи про-
веденням нечистих оборудок.

За результатами минулорічного 
дослідження „Transparency Interna-
tional“ Україна за рівнем корупції 
посідає 146 місце зі 180 країн. 
Індекс корупції визначався за де-
сятибальною шкалою, де „0“ – то-
тальна корумпованість, „10“ – її 
відсутність. Ще в 2008 році Украї-
на мала 2,5 балів і посідала 134 
місце, і лише за рік опустилася до 
2,2 балів й зайняла своє „почесне“ 
місце серед Росії та африканських 
країн – Кенії, Камеруна, Сьєра-
Лео не, Зімбабве...

Корупція – явище старе і є всюди. 
Тільки чомусь у деяких країнах ко-
рупція є не такою явною для пере-
січних громадян, як в Україні.

За прикладами далеко ходити не 
треба. Моя знайома має двох дітей 
та невиліковно хворого чоловіка. 
Живуть на її зарплату та інвалідну 
пенсію чоловіка, якої сяк-так ви-
стачає на ліки. От у черговий раз 
треба продовжувати „інвалідність“ 
– обстеження, довідки, все це офі-
ційний бік питання. Неофіційний 
– хабар. На запитання: але ж він 
дійсно хворий, йому просто не-
можливо не дати „інвалідність“? 
– відповідь банальна: „У нас мож-
ливо все! A як не дадуть, то я тоді 
з дітьми пропала“. Люди страхують 
себе навіть там, де на 100 % мали 
б мати впевненість.

Виготовити документи – плати 
хабар, пройти медогляд – хабар, та 
навіть на кладовищі місце отрима-
ти – без хабара вас можуть довго 
ховати. Хабарі від кількох гривень 
до сотень тисяч і мільйонів в Україні 
є невід’ємною частиною щоденно-
го життя. Та й чому дивуватися, 
якщо корупція на найвищому рівні 
– для більшості українців вже давно 
очевидний факт, але ще не відомо, 
щоб когось за це покарали. Все 

тихенько заминається. От де зараз 
Ігор Гончар, директор Департа-
менту контролю за виробництвом 
та обігом спирту, алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів Дер-
жавної податкової адміністрації, 
колишній сват нині вже колишнього 
президента Віктора Ющенка, яко-
го у серпні 2008 року затримали 
під час отримання ним хабара 
у розмірі 15000 доларів США? За 
це підприємець, який давав хабар, 
мав отримати ліцензію на оптову 
торгівлю алкоголем. Шуму в медіа 
було дуже багато. Опозиційні до 
Ющенка „регіонали“ кричали не 
менше. Але чим усе закінчилося? 
Чи був суд? Що робить зараз пан 
Гончар? Невідомо. Все затихло, на-
че нічого й не було.

У прямому ефірі рейтингового 
телеканалу ще прем’єр Юлія Тимо-
шенко безсоромно відбріхується 
перед журналістами на запитан-
ня, чому в податковій декларації 
не вказано суми оплати оренди 
„будиночку“, який вона винаймає 
в Конча-Заспі, бо, за її ж словами, 
нерухомості в Києві у неї нема? 
„Я хочу вас переконати, що де-
кларація нормальна, достойна, як 
у нормального прем’єр-міністра. 
До того, що там написано, мені 
додати нема що. Якщо є запитан-
ня – в Генеральну прокуратуру!“ 
– різко відрубала прем’єрка.

Коли українці дізнаються, що 
один із чеських прем’єрів, Станіс-
лав Гросс, подав у відставку, бо 
журналісти розкопали інформацію 
про наявність у нього квартири, яку 
він не міг купити з тих прибутків, які 
отримував, то починають сміятися. 
Ще більше сміються, коли дізнають-
ся, скільки коштувала ця квартира. 
Мовляв, наші чиновники в такій 
дешевій квартирі не жили б...

У грудні минулого року Київський 
міжнародний інститут соціології 
провів соціологічне дослідження, 
за результатами якого кожен п’ятий 
українець (20 %), у 2009 році зі-
ткнувся з вимаганням хабара від 
представників влади, a 54 % укра-
їнців вважають, що за останній рік 
розмір хабарів, які беруть чиновни-
ки, збільшився.

Валентина Люля, Прага

Corruptio, 
з латинської – „гнити“...

19

не лише не дає змоги для гідного 
життя, а й штовхає на корупційні 
дії. Офіцер у армії чи в силових 
структурах, який отримує зарп-
латню на рівні водія тролейбусу, 
просто змушений забезпечува-
ти своє життя, йдучи на неза-
конні дії. Проте Система, яка діє 
без змін ще з пізньорадянських 
часів, пам’ятає принцип Леоніда 
Брежнєва: коли йому доповіли, 
що економічна ситуація дозво-
ляє підвищити зарплати і пенсії 
радянським громадянам, він 
здивувався: „Навіщо? Все, чого 
їм не вистачає, вони можуть 
вкрасти“. Українська система 
не позбавилася рудиментарних 
принципів пізнього СРСР.

Транзитне мислення
Європейське майбутнє Украї-

ни прямо залежить від спромож-
ності українського керівництва 
подолати корупцію всередині 
країни та започаткувати ре-
форми всіх галузей суспільного 
життя. Це зустрічатиме опір 
– причому на доволі високому 
рівні, оскільки корупція в’їлася 
в усі сфери буття в Україні. 
Транзитний характер держави 
визначає транзитне мислення, 
транзитне мислення породжує 
поверхове ставлення до проб-
лем (тактичні кроки підмінюють 
собою стратегію), поверховість 
і невідчуття глобальних та вічних 
проблем стимулюють корупційні 
дії, бажання наживи вже і зараз 
– будь-якою ціною.

Цей порочний ланцюг має бу-
ти розірвано. І буде розірвано. 
Основна надія – на нові еліти, 
які вже сьогодні виступають 
із закликами руйнації старої 
системи. Вони не брали участі 
у корупційних діях своїх попере-
дників, не знають всіх тонкощів 
функціонування системи, а отже 
можуть виступити в ролі могиль-
ників системи. Зрештою, і Спо-
лучені Штати у другій половині 
XIX – початку ХХ століття мали 
корумповану політичну систему 
та економіку – але змогли пере-
рости цю „дитячу хворобу“ і ви-
робити антикорупційний стиль 
життя на рівні окремих грома-
дян і державних інститутів.
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Далі більше: у всіх соціальних 
сферах, де існує обмежена пропо-
зиція надання послуг, з’являється 
спокуса створити платний конкурс 
на зайняття незначної кількості 
вакантних місць. Дитину потрібно 
дати в садочок, яких є обмаль. Де-
фіцит вільних місць створює ідеаль-
ні умови для хабарництва. Хочеш, 
щоб дитина вчилася не в звичайній 
школі, а в гімназії чи ліцеї? Прошу 
оплатити забаганку! Донедавна 
отримання вищої освіти у більшості 
випадків супроводжувалося коруп-
цією. При вступі у ВНЗ викладачі, 
які мали відношення до складання 
тестів або просто могли їх діс-
тати, цілком легально займалися 
репетиторством – підготовкою 
абітурієнтів до вступу. При цьому 
тести здебільшого складалися 
спеціально так, що без спеціальної 
підготовки, застосовуючи лише 
отримані у школі знання, поступити 
було майже не реально. З іншого 
боку, за великі гроші можна було 
скласти вступні іспити „екстерном“ 
або – ще простіше – просто купити 
диплом. Кілька років тому була вве-
дена система незалежного зовніш-
нього оцінювання, яка суттєво об-
межила можливість хабарництва 
при вступі у ВНЗ, однак з перших 
своїх днів нова влада в особі міні-
стра Табачника заявила про необ-
хідність повернення до перевіреної 
старої радянської системи.

Ідеальні розплідники 
хабарництва
Радянська система створила 

масу безоплатних послуг, які за від-
сутності ринкових відносин та при 
хронічному дефіциті їх кількості та 
якості, є ідеальними розплідниками 
хабарництва. До них відноситься 
вся медицина та освіта, послуги 
з безоплатного надання землі чи 
квартир, інші соціальні послуги. Це 
так зване побутове хабарництво 

при ілюзорній рівності прав ство-
рює нерівність можливостей. Хоча 
в країнах розвинених ринкових 
відносин така ж нерівність можли-
востей забезпечується цілком на 
законних підставах.

Утім, не побутове хабарництво є 
причиною тотальної корупційності 
країни, воно є лише наслідком. За-
гальновідомо, що риба гниє з голо-
ви. Саме прагнення беззаконності, 
безкарності та вседозволеності 
владної еліти є фундаментом усіх 
корупційних схем. Якщо побутове 
хабарництво фактично не змінило-
ся ще з періоду СРСР, то картельні 
схеми заробітку і утримання при 
владі українських небожителів 
– так. Радянську систему можна 
звинувачувати у стимулюванні ма-
сового побутового хабарництва. 
Однак система уникнення від від-
повідальності за вчинені злочини 
шляхом відкупу була закладена ще 
в Київській Русі на рівні законодав-
ства. В сучасній державній системі 
вона лише модернізувалася до 
умов демократії, розширивши 
потенційне коло хабарників від 
вельмож до кожного пересічного 
ймовірного порушника законо-
давства.

Отримання „хлібного“ робочого 
місця потребує чималого винаго-
родження. Ось наприклад, хочеш 
стати прокурором чи суддею 
– плати! До того ж, розмір „член-
ського внеску“ тут вже є досить 
фіксованим і загальновідомим. 
Очевидно, що витратившись на 
посаду, виникає величезна спокуса 
„відбити“ витрачені на її здобуття 
фінанси. Звісно, що отримавши 
куплену посаду, людина потрапляє 
у порочне коло державного хабар-
ництва, з якого неможливо вийти. 
І таким чином вона власними ру-
ками створює систему безкарності 
для владної еліти.

Земельні маклери
Ідеально демонструє державну 

корупційну систему ситуація на 
земельному ринку країни. Згідно 
із законодавством, в Україні не-
має ринку землі, нею не можна 
торгувати. Водночас депутати всіх 
органів місцевого самоврядуван-
ня вже давно перетворилися на 
земельних маклерів. Приймаючи 
рішення про виділення землі вони 
не несуть жодної відповідальності, 
окрім громадського осуду. Існують 
цілі схеми виведення землі з дер-
жавної в приватну власність, зміни 
її цільового призначення з охо-
ронної зони на зону промислової 
чи житлової забудови. „У Київській 
області вже розкупили всі най-
більш привабливі території“, – та-
ку фразу можна почути не лише 
у приватному порядку, але й цілком 
офіційно з екрану телевізора. Звіс-
но, це перебільшення, але воно 
демонструє глобальну тенденцію. 
І при цьому депутати Верховної 
Ради вже неодноразово знаходили 
одномоментне порозуміння для 
того, щоб подолати президентське 
вето, яке накладалося на земельне 
законодавство, що впроваджувало 
непрозорі правила гри. І водночас, 
жодного разу не була підтримана 
ініціатива відмовитись від комуніс-
тичної практики і все-таки зробити 
землю товаром.

Розцінки за депутатську зраду
Корупціонери принаймні нама-

гаються своїм діям надавати маски 
законності. А от депутати, які, як 
відомо, не несуть ні колективної, 
ні персональної відповідальності, 
вчиняють політичну корупцію, на-
віть не криючись. У 2007 році то-
дішній президент Віктор Ющенко 
розпустив парламент. Приводом 
стала спроба опозиційної Партії 
регіонів скупити конституційну 
більшість у 300 голосів. Розцінки 

„Дати на лапу“
Що таке хабарництво, українці дізнаються змалечку, можна сказати, 
всмоктують з молоком матері, якій для того, щоб народити, потрібно 
пройти сім кіл хабарництва. З моменту, коли жінка стає на облік 
до лікаря і аж до виходу з пологового будинку її всюди переслідує 
нав’язливе прохання „дати на лапу“. Звісно, можна і не платити, але 
якщо переживаєш за результат, то мимоволі підеш на угоду iз совістю.
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за депутатську зраду і перехід від 
однієї фракції в іншу знала уся 
країна. Парламент розпустили, од-
нак ніхто не сів за ґрати. У 2010-му 
спроба повторилася, тільки на цей 
раз вона була вдалою. Новообра-
ному президенту Віктору Янукови-
чу вкрай була потрібна більшість 
у парламенті. Однак голосів депу-
татів з рідної партії, а також її союз-
ників, не вистачало. А компромісу 
із колишніми опозиціонерами 
досягати не було бажання. Вихід 
простий – навіщо домовлятися із 
цілою фракцією, жертвуючи своїми 
інтересами, якщо можна купити 
кілька голосів, що не вистачає до 
комплекту. Незважаючи на те, що 
в Конституції є пряма норма про 
те, що парламентська коаліція 
формується з фракцій, були вне-
сені поправки у регламент Верхо-
вної Ради і коаліцію сформували 
з фракцій і окремих депутатів. До 
того ж, команда нового президен-
та одразу заявила, що рішення 

Конституційного Суду не змінить 
ситуацію.

У цей же час новий президент 
створює Антикорупційний комітет. 
Смішно. А що ще робити людям? 
З перших днів нової влади стало 
зрозуміло, за якими правилами 
житиме Україна в наступні 5, а то 
й 10 років.

Немає винних чи невинних, 
є просто крайні
Хабарництво і корупція прони-

зують наскрізь усе українське сус-
пільство. І немає людини, яка хоч 
би раз не стикнулася із цим про-
цесом або не взяла у ньому участь. 
Чим далі на схід, тим людина є все 
більше залежна від держави. Те, 
що державна еліта є безкарною, 
зрозуміло усім. Тому в умовах, коли 
претензії з боку охоронців право-
порядку можуть виникнути і без 
законних на це підстав, гроші до-
помагають як уникнути складання 
протоколу при порушенні правил 

дорожнього руху, так і в’язниці за 
більш тяжкий злочин. Звісно, це 
звільняє чимало злочинців, втім, дає 
шанс для уникнення покарань і для 
невинних. Така філософія України, 
Східної Європи. Все решта – це бу-
тафорія. Ось, наприклад, у минуло-
му році МВС оприлюднив список із 
170 найбільших хабарників, які бу-
ли затримані на гарячому. Рекорд 
встановив хабар у 26 млн. грн., 
який давалося голові однієї із се-
лищних рад у Криму. Загалом, най-
більшу кількість серед затриманих 
становлять люди, які мають мож-
ливість торгувати землею: голови 
та заступники сільських, селищних 
та міських рад, голови районних 
рад та адміністрацій, землеупо-
рядники. Водночас, по жодному із 
затриманих не винесено рішення 
суду. Справи перебувають або під 
слідством або у суді…

Згідно зі статистикою, органами 
внутрішніх справ і прокуратури 
в 2008 році викрито 1380 злочинів 
по статті „Хабарництво“. З них 1335 
– економічні, зокрема 1090 (81,6 %) 
– давання хабара і 245 (18,4 %) 
– отримання хабара. Як свідчать 
статистичні дані, найбільше хабар-
ництво розповсюджене у сфері зе-
мельних відносин, купівлі-продажу 
нерухомості, проведення тендерів 
на предмет закупівель за бюджетні 
кошти, а також значною мірою охо-
плює органи з дозвільною, регуля-
тивною та контрольною функціями 
у сфері підприємництва.

Водночас відомі затримання „ко-
рупціонерів“, коли правоохоронці 
використовувались для прибиран-
ня „неугодних“ посадовців. Інколи 
підкидались гроші без доброї волі 
„корупціонера“ їх взяти і це одразу 
фіксувалось, як хабар, а інколи на-
віть грошей не потрібно було, а за-
тримували і саджали в КПЗ лише за 
підозрою у вимаганні хабара, без 
вагомих на те доказів.

У цілому в країні немає ефектив-
ного законодавства ні з економіч-
ної діяльності, ні з протидії корупції. 
Тому умов для хабарництва безліч. 
Чимало корупційних дій напряму 
стимулюються законодавством, 
і хоча деякі у європейських країнах 
вважаються цілком законними, 
в Україні переслідуються право-
охоронцями. Тому вся державна 
юридично-репресивна машина 
демонструє суспільству, що немає 
винних чи невинних, є просто край-
ні, яким не поталанило.

Hовий президент створює Антикорупційний комітет. Смішно. А що ще робити 
людям? З перших днів нової влади стало зрозуміло, за якими правилами житиме 
Україна в наступні 5, а то й 10 років.
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У 60-х роках французькі жур-
налісти вигадали такий термін 
– Франкоафрика. Ось так, в одне 
слово та всупереч граматичним 
нормам, було визначено систему 
тіньових зв’язків між впливовими 
паризькими політиками, дружніми 
африканськими диктаторами та 
керівниками потужних французь-
ких енергетичних фірм. Ця щільно 
закрита система політичного та 
економічного клієнталізму і нині 
є механізмом виміру реального 
французького впливу на Чорному 
континенті.

„Франкомовна Африка, від за-
вершення Другої світової та до 
сьогодні, залишається потужною 
складовою французької політики. 
Не лише зовнішньої, але й вну-
трішньої, – розповідає на умовах 
анонімності колишній французький 
дипломат. – Париж завжди дома-
гався, щоб у державах із цікавими 
ресурсами при владі опинялися такі 
політики, з якими нам простіше до-
мовлятися. Такою була політика де 
Голля, який розпочав деколонізацію 
та відпустив на волю африканські 
народи. Формально відпустив. Бо 
в економіці ми завжди намагалися 
триматися тих звичних ринків, де 
вкорінилися французькі нафтові, га-
зові, металургійні та інші компанії“.

У просуванні власного націо-
нального бізнесу, врешті, нема 
гріха. Проблеми починаються 
з сумнівних методів. А саме – з дво-
сторонніх військових угод, що укла-
далися відразу по проголошенні 
незалежності з деякими колишніми 
колоніями. Такі угоди часто мали 
секретні додатки, які забезпечува-
ли систему преференцій для фран-
цузьких фірм.

Наприклад, військовий договір із 

Кот д’Івуар від 1961 року передба-
чав, за право звертатися по зброй-
ну допомогу до Франції, можливість 
безперешкодного вільного пере-
сування для солдатів французької 
військової бази. А також – пріори-
тет продажу місцевих нафти, газу, 
урану та літію саме Франції. За 
Парижем, згідно iз секретним до-
датком, залишалося право обмеж-
увати або й забороняти продаж 
цих стратегічних речовин іншим 
країнам.

„До недавнього часу французь-
ка армія у Африці мала 10 000 
військових, – розповідає історик 
Мішель Кане. – Вони не раз без 
жодного мандату ООН втруча-
лися до внутрішніх конфліктів 
африканських країн. Щоразу – на 
боці чинної влади, себто місцевого 
диктатора. Як, наприклад, у Чаді, 
де президент Ідріс Дабі двадцять 
років тримається при владі виключ-
но вправністю французької зброї. 
Пан Дабі є зручним міжнародним 
партнером. Він навчався у Фран-
ції, тож гостинно розмістив у себе 
французьку військову базу, а також 
погодився, щоб нафту в Чаді видо-
бував саме французький бізнес“.

За висновками організації „Trans-
parency International“, особисті 
статки незмінного президента Чаду 
перевищують двадцять мільйонів 
євро. Коли ж зовнішній борг краї-
ни складає 1,5 мільярдів. „Франція 
надала кілька пільгових позик цій 
країні, – каже далі Мішель Кане. 
– Вони були банально розкрадені 
президентом та його близькими.  
Громадянам цієї держави залиша-
ється колосальний борг та мізерні 
умови життя, але Париж втричі 
повертає вкладені у кредити гроші 
через надприбутки нафтової фірми 

,Тоталь‘, що комфортно працює під 
захистом Ідріса Дабі“.

Природне заперечення 
демократії
У середині 90-х років французькі 

політичні кола пережили два потуж-
ні корупційні скандали: „Ангола-
гейт“ та справу нафтової компанії 
„Ельф“ (нині „Тоталь“). Тоді на лаві 
підсудних опинилися десятки висо-
ких державних чиновників. З-поміж 
них – колишній міністр закордонних 
справ Ролан Дюма, син колишнього 
президента Франції Жан-Крістоф 
Міттеран, колишній міністр вну-
трішніх справ Шарль Паскуа... 

„Йдеться не про злочини декіль-
кох високих чиновників та промис-
ловців. Мова про хибну систему 
боротьби за зовнішні ринки, збу-
довану урядом. Все набагато глиб-
ше“, – сказала тоді слідчий у справі 
„Ельф“ Ева Жолі. Під час судового 
розгляду цієї справи було встанов-
лено зловживань на загальну суму 
понад 300 мільйонів євро.

37 звинувачених займалися не 
лише активним особистим збага-
ченням. „Від початку ,холодної вій-
ни‘ та до падіння Берлінської стіни 
,Ельф‘, по суті, виступав знаряддям 
неоколоніалізму в ідеологічному, 
але найважливіше – імперіалістич-
ному та економічному протистоянні 
Сходу та Заходу, – вважає політич-
ний журналіст Патрік Корді. – ,Ельф‘ 
був зручним та мовчазним посеред-
ником між Парижем та ,друзями 
Франції‘ в Африці. Таким собі по-
тужним африканським насосом, що 
качав гроші в обидва напрямки“.

Справа „Ельфа“ викрила три-
валу корупційну мережу в Габоні 
та Камеруні, Анголі та Нігерії. 
„Комісія з контролю над банків-

Тіньовий ресурс республіки
Час від часу французьке політичне життя вибухає гучними 
скандалами. Справа нафтової компанії „Ельф“, „Анголагейт“, 
сумнівна збройна допомога авторитарним режимам у багатих 
стратегічними ресурсами країнах Африки... Не всі публічні 
викриття завершуються в залі суду. Та переважна більшість 
з них має очевидну спільність. Коріння корупційних справ 
за участю високих французьких чиновників чи не завжди 
ховається на африканському континенті. 
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ськими операціями змогла довести 
лише очевидні фінансові оборудки, 
– пояснює далі Патрік Корді. – Але 
багато що залишилося за кадром. 
Зокрема, імовірна участь в розпа-
люванні громадянських воєн у Ал-
жирі, Конго-Браззавілі та Нігерії. 
Ці країни з надзвичайно багатими 
надрами вигідно послаблювати, 
аби потім на цікавих умовах пра-
цювати у видобутку стратегічної 
сировини“.

„Анголагейт“ – потужний міжна-
родний скандал на ринку озброєнь. 

За вироком у справі Жан-Крістоф 
Міттеран на прізвисько „Татоменіс-
казав“ був засуджений до двох років 
ув’язнення з відстрочкою та штрафу 
на суму 375 000 євро. Президент-
ського сина покарано за посеред-
ництво у продажу Анголі російських 
озброєнь під час громадянської вій-
ни. За вплив на цю багату нафтою, 
ураном, залізом та діамантами 
країну та за присутність на її рин-
ку змагаються чимало країн світу. 
„Португалія, Росія, Південно-Аф-
риканська республіка та інші – всі 

вони намагалися поставити при 
владі зручного для себе політика, 
– пояснює політолог Марі Куртуа-
зьє. – Громадянська війна тривала 
в Анголі понад чверть століття, бо 
кожен прагнув дістатися до її надр. 
Контрабанда зброї процвітала тут 
чи не відкрито, попри відповідне 
ембарго ООН“.

Публіцист та громадський акти-
віст, засновник антиглобалістської 
організації „Виживання“ Франсуа-
Ксавьє Вершав вважає політику 
своєї країни в колишніх колоніях 
„природним запереченням демо-
кратії“. У книзі „Франкоафрика 
– найтриваліший скандал республі-
ки“, що зчинила свого часу великий 
галас у французьких політичних ко-
лах, він пише: „Лобістська мережа 
політиків, військових, підприємців 
працювала з часів генерала де 
Голля. Логіка такої мережі – забо-
ронити дії поза межами свого кола. 
Закрита система деградує доти, до-
ки не впаде до очевидних злочинів. 
Жоден президент не намагався 
її позбутися. Навпаки. Франсуа 
Міттеран, вимагаючи прозорості 
та справедливості у відносинах 
з колишніми колоніями, насправді 
подбав лише про те, щоб ,відкати‘ 
з ,дружніх африканських країн‘ роз-
поділялися між всіма політичними 
гравцями, а не зосереджувалися 
лише в правих“.

Закидаючи Парижу причетність 
до політичних вбивств опозиціо-
нерів у Камеруні та Чаді з метою 
зберегти при владі зручних собі 
лідерів, пан Вершав наголошує: 
„Диктаторам не потрібний розви-
ток країни. Тоді неминуче з’явиться 
середній клас, який почне крити-
кувати розкрадання державних 
фондів та ресурсів“. 

Прагнення зібрати „в обмін за 
послуги“ щонайбільше голосів до 
голосувань в ООН та інших між-
народних структурах. Боротьба за 
зони впливу та за доступ до ресур-
сів колишніх колоній. Розпилювання 
державних дотацій між численними 
посередниками та політичними 
структурами... Кожна постколо-
ніальна країна випиває цю чашу 
наодинці зі своїми проблемами. 
Бо колишні метрополії, – навіть від-
носно демократичні, – важко від-
мовляються від комфорту розділяти 
й владарювати. А еліти в колишніх 
колоніях не  особливо опираються 
спокусі особистого збагачення.

Т е к с т :  Т е к с т :  А л л а  Л а з а р е в а ,  П а р и ж  |  Ф о т о : T h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s

Колишні метрополії, – навіть відносно 
демократичні, – важко відмовляються від 
комфорту розділяти й владарювати. А еліти 
в колишніх колоніях не особливо опираються 
спокусі особистого збагачення.
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Рапорти „Transparency Internatio-
nal“ показують не стільки фактичну 
кількість випадків корупції, скільки 
зізнання підприємців, менеджерів, 
які зіткнулися з корупцією. Однак 
масштаби проблеми підтвердже-
ні реальністю. Статистичні дані 
Головного Управління Поліції по-
казують, що кількість корупційних 
злочинів, викритих останніми рока-
ми, не змінюється, тобто становить 
понад 8 тисяч на рік. І хоча влада 
хвалиться ледь не стовідсотковими 
викриттями, самі поляки у цьому не 
переконані. За даними Центру До-
сліджень Громадської Думки (2009 
рік) громадяни не вірять в успішну 
боротьбу з корупцією, а 30 % рес-
пондентів вважають, що проблема 
лише зростає. Два великі коруп-
ційні скандали стали індикатором 
проблеми у Польщі XXI століття.

Приходить Ривін до Міхніка
У липні 2002 року відомий ви-

робник фільмів Лев Ривін (між ін-
шим, один із співпродюсерів філь-
мів „Список Шиндлера“ та „Піа-
ніст“) зустрівся з керівником од-
ного з найбільших медіаконцернів 
у Польщі „Агора“ Вандою Рапачин-
ською. Згодом – з головним редак-
тором „Газети Виборчої“, яка нале-
жить „Агорі“, Адамом Міхніком. Так 
розпочинається корупційна афе-
ра на межі політики та медіа, сво-
го роду польський Уотергейт. Під 
час зустрічей Лев Ривін, посилаю-
чись спочатку на прем’єра Лєшека 

Міллера, а потім на „владну групу“, 
пропонує проштовхнути до Зако-
ну про радіо та телебачення текст, 
який уможливив би „Агорі“ купівлю 
телеканалу „Polsat“. Попередня но-
велізація Закону не давала можли-
вість володіти одночасно загально-
польською газетою та телебачен-
ням. Взамін за послугу Ривін хоче 
17,5 млн. доларів для правлячої по-
літичної сили Союз Демократичної 
Лівиці, внесених на рахунок його 
фірми, та керівну посаду для себе 
у „Polsat“. Окрім того, „Газеті Ви-
борчій“ пропонувалося припинити 
критикувати прем’єра та СДЛ.

Але Міхнік розмову з Ривіним за-
писав на диктофон і того ж дня пові-
домив про неї прем’єра Міллера та 
президента Квасневського. Однак 
сам Міхнік та „Газета Виборча“ ви-
рішують мовчати. Інформація про 
аферу кружляє у політичних та ме-
дійних кулуарах, і врешті, 2 верес-
ня тижневик „Впрост“ про неї пише. 
Афера набирає оборотів, однак 
лише 27 грудня „Газета“ публікує 
текст „Закон за хабар або прихо-
дить Ривін до Міхніка“, з фрагмен-
тами запису Міхніка.

За аферу беруться політики, на-
самперед опозиційні. 2 січня 2003 
року за поданням партії Право 
і Справедливість у Сеймі створено 
слідчу комісію з метою роз’яснен ня 
справи. Діяльність комісії триває до 
квітня 2004 року. Разом з головни-
ми героями допитують політиків на 
чолі з прем’єром Лєшеком Мілле-

ром, пов’язаних з медіаринком осіб 
та учасників роботи над Законом 
про медіа. Декотрі з депутатів на 
своїй діяльності у комісії роблять 
непоганий піар. Зокрема молодий 
депутат від ПіС Збігнєв Зьобро, 
який згодом стає міністром юстиції 
в урядах ПіС.

Розслідування Комісії заверши-
лося несподівано. Її члени від СДЛ 
i Самооборони прийняли рапорт, 
в якому стверджувалося, що Ри-
він не був представником жодної 
„владної групи“. Решта членів ко-
місії відсторонилася від такої версії 
і приготували власну, „меншинну“, 
версію рапорту. В підсумку, у вере-
сні 2004 року Сенат ухвалює „мен-
шинну“ і найбільш радикальну вер-
сію рапорту авторства Зьобри, де 
не лише містилися „припущення“ 
щодо складу „владної групи“, але 
були також звинувачення в участі 
в афері найвищих державних осіб 
та рекомендації представити пе-
ред Державним Трибуналом пре-
зидента Квасневського та прем’єра 
Лєшека Міллера. Після того, як 
влада перейшла до ПіС, а Зьобра 
отримав посаду міністра, до реко-
мендацій вже не повернулися. Пе-
ремогла так звана real politik. Го-
ловного героя історії Льва Ривіна 
в результаті звинуватили у коруп-
ційній пропозиції (суд визнав, що 
Ривін – посередник) і засудили на 
два роки ув’язнення та 100 тисяч 
злотих штрафу. Остаточно скан-
дал так і повністю не роз’яснили. Хі-

Медіа, азарт 
і політика по�польськи
В рапорті „Transparency International“ Global Corruption Report 
2009 за рівнем корупції Польща серед 180 країн посіла 49 місце. 
Цей результат кращий від попереднього року, адже тоді Польща 
перебувала на 61 позиції. Зваживши, що в рейтингу знаходилися 
тридцять держав Західної та Центральної Європи, плюс Норвегія, 
Ісландія та Ізраїль, приводів для радощів немає, адже позаду Польщі 
лише Болгарія та Румунія. Оприлюднення рапорту збіглося у часі 
з найбільшим корупційним скандалом останніх років у Польщі, так 
званою „азартною аферою“, яка за резонансом та потужністю лише 
трохи „переплюнула“ ранішу „аферу Ривіна“.
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ба що відтоді усі й усіх, про всяк ви-
падок, записують.

Ігри у корупцію
Вересень 2009 року. Правляча 

Громадянська платформа досі на 
піку популярності. Але наступного 
року Польщу чекають президент-
ські вибори і знову головним про-
тивником кандидата Платформи 
(всі сподіваються на Туска) буде 
кандидат від ПiС Лех Качинський, 
тобто позиція ГС та прем’єра Туска 
нестійка. 1 жовтня 2009 року опу-
бліковано стенограми запису роз-
мов шефа парламентської фракції 
ГП Збігнєва Хлєбовського з бізнес-
меном від азарту Ришардом Со-
бєсяком. Скидається на те, що 
джерелом інформації є Централь-
не Антикорупційне Бюро. У записі 
пролунало прізвище тогочасного 
міністра спорту і туризму Мирос-
лава Джевєцького. Йшлося про но-
велізацію Закону про азартні ігри. 
Зміни мали стосуватися введення 
до кінця 2015 року 10 % доплати 
з доходів казино, ігрових салонів та 
ігрових автоматів на спортивні цілі. 
А у розмові йшлося про звільнення 
від податку ігрових автоматів, відо-
мих у народі під назвою „однору-
кі бандити“. Згідно з донесенням 
Центрального Антикорупційного 
Бюро для Генеральної Прокура-
тури „звільнення“ мало би обійти-
ся державі у 469 млн. злотих. Од-
разу після публікації Хлєбовського 
відсторонено з посади голови пар-
ламентського клубу ГП. 5 жовтня 
у відставку подав міністр спорту 
Джевєцький. Посади втратили мі-
ністр юстиції Анджей Чума, який 
переконував, що жодного злочину 
не сталося, віце-прем’єр-міністр 
та близький співробітник Туска, мі-
ністр внутрішніх справ Гжегож Схе-
тина, а також кілька інших високих 
урядовців.

Прем’єр Туск відправив у відстав-
ку керівника Центрального Анти-
корупційного Бюро Маріуша Ка-
мінського, якого прокуратура зви-
нуватила зокрема у зловживан-
ні повноваженнями, в тому числі 
у проведенні нелегальних слідчих 
дій у справі так званої земельної 
афери. Афера, яку викрило у 2007 
році ЦАБ, призвела до відставки 
тогочасного віце-прем’єра та міні-
стра сільського господарства Ан-
джея Леппера, а в підсумку – до 
занепаду правлячої коаліції ПiС 
i Самооборони. Тоді пролунали 
голоси про політичне втручання 

у справу ЦАБ. Варто зауважити, 
що у 2009 році під час азартно-
го скандалу прозвучала подібна 
думка. Таким чином, з одного боку, 
з ЦАБ витікає до преси інформація 
щодо азартної афери, а шеф Бю-
ро політично пов’язаний з ПіС. Ця 
афера – удар по іміджу ГП. З іншо-
го боку, у відставку йде Камінський. 
Офіційно – через зовсім іншу спра-
ву, однак практично одразу після 
вибуху афери.

У Сеймі знову створюється слідча 
комісія, яка до квітня повинна розі-
братися у даній справі. Як і попере-
дня, Комісія стає полем політичної 
боротьби – з неї виключають, але 
потім повертають двох депутатів 
ПіС. Азартна афера, яка вдарила 
по політиках ГП, як виявилося, не 
викликала особливого зниження 
популярності Платформи, що свід-
чить про специфічну „вразливість“ 
польського електорату. Однак по-
при це Дональд Туск через кілька 
місяців заявив про відмову від учас-
ті у президентських виборах. Офі-
ційним мотивом стало те, що він 
прагне реалізуватися як прем’єр, 
хоча дехто підкреслював, що Туск 
побоювався використання афери 
проти нього у виборчій кампанії.

Головний обвинувачений в азарт-
ній афері, колишній шеф фрак-
ції ГП Хлєбовський переконував, 
що йшлося про звичайну допо-

могу, яка немає нічого спільного 
з коруп цією. Якщо навіть повірити 
у його наївність і те, що депутата 
просто використали, це свідчить 
про слабкість польської політичної 
сцени. Підтвердженням чого стало 
лютневе інтерв’ю колишнього міні-
стра спорту Джевєцького, який під 
час турніру з гольфу на канікулах 
у Флориді сказав, що нехтує полі-
тикою. „Я – доказ того, що Поль-
ща – дика країна […] ніхто не буде 
мене допитувати з таких питань, як 
з ким я товаришую, це моя спра-
ва і відчепіться від цього“. Причо-
му Джевєцький говорив це, будучи 
депутатом. Колишній міністр, ма-
буть, не зрозумів, у чому полягає 
бути політиком у демократичній 
системі і які існують зобов’язання 
щодо працедавців, тобто виборців. 
Польські політики досі мають про-
блеми з тим, щоб розрізняти лобінг 
та корупційну поведінку. У політиці, 
як виявляється, все ще вирішальне 
значення мають товариські зв’язки, 
що часто породжує корупцію.

Т е к с т :  П е т р о  А н д р у с е ч к о ,  П о з н а н ь
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Головного героя історії Льва Ривіна в результаті звинуватили у корупційній 
пропозиції (суд визнав, що Ривін – посередник) і засудили на два роки ув’язнення 
та 100 тисяч злотих штрафу.
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Расма Карклінс, дослідниця 
корупції в Східній Європі, зазна-
чила якось, що „групи, які борються 
з корупцією, повинні брати при-
клад із дисидентських рухів, які 
повалили, здавалося б, непохитні 
комуністичні режими тому, що 
мали стратегію, яка апелювала до 
найвищих моральних принципів“. 
Угорська антикорупційна стратегія 
існує з 2001 р., а антикорупційне 
законодавство вважається одним 
із найбільш жорстких у Європі. 
Проте самі угорці вважають його 
занадто м’яким.

Менталітет родом із Уралу
Цікаве дослідження опублікував 

угорський інститут соціальних до-
сліджень „Таркі“. З нього слідує, що 
в Угорщині, поряд із Болгарією та 
Румунією, найнижчий рівень гро-
мадської активності в порівнянні 
з іншими державами ЄС. Разом із 
тим, тут один із найнижчих, як навіть 
для посткомуністичних країн, рівень 
довіри до інститутів влади та один із 
найвищих в ЄС рівень сприйняття 
корупції як явища. До того ж, згідно 
з неофіційними даними, навіть 30 % 
угорського ВВП може вироблятися 
в тіньовому секторі.

Про що все це свідчить? Здаєть-
ся, угорське суспільство сприймає 
корупцію не настільки болісно, як, 
наприклад, чеське чи польське. 
Відповідно, це автоматично робить 
індекс сприйняття корупції вищим 
(хоча дані „Transparency Internatio-
nal“ можна вважати досить об’єктив-

ними: результати опираються на 14 
дослідженнях й опитуваннях різних 
організацій). В угорців все-таки 
специфічний менталітет, хоча вони, 
безперечно, „південна кров“, однак 
це досить меланхолійний та роз-
мірений народ, якому не дуже при-
таманні різкі й спонтанні дії. Певну 
пасивність угорського суспільства 
демонструє приклад 90-х рр.: стара 
номенклатура змогла „перейняти“ 
в процесі приватизації колишнє 
державне майно, не зустрівши 
значного опору працівників; така 
ситуація не була б характерною 
для Польщі того ж часу, оскільки там 
величезний вплив на суспільство 
мали профспілки. Однак у новітній 
історії Угорщини траплялося теж 
кілька великих протестів (зокрема, 
в 2006 р.), проте всі вони, здаєть-
ся, були спровоковані політичними 
силами й діями, а не безпосереднім 
бажанням відстояти свої права.

Збільшити пенсії? – Будь ласка!
Політична сцена Угорщини 

останніх 20 років – це суцільне 
протистояння між соціалістами та 
правоцентристським „Фідесом“. 
Якщо до першої партії входять 
посткомуністичні сили, що репре-
зентують великий бізнес (найбільш 
відома постать – колишній прем’єр, 
мільйонер Ференц Дюрчань), то 
друга – це ті, хто лобіює інтереси 
середнього й малого бізнесу. Ко-
рупційні скандали пов’язані з двома 
політичними силами. Після того, як 
Дюрчань став прем’єром, опозиція 

не могла не „причепитися“ до його 
мільйонів: з її ініціативи була покли-
кана спеціальна комісія, яка мала 
з’ясувати походження маєтку, оці-
нюваного в 17 млн. доларів. В одній 
із фінансових операцій прем’єра 
запідозрено в корупції, проте йому 
вдалося перекинути вину на дирек-
торів власних підприємств. У 2007 
році в центрі корупційної афери 
також опинилися діячі соціалістів. 
Проте цього разу депутат Ласло 
Вейсенберґер потрапив за ґрати. 
Скандал пов’язаний також і з „Фіде-
сом“: Ірен Карман, яка проводила 
журналістське розслідування й зви-
нувачувала правий уряд у зв’язках 
із мафією, була брутально побита 
невідомими в середині 2007 р.

Проте, крім протистояння, ці дві 
сили об’єднує ще щось: популістські 
обіцянки і – що гірше – популістські 
дії. Кожен новий уряд, приходячи до 
влади й бажаючи „показатися“ пе-
ред своїми виборцями, підвищував 
соціальні видатки з бюджету та пен-
сії. Така безпідставна демонстрація 
багатства держави – без відповід-
них темпів зросту ВВП – істотно 
вдарила по цілій системі державних 
фінансів, щойно почалася світо-
ва криза. У бюджетній сфері вже 
в 2009 р. було заморожено пенсії, 
ліквідовано тринадцяті зарплати та 
премії. Загальний борг країни склав 
майже 100 млрд. євро.

Проте звинувачувати в колапсі 
винятково сили всередині країни 
було б нелогічно: західні банки 
(зокрема, австрійські), особливо 

„Країна передчасного добробуту“
Угорщина має один із найвищих індексів сприйняття 
корупції серед країн Центральної та Східної Європи, 
тобто рівень корупції у цій країні нижчий, ніж, скажімо, 
у Польщі, Словаччині, Чехії чи Україні. Водночас 
Угорщина – це держава, яка найбільше постраждала від 
світової фінансової кризи: вже в середині жовтня 2008 р. 
Європейський центральний банк виділив десятимільйонній 
країні 5 млрд. євро на боротьбу зі стрімким падінням 
місцевої економіки. Чи не низька корупція спричинилася 
до стрімкого падіння?
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не задумуючись, видавали кредити 
в регіоні до кризи. Однак, щоб не 
допустити дефолту, міжнародні 
інституції після вибуху кризи ви-
ділили Угорщині близько 25 млрд. 
доларів (тобто десь 25 тис. доларів 
у перерахунку на одного мешкан-
ця країни). Чи й ця позичка теж не 
була бездумною? Це покаже час. 
Принаймні зараз міжнародна 
спільнота вже більш розважливо 
виділяє кредити – яскраво бачимо 
це на прикладі Греції.

Коли перехрещуються стріли…
У квітні цього року Угорщину 

чекають парламентські вибори. 
Їх результат можна досить точно 
спрогнозувати: більш ніж 50 % го-
лосів має шанс отримати „Фідес“ 
у порівнянні з близько 15 % для 
правлячих нині соціалістів. Віктор 
Орбан, лідер „Фідесу“ і, вірогідно, 
наступний прем’єр країни, не роз-
голошує своєї програми й упродовж 
останніх місяців не дає інтерв’ю. 
„З висловлювань оточення Орбана 
можна зробити висновок, що Угор-
щина піде в сторону централізації, 
– говорить професор Варшавсько-
го університету Богдан Ґуральчик, 
фахівець з питань Угорщини. – Буде 
введено більшу відповідальність 
за власний, угорський капітал, під-
тримуватиметься малий та серед-
ній бізнес. Припускаю, що якщо 
в парламенті вдасться сформувати 
конституційну більшість, то будуть 
спроби змінити політичну систему 
Угорщини у бік зміцнення влади 

президента“. Будучи прем’єром 
у 1998–2002 рр., В. Орбан по-
слабив парламентарну систему 
й зміцнив канцелярію голови уряду. 
Було збільшено число працівників 
у канцелярії прем’єра, за що той 
значно критикувався соціалістами-
опозиціонерами; коли ж соціалісти 
прийшли до влади – змінили лише 
персональний склад працівників 
уряду, натомість кількість залишила-
ся попередньою.

Другим помітним кроком „Фіде-
су“ була реалізація принципів без-
посередньої демократії – тобто 
створення великого громадського 
руху. З нього народився сьогод-
нішній третій гравець політичної 
сцени Угорщини – крайня права 
партія „Йоббік“, яку очолює Ґабор 
Вона. Представники партії явно 
схиляються до символіки хортис-
тів та ідеології колабораціоністів 
з „перехрещених стріл“ (угорських 
фашистів кінця Другої світової вій-
ни на чолі з Ніліші), час від часу 
„реалізовуючи“ свою політику на 
шкірі місцевих ромів. Популяр-
ність „Йоббіка“ настільки зросла 
за останні роки, що зараз важко 
сказати, хто займе друге після 
„Фідеса“ місце у квітневих виборах 
– вічний опонент у постаті соціаліс-
тів чи, може, „Йоббік“?

Хто веселитиметься?
Гостре політичне протистояння 

за останній час та значний еко-
номічний колапс – все це стало 
причиною того, що оптимістичні 

дані „Transparency International“ 
здають позиції: організація впро-
довж останнього періоду відзна-
чає зростання корупції в країні. 
А, можливо, Угорщині просто по-
трібен був вибух фінансової кризи 
світового масштабу, щоб побачити 
й усвідомити всі основні проблеми 
своєї держави – головним чином, 
неправильний розподіл держав-
них фінансів та корупцію? Один 
із найвідоміших угорських фінан-
систів Янош Корнай сказав про 
Угорщину: „країна передчасного 
добробуту“. Визначаючи собі ви-
сокі соціальні виплати й пенсії на 
гроші з міжнародних кредитів, 
угорці отримали життя на виплату. 
Приходить час платити.

Одне опитування показало, що 
в Угорщині більше охочих поверну-
тися в соціалістичне минуле, ніж на-
віть у Росії. Країна зі значною різ-
ницею в прибутках людей з різних 
соціальних груп та регіонів почала 
затягувати пояс ще 2009 р. Що 
буде далі – покажуть квітневі вибо-
ри. І хоча їх результат не принесе 
жодної несподіванки, сюрпризів 
можна чекати від кроків „Фідеса“ 
і, зокрема, В. Орбана. Угорці самі 
про себе кажуть, що, на відміну 
від сусідів-слов’ян, вони веселяться 
навіть під сумну музику. Що ж, уже 
незабаром побачимо, яка музика 
приноситиме радість у Будапешті.

Т е к с т :  І г о р  І с а є в ,  В а р ш а в а



28

н а  л а п у

І шведи в Росії 
„пристосувались“
Корупція в Росії є, принаймні з погляду багатьох 
підприємців, проблемою номер один. Згідно 
з деякими оцінками, російська держава втрачає до 
половини можливих доходів. На західних інвестиціях, 
що прямують до країни, нагріти руки (принаймні до 
недавнього часу) хотів кожний…

Менеджери в Росії були змушені 
йти на компроміси, багато з них 
у приватних розмовах зізнавалось, 
що на хабарі віддається до десяти 
відсотків від суми цілої інвестиції. 
Тому було цікаво, як із корупційним 
середовищем справляться фірми зі 
скандинавських країн, де подібна 
поведінка є неприпустимою. Най-
кращим прикладом є Швеція. Різ-
ниця між двома країнами, напевно, 
не може бути більшою. Принаймні, 
коли йдеться про хабарництво. 
Швеція у питанні сприйняття коруп-
ції знаходиться на третьому місці 
у рейтингу організації „Transparency 
International“, тоді як Росія минулого 
року зайняла невтішне 146 місце.

І коли більше ніж десять років 
тому меблева фірма IKEA оголо-
сила про своє розширення до Росії, 
всі з цікавістю чекали, як шведська 
фірма впорається з усюдисущими 
вимогами різноманітних чиновни-
ків щодо „оплати за увагу“. Осо-
бливо, зважаючи на те, що власник 
фірми Інгвар Кампрад відомий 
своєю неймовірною економністю 
і неприйнят тям корупційних схем.

Спогади Далгрена
Впродовж останніх тижнів з’яви-

лось відразу кілька новин, що трохи 
відкривають закулісні секрети успі-
ху шведської фірми, яка недавно 
відкрила в Росії вже дванадцятий 
магазин-салон. Перший керівник 
російського філіалу Леннарт Дал-
грен, що працював у Москві до 
2006 року, написав спогади „Як 
я підкоряв Росію, а вона – мене“. 
Уривки з книги опублікувала росій-
ська версія журналу „Forbes“.

Далгрен, наприклад, описує, як 
одного разу довелося задля вируб-
ки двох гектарів лісу отримати 39 

дозволів. „Ми передавали докумен-
ти з однієї інстанції до іншої, сумлін-
но збираючи всі необхідні підписи. 
Кульмінацією (хоча і не останнім 
етапом) став підпис прем’єр-міні-
стра Примакова. Потім цей папір 
повернувся до нас, повторюючи 
при цьому свій шлях у всіх кабінетах, 
лише у зворотному порядку. Але ми 
зарано розслабилися, отримавши 
пакет документів. На ділянці все ще 
росли дерева, які необхідно було 
вирубати – звісно, отримавши на 
це спеціальний дозвіл. Хто ж знав, 
що отримати дозвіл на вирубання 
дерев, які ростуть у лісі, який віднині 
формально не існує, неможливо? 
Утримуючись від оцінок, зауважу: 
певна різниця між російською 
і західною логікою об’єктивно існує“, 
– дипломатично написав Далгрен. 
Ситуацію врятував спонсорський 
дар на фінансування дитячого спор-
ту, проблематикою якого займався 
віце-губернатор Михайло Мень.

Протягом довгих років Далгрен 
домагався зустрічі шефа фірми 
Інгвара Кампрада з Володимиром 
Путіним. Він сподівався, що це 
відкриє багато дверей. Кампрад 
написав Путіну особистого листа 
німецькою мовою, який російський 
президент справді прочитав, 
але переговори з шефом IKEA 
переклав на плечі віце-прем’єра 
Жукова. „І знову я опинився поміж 
людей, з якими можна було обгово-
рити можливість зустрічі Капрада 
з Путіним. Один з присутніх сказав 
по-російськи, що IKEA навряд чи 
захоче зустрічатися з Путіним. 
Я поцікавився, чому? Не знаю, 
чи вони говорили серйозно або 
жартували, але відповідь була та-
кою: ,IKEA ж на всьому економить, 
а за нашим таксометром зустріч 

з Путіним коштуватиме п’ять-десять 
мільйонів доларів, які ви ніколи не 
заплатите‘. Інстинктивно я відчув, 
що, мабуть, буде краще не продо-
вжувати розмову на цю тему і нічо-
го не відповів“, – наводить Далгрен 
у книзі, яка мала б навесні вийти 
друком і російською мовою.

Повеселяться і ті москвичі, яким 
сидить у печінках дружина москов-
ського мера Юрія Лужкова Олена 
Батуріна. Колишній шеф російської 
IKEA описує ситуацію, коли він вів 
переговори з однією з її фірм щодо 
постачання пластикових меблів, як 
раптом до кабінету зайшла Бату-
ріна. „Вона ввійшла у кабінет посе-
ред розмови і, не представляючись, 
заявила, що якщо ми збираємось 
закуповувати продукцію одного 
з її підприємств, то це слід робити 
на її умовах. Умови ці виявились 
за межами розумного і були абсо-
лютно неприйнятними. Потім нам 
казали, що ця розбіжність зіграла 
роль червоної шматини в наших 
наступних переговорах з її чоло-
віком стосовно будівництва IKEA 
на Кутузовському проспекті. Досі 
не можу повірити, що це може бути 
правдою“, – пише Далгрен.

Без хабарів, зате 
з компроматом
Однак одночасно з тим з’явили-

ся повідомлення про те, що не все 
було так однозначно з безкомпро-
місною позицією фірми IKEA сто-
совно корупції в Росії. За тиждень 
до оприлюднення уривків з книги 
Леннарта Далгрена два топ-мене-
джери компанії – Пер Кауфманн 
і Стефан Гросс – були звільнені, 
оскільки знали про те, що їхній 
турецький підрядник давав хабарі 
для того, щоб отримати від держ-
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органів Санкт-Петербурга дозвіл 
на діяльність одного з магазинів. 
І в цьому другому найбільшому міс-
ті Росії IKEA зіштовхнулась з про-
блемами. Її величезний комплекс 
„МЕГА-Парнас“ місцева енерго-
постачальна компанія відмовилась 
підключити до мережі. Начебто 
виключно через технічні проблеми. 
Неофіційно IKEA дізналась розмір 
суми, яку мала передати людям, 
пов’язаним із керівництвом мерії. 
Компанія відмовилась і обладнала 
магазин генераторами для вироб-
ництва електрики. Шведська фірма 
цей крок презентувала як приклад 
безкомпромісної боротьби з ко-
рупцією і небажання піддаватись 
шантажу. Як виявилось нині, у той 
самий час, коли Пер Кауфман за-
кликав до принципової позиції у пи-
танні корупції, він схвалив надання 
хабара посередництвом турецько-
го підрядника. Можливо і тому, що, 
як з’ясувалось, їхній інший поста-
чальник, який купував паливо для 
генераторів, також давав хабарі 
нафтопереробній компанії і ви-
датки компенсував продажем IKEA 
нафти за завищеними цінами.

Більше того, з’ясувалось, що 
у боротьбі проти корумпованих чи-
новників і різних пов’язаних з ними 
підприємців, шведські менеджери 
використовували методи, які у рід-
ній країні ніколи собі не дозволили 
б. Дійсно, за допомогою не дуже 
етичних способів IKEA намага-
лась вирішити спір з мільйонером 
Вадимом Мошковичем, який від-
мовлявся продати компанії ділянку 
для розширення одного з магазинів 
фірми. Шведське видання „Express-
en“ з’ясувало, що топ-менеджери 
замовили послуги „консалтингової 
фірми“, яка мала знайти компроме-
туючі матеріали для „пом’якшення“ 
позиції Мошковича. У компанії 
навіть існувало спеціальне відді-
лення, яке займалось контактами 
з міліцією, Кремлем і „незалежними 
інформагентствами“. До шведської 
газети також дістались документи, 
в яких „неприятелями“ значились 
самарський губернатор Володи-
мир Артяков і його дружина Тетяна, 
яка має у місті великі комерційні 
інтереси. IKEA також збирала 
матеріали на самарського мера 
Віктора Тархова, який у згаданих 
документах називається „колиш-
нім кримінальником, що має дуже 
добрі зв’язки з організованою зло-
чинністю“. Слід зазначити, що це 
підтверджують і інші джерела, і що 

Тархов, якому належить декілька 
меблевих салонів, точно не нале-
жав до прихильників IKEA.

Ситуативні справи
Як зазначив у своєму блозі „The 

Russia Monitor“ американський 
юрист Джессі Хіт, який живе у Мо-
скві, цікавим у цій справі є те, що 
всі вплутані у скандал менеджери 
є шведами. Це, на його думку, вка-
зує на те, що корупція є не стільки 
культурним феноменом, скільки си-
туативним. І що навіть „гіперетичні“ 
скандинави не мають імунітету 
проти корупційного середовища.
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До кримінальної відповідаль-
ності в Краснодарському краї за 
отримання хабара торік притягну-
то 112 осіб, а за давання хабара 
– 99 (тобто не набагато менше). 
За шахрайство з використанням 
службового становища було за-
суджено 378 осіб.

Однак кого судили за корупцію 
і про які суми хабарів йшлося в пе-
реважній більшості випадків? Ось 
що каже офіційна статистика: 27 % 
засуджених – працівники охорони 
здоров’я, 21 % – викладачі навчаль-
них закладів, 18 % – співробітники 
міліції, ще 15 % – муніципальні 
службовці. У справах найчастіше 
фігурують суми від 500 до 1000 руб-
лів (приблизно 16–35 доларів).

На Кубані існують чіткі цінники 
за складання заліку, іспиту, захист 
курсової роботи. Про хабарництво 
міліціонерів, особливо даішників, 
не писав хіба лінивий. Про суддів 
кажуть, що беруть вони гроші від 
обидвох сторін процесу, а вирок 
часто виносять на користь тієї 
сторони, яка дала більше. І дискусія 
в судових колах іде не з приводу 
„брати чи не брати“, а „чи віддавати 
тому, хто програв?“

Та все ж, знаючи, в яких будинках 
живуть і на яких авто їздять міліціо-
нери чи судді, і знаючи величину їх-
ньої заробітної плати, сумніваєшся 
у тому, що середній розмір хабара 
становить 20 доларів. 

У „глибинці“ життя в Красно-
дарському краї все більш нагадує 
феодальний устрій: є пан-хазяїн, 
який може як належати до офіційної 
влади, так і не обіймати жодних 
формальних посад, але якому 
належать земля та підприємства, 
і є люди, що працюють за безцінь 
на хазяїна. Коли недавно хтось 
вкрав кілька корів з череди, що на-
лежить одному з таких авторитетів, 
то міліціонерів, що негайно при-
були зі „шмоном“ у те село, було 
набагато більше, ніж коли вони 
приїздять на якийсь важкий зло-
чин. Наступного дня худоба була 
вже на місці, спокійно ремиґаючи 
в корівнику господаря. Або випа-
док, коли у хазяїна згоріла скирта 
соломи, місцевий хлопчак це по-
бачив і побіг повідомити міліцію, 
але там він чомусь зізнався, нібито 
підпалив її сам. Потім був суд, i ма-
тері хлопчака присудили щомісяця 
з зарплати вираховувати певну 
суму аж до повного відшкодування 
вартості соломи.

Час від часу в крайових ЗМІ 
з’являються і повідомлення про гуч-
ніші корупційні судові процеси за 
участю посадовців більш високого 
рівня. Але дивно, що таким про-
цесам частіше всього передує ряд 
критичних публікацій у підконтроль-
них владі газетах – а інших тут не-
має – про таких управлінців. Тобто 
створюється громадська думка 

проти цієї людини, яка вже наперед 
визнається нечесною.

Та, напевне, найгучнішим коруп-
ційним скандалом на Кубані в 2009 
році, розголос про який пройшов 
по всій Росії, стало звернення 
колишнього майора міліції з Но-
воросійська Олексія Димовського 
до прем’єра Володимира Путіна, 
опубліковане в Інтернеті. Про 
його звинувачення проти високих 
міліцейських чинів, про пресинг з їх 
сторони, про шквал підтримки з бо-
ку колег – щоправда, не офіційний, 
а в Інтернеті, – писалося багато. Та 
знову постають запитання: чому 
відомості про 26 тис. рублів (десь 
860 доларів, мізерна сума!), нібито 
витрачені „нецільово“ Димовським, 
спливли лише після бунту мілі-
ціонера? Чому його реєстрацію 
за місцем проживання визнано 
недійсною теж після виступу, з тієї 
причини, що будівля, де його заре-
єстровано, визнана „нежитловою 
спорудою“? А правозахисника 
Вадима Карастельова, що захи-
щає інтереси Димовського, в кінці 
лютого побили ногами, руками та 
палицями біля його дому…

Є стара російська приповідка: 
„Хто вкрав три колоски, сидить 
у тюрмі, а хто вкрав мільйони, за-
сідає в Думі“. Поки що задекларо-
вана на найвищих щаблях влади 
боротьба з корупцією залишається 
декларацією, і, на жаль, немає 
підстав сподіватись, що ситуація 
скоро зміниться на краще.

Михайло Косенко, Краснодар

Як виконують наказ 
президента Росії...
На початку березня в Краснодарі 
пройшов щорічний семінар-нарада суддів 
Краснодарського краю, присвячений 
підсумкам 2009 року. На ньому були 
оприлюднені такі дані: за корупційні злочини 
у краї торік було засуджено 758 осіб. На 
перший погляд, цифра показує, що боротьба 
з корупцією, проголошена президентом 
Медведєвим, справді йде, тим більше, що 
показник засуджених перевищує дані за 
2008 рік.
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Два колишні менеджери австрій-
ського збройового заводу „Steyr“, 
який нині знаходиться у власництві 
американської фірми „General 
Dynamics European Land Systems“, 
стверджують, що процес замов-
лення супроводжувала корупція, 
на якій наживались найвищі пред-
ставники двох найбільших чеських 
політичних партій, а саме правої 
Громадянської демократичної пар-
тії (ODS) і лівої Чеської соціально-
демократичної партії (ČSSD ).

Вольфганг Габіцль і Гервіг Єдла-
укнік на приховану камеру сказали 
журналісту чеської газети „Mlada 
fronta dnes“, що прикинувся торгов-

цем векселями, що компанія „Steyr“ 
через посередника платила хабарі 
політикам як з ODS, так і з ČSSD.

Після того, як „Mladá fronta“ 
оприлюднила цю інформацію, оби-
два австрійські менеджери змінили 
свої свідчення і твердили, що вони 
„лише жартували“.

Габіцль і Єдлаукнік запевняли, що 
на цьому замовленні нажились, зо-
крема, нинішній голова соціальних 
демократів Їржі Пароубек і тепе-
рішній чеський міністр оборони 
Мартін Бартак з ODS.

Як Пароубек, так і Бартак гостро 
виступили проти цього звинувачен-
ня. Пароубек навіть подав у суд 

і зажадав від уряду Яна Фішера 
провести докладне розслідування 
справи. 

Обидва австрійські менеджери 
стверджують, що з Пароубеком 
вони зустрілись у 2002 році. Однак 
останній це заперечує.

„У 2002 році я обіймав посаду за-
ступника мера Праги, я не мав жод-
ної посади в уряді, ані в правлінні 
соціальної демократії, і на рішення 
стосовно цього замовлення я не 
мав і не міг мати прямого чи непря-
мого впливу“, – сказав Пароубек.

Проблема у тому, що то був саме 
уряд Пароубека, котрий у квітні 
2006 року уклав договір з компа-

Дорогі жарти
У середині лютого в чеських ЗМІ розгорівся скандал 
навколо закупівлі австрійських броньовиків 
„Pandur“ для потреб чеської армії, за які чеські 
платники податків заплатять 14,4 млрд. чеських 
крон (564,6 млн. євро). Йшлось не про перше, 
і не про останнє спірне замовлення чеської армії.
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нією „Steyr“ про закупівлю 199 бро-
ньовиків „Pandur“ за майже 24 млрд. 
чеських крон (941 млн. євро).

Після виборів новий уряд, очо-
люваний ODS, опротестував цю 
угоду і на зламі 2007–2008 років 
скасував її. Тодішній голова уряду 
Мірек Тополанек уповноважив 
майбутнього міністра оборони 
Мартіна Бартака домовитися про 
новий контракт.

Після інтенсивних і затяжних пе-
реговорів контракт було укладено 
у березні 2008 року, коли уряд 
погодився з пропозицією Бартака 
і придбав тоді 107 броньовиків „Pa-
ndur“ за 14,4 млрд. крон.

Кількість панцерників зменши-
лась, а от ціна кожного підвищи-
лась на тридцять відсотків. Бартак 
аргументував нову вартість тим, 

що у новому контракті треба було 
врахувати інфляцію і краще облад-
нання нових бронемашин.

Окрім того, Бартак спростував 
звинувачення Габіцля і Єдлаукніка, 
що колись зустрічався з представ-
никами фірми „Steyr“.

„Усю цю справу я вважаю цільо-
вою політичною грою на дискреди-
тацію“, – заявив Бартак.

Згідно з кулуарною інформацією 
від добре поінформованих джерел, 
Бартак із „зекономленими“ держав-
ними грошима за меншу кількість 
закуплених броньовиків „Pandur“ 
взявся за організацію як мінімум 
двох інших, ще менш прозорих, за-
купівель для чеської армії. 

За т.зв. зекономлені гроші уряд 
Мірека Тополанека у квітні 2009 
року, тобто у той момент, коли уряд 

Корупція в українському військо-
вому секторі має свої особливості. 
Особливості ці визначаються дво-
ма головними факторами. По-пер-
ше, фінансування Збройних сил 
України настільки мізерне, що не 
дозволяє говорити про значні заку-
півлі нового озброєння. По-друге, 
після розпаду Радянського Союзу 
на території України залишилося 
стільки військового майна та вій-
ськових містечок, що, за сучасними 
поглядами, вистачило б на десяток 
Українських армій. 

Тому, на відміну від більшості єв-
ропейських країн, військова коруп-
ція в Україні лежить не у сфері ко-
рупційних схем довкола закупівель 
нових зразків техніки для Збройних 
сил, а, якраз навпаки, сконцентро-
вана у формуванні тіньових схем 
реалізації надлишкового майна.

Щоб зрозуміти масштаби про-
блеми, достатньо згадати звіт 
Тимчасової слідчої комісії Верхов-
ної Ради України, опублікований 
у квітні 1998 року. Тоді стверджува-
лося, що впродовж 1992–1997 рр. 
продаж військової техніки в Украї ні 
здійснювався абсолютно без-
контрольно. Лише за кордон було 
продано озброєнь та військової 
техніки на загальну суму близько 
$32 млрд.! Скільки майна було 
„вилучено“ для внутрішнього ко-
ристування, комісія даних не мала. 

Однак найбільш цікавим результа-
том роботи комісії Верховної Ради 
стала повна відсутність будь-яких 
конкретних рішень. Навіть у кулуа-
рах Верховної Ради не пам’ятають, 
чим закінчились гучні звинувачення 
членів комісії. Не дивлячись на те, 
що у звіті комісії, текст якого потра-
пив до преси, називаються десятки 
прізвищ та повідомляються деталі 
конкретних оборудок, до цього 
часу не відомо жодного випадку 
офіційного обвинувачення чи по-
рушення кримінальної справи.

Розпродавати весь час є що
А ось ще один факт щодо 

масштабів „надлишкового май-
на“ Збройних сил: через 10 років 
після завершення роботи слідчої 
комісії Верховної Ради виявилось, 
що Українська армія все ще має 
настільки багато непотрібної 
власності, що її продаж та утилі-
зація буде тривати ще 25-30 років! 
Про це у липні 2008 року заявив 
начальник Головного управління 
логістики – заступник командувача 
Сил підтримки ЗС генерал-лейте-
нант Володимир Хижий. При цьому, 
поскаржився він, попит на радян-
ське майно та техніку постійно 
зменшується, що веде до зниження 
їхньої вартості. „Наша головна 
проблема – відсутність механізму 
реалізації надлишкової техніки та 

майна. В той же час, ми щороку 
витрачаємо на утримання всього 
того, що нам не потрібно, 4,7 млн. 
грн.“, – підкреслив він. 

 Генерал Хижий дійсно назвав 
одну з головних передумов фор-
мування умов для корупції у сфері 
реалізації надлишкового майна 
– відсутність прозорого та чітко 
встановленого механізму вилучен-
ня майна з власності Міноборони 
та передачі іншим власникам. Це 
виглядає дивно, але після майже 20 
років незалежності такий механізм 
так і не був створений. Cаме це 
і є свідченням того, що корупція 
у цій сфері є. Більше того, виходить 
так, що корупція незмінно перема-
гає будь-які намагання військових 
чиновників навести лад.

Тільки за останні 5 років було 
впроваджено ряд різноспрямова-
них кроків, які не додали ефектив-
ності системі і ще більше заплутали 
ситуацію. Наприклад, у квітні 2006 
року за ініціативою міністра обо-
рони Анатолія Гриценка був ство-
рений Державний департамент 
надлишкового майна і земель, який 
повинен був займатися питаннями 
вилучення майна з власності МО 
та контролювати його подальше 
використання. А буквально за кіль-
ка днів до цього рішення Гриценко 
звільнив свого заступника В’яче-
слава Кредісова, який відповідав 

Армійський розпродаж
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Розслідування 
„справи Gripen“ 
відбувалось і в Чехії, 
однак навіть зізнання 
колишнього шефа 
чеської дипломатії 
Яна Кавана про те, 
що йому було відомо 
про хабарі у Чехії, не 
спричинилось ані до 
обвинувачення чеських 
політиків, ані до суду.
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якраз за реалізацію надлишкового 
майна. За інформацією з преси, 
Кредісов створив кілька корупцій-
них схем незаконного вилучення 
військових фондів, зокрема у Кри-
му, через ТОВ „Барконд“. Саме 
начебто за це Гриценко і позбавив 
його посади. Втім, жодна кримі-
нальна справа з цього приводу до 
логічного кінця доведена не була. 

Хто поборе 
„корупційного змія“?
Наступний міністр оборони 

Юрій Єхануров вирішив по-своє-
му владнати наболілу проблему, 
а тому ліквідував Держдепартамент 
надлишкового майна і земель та 
створив у липні 2008 р. державне 
спеціалізоване підприємство „Укр-
спецторг“ з подібними функціями. 
А вже у травні 2009 р. Головне 
контрольно-ревізійне управління 
звинуватило Єханурова у зловжи-
ваннях в організації харчування вій-
ськовослужбовців, порушеннях при 
закупівлі паливно-мастильних мате-
ріалів та незаконній передачі 53 зе-
мельних ділянок загальною площею 
266 га. В результаті це й призвело 
до відставки міністра оборони. 
І знову, жодне зі звинувачень не бу-
ло доведене. А Єхануров виступив 
з вимогою публічних вибачень з боку 
тодішнього прем’єр-міністра Юлії 
Тимошенко і назвав усі звинувачення 
„політичним замовленням“.

Зараз новому міністру оборони 
Михайлу Єжелю знову потрібно 

буде створювати свою систему. І на-
магатись побороти „корупційного 
змія“. Хоча недоброзичливці Михай-
ла Броніславовича можуть відразу 
виказати сумніви у його здатності 
до ефективних змін у цій сфері. Адже 
Леонід Кучма у 2003 році звільнив 
Михайла Єжеля зі звинуваченнями 
у реалізації за зниженими цінами 
кіпрській фірмі двох морських тан-
керів „Макіївка“ та „Керч“, а також 
рефрижераторного судна „Ялта“. 
Також його звинувачували у фрахту-
ванні суховантажного транспорту 
„Горловка“ для перевезення ман-
даринів з порту Батумі до України 
і заправлення його паливом з не-
доторканого запасу ВМС України. 
Однак у подальшому всі кримінальні 
справи були припинені.

Здається, новому міністру обо-
рони Єжелю дійсно випав зараз 
унікальний шанс довести, що всі 
ці звинувачення були надуманими. 
А зробити він це може, навівши, 
нарешті, порядок у сфері реаліза-
ції надлишкового майна ЗС. Адже 
ніхто не сумнівається в тому, що 
на ласі шматки землі й іншої інфра-
структури Міноборони у різних 
куточках України рясно ллються 
слинки у цілої армії охочих „біз-
несменів“. Чи зможе протистояти 
спокусі новий міністр? Побачимо 
це дуже скоро.

Михайло Самусь, заступник 
директора Центру досліджень, 

армії, конверсії та озброєнь, 
Прага

уже був у відставці, вирішив закупи-
ти чотири транспортні літаки іспан-
ського виробництва EADS-CASA 
295M за 3,5 млрд. чеських крон. 
Увесь процес купівлі знову органі-
зовував Мартін Бартак, до того ж, 
без оголошення конкурсу.

Офіційною причиною стало те, 
що CASA була згідна обміняти 
п’ять виведених з ладу армійських 
літаків чеського виробництва L-159 
за один літак EADS-CASA. За інші 
три транспортні літаки армія за-
платила би „лише“ 3,5 млрд. крон 
(135 млн. євро).

Однак відповідно до доступної 
інформації та торговельних контр-
актів виходить, що у дійсності 
вся закупівля обійдеться плат-
никам податків у суму мінімально 
7 млрд. крон, тобто 1,75 млрд. крон 

(68,6 млн. євро) за один літак, що 
є просто астрономічною сумою.

Кількома місяцями пізніше, 
у грудні 2009 року, міністр оборони 
Бартак підписав договір на суму 4,5 
млрд. чеських крон (176,4 млн. євро) 
з італійською фірмою „Iveco“ про 
постачання 120 броньовиків LMV 
– і знову без оголошення тендеру.

Міністерство відкидає застере-
ження про будь-яку непрозорість 
закупівель і твердить, що все в по-
рядку. Так само, як і у 2001–2004 
роках, коли велись сумнівні перего-
вори про закупівлю, а пізніше – про 
десятилітню оренду шведських 
літаків-винищувачів „Gripen“, що 
обійшлось чеській державі у майже 
20 млрд. крон (484,2 млн. євро).

Через цю угоду про літаки 
„Gri pen“ з Чехією і подібні угоди 

з Угорщиною, Саудівською Араві-
єю і Кенією свої посади втратили 
чільні представники британського 
збройового заводу „BAE Systems“, 
який разом зі шведським заводом 
„Saab Aerospace“ виробляє літаки 
„Gripen“. Британські органи зви-
нуватили високопосадовців „BAE 
Systems“ у хабарництві. 

Розслідування „справи Gripen“ 
відбувалось і в Чехії, однак навіть 
зізнання колишнього шефа чеської 
дипломатії Яна Кавана (яке задо-
кументувала прихована камера 
британського телебачення) про те, 
що йому було відомо про хабарі 
у Чехії, не спричинилось ані до об-
винувачення чеських політиків, ані 
до суду.

Т е к с т :  Ї р ж і  К о м і н е к ,  П р а г а

33

Ф
о

то
: У

Н
ІА

Н



34

н а  л а п у

„Політична та економічна стабі-
лізація України передбачає консти-
туційну реформу, укріплення влади 
закону, … встановлення соціальної 
ринкової економіки та боротьбу 
з корупцією“, – мовиться у резолю-
ції Європейського парламенту від 
25 лютого 2010 року щодо ситуації 
в Україні. Це не перша і, вочевидь, 
не остання резолюція, яка стосуєть-
ся України. Але ні Європарламент, 
ні Єврокомісія поки що нічого не 
можуть вдіяти саме з українською 
корупцією. За словами політолога 
Ігоря Лосєва, „корупція в Україні 
перетворилась на складову її полі-
тичної та економічної системи, без 
участі у корупційних схемах в Украї-
ні неможливий розвиток бізнесу та 
участь у політичних розкладах“.

„Друзям – усе. 
Іншим – закон“?
Прикладів безліч, їх наводять 

українські мас-медіа, щодня повідо-
мляючи користувачів своєї інформа-
ції про арешти чиновників у момент 
передачі хабара, про тіньові схеми 
відчуження у селян землі та розпаю-
вання величезних земельних масивів 
тощо. Також журналісти можуть роз-
повісти про те, як у режимі off records 
у кулуарах Верховної Ради та різних 
міських рад той чи інший бізнесмен 
чи депутат зізнавався, якого роз-
міру валізку з грошима віддав для 
того, аби зайняти нинішнє своє місце 
у парламенті чи в органах місцевої 
влади. Оператори телевізійних кана-
лів можуть показати чималу кількість 
відзнятих ними конфліктів (бійки, пе-
рекриті магістралі, криваві розбори) 
довкола незаконного продажу кому-
нальних земель у Києві чи будь-якому 
іншому місті України, що призводить 
до знищення історичних та архітек-
турних пам’яток (якщо „прихвачений“ 
шмат землі знаходиться у центрі) 
або ж примусового виселення горо-

дян (якщо руйнуються старі житлові 
будинки для розбудови на їхньому 
місці офісних чи торговельних цен-
трів). Народний депутат України, 
член тимчасової парламентської 
комісії з вивчення зловживань київ-
ською владою Кирило Куликов охоче 
розповідає журналістам про оці самі 
зловживання: „В історичному центрі 
Києва без належних громадських 
слухань та аукціонних торгів прода-
ється земельна ділянка. На ній може 
бути розташоване, наприклад, по-
сольство, або ж житловий будинок. 
Про торги широкій громадськості 
нічого не відомо, тож можна уявити 
шок мешканців будинку і кварталу, 
коли просто перед їхнім будинком 
ставиться паркан і здоровані у ка-
муфляжі або у спортивних костюмах 
починають командувати новоприбу-
лим будівельникам, що ламати і що 
будувати… Городяни кидаються до 
районних властей. Потім до міських 
– і з’ясовують, що за їхньої згоди (якої 
вони насправді не давали) сквер 
біля будинку „оновлюється“, на його 
території буде розміщено ресто-
ран з підземним паркінгом чи щось 
подібно розкішне… Це не просто 
порушення законів, це чистісінька 
корупція, оскільки ділянка землі 
продається або за хабар, або своїй 
людині – міський бюджет грошей не 
отримує, хоча можна уявити, скільки 
насправді коштує київська земля!“.

Земельна мафія
До речі, скандал із продажем 

земельних ділянок, на яких у Києві 
розташовані Посольства Чехії та 
Австрії, досі триває: чеські та ав-
стрійські дипломати так і не отрима-
ли пояснень, чому Київрада – ні сіло 
ні впало – проголосувала віддати 
на продаж ці ділянки землі, не поди-
вившись, що на них розташовано! 
„Отак потихеньку поміж своїми, по-
між потрібними людьми і розкрада-

ється земля. І уже київські корупційні 
схеми ми бачимо в Одесі, Харкові, 
Донецьку, Запоріжжі! А Крим?! Там 
незабаром не залишиться вільного 
квадратного сантиметра території 
поблизу моря, там теж поміж своїми 
поділено унікальні кримські землі, 
постраждали і Лівадійський парк, 
і Нікітський ботанічний сад, і ви-
ноградники, що на них вирощують 
спеціальні сорти винограду для ви-
норобства“, – бідкається народний 
депутат України Василь Кисельов, 
корінний кримчанин.

Академік Анатолій Гальчинський 
стверджує: „Корупція у земельних 
відносинах призвела до появи та 
укріплення так званої “земельної 
мафії”, серед її членів – представни-
ки усіх без винятку парламентських 
фракцій, плюс депутати обласних, 
місцевих і районних рад. Останні, 
до речі, знаючи інтерес до землі 
з боку багатих українців, часто самі 
започатковують корупційні схеми 
і процеси нелегального продажу 
землі на своїй території.

Друга мафія, яка процвітає 
в Україні – це та, яка виросла з ре-
кету 1990-х років, легалізувалась, 
утримує окремі партії і фракції 
у різних органах влади, має своїх 
людей в урядових інституціях тощо. 
Це вчорашній криміналітет, злодії 
у законі, класична американська 
мафія 1930-х років. Але якщо 
у США знайшлися сили, котрі спіль-
ними зусиллями, цілком легально, 
за законом придушили і побороли 
Аль Капоне і компанію – в Україні 
на сьогодні я таких сил не бачу. І не-
хай пробачать мені наші правоохо-
ронці та працівники прокуратури, 
які намагаються у більшості своїй 
працювати чесно – вони пасуть 
задніх у боротьбі з корупцією і на 
найвищому – державному – рівні, 
і на рівні вуличному…“.

Депутат Куликов вважає, що пра-

Корупційна механіка України
Головний виклик, перед яким опинились новий президент 
України та його команда – стабілізація політичної та економічної 
систем держави. При цьому варто зрозуміти, що стабілізація без 
викорінення корупції, неможлива de facto. Тому що є не стільки 
фактом, скільки фактором, ба навіть механізмом існування 
економічної і політичної систем країни.
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воохоронні органи в Україні спеці-
ально поставлені в такі умови, коли 
„треба виживати, про які вже успіхи 
у боротьбі з корупцією та злочинніс-
тю можна говорити!“.

„Суворий закон, але закон“
Політика, точніше політика укра-

їнська – це особливий світ, в якому 
співіснують або ж співпрацюють 
мафіозі та олігархи. Якщо, скажімо, 
на доброго товариша котрогось 
з народних обранців „наїхали“ 
бандити або й правоохоронці, 
обранець пожаліється на тих або 
тих колезі по парламенту чи по 
міській раді. Попросить: „Слухай, 
ти там зателефонуй, кому треба, 
у вашому районі, а я з тобою 
розрахуюсь, як належить!“. „Роз-
рахуватись“ можна по-різному: від 
лобіювання, на прохання колеги, 
певного законопроекту, виділення 
без аукціону земельної ділянки, і аж 
до винагороди у вигляді дорогого 
подарунку на Різдво, Великдень чи 
день народження. „Найпопулярні-
ше – це підтримка законопроекту, 
лобіювання на законодавчому рівні 
України або області (міста, району) 
тієї чи іншої галузі економіки, того чи 
іншого бізнесу тощо. Так, це коруп-
ція, і корупційні схеми охопили всі 
рівні політичного та економічного 
життя України, а от як їх позбутись? 
Конкретного рецепту у час кризи 
нема“, – констатує фінансист Олек-
сандр Савченко. За його словами, 
фінансова система України також 
потерпає від корупції, хоча коруп-
ційні схеми, корупційні механізми 
у банківсько-фінансовому секторі 
довести досить складно. Бо ж зако-
нодавство, яке регулює фінансову 
складову економіки України, досить 
заплутане, і у результаті невеликі 
за обсягом фінансування і креди-
тування банки ризикують втратити 
свої позиції на українському ринку. 
До того ж, як каже Савченко, „чинне 
законодавство України захищає 
потужні банки,  представлені на на-
шому ринку – серед них половина 
банків з іноземним капіталом, це 
фактично представництва цих іно-
земних банків в Україні. Вітчизняні 
ж банки особливих преференцій, 
у порівнянні з іноземними, не ма-
ють, от і доводиться ,крутитись‘“. 
„Крутитись“ доводиться і банкам, 
і їхнім клієнтам, адже криза сер-
йозно зачепила статки і перших, 
і других.

А законодавство, яке український 
парламент мав би ухвалювати за-

для подолання наслідків кризи, пар-
ламентарями ж часто блокується. 
Або ж закони ухвалюються у тому 
вигляді, в якому вигідно окремим 
фінансово-промисловим групам, як 
це було із законами  для підтримки 
металургії, вугільної галузі; при роз-
гляді змін до закону „Про тендерну 
діяльність“. За словами академіка 
Анатолія Гальчинського, „має місце 
,замилювання очей‘: на камеру або 
диктофон народні депутати охоче 
розповідатимуть про ухвалення 
того чи іншого закону через важли-
вість підтримати ту чи іншу економіч-
ну галузь – але, уважно прочитавши 
текст закону, ви розумієте: ідеться 
про підтримку і преференції тієї чи 
іншої бізнес-групи. І не лише у мене 
особисто, а й у багатьох економіс-
тів і правників складається вражен-

ня, що українське законодавство 
створюється для захисту інтересів 
певних фінансово-промислових (чи 
олігархічних) груп, що вже робить 
наше законодавство корупційним, 
і фактично монтує корупцію у за-
конодавство та економічну систему 
держави“.

„Хто не ризикує – 
той не п’є шампанське“
Цей вислів один із моїх колег-

журналістів повторює щоразу, як 
хтось з Генеральної прокуратури, 
Міністерства внутрішніх справ чи 
Контрольно-ревізійного управлін-
ня України оголошує про арешт 
чиновника чи бізнесмена у момент 
передачі хабара. Ну, взяли людину 
на гарячому. Посадили у камеру 

попереднього ув’язнення – і що 
з того?! За кілька днів чи тижнів 
обвинуваченого найчастіше від-
пускають під підписку про невиїзд, 
або ж узагалі звільняють через від-
сутність складу злочину… І ми так ні-
коли і не дізнаємось, яким чином і за 
які кошти прокуратура „розвалила“ 
справи по хабарництву мерів міст 
Вишневе і Ніжин; скільки коштувало 
депутатам Одеської обласної ради 
та парламенту Кримської Автономії 
„відмазати“ від покарання своїх 
дітей, які, перебуваючи у нетве-
резому стані, керували дорогими 
автівками і збили на смерть пере-
хожих. Наприклад, звинувачений 
у наїзді на пішохода колишній Київ-
ський міський голова, нині депутат 
Верховної Ради України Олександр 
Омельченко у камері жодного дня 
не відсидів – але купив будинок 
родині загиблого і надав фінансову 
допомогу родині збитого пішохода. 
Про „золоту молодь“ України за 
кермом можна писати кримінальні 
романи: п’ють – сідають за кермо 
вельми дорогих іноземних машин – 
збивають – втікають з місця дорож-
ньо-транспортної пригоди – батьки 
відкупляються. Кримінал, склад зло-
чину – присутні, покарання – зась! 
Замість покарання сидять у дорогих 
ресторанах, п’ють шампанське 
і взагалі радіють життю. Ну, так, 
збили якогось пацана – ну, з ким не 
трапляється…

„Вседозволеність, аморальність, 
відсутність контролю за діями влади 
і владоможців – джерело і меха-
нізм подальшого збільшення рівня 
корупції в Україні. Коли ви, щоб 
потрапити до лікаря й отримати 
адекватне вашій проблемі ліку-
вання, даруєте лікареві конвертик 
з грошима або коробку цукерок 
– ви включаєтесь у низову корупцій-
ну схему. Коли парламент ухвалює 
закон, яким корупція підтримується 
на державному рівні, а ви мовчите 
і не висловлюєте своєї негативної 
оцінки діям вищого законодавчого 
органу влади – ви підтримуєте ко-
рупцію на державному рівні. Доки 
суспільство не перестане апатично 
і байдужо спостерігати за коруп-
цією – боротися з нею неможливо“, 
– каже голова Громадського коміте-
ту захисту національних інтересів 
України Олексій Толкачов. А мені 
пригадується Ернст Гемінвей: „Бійся 
байдужих – за їхньої мовчазної зго-
ди у світі існують ненависть і зло…“.

Законодавство, яке 
український парламент 
мав би ухвалювати 
задля подолання 
наслідків кризи, 
парламентарями 
ж часто блокується. 
Або ж закони 
ухвалюються у тому 
вигляді, в якому вигідно 
окремим фінансово-
промисловим групам.

Т е к с т :  Б о г д а н а  К о с т ю к ,  К и ї в
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Новий уряд і ще 
невідомі нові лідери 

Новий український уряд – очевид-
но, що це уряд Віктора Януковича, 
а не Миколи Азарова. Адже біль-
шість міністрів, які в ньому присутні, 
були делеговані або за рекомен-
дацією, або за прямою вказівкою 
нового українського президента. Ось 
кілька прикладів: до останнього не 
було відоме ім’я міністра внутрішніх 
справ. Розглядалися три кандидату-
ри, у тому числі і Микола Джига – як 
найбільш реальна кандидатура. І тут 

Янукович, абсолютно несподівано, 
в останню мить своєю рукою вносить 
прізвище Анатолія Могильова. Або 
Олександр Кузьмук, який номінував-
ся на міністра оборони, до останньої 
хвилини був переконаний у своєму 
призначенні. Вже приймав квіти 
і вітання, а коли зайшов у зал і поба-
чив, що затвердили Михайла Єжеля, 
вийшов із залу аж зелений. З другого 
боку, Дмитро Табачник до останньої 
хвилини не знав, стане він міністром 

освіти і науки, чи ні. Як вважається, 
призначення Табачника та міністра 
оборони погодили з Москвою. Так 
само, як і кандидатуру Костянтина 
Грищенка – міністра закордонних 
справ.

Склад нового українського уряду 
вдвічі більший ніж в середньому 
в Європейському Союзі – 29 мініс-
трів, шість віце-прем’єрів і плану-
ється ще один (Петро Порошенко 
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як віце-прем’єр з євроінтеграції), 
причому в ньому немає жодної 
жінки – такого не було вже понад 
десятиріччя.

Абсолютна більшість міністрів 
представлена старими іменами 
з кабмінів Януковича. Все це люди 
передпенсійного віку або класичні 
бізнесмени, такі, як перший віце-
прем’єр Андрій Клюєв або віце-
прем’єр з питань Євро–2012 Борис 
Колесников. Сергій Тігіпко зараз 

ангажований для реформ, очевид-
но, його взяли на роль людини, яка 
буде говорити про незручні речі і 
проводити їх. Він, до речі, абсолют-
но без вагань і радо погодився на 
запропоновану посаду. Роль йому 
готують незавидну. Зрозуміло, що 
через нього будуть проводити непо-
пулярні рішення: скорочення пенсій, 
збільшення тарифів для населення 
з тим, щоб його через деякий час 
викинути, і тим самим позбавити по-

літичної перспективи. Адже соціаль-
ні обіцянки виконати не вдасться, це 
очевидно. Доведеться скорочувати 
витрати бюджету. А Янукович обіцяв 
п’ятирічні податкові канікули. Це теж 
не буде виконано. Звичайно, що очі-
кувати жодних структурних реформ, 
податкових реформ від цього уряду 
абсолютно не варто. Навпаки, для 
того, щоб виконати обіцянки, які бу-
ли роздані під час виборчої кампанії, 
доведеться збільшувати податковий 
тиск насамперед на малий і серед-
ній бізнес. Ну, а такі люди, як Сергій 
Тігіпко – це громовідвід. Але у Тігіпка 
свій розрахунок: він намагатиметься 
компенсувати витрати на перед-
виборчу кампанію. І розраховує 
вчасно піти у відставку. Найгірше те, 
що на питанні про євроатлантичну 
інтеграцію поки що можна ставити 
велику крапку. Принаймні новий 
прем’єр-міністр є палким прихильни-
ком вступу до Єдиного Економічного 
Простору разом із Росією, Білорус-
сю і Казахстаном. Хоча Янукович, 
зрештою, запевняє, що пріоритетом 
для України є інші речі. Але ж вступ 
України у ЄЕП прямо протирічить не 
лише концепції євроінтеграції, але 
й членству України в ВТО.

Партія регіонів наразі розрахо-
вує на те, що дострокових виборів 
до парламенту не буде. Очікувати 
на безкомпромісність Конституцій-
ного Суду не варто. КС ухвалить 
рішення, яке прописане в прези-
дентській адміністрації на Банковій. 
Це означає, що вони спробують 
скасувати дострокові вибори до 
ВР, винести рішення, як аналогічно 
було по Києву, щоб визнати вибори 
2007 року строковими і відповідно 
провести наступні вибори у 2012 
році. Янукович вже націлився на 
те, щоб скасувати місцеві вибори 
і провести їх 2012 року, а прези-
дентські – 2015-го. Тобто основна 
стратегія буде полягати у тому, 
щоб зцементувати цю коаліцію за 
рахунок перебіжчиків, а якщо по-
тенційні бізнесмени з того ж самого 
БЮТ і НУНС побачать, що виборів 
немає, очікувати нема чого, то відтік 
до коаліції збільшиться. І вони роз-
раховують отримати в перспективі 
конституційну більшість, за допо-
могою якої і будуть внесені зміни 
в Конституцію.

А опозиція? Стратегія буде такою, 
як за часів Кучми, – роздрібнити 
і маргіналізувати її. Вже є очевидні 
намагання Банківської зробити 
так звану офіційну та неофіційну 
опозицію. Призначивши офіційною 
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22 лютого „Небезпека загрожує 
незалежності України… Залишився 
один дієвий вихід – це об’єднання 
у Верховній Раді демократичних, 
державницьких сил, усіх мислячих де-
путатів НУНС, Блоку Литвина, БЮТ“, 
– заявила прем’єр Юлія Тимошенко.

24 лютого До Конституційного Суду 
надійшло подання щодо конституцій-
ності указу президента про присво-
єння Степану Бандері звання Героя 
України. Подання внесла Верховна 
Рада Автономної Республіки Крим.

25 лютого Віктор Ющенко, залиша-
ючи президентську посаду, передав 
новообраному главі держави Ві-
ктору Януковичу 38-сторінковий звіт 
про поточну економічну ситуацію 
в країні, прогнози її розвитку і клю-
чові рекомендації з виходу України 
з кризи. Ющенко очікує, що цього 
року пожвавлення відбудеться у всіх 
галузях економіки. Реальний ВВП 
і обсяг промислового виробництва 
виростуть на 3 % (останній – завдяки 
росту в металургії на 4,8 %). 

25 лютого Віктор Янукович офіційно 
вступив на посаду президента Укра-
їни. Перед цим Янукович склав при-
сягу на Пересопницькому Євангелію 
і скріпив її своїм підписом. Януковичу 
було вручено символи президент-
ської влади: печатку й булаву пре-
зидента України.

25 лютого Першим своїм указом 
новообраний президент пере-
йменував Секретаріат президента 
у Адміністрацію президента та при-
значив її головою регіонала Сергія 
Льовочкіна.

25 лютого Європарламент закріпив 
за Україною право на заявку на 
членство в Євросоюзі. Відповідний 
пункт міститься в резолюції, яку про-
голосували в Європарламенті. Цим 
же документом Європарламент 
звертається до ради ЄС надати 
Єврокомісії мандат для розробки 
дорожньої карти безвізового режи-
му для України. „Існуюча угода про 
спрощення візового режиму має 
бути переглянута з довгостроковою 
перспективою“, – йдеться в проекті 
документа.

26 лютого УПЦ (МП) чекає від 
президента Віктора Януковича за-
провадження релігійних предметів, 
інституту капеланів та повернення 
церковного майна. Про це йдеться 
у зверненні Священного синоду УПЦ 
(МП) до президента.

26 лютого Президент Віктор Яну-
кович створив Національний анти-
корупційний комітет. Цей комітет о
гл
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зручного для себе Арсенія Яценюка. 
А неофіційна, та, яку будуть маргіна-
лізувати, це буде БЮТ, це будуть за-
лишки „Нашої України“ і „Народної 
Самооборони“.

У Тимошенко наразі складна 
ситуація. Своїх бізнесменів вона 
поки що втримує загрозою достро-
кових парламентських виборів, але 
як тільки стане зрозуміло, що їх не 
буде, велика кількість бізнесменів 
(це може бути близько 25-30 осіб) 
швидко втече. Те саме стосується 
бізнесменів з „Нашої України“. 
І можемо згадати дуже невдалий 
приклад Наталії Вітренко, яка мала 
результат понад 10 % на виборах 
1999 року, але не маючи ресурсів, 
не маючи підтримки депутатів, ско-
тилася на маргінес. У Тимошенко 
справді велика дилема: їй потрібно 
здобути статус. Вона не є народним 
депутатом, зайти в парламент вона 
не може. В якій якості вона може се-
бе реалізувати? Вона намагається 

отримати статус лідера об’єднаної 
опозиції, але очевидно, що їй це не 
вдасться.

Очевидно, що більше третини 
українців, які підтримали інших кан-
дидатів, окрім Януковича і Тимошен-
ко у першому турі, це прогресивні 
виборці, вони втомилися від старих 
облич, їх кількість буде зростати. Це 
не тільки молоді виборці, це в основ-
ному малий і середній бізнес, до-
статньо активний прошарок. І це 
означає, що зараз активуються і бу-
дуть набувати більшого розвитку не 
політичні рухи, а акції типу „Протидія 
незаконним забудовам“, або люди, 
які захищатимуть інтереси захисту 
довкілля, які будуть відстоювати гро-
мадянські права і організації. Тобто 
відбувається процес розквіту поза-
урядових організацій. Їх лідери нові, 
поки що невідомі, але вони з’являть-
ся протягом двох-трьох років. 

Тарас Березовець, Київ

Список нового Кабміну, що склав присягу 
у Верховній Раді України 11 березня 2010 року:

Микола Азаров – прем’єр-міністр
Андрій Клюєв – перший віце-прем’єр
Володимир Семиноженко – віце-прем’єр з гуманітарних питань
Борис Колесніков – віце-прем’єр з Євро-2012
Володимир Сівкович – віце-прем’єр з силових питань
Віктор Слаута – віце-прем’єр з питань АПК
Сергій Тігіпко – віце-прем’єр з економічних питань
Віктор Тихонов – віце-прем’єр з питань регіональної політики
Анатолій Толстоухов – міністр Кабінету міністрів
Костянтин Грищенко – міністр МЗС
Анатолій Могильов – міністр внутрішніх справ
Михайло Єжель – міністр оборони
Василь Цушко – міністр економіки
Федір Ярошенко – міністр фінансів
Юрій Бойко – міністр палива та енергетики
Володимир Бойко – міністр охорони навколишнього природного 

середовища
Костянтин Єфименко – міністр транспорту та зв’язку
Дмитро Колесніков – міністр промислової політики
Михайло Кулиняк – міністр культури і туризму
Олександр Лавринович – міністр юстиції
Зиновій Митник – міністр охорони здоров’я
Василь Надрага – міністр праці і соціальної політики
Олександр Попов – міністр ЖКГ
Микола Присяжнюк – міністр аграрної політики
Равіль Сафіулін – міністр зі справ сім’ї, молоді і спорту
Дмитро Табачник – міністр освіти і науки
Вадим Яцуба – міністр регіонального розвитку та будівництва
Юрій Ященко – міністр вугільної промисловості
Нестор Шуфрич – міністр з питань надзвичайних ситуацій і захисту 

населення від наслідків ЧАЕС
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є консультативно-дорадчим органом 
при президенті.

1 березня Екс-бютівця Віктора Ло-
зинського затримано у Києві праців-
никами СБУ та Генпрокуратури.

1 березня Уряд придбав більше 
5,5 тисяч квартир для пільговиків. 
Про це заявила міністр соціальної 
політики Людмила Денисова, допо-
відаючи про заходи антикризової 
програми уряду. Квартири отрима-
ли родини, які стояли на черзі май-
же 30 років. Близько 35 % квартир 
отримали представники державних 
органів.

1 березня Фракція НУНС визначи-
лась щодо голосування за відставку 
прем’єр-міністра. „Ми повинні ви-
значитися, чи існує в нас коаліція, і як 
вихід із цієї ситуації – запропонувати 
прем’єр-міністру Юлії Тимошенко 
піти у відставку і висунути кандида-
туру прем’єра від нашої фракції“, 
– заявив лідер фракції Микола Мар-
тиненко. На посаду прем’єра від 
НУНС висувають Віктора Ющенка 
та Арсенія Яценюка.

2 березня „Екс-президент Віктор 
Ющенко був би непоганим прем’єр-
міністром, якби погодився обійняти 
цю посаду“, – заявила заступник 
глави Адміністрації президента Ган-
на Герман.

2 березня Президент Віктор Януко-
вич пообіцяв робити все для дійсної 
та ефективної інтеграції України 
в Євросоюз. „Я буду робити все для 
того, щоб євроінтеграція була не на 
словах, а на справах“, – заявив він 
в інтерв’ю Бі-Бі-Сі. На запитання, 
чи отримає Україна асоційоване 
членство і угоду про зону вільної 
торгівлі з Євросоюзом, а також без-
візовий режим, Янукович зазначив: 
„Ми домовились, що пройдемо цей 
шлях за рік“.

2 березня „Що стосується ціни на 
газ, вона повинна бути справедли-
вою для України. А в цілому, без-
умовно, це питання можна і треба 
розглядати у великому комплексі 
питань, які стосуються постачання 
газу. Це й питання створення газо-
транспортного консорціуму, це 
й доступ України до газових родо-
вищ російських і середньоазійських, 
це й участь України в будівництві 
нових газогонів, які, до речі, йдуть 
в обхід України“, – заявив пре-
зидент перед візитом до Москви. 
В свою чергу, керівник „Газпрому“ 
Олексій Міллер заявив, що „Газп-
ром“ влаштовують газові контракти, 
підписані минулого року з Украї-
ною. о
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Перший президент України Леонід 
Макарович Кравчук – досі активна 
персона української політики. Осо-
бистість непересічна, годі й казати. 
Переважна більшість його політичної 
кар’єри пройшла в апараті Комуніс-
тичної партії України, де він дійшов до 
посади Першого Секретаря, перей-
шовши згодом на бік незалежницько-
го табору. Дехто й сьогодні вважає це 
кон’юнктурним кроком, адже зміна 
у поглядах Леоніда Кравчука відбу-
лася наприкінці 1980-х, однак тоді 
ніхто не брався передбачити, як усе 
складеться.

В результаті Кравчук і майже вся 
Верховна Рада підтримують незалеж-
ність України і через кілька місяців він 
стає президентом незалежної держа-
ви. Разом із керманичами Білорусі та 
Росії Леонід Кравчук розпускає СРСР.

Період захоплення незалежністю 
тривав недовго, розпочалися серйоз-
ні проблеми. Кравчука звинувачували 
у провалі трансформаційних реформ 
у перші роки незалежності. Однак та-
кий підхід є занадто спрощеним. Коли 
у 1994 році він програв дострокові 
президентські вибори, демократич-
ним шляхом передав владу своєму 
наступнику. Погодьтеся, це доволі 
нестандартна поведінка на постра-
дянському просторі не лише тоді, але 
навіть тепер. Тим часом Кравчук не 
відмовляється від політики, вступаючи 
до СДПУ(о), і йде в депутати. Нага-
даємо, що і саму партію, і її голову 
нещадно критикували. Першому пре-
зиденту доводиться захищати Віктора 
Медведчука. У 2006 році Кравчук 
представляє блок „Не ТАК!“, який ви-
ступає, між іншим, проти НАТО, хоча 
раніше сам Леонід Макарович був 
прихильником Альянсу. Зрештою, він 

і досі прихильник цієї організації. На 
його думку, кожен має право на зміну 
поглядів та постійне навчання.

Пане президенте, президентські вибо-
ри в Україні позаду. Яке ваше вражен-
ня від нової влади?
Тепер можна оцінити лише склад 
уряду, декларації і таке інше. А всю 
роботу можна буде оцінити згодом. 
Щодо складу, я відзначив би як пози-
тивне те, що майже всі – люди досвід-
чені. Тобто там майже немає людей, 

Леонід Кравчук: 
„Доки не 
перестанемо думати 
тоталітарними 
формулами, 
не будемо сучасними 
людьми“
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2 березня Голова Верховної Ради 
Володимир Литвин оголосив про 
відсутність демократичної коаліції 
в парламенті. „Станом на сьогодні 
в апарат не подані документи фрак-
цій, що у грудні 2008 року сфор-
мували коаліцію, які б підтвердили 
існування в неї передбаченої консти-
туцією кількості голосів“, – повідомив 
спікер.

2 березня В найближчі три роки Єв-
росоюз планує надати Україні 470 
мільйонів євро. За цим показником 
Україна є другою в Європі. Фінансу-
вання буде виділено для посилення 
політичної співпраці і для економіч-
ної інтеграції між ЄС і його сусідами. 
У цілому за ці три роки обіцяють 
виділити понад 5,7 млрд. євро.

3 березня Верховна Рада відправила 
уряд Юлії Тимошенко у відставку. За 
резолюцію недовіри уряду проголо-
сувало 243 депутати. Зокрема, за 
відставку голосували 172 депутати 
від Партії регіонів, 7 – від БЮТ, 15 
– від НУНС, 27 комуністів, 19 – від 
Блоку Литвина. Юлія Тимошенко 
оголосила про перехід в опозицію.

3 березня Прем’єр Юлія Тимошенко 
звинувачує команду Віктора Януко-
вича в захопленні підприємств тита-
нової галузі. „Тільки за останні 3-4 
дні на чолі з Януковичем СБУ і ГПУ 
захопила те, що було повернуто 
державі нашим урядом – титанову 
галузь. Вони зобов’язали Фонд 
держмайна забрати в держави 
титанову галузь і віддати правій руці 
Януковича – пану Фірташу“, – за-
явила вона.

3 березня Президент Віктор Януко-
вич обговорив з лідерами парла-
ментських фракцій варіанти розвитку 
подій у парламенті. Перший варіант 
– це коаліція більшості, другий варі-
ант – це, можливо, коаліція Партії 
регіонів і „Нашої України“, третій 
варіант – це вибори.

4 березня Депутати Львівської та 
Тернопільської облрад просять 
Європарламент переглянути пункт 
резолюції щодо України, який стосу-
ється Степана Бандери. У зверненні 
заявляється, що рекомендація ЄП 
скасувати присвоєння звання Героя 
України Бандері „не має жодного 
історичного і правового підґрунтя та 
базується на наклепі про так звану 
“співпрацю” ОУН з нацистською 
Німеччиною, яким свого часу ко-
муністична пропаганда таврувала 
український національно-визвольний 
рух часів Другої світової війни“.

4 березня Верховна Рада внесла 
в першому читанні зміни до регла-о
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які б не працювали у державній сис-
темі або які є, скажімо, випадковими. 
І це добре. Також непогано те, що 
в уряді присутні представники майже 
всіх політичних сил коаліції. Тобто не 
одні „регіони“ (хоча перевага „регіо-
нів“ там є). Уряд і не старий, і не мо-
лодий, середнього віку. Це означає, 
що у кожного із членів уряду є запас 
міцності на тривалу роботу. Тобто 
і сили, і можливості, і професіоналізм. 
Це важливо.

Які, на мою думку, недоліки складу?
По-перше, погано, що немає жодної 
жінки в уряді, все ж таки в Україні 56 % 
жінок і тільки 44 % чоловіків. Друге, 
дуже велика перевага в уряді саме 
представників однієї партії. І очеви-
дним є те, що всі вони є найближчим 
оточенням президента. Можливо, 
в перспективі це принесе схильність 
до одноосібного керівництва. Зараз 
це для України, я вважаю, є не дуже 
прийнятним.

Наступне: є в уряді люди одіозні, які 
не повинні там бути, ну, скажімо, мі-
ністр внутрішніх справ (Анатолій Мо-
гильов), міністр освіти і науки (Дмитро 
Табачник). Уже тепер навколо цих 
людей ідуть серйозні дискусії, велика 
кількість українців (в різних регіонах, 
до речі) оцінює їх негативно. Прези-
дентові не потрібно було створювати 
таку ситуацію для себе. Я не думаю, 
що через одну особу в уряді (навіть 
якщо у президента чи когось іншого 
перед нею особливі зобов’язання) 
потрібно ставити під напругу ситуа-
цію в країні і президентові себе під-
ставляти під різні дискусії. Тому що за-
раз президент не може у суспільстві 
ставити завдання об’єднати Україну 
(а він це декларував і в інавгураційній 
промові), якщо він свідомо призначає 
на таку посаду одіозну фігуру.

Я теж не дуже розумію, можли-
во, серйозних глибоких системних 
економічних реформ, які береться 
здійснювати Тігіпко, оскільки його 
люди або економічний блок дуже 
різнобарвний за своїми поглядами. 
Далі, той же Василь Цушко (міністр 
економіки). Непоганий організатор, 
але він ніякого стосунку до макро-
економіки не має. А реформи – за-
вжди макроекономічні справи, а не 
господарсько-управлінські. Тобто тут 
багато речей, які можна було б пла-
нувати більш ефективно. Але знову ж 
таки кажу, нам треба дочекатися яко-
гось часу, хоча б сто днів, щоб можна 
було сказати: професійний уряд чи 
непрофесійний, здатний проводити 
реформи чи нездатний, здатний ви-

конувати програму президента чи 
нездатний.

В певний момент ви підтримали Юлію 
Тимошенко як кандидата у президенти 
України. Звідки такий вибір?
Я перед президентськими виборами 
дуже серйозно вивчав усіх канди-
датів. Я вивчав усі аспекти кожного 
кандидата як політика, людини, ме-

Hам треба дочекатися 
якогось часу, хоча б сто 
днів, щоб можна було 
сказати: професійний 
уряд чи непрофесійний, 
здатний проводити 
реформи чи нездатний, 
здатний виконувати 
програму президента 
чи нездатний.
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менту, які дозволяють формувати 
коаліцію з окремих депутатів. За 
відповідні зміни проголосували 229 
депутатів. Водночас, представники 
БЮТ і частина НУНС назвали ці 
зміни незаконними і порушенням 
Конституції, оскільки згідно з Основ-
ним законом коаліцію формують 
лише фракції. За зміни регламенту, 
окрім фракцій Партії регіонів, Блоку 
Литвина і Компартії, проголосували 
4 бютівця, 2 нашоукраїнці та 4 по-
зафракційних. Фракція БЮТ планує 
оскаржити у Вищому адміністра-
тивному та Конституційному Суді 
України зміни до регламенту Верхо-
вної Ради.

4 березня Президент Віктор Януко-
вич заявляє, що Україна готова до 
євроінтеграції настільки, наскільки 
готова до цього сама Європа. „Ми 
реалісти, ми розуміємо, що нам 
потрібно провести реформи, нам 
потрібно гармонізувати законо-
давство, технічні стандарти, питань 
– тьма-тьмуща“, – сказав президент. 
„Хто може сьогодні сказати, коли 
Україна буде в Європі? Але ми, крок 
за кроком, будемо інтегруватися“, 
– додав президент. 

4 березня Українці вважають Вікто-
ра Януковича та Юлію Тимошенко 
кращими прем’єрами в історії не-
залежної України. Про це свідчать 
результати опитування, проведеного 
Центром ім. Разумкова. На питання, 
хто краще справлявся з обов’язками 
керівника уряду за роки незалеж-
ності, понад чверть респондентів 
(28,5 %) вказали Януковича, а кожен 
п’ятий (20,6 %) – Тимошенко. Віктора 
Ющенка кращим назвали 5,8 %.

4 березня Президент Віктор Януко-
вич заявив, що питання про вступ 
України в НАТО не стоїть. „Ті відно-
сини, які є в України з НАТО, є дост-
атніми, руйнувати їх ми не збираємо-
ся“, – зазначив він.

5 березня Перебуваючи у Москві 
президент Віктор Янукович обіцяє 
не відкладати прийняття законів для 
захисту прав російськомовного на-
селення в Україні. 

5 березня Президент Віктор Януко-
вич обіцяє до Дня Перемоги скасу-
вати укази про присвоєння Степану 
Бандері і Роману Шухевичу звань 
Героя України. Про це він сказав на 
спільній з президентом Росії Дми-
тром Медведєвим прес-конференції 
в Кремлі.

6 березня В прямому ефірі одного із 
каналів Юлія Тимошенко заявила, що 
фракцію НУНС „філігранно опусти-
ли“. „Коли вони вже зібрали 27 підпи- о
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неджера і зробив акцент на Юлію 
Тимошенко, тому що вона показала 
свої можливості у період економічної 
кризи.

Передвиборча кампанія й зараз 
продовжується, „регіони“ продовжу-
ють відчувати себе як під час виборів, 
а не після, тому дуже часто їхня рито-
рика, приклади, економічний аналіз, 
аналіз цифровий ще несуть на собі 
відтінок передвиборчого минулого, 
де є популізм, критика, агресія. Ма-
ючи в цьому певний досвід, я дійшов 
висновку, що в даному випадку Тим-
ошенко показала себе дуже сильним 
політиком, попри страшенно погані 
відносини з діючим президентом 
Ющенком. Вона впоралася в цілому 
з цією колосальною проблемою 
– економічною кризою у важких по-
літичних організаційних умовах. Це 
по-перше.

По-друге, вона є, на відміну від 
інших, яскравим політиком. Це також 
важливо для політика. Вона була 
прийнята і тепер непогано прийма-
ється в Європі. Це також на мене 

вплинуло позитивно. І зваживши все, 
я побачив її центристські погляди. 
Тому що Ющенко мав скоріше наці-
онал-патріотичні погляди, і вони були 
спрямовані десь на захід України. 
Янукович має погляди більш спокійні, 
не такі емоційні, але він спрямований 
в основному на схід України і робить 
акценти на стосунки з Росією. Я також 
прихильник добрих взаємин із Росією, 
але не можу сказати, що готовий за-
мінити стосунки з Росією на стосунки 
з Європою. Ні! Тимошенко в цьому 
плані балансує. Ющенко мав пе-
рекоси на Захід, а Янукович – на 
Схід. А тут, враховуючи особливість 
України, думаю, Тимошенко якраз 
віддзеркалювала цю точку зору. 
Вона не втручалася у проблеми, які 
не були притаманні владі. (Скажімо, 
проблема церкви. Це не проблема 
влади, а конфесій, людей, канонів. Це 
їх життя, їх конституція, крім того, що 
вони громадяни і виконують закони 
України – я маю на увазі священиків 
і віруючих). Ось тому я і взявся підтри-
мувати Тимошенко.
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сів, щоб входити в коаліцію з Партією 
регіонів, – до речі, там підпис брата 
Ющенка Петра, підпис Яценюка, 
підпис Балоги і його команди, підпис 
Костенка і його команди, – їм сказали 
“до побачення”, у нас є продажне 
м’ясо, ми без вас обійдемося“, – за-
значила лідер БЮТ.

9 березня Президент Віктор Яну-
кович заявляє, що українська мова 
буде єдиною державною мовою.

9 березня На віче біля пам’ятника 
Тарасу Шевченку в Києві Юлію 
Тимошенко було обрано лідером 
об’єднаної опозиції.

9 березня Президент Віктор Яну-
кович запросив до себе Арсенія 
Яценюка та Сергія Тігіпка для про-
ведення переговорів про співпрацю 
в майбутньому уряді. Янукович за-
значив, що дострокові вибори – „це 
велика втрата часу і ресурсів дер-
жави“. Після переговорів Яценюк 
заявив, що йому запропонували 
високу посаду, однак він відмовився 
і оголосив про перехід в опозицію. 

10 березня Генпрокуратура закрила 
кримінальну справу стосовно екс-мі-
ністра внутрішніх справ Василя Цуш-
ка „за відсутністю складу злочину“. 
Як відомо, Цушко проходив у справі 
про захоплення Генпрокуратури у 
травні 2007 року за участю служби 
Держохорони.

10 березня Угорська компанія Фір-
таша „Emfesz Kft“ відкликала позов 
до „Нафтогазу“, в якому вимагала 
відшкодування збитків на 30 млн. 
доларів за неподачу українським 
держхолдингом природного газу на 
початку січня 2009 року.

11 березня У новому щорічному 
списку найбагатших людей світу, 
який укладає американський журнал 
„Forbes“, – 5 українських мільяр-
дерів. З них найбагатшим названо 
депутата-регіонала Рината Ахме-
това – він у свої 43 роки посідає 
148 місце зі статком у 5,2 млрд. дол. 
Віктор Пінчук накопичив 3,1 млрд. 
дол. (при 2,6 рік тому), однак посідає 
тепер 307 позицію проти минулоріч-
ної 246-ої. У Ігоря Коломойського 
тепер 2 млрд., а не 1,2 як раніше, 
місце 488 замість 601. Геннадій 
Боголюбов додав за рік 0,6 млрд. 
капіталу (до 1,7 млрд.) і 55 рядків у 
рейтингу – тепер він на 582 позиції. 
Костянтин Жеваго зі статком у 1,2 
млрд. у свої 36 років посідає 828 
рядок у списку, тоді як у торішньому 
рейтингу він не значився.

11 березня В парламенті оголо-
шено про створення нової коаліції. о
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Наступного року Україні виповниться 
двадцять років, не так вже й мало для 
незалежності. Які найбільші її успіхи та 
помилки?
Вперше в історії Україна як держава 
існує двадцять років. Такого не було. 
Можна говорити, що не всі живуть 
багато, не скрізь демократія, є коруп-
ція, проблеми взаємовідносин влади 
і громадян, є проблеми з громадян-
ським суспільством, багато великих 
і серйозних проблем. Але, попри 
все, Україна відбулася, і Україна як 
держава існує в світі. І уже сьогодні 
Європа слідкує, як ідуть президентські 
вибори в Україні, дуже уважно. Євро-
па бачить, що без України справжню 
повну картину в Європі намалювати 
неможливо. І це важливо для нас, 
щоб ми відчули себе суб’єктом між-
народного європейського права, 
суб’єктом міжнародної політики і тих 
відносин, які сьогодні складаються 
в Європі, і тих рішень, які приймають-
ся у світі. Це для мене знакове явище.

Що не відбулося? Не відбулося 
найголовніше з точки зору простої 
людини. Людина ще не захищена 
у правовому плані, не може скорис-
татися демократичними свободами, 
тому що є чинники, які заважають. 
І людина не може використати 
свої таланти на повну силу, як це 
є в демократичному суспільстві. Вона 
знаходиться під тиском матеріальних 
правових відносин, які тиснуть на 
неї. І це, звичайно, є дуже важливим 
негативом.

А ваше президентство? З якими най-
більшими проблемами, внутрішніми та 
зовнішніми, вам довелось зіткнутися?
Там не було жодної дії, яка б не була 
проблемною. Нам довелося не вдо-
сконалювати, – перед чим стоїть ни-
нішня влада, – а творити нове! Нові 
збройні сили, нову правову систему, 
нову владу, нові взаємини у суспіль-
стві, розпочати економічні реформи, 
розпочати духовні зміни і перетворе-
ння. Вийти у світ і стати в число країн, 
які вже йдуть до Європи, до нового 
світу, до ОБСЄ, інших структур. 
Творилися перші контакти з НАТО, 
Радою Європи, Євросоюзом. Власне 
кажучи, треба було починати з нуля. 
І попри все, ми, допускаючи різні по-
милки (це цілком зрозуміло), не допус-
тили серйозних глибоких помилок, які 
викликали б конфлікти, конфронтацію 
певних політичних сил, настільки сер-
йозних, щоб могла пролитися кров. 
Працювали всі схеми державного 
управління і, на мою думку, це був 
дуже важливий для нас крок, врахо-

вуючи минуле, з якого ми вийшли. Ми 
жили зовсім в іншій системі і в інших 
координатах цінностей. І управлінські 
уявлення були зовсім інші, які нічого 
спільного з тим, що ми взялися ро-
бити, не мали. Це вимагало від нас 
дуже великих зусиль, відбувалося 
певне навчання по ходу, оскільки ми 
ніде до цього не діяли в такий спосіб. 
Тому це було одночасно будівництво 
держави і навчання цьому будівни-
цтву, і творення на демократичній 
основі законів, підвалин управління 
новою державою. Це було все разом 
– і негативи, і позитиви. І те, що ми, 
попри особливості України, маємо 
історію вже двадцять років, це важли-
ва заслуга, в тому числі команди, яку 
я очолював у 1990-х роках.

Плануючи зустріч з Єльциним та Шуш-
кевичем у 1991 році, ви знали, що 
доведеться перегорнути історичну сто-
рінку під назвою Радянський Союз?
Деталей ми не знали. Але під час 
обговорення проблем Радянського 
Союзу в Новоогарьово, ми спілку-
валися довго. У залі, на території 
(бо там була велика територія) – ми 
ходили і проводили дискусії, ми знали, 
що проблема виникне. Але відверто 
скажу, ми не думали, що вона так 
швидко розв’яжеться. Ми думали, що 
будуть етапи, зустрічі з Горбачовим. 
Але казати, що ми діяли з закритими 
очима, теж не можна. Хоч і швидко, 
але нам треба було шукати і при-
ймати рішення. Рішення про лікві-
дацію ядерного арсеналу України 
тоді чимало критикувалося різними 
політичними силами. Навіть сьогодні 
час від часу лунають думки щодо його 
відновлення.

Це нормально, що люди вислов-
люють думки: як зварити борщ, м’ясо, 
вареники. Але коли висловлюються 
думки з питань, якими людина зо-
всім не володіє, а робить вигляд, що 
говорить професійно, це погано. Не 
всі, скажімо, розуміються в такому 
делікатному питанні, як ядерна зброя, 
в особливостях цієї зброї, процесу 
ліквідації, утворення, виробництва. 
Я відчуваю, розуміє такі речі чи ні 
людина, яка говорить про ядерну 
зброю і амбіційно заявляє, що нам 
було б краще мати її. Може, й було б 
краще, якби ми її виробляли. Але це 
була чужа зброя на нашій території, 
ми не можемо її виробляти, обслуго-
вувати, й таке інше. Тому ці розмови 
часто викликають у мене посмішку. 
І я дивлюсь на цих людей: ну що ж, 
говори, я ж не можу закрити комусь 
рота. Але час показав і покаже ще 
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До коаліції увійшли 235 депутатів, 
зокрема депутати фракцій Партії 
регіонів, КПУ та блоку Литвина, 
а також 4 позафракційні, 7 бютівців 
та 6 нашоукраїнців.

11 березня Президент Віктор Януко-
вич вніс подання про призначення 
на посаду прем’єр-міністра Миколу 
Азарова. Також Янукович вніс по-
дання про призначення міністром 
закордонних справ Костянтина 
Грищенка, який був послом у Москві, 
а міністром оборони – Михайла 
Єжеля. Крім того, президент вніс по-
дання про звільнення з посади голо-
ви СБУ Валентина Наливайченка та 
призначення на цю посаду Валерія 
Хорошковського. Хорошковський 
– відомий мільйонер, який має ваго-
мий вплив на провідний телеканал 
„Інтер“, а також добрі стосунки 
з власником „Росукренерго“ Дмит-
ром Фірташем.

11 березня Верховна Рада призна-
чила Миколу Азарова на посаду 
прем’єра. За це рішення проголо-
сувало 242 депутати. 240 депутатів 
проголосували за новий склад 
Кабінету Міністрів. Так, першим віце-
прем’єром у новому уряді став регі-
онал Андрій Клюєв. Віце-прем’єром 
з гуманітарних питань став Володи-
мир Семиноженко, віце-прем’єром 
з Євро–2012 – Борис Колесніков, 
віце-прем’єром з силових питань 
призначено Володимира Сівковича. 
Сергій Тігіпко обійняв посаду ві-
це-прем’єра з економічних питань. 
Найбільш одіозними міністрами 
стали екс-директор НАК „Нафтогаз“ 
Юрій Бойко, який є бізнес-партне-
ром Фірташа, відомий українофоб 
Дмитро Табачник став міністром 
освіти, екс-голова МВС Василь Цуш-
ко очолив Міністерство економіки, 
міністром внутрішніх справ став 
Анатолій Могильов, а МНС очолив 
Нестор Шуфрич. У новому укра-
їнському уряді найбільша кількість 
міністрів у Європі – 29. Жодної жінки 
в новому уряді немає.

11 березня Лідер БЮТ Юлія Тимо-
шенко заявила, що в Україну „по-
вертається азаровщина“. „Ви дуже 
добре пам’ятаєте, з чим це було 
пов’язано: з мегакорупцією, роз-
краданням стратегічної державної 
власності, пригнобленням малого 
і середнього бізнесу, з руйнаці-
єю стратегії розвитку держави“, 
– зазначила вона. „Ніяких реформ 
я щось не пригадую, які відбува-
лися під час азаровщини, – тільки 
нищення економіки держави“, – на-
голосила екс-прем’єр. Тимошенко 
також заявила, що новопризначений 
уряд „повністю складений з олігархів 
нашої держави“. „Вся олігархія пред- о
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більше, що іншого варіанту у нас не 
існувало.

Я хотів би повернутись до стосунків 
з Росією…
Я говорив і говорю, що без нормаль-
них стосунків з Росією Україні буде 
важно будувати своє повнокровне 
політичне, економічне і духовне 
життя. Важко і складно. Але які ма-
ють бути ці стосунки? Партнерські, 
добросусідські і рівноправні. Це три 
складові, які обов’язково потрібні. 
Бажано мати дружні відносини не 
лише з Росією, але з усіма своїми 
сусідами. Це абсолютно нормально. 
Але ті, хто каже, що можна, скажімо, 
замінити відносини з Росією на від-
носини з Європою, помиляється. Не 
можна і не треба. Взаємини мають 

доповнюватися. А Україні в центрі 
уваги слід поставити свої корінні 
стратегічні інтереси. Як їх реалізува-
ти? Це мистецтво політиків. У цьому 
Ющенко помилявся дуже серйозно.

Однак у російсько-українських вза-
єминах є чимало проблем, наприклад, 
питання Чорноморського флоту…
Я це питання навіть не ставлю на по-
рядок денний. У Конституцію України 
було занесено, що Чорноморський 
флот знаходиться на території Украї-
ни до 2017 року. І переглядати його 
ані президент, ані уряд не може. Це 
питання може бути вирішене лише 
через переговори, поступово, крок 
за кроком – і тоді, можливо, сторони 
прийдуть до взаємної згоди і приймуть 
якийсь інший документ, я не знаю, 
який. Але просто так вести розмову, – 
залишати чи не залишати Чорномор-
ський Флот, – це несерйозно, ніхто 
нікому не дав права. Суспільство не 
дало право жодному керівникові – ні 
Ющенку, ні Кучмі, ні Януковичу – ста-
вити серйозно питання про ЧФ для 
зміни документу! Це неможливо. Він 
прийнятий і за всіма міжнародними 
принципами має виконуватися. Росія 
не може сказати: „Я не буду викону-
вати його“. Тоді це предмет для роз-

гляду у міжнародному суді. Я вважаю, 
це питання не слід загострювати, 
його слід вивчати, реалізувати.

Кілька років тому ви написали книгу 
спогадів „Маємо те, що маємо“. Мене 
зацікавило і по-своєму вразило, що 
ви зізналися, що кожного дня вам до-
водиться вести боротьбу з частинкою 
радянського минулого. Ця боротьба 
продовжується?

Звичайно. Це, мабуть, все життя 
продовжуватиметься. Дуже сміливе 
зізнання, на яке мало хто наважиться. 
Чимало хто каже, що він демократ. 
Але коли чуєш, як він звертається до 
іншого і каже: „Роби так, як я сказав“, 
– це вже не демократ. Демократ ска-
же: „Роби так, як велить закон, як за-
писано у певній статті, як визначають 

демократичні засади“. Тобто, доки ми 
не перестанемо думати тоталітарни-
ми формулами, думати директивами, 
ми не будемо сучасними людьми. 
Навіть молоді люди, які, здається, 
недавно закінчили вузи, а беруть на 
себе більшовицько-тоталітарні фор-
мули у своїх діях і своїх рішеннях. Тому 
потрібний тривалий час для людини, 
щоб вона у сім’ї, у своєму оточенні 
ставала по-справжньому новою 
людиною. І я щиро сказав, що часто 
я сам себе ловлю на думці, коли при-
ймаю рішення: я ще приймаю його 
тими думками, які були двадцять років 
назад, а їх треба забути.

Пане президенте, перед якими най-
важливішими викликами стоїть Укра-
їна?

Найбільший – це подолання 
економічної кризи. Ми знаємо, що 
є багато проблем, але поки життя 
людей не стане комфортним еконо-
мічно, і (другий виклик) – поки ми не 
збудуємо демократичні форми життя 
і управління, не запровадимо їх через 
закони, через різні громадянські сус-
пільні важелі – Україна не стане ані 
багатою, ані демократичною.

Розмовляв Петро Андрусечко, Київ

Ющенко мав скоріше націонал-патріотичні 
погляди, і вони були спрямовані десь на 
захід України. Янукович має погляди більш 
спокійні, не такі емоційні, але він спрямований 
в основному на схід України і робить акценти 
на стосунки з Росією.
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ставлена в уряді або безпосередньо 
лідерами кланів, або їхніми ставле-
никами“, – сказала лідер БЮТ.

12 березня Сергій Тігіпко звернув 
увагу на те, що в Україні вперше за 
останні роки сформувалася кон-
фігурація влади, за якої президент, 
прем’єр і коаліція представляють 
одну команду. „Водночас, люди, які 
голосували за мене, голосували за 
реформи. Для мене робота в уряді 
є політичним ризиком. Якщо будуть 
реформи – я виграю, не будуть 
– я програю“, – заявив Тігіпко.

13 березня В Україні провели уні-
кальну операцію на серці дитини, 
якій попередньо була транспланто-
вана нирка від матері. На момент 
госпіталізації хлопчику виповнився 
1 рік 2 місяці. У світі існує незначний 
досвід успішного хірургічного ліку-
вання інфекційного ендокардиту та 
його ускладнень у дітей. Інфекційний 
ендокардит ще досить недавно ліку-
вався лише терапевтичним шляхом. 
Пацієнт отримував потужні анти-
біотики, проте лікування часто-густо 
ускладнювалося запаленням клапа-
нів серця, серцевою недостатністю 
та закінчувалося смертю. Відтоді 
в Інституті серцево-судинної хірургії 
ім. М. М. Амосова почали розро-
бляти методи хірургічного лікування 
бактеріальних ендокардитів.

13 березня МВФ заявив, що готовий 
підтримати зусилля України, спрямо-
вані на зростання економіки.

15 березня Новий літак АН-158 
підніметься в небо під час параду 
перемоги 9 травня, заявив глава 
ради директорів ВАТ „Мотор Січ“, 
регіонал В’ячеслав Богуслаєв.

15 березня Віктор Янукович дав 
уряду тридцять днів для підготовки 
Держбюджету-2010.

15 березня Віце-прем’єр Сергій 
Тігіпко знайшов у бюджеті дірку в 40 
мільярдів. У зв’язку з цим він прогно-
зує підвищення цін на газ для на-
селення. Після цього, на його думку, 
слід швидко реформувати податкове 
законодавство з метою ввести жор-
стке адміністрування збору податків, 
запобігти всім можливим схемам 
ухилення, а також зловживання 
з боку чиновників, водночас провес-
ти податкову амністію.

15 березня Сергій Тігіпко вважає 
прем’єра Миколу Азарова „хо-
рошим адміністратором“, але не 
реформатором. „Якщо до влади 
прийде прем’єр вчорашнього дня 
і з ним такі ж міністри, то які закони 
не були б написані, ці люди знайдуть о
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Криза в Україні почалася доволі 
раптово, хоча про дисбаланси говори-
ли за певний час до її початку. Перша 
половина 2008 року запам’яталася 
суттєвим зростанням як доходів так 
і видатків, стрімким розвитком банків-
ської системи та галопуючою інфляці-
єю. Проблем з поверненням кредитів 
банки не боялися...

У травні 2008-го індекс споживчих 
цін (найчастіше вживане мірило інфля-
ції) сягнув понад 30%. Незважаючи на 
таку інфляцію, реальні доходи не лише 
не скорочувалися, а навпаки – зрос-
тали. До того ж, темпами іноді до 20 % 
росту. Частково це пояснювалося 
зовнішнім попитом на основні това-
ри українського експорту – метали, 
хімію, продукцію машинобудування. 
Світові ціни на ці товари шалено 
росли разом із цінами на нафту та 
інші ресурси. Важливим також був 
приток іноземного капіталу в Україну, 
особливо в банківську сферу. Банки 
боролися за клієнтів, вважаючи, що 
зараз головним є застовпити ту чи 
іншу нішу на ринку, навіть якщо це 
збитково. Проблем з поверненням 
кредитів банки не боялися – впро-
довж трьох докризових років сума 
виданих населенню кредитів подво-
ювалася щороку.

Все змінилося майже миттєво 
у ІІ півріччі 2008 року. Вже у серпні 
металургійні заводи не могли зна-
йти клієнтів і працювали на склад. Те 
саме стосувалося і інших експортерів. 
Водночас, імпорт споживчих товарів, 
зокрема автомобілів та побутової 
техніки залишався значним. Зупинка 
притоку капіталів на всі ринки, що 
розвиваються, зокрема і український, 
призвела до суттєвого розриву між 
обсягами валюти, що надходять та 
що витрачаються. Це, у свою чергу, 
сприяло стрімкій девальвації.

Тож криза одночасно вдарила по 
різних економічних показниках і їхній 
взаємний вплив посилив негативні 
наслідки кризи. Падіння попиту на 
український експорт призвело до 
меншої зайнятості та зниження зарп-
лат, а також до зменшення платежів 
до бюджету. Девальвація не змогла 
допомогти експорту, бо різко скоро-
тився попит поза залежністю від ціни. 
Водночас вона вдарила по тих, хто 
брав кредити у валюті, у той час як 

основні джерела доходів були у гривні 
(в кінці жовтня 2008 р. стався стрибок 
курсу долара з 5 гривень до 9–10 грн. 
лише за кілька днів). Банки, які активно 
нарощували кредитування за рахунок 
залучених назовні коштів, стикнулися 
з тим, що люди перестали платити по 
кредитах, а зовнішнє кредитування 
зупинилося. У банків, що користува-
лися залученими на короткий термін 
грошима, почалися проблеми з ви-
платою депозитів. Це призвело до 
загальної паніки серед вкладників 
і змусило Нацбанк тимчасово забо-
ронити видачу вкладів. Проте частина 
депозитів, які люди встигли забрати, 
ринула на ринок – на купівлю речей 
тривалого користування, що надалі 
роздувало імпорт, або на купівлю 
валюти, що призводило до подальшої 
девальвації.

Як „гасили пожежі“
Національний банк не очікував 

настільки значної і тривалої кризи. 
На початку він то утримувався від 
активних дій, то займався „гасінням 
пожеж“ за допомогою видачі грошей 
комерційним банкам. Банки, в свою 
чергу, значну частину отриманих від 
НБУ коштів спрямовували на купівлю 
валюти, що додатково ослаблювало 
гривню. З часом Нацбанку вдалося 
перекрити основні можливості не-
цільового використання коштів, але 
це частково було зроблено простим 
рішенням взагалі не давати кошти 
банкам – без розбору, наскільки ці 
кошти банку потрібні.

В 2009 році, коли стало зрозуміло, 
що криза не мине, „як роса на сонці“, 
НБУ поставив собі за основну мету 
стабілізацію ситуації зі стабільністю 
гривні – як зовнішньої, тобто курсо-
вої, так і внутрішньої – зменшення 
інфляції. Вторинною метою була 
підтримка банківської системи та до-
помога бюджету. Нацбанку вдалося 
стабілізувати курс та, за допомогою 
власних резервів і коштів МВФ, до-
помогти приватним банкам і підпри-
ємствам виплатити частину зовнішніх 
боргів. Поки що в Україні не відбулося 
жодного значного дефолту по зовніш-
ніх запозиченнях, хоча значну частину 
боргів переоформили на виплату 
у майбутні роки – це свідчить про те, 
що ризики ще залишилися.

МВФ і українська 
„творча бухгалтерія“
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шпаринки, які дозволять їм працю-
вати по-старому. Тому, перш за все, 
необхідна зміна еліт, а це, в свою 
чергу, буде залежати від настрою 
новообраного президента“, – до-
дав він.

16 березня Державний борг України 
складає, за підрахунками Кабміну, 
93,5 % ВВП.

17 березня Головою Верховної Ради 
Криму обраний Володимир Кон-
стантинов, який є лідером кримської 
організації Партії регіонів, а главою 
Ради міністрів АРК обраний інший 
регіонал – Василь Джарти.

17 березня Заступник голови Адмі-
ністрації президента Ганна Герман 
вважає, що добровільна відставка 
Дмитра Табачника з посади міністра 
освіти пішла би на користь команді 
Віктора Януковича. Тим часом, 
в західноукраїнських містах студенти 
розпочали масовий „АнтиТабачний“ 
протест.

17 березня Міністр освіти Дмитро 
Табачник бачить прояв „полювання 
на відьом“ у вимогах звільнити його 
з посади міністра і не збирається йти 
у відставку.

17 березня Чоловіка депутатки-ре-
гіоналки Олени Бондаренко Андрія 
призначено заступником міністра 
з надзвичайних ситуацій. Ще одним 
заступником міністра з надзви-
чайних ситуацій було призначено 
сина заступника глави адміністрації 
президента Ганни Герман, Миколу 
Коровіцина.
19 березня „У разі створення газо-
транспортного консорціуму не буде 
необхідності підвищувати тарифи на 
газ“, – заявив перший віце-прем’єр 
Андрій Клюєв.

19 березня Закон про спеціальні 
економічні зони (ВЕЗ) і території 
пріоритетного розвитку (ТПР) знову 
почне діяти в Україні. Про це заявив 
новопризначений голова Донецької 
обладміністрації Анатолій Близнюк 
з посиланням на слова президента 
Віктора Януковича. „Ідеологією 
Донецької області повинні стати 
ребрендинг і реформи. Ми про-
довжуємо експеримент з розвитку 
місцевого самоврядування. 

22 березня У Ванкувері заверши-
лися Х зимові Паралімпійські ігри. 
За підсумками змагань, українська 
паралімпійська збірна з 19 меда-
лями зайняла п’яте місце в загаль-
нокомандному заліку. Українці 
завоювали 5 золотих, 8 срібних та 
6 бронзових нагород. о
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Часто запитують: чи треба було 
Україні позичати кошти у МВФ? 
По-перше, навіть без цього кредиту 
пост фактум ми бачимо, що власних 
резервів вистачило б. По-друге, ми 
бачимо допомогу приватним компа-
ніям-боржникам за державний кошт, 
бо вони виплачують свої приватні 
борги за рахунок нових державних 
боргів, які врешті-решт повертати 
всім українцям. Але за цифрами тут 
трохи забувають про психологію. Так, 
переоформлення зовнішніх боргів 
склало у 2009 році 82 % від планова-
ної суми виплат, але чи були б креди-
тори настільки поблажливі без знання 
про те, що Україні допоможе МВФ? 
Населення збільшило свої запаси 
валюти за рік на 9,6 млрд. дол. навіть 
за наявності програми допомоги. Без 

неї ми б мали зовсім інший обмінний 
курс і іншу ситуацію з боргами. Тому 
допомога МВФ була потрібна.

Економіка перед виборами
Основною стратегічною помилкою 

уряду було продовження виконання 
бюджету на 2009 рік, у якому було 
закладено нереалістично високі до-
ходи. Вже у І кварталі було зрозуміло, 
що прогноз росту ВВП на 0,4 %, який 
використовувався для розрахунку 
доходів є нереальним. Проте, 2009 
рік – рік виборів і прем’єр-міністр, 
як кандидат у президенти, не могла 
допустити звинувачень у скороченні 
видатків бюджету.  

Основні видатки бюджету – поточні 
платежі. У 2009 році, за попередніми 
даними, вони склали 93% зведеного 
бюджету. У структурі поточних витрат 
можна виділити дві найбільші групи: 
оплата праці працівників бюджетних 
організацій – 28 % витрат, і субсидії 
та поточні трансферти – 36 % витрат. 
Враховуючи, що в трансфертах осно-
вну вагу мають перерахування на 
покриття дефіциту державного пен-
сійного фонду та інші незнижувані ви-
плати, практично неможливо зробити 
скорочення даних статей.

Одна з основних проблем, що 
постає перед будь-яким українським 
урядом – як обійти виплати всіляких 
існуючих пільг та не порушити за-
кон. Загальна сума виплат за всіма 
пільгами становить, за оцінками екс-
пертів, більше трьох річних бюджетів. 
У той же час Конституційний Суд 
неодноразово визнавав незаконни-
ми обмеження на виплати з тих чи 
інших статей бюджету, тому що за 
конституцією заборонено зниження 
соціальних стандартів.

Виконання бюджету–2009 – без-
умовне досягнення уряду. Через брак 
коштів, викликаний падінням ВВП, 
необхідно було шукати інші шляхи на-
повнення бюджету. Такими методами 
стали в першу чергу авансові подат-
кові платежі і не повернення податку 

на додану вартість (ПДВ) експорте-
рам. Також було дещо збільшено 
акциз на нафтопродукти і тютюнові 
вироби.

Однак цього наповнення бюджету 
не вистачало для покриття витрат, то-
му зростав дефіцит. Дефіцит бюджету, 
за офіційно озвученою статистикою, 
в 2009 році склав трохи більше трьох 
відсотків. Це пов’язано із записом 
коштів, отриманих від МВФ, у доходи 
бюджету, а також з іншою „творчою 
бухгалтерією“. Реальний дефіцит 
склав близько 8 %, не враховуючи 
націоналізацію банків.

У 2010 році ситуація у реальному 
секторі економіки, схоже, виправля-
ється на краще. Зростає промислове 
виробництво; за прогнозами, мати-
мемо зростання доходів від експорту 
та піднесення економіки. Водночас 
залишаються і проблеми – зовнішні 
борги, дефіцит бюджету, високий 
рівень безробіття та необхідність під-
вищення тарифів на газ. Цей рік має 
стати початком виходу з кризи, але 
виходу дуже поступового і не гаран-
тованого на всі 100 %.

Олександр Жолудь, Київ
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Пане Тарасе, якою вам видається 
теперішня погода в літературно-ви-
давничому просторі?
Українська література впродовж 
останніх 150 років була серйозною, 
багато в чому соціальною, як я її ви-
значав. Свого часу в Одесі зі мною 
вчився (але на російському відді-
ленні) такий собі хлопець Льоша 
Сілаєв, – дуже начитаний, але зро-
зуміло, що русофіл, – який постійно 
говорив: „Вот уж эта украинская 
литература! Все время “бедные 
дети”, “бедные дети”“. Щось у цьому 
було… Був цей соціальний склад-
ник, бо література виконувала не 
зовсім властиві їй функції: це була 
і література, і соціальний спротив, 
і вимоги соціальної справедливості, 
і національний спротив, і опозиція, 
і все, що завгодно, в літературі 
вміщалося. Тому Тарас Григорович 
Шевченко є для нас „наше все“, 
тобто він „створив“ цю мову, він 
обстоював її і т.д. Література була 
не структурована в сенсі повного 
спектру жанрів літератури, у нас 
не було багато чого з того, що було 
в усьому світі. У радянські часи у нас 
майже не було (крім Трублаїні) при-
годницької літератури, у нас майже 
не було (крім Ростислава Самбука) 
детективу, у нас не було наукової 
фантастики, ми не мали жіночо-
го роману, ми не мали „попси“ 
в кращому розумінні цього слова, 
тобто тієї літератури для масового 
читання, що залучає масового чи-
тача, а вже з того масового читача 
з’являється читач елітний, якому вже 
замало цього, який вимагає вже 
чогось серйознішого. І нарешті це 
відбулося в нашій літературі, ми 
маємо тепер увесь спектр (мені зда-
ється, що маятник гойднувся трохи 
у бік попси, але на те він і маятник, 
щоб повертатися знову до свого 
нормального стану і нормальної 
своєї стадії). На мою думку, в нас 
буде все добре після всіх криз, які 
зараз просто зупинили українське 
книговидання, на жаль; усе одно 
будуть українські книжки і наша 
література, отримавши формаль-
ну структурованість, нарешті за-
йметься всередині кожного жанру 
підвищенням якості.

Як ви ставитеся до критичних випадів 
у ваш бік?
Щодо літературної критики, то, 
на жаль, у нас немає професійної 
літературної критики у тому обся-
зі, як би мало бути у нормальному 
літературному процесі. І цьому 

Тарас Федюк – чинний президент Асоціації українських 
письменників, лауреат Національної премії імені Т. Г. Шевченка. 
Це поет, що у пошуку себе пройшов довгим шляхом еволюції – він 
відверто говорить, що 20 років „виписувався“. Його естетичне 
становлення пов’язане з однією дуже важливою подією не тільки 
для Федюка, а й для всього українського народу – це розпад 
Радянського Союзу та здобуття Україною незалежності. Власне на 
радянську ситуацію Федюк досить часто посилається в розмові, 
зокрема, говорячи про набуття мистецької свободи, яка звільнила 
його творчість від зовнішньої цензури, але наголошує, що 
внутрішня цензура, – тобто смак або попросту здоровий глузд, – 
присутня завжди. Тепер не тільки пан Тарас, а й усі українські поети 
старшого покоління не змушені писати „паровозиків“ (віршів про 
Леніна і партію), тепер література може бути тільки мистецтвом, 
бути поза політикою. Федюк, як справжній одесит (хоч і живе тепер 
у Києві), завжди іронічний, але водночас і відвертий, це помітно 
також і в цій розмові.

Тарас Федюк:
„У нас на півдні 
розмахують руками, 
голосно кричать 
і пишуть хороші 
вірші“
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є суб’єктивні і об’єктивні причини. 
Літературний критик – не секрет 
– ще мав би жити або підтримувати 
свою роботу якимось гонораром, 
але оскільки в нас гонорари або 
малі, або зовсім відсутні, то критику 
нема де реалізувати всілякі думки 
та оцінки творів. У мене є задум у 
журнал „Сучасність“ (Федюк є голо-
вним редактором цього журналу. 

– Л. Я.) якось залучати критиків для 
висвітлення наших яскравих подій. 
Намагаюся зіштовхувати дві думки 
(наприклад, одна рецензія – пози-
тивна, одна рецензія – негативна). 
Повинна бути дискусія, повинна 
бути фахова розмова (фахівців не 
так багато). 

Якщо говорити про те, із чим 
я найбільше згоден, із чиїм критич-

ним поглядом, то кілька років тому 
була стаття Володимира Моренця 
про мою книжку „Трансністрія“, де 
є і позитивні оцінки, і негативні, і ду-
же негативні – різні, але видно, що 
критик прочитав, що критик аналі-
зує і говорить по суті тексту. Наша 
теперішня критика говорить більше 
про особистість автора, а не про 
текст: автор худий, він товстий, він 
не на тій одружився, вона вийшла 
заміж не за того, він/вона багато 
п’є чи не п’є зовсім, він/вона „тусує“ 
чи не „тусує“ – тобто обговорю-
ються ці всілякі зовнішні фактори, 
а сам твір не аналізується. Такого 
„добра“ – я маю на увазі псевдо-
критику – зараз багато. На мою 
думку, зі зростанням матеріаль-
них можливостей з’являтимуться 
гонорарні видання, які зможуть 
оплачувати роботу критика, тоді ми 
будемо мати і таку складову літера-
турного процесу. Поки що це дуже 
епізодичні речі – отакі критичні 
статті й огляди.

Які критерії добору матеріалу для 
журналу „Сучасність“ ви маєте як 
редактор та яку видавничу політику 
„сповідує“ журнал?
Ми, як правило, замовляємо авто-
рам і поезію, і прозу, і публіцистику, 
разом із тим на електронну адресу 
нам надсилають якісь матеріали без 
замовлення – і звідти ми все краще 
беремо. Ми намагаємося показати 
вартісне, найкраще з того, що на-
писано нашими письменниками, 
що створено, що видається. Треба 
розуміти, що літературний процес 
– це річ складна і не завжди там 
можна знайти у кожному номері 
геніальні добірки. Ми стараємося 
враховувати і вікові критерії, щоб 
дати можливість молодим публіку-
ватися і мати серйозну публікацію, 
яка стимулюватиме їхні подальші 
пошуки, не забуваємо про пред-
ставлення різних поколінь, тобто 
намагаємося планку тримати на 
певному рівні, і досі нам це вда-
валося. Чесно кажучи, я наживу 
тут собі ворогів, уже нажив… До-
водиться комусь відмовляти, навіть 
відомим письменникам, які подають 
якийсь неякісний матеріал, а люди-
и одразу ображаються. Треба 
розуміти: якщо робити журнал хо-
роший, то краще недооцінити ав-
тора, ніж переоцінити. Тут є і певні 
моральні речі: скажімо, я знаю, що 
це прекрасний поет і я йому замов-
ляю добірку, а він мені приносить 
не дуже хорошу добірку, бо в нього 

Р о з м о в л я л а  Л ю б о в  Я к и м ч у к ,  К и ї в  |  Ф о т о :  Л ю б о в  Я к и м ч у к
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творча криза. І тут така незручна 
ситуація. 

Щодо політики журналу, то він 
переживав у останні три роки дуже 
важкі часи і потім його трансфор-
мували у суспільно-політичний жур-
нал, більше схожий на тижневик, на 
„Український тиждень“. Я прийшов 
у травні 2009-го і ми вирішили 
повернути „Сучасність“ до тради-
ційного формату. Це два зошити, 
перший зошит – художня літерату-
ра, а другий зошит – культурологія, 
публіцистика, літературна критика, 
книжкові новинки, тобто все, що 
пов’язано з суспільно-політичним 
життям. Думаю, нове відродження 
„Сучасності“ вже відбулося.

Як ви ставитеся до поділу письмен-
ників на покоління: шістдесятники, 
сімдесятники, вісімдесятники і т.д.? 
Ця тема обговорюється вже не один 
рік.
Ігор Римарук видав у Канаді (тоді це 
було щось неймовірне – 1988 року!) 
антологію „Вісімдесятники“, де він 
намагався збити в покоління різних 
людей. Я дебютував у 70-х роках, то-
ді дві книжки вийшло: перша – 1975 
року, друга – 1979-го („Досвітні 
журавлі“ та „Віч-на-віч“ відповідно. 
– Л.Я.), я був молодий сімдесятник, 
наймолодший. Ігор мене записав 
у вісімдесятники, і Наталку Біло-
церківець, яка дебютувала у 70-х, 
записав. Він створив ці антології 
покоління – покоління не просто як 
факт віковий, а як естетичний. Ві-
сімдесятники – це було перше таке 
після багатьох десятиліть вільне, 
навіть вільніше, ніж шістдесятники, 
покоління. Але сформоване перше 
виразне покоління – це шістдесят-
ники, а потім і вісімдесятники. Всі 
решта – сімдесятники, дев’яностики, 
двотисячники – тут немає поколінь. 
Шістдесятники яскраво виражені, 
це було нове письмо, це була но-
ва якість, це була нова свобода. 
І вісімдесятники – це інша якість: 
це більше звернення до себе, все-
редину себе. Якщо шістдесятники 
екстраверти, спрямовані назовні, 
на свободу, на Україну, то вісімде-
сятники – це більше інтроверти, во-
ни досліджували метафорично свої 
таємні порухи душі. Це два таких 
яскравих покоління, мені здається, 
все решта – це вже інерція. Сімде-
сятники більше тяжіли до шістдесят-
ників. А дев’яностики вже тяжіли до 
своїх вчителів (усі знають, що вчителі 
Жадана – це Андрухович і „бу-ба-
бісти“), тобто – до вісімдесятників. 

Навіть іронічна поезія, яку яскраво 
почав писати Жадан, закладалася 
раніше, у вісімдесятих. Як колись 
жартував: я писав іронічну поезію, 
коли Жадан ще пішки під стіл ходив. 
Це правда, така поезія існувала, 
вона існувала більше в усному ва-
ріанті, бо в радянській системі було 
дуже важко з іронією і це не друку-
вали, але існували, наприклад, такі 
Римарукові дворядки: „Сиджу собі 
на комині/ І думаю, а шо мені“... Але 
якщо хочуть називати себе люди 
дев’яностиками або двотисячни-
ками, то заради Бога. Збивання 
в зграю – це привілей молодих, 
воно і фізіологічно й естетично при-
родно – гуртом батька бити легше 
і прориватися легше.

Якось чула від вас такий термін, як 
„південна школа“. Розкажіть трохи 
про це явище.
„Південна школа“ – це визначен-
ня, яке запровадив в Одесі дуже 
цікавий поет Василь Сагайдак, уже 
покійний. Він зі Львова змушений 
був приїхати до Одеси, бо у Львові 
його вигнали з університету за на-
ціоналізм. Там було дуже важко, 
а на півдні переслідування були 
не такі жорсткі, тому що в Одесі 
і націоналістів було ж то раз-два-
три. Це він визначив „південну 
школу“, куди зараховував Бориса 
Нечерду, себе і мене, звичайно, 
і Юрка Островершенка. Я дуже 
довго не приймав цього, але коли 
почув, що в Одеському універси-
теті це словосполучення і науковці 
вже розглядають як явище, якийсь 
фактор критичний, то я швиденько 
додав Вінграновського і поставив 
на чолі, а потім ще й Свідзінського. 
І визначив це як південну, дуже емо-
ційну, кольорову, можна сказати 
– „акмеїстичну“ поезію. Галицька 
поезія більш стримана, а тут… Як 
я казав, у нас на півдні розмахують 
руками, голосно кричать і пишуть 
хороші вірші. Ця школа „південна“ 
є в живописі (вона „южно-русская“ 
називається, хоча насправді це 
„південно-українська“). Це дуже 
яскраво проявлялося і в поезії 20-х 
років, переважно російській (Ба-
грицький, з прозаїків – Бабин). І ось 
такий вималювався рядочок, і я за-
вжди кажу, що вхід вільний, тобто 
– дописуйте себе. Хоча, звичайно, 
у будь-якому визначенні велика до-
ля допусту, умовності. 

Цілком зрозуміло, хто пише, а от 
для кого ви пишете, пане Тарасе, 

хто ваш ідеальний читач? Хтось із 
представників авангарду польської 
літератури сказав, що пише для 12 
людей, як для 12 апостолів, які це 
понесуть у маси. Для скількох людей 
ви пишете?
Коли я починав писати дуже-дуже 
давно (я тепер до всіх дат своїх до-
даю число 100)... Так от, 140 років 
тому, в юності я писав для всього 
народу. Не більше не менше адре-
сатом моїм був увесь народ укра-
їнський та всі, хто знає українську 
мову, вміє читати, були моїми потен-
ційними читачами. Ну, і поступово 
це коло звужувалося, звужувалося, 
нарешті воно звузилося до тих 
реальних, може, півтори, може, дві 
тисячі читачів (оскільки дві тисячі 
моїх книжок усе-таки розкуповують 
– не зразу, за пару років). То ось 
десь так, дві-три тисячі людей, які 
слідкують за тим, що я пишу, чита-
ють, яким щось подобається, щось 
не подобається, як і мені самому, 
але пишу, звичайно, переважно 
для себе. Цікава можливість себе 
іноді чимось здивувати, як у тому 
знаменитому „ай да Пушкин, ай да 
сукин сын“. Раптом поезія тобі твоє 
життя для тебе ж відкриває, ти цього 
не підозрював, а з вірша починаєш 
розуміти якісь свої відчуття, які не 
зауважував, які десь були глибоко, 
там, у підсвідомості. Поезія багато 
в чому тобі тебе пояснює і в цьому 
мій інтерес. Очевидно, що як тільки 
мене моя поезія перестане ціка-
вити, я перестану писати, оскільки 
вона й інших цікавить доти, доки 
вона цікавить мене. А взагалі, по-
езія – для кола дуже вузького, і тут 
ми нічим не відрізняємося від решти 
Європи і від світу, на жаль, де поезія 
стає предметом досліджень сотні 
професорів-філологів, другої сотні 
аспірантів-студентів, і це спонукає 
поезію до більшої експерименти-
зації, і до захмарної абсолютної 
незрозумілості, до намагання бути 
зрозумілим лише високочолим 
фахівцям, яких цікавить не почуття, 
а якась форма, специфічні терміно-
логічні речі в поезії. З іншого боку, 
мене б насторожило дуже сильно, 
якби мої вірші читали в метро, чи їх 
усі б читали, якби вони всім подоба-
лися, якби купували їх дуже багато 
людей. Це, як на мене, для проза-
їків більш важливо, хоча і тут теж 
можуть виникати підозри в тому, що 
це література масова, доступна 
для всіх, проста і без надзавдань. 
У мене не так.
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Тарас Федюк
із книги „Горище“ (Факт, 2009)

***
поміж мотлоху бозна-яких часів
головою – у бляху – нема куди вище
павутинням засновані губи – мовчанням слів
починається темне горище

за плечима гойдаються сходи які пробіг
поверхи що один від одного були світліші
ось тепер темнота важка і нікого немає всіх
і нікому не доведи цієї такої тиші

це у вічному пошуку – вище і вище – мети
це в безжалісному проминанні вітражів де золото княже
ти приходиш нарешті: залізні двері і ти
а далі як скаже скрип і як свічка скаже

як скаже розбите об чорні крокви плече
як скаже мотузка що на бантині свище…
вже немає у свічці воску і пальці пече
ти прийшов ти стоїш ти шепочеш у пальці: гори ще…

***
згасаюче небо і степ і цвинтар медовий
і в дунаї черешні такі чорні що – перехрестись
і якщо не європа то щонайменше Молдова
на спині бика цілуючи прірву пливе кудись

циган грає в карти мов на цимбалах обличчя – морок
його кінь в долині як чистий злочин блищить вода 
і схиляє шию до водопою цей звір – вівторок
і дзвенить намистами ця звірюка ця середа

і село біліє сухе солоне як шнур тарані
і міняє циган на сон циганський свої тузи
лиш далеко дуже в татарбунарах чи в Акермані
у глухомані але про це вже інші рази

***
пальці залити воском
 і кров’ю – твоя борода
ти ходиш по водах босий
 і ногу коле звізда
ти чорну гортаєш книгу
  з південним на ній хрестом
губами солодку фігу
 тримаєш і світ – перстом

ти хочеш / не хочеш вчити
 хто хоче / не хоче – тих
оливкові темні віти
 і риба і хліб на них
пісками женеш витію
 і варту – піском – важку
надію воскреснуть в неділю
 ти маєш неабияку

і ті що рибу хапали
 і хліб роздирали – вони
наїлися дякували
виходило: „розіпни“
не лячний для тебе список
 цвяхів у тіло твоє
ти віруєш: стражник списом
 тебе на хресті доб’є 

***
мені вже не до того що тобі
сніги літають сині і рябі
і слово проторочене в гульбі
вертається матерією вкрите – 
його вже можна і не говорити

ти ще не розумієш: ти мені
для того щоб набрати рятівні
дві цифри в телефоні навесні
коли загострюються: дощ над Романії
бруньки на кленах і шизофренії
і мордочка в аптечному вікні

ти подивись у дзеркало: жива
пощо тобі про авторські права
нотаріус колеги раз чи два
і цей в халаті білому з ножами
й обличчям наче ґудзик від піжами

відкрита закривається глава.
й не здумай. ти лишаєшся жива.
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к у л ь т р е в ю

У лютому-березні у Києві відкриті 
для огляду кілька виставок, які так чи 
інакше торкаються теми Батьківщини. 
Масштабним історичним контекстом 
для робіт сучасних художників слугує 
виставка „Імпресіонізм і Україна“, 
організована Національним художнім 
музеєм, у якій представлено понад 
150 вибраних творів українського жи-
вопису кінця ХІХ – початку ХХ століть.

Імпресіонізм в Україні не став 
ніколи самостійною школою. У той 
час, як в Європі зароджуються мо-
дерністські течії, у творчості україн-
ських митців різні стилі перетина-
ються, поєднуються з національною 
своєрідністю та авторськими осо-
бливостями живописної мови. Саме 
тому ця виставка має унікальний ха-
рактер. Роботи, представлені у пер-
шій та другій залах, зокрема сільські 
пейзажі М. Беркоса та М. Ткаченка, 
справді видаються українським варі-
антом імпресіонізму, в якому багато 
літа, сільських пейзажів та заквітча-
них садків. Лише робота П. Левчен-
ка, на якій зображена залюднена 
паризька вулиця, подібна на класич-
ні міські замальовки європейських 
майстрів. У творчості таких худож-
ників, як І. Труш чи О. Кульчицька, 
імпресіонізм проявляється через 
пильну увагу до природи, її станів, 
яскравої гри світла і тіні у портретах, 
в О. Мурашка – через вихоплених 
з життя персонажів міської богеми. 
Блакитні постімпресіоністичні пей-
зажі Д. Бурлюка, за які його про-
звали „російським Сислеєм“ чи синій 
пуантилізм О. Богомазова розкри-
вають малознані сторінки творчого 
становлення цих авторів.

Цікаво, що художники зобража-
ють безконечне дозвілля (паркові 
та садибні сценки у К. Костанді та 
П. Нілуса), розімлілих на сонці пань 
у білих сукнях, й ніколи – селян чи 
робітників, їхню працю, немає сцен 
міського життя, таких характерних 
для французького імпресіонізму. 
Прекрасна природа, живописна 
народна архітектура, яка тоне у кві-
тучих садах – сієста красивих людей 
привілейованого класу.

Проекти сучасних художників не 
заколисують ілюзією ідилії. Їх Украї-
на – не рай, де тихі зорі, а брута-
льна щоденність, показана досить 

відверто. Наприклад, у серії мону-
ментальних полотен Лесі Хоменко 
з групи Р.Е.П. зображено Карпати 
– край, де начебто збереглись 
справжні народні традиції (проект 
„Wonderland“, куратори Катерина 
Тейлор та Володимир Кадигроб, 
Український дім). Разом із тим, гори 
не уникли долі інших ласих клапти-
ків української землі – як і колгоспні 
поля навколо Києва, їх продають. 
Хоменко не прославляє красу 
Карпат (хоча її полотна прекрасні), 
а ставить запитання – кому ця кра-
са належить, і як нові власники з нею 
поводяться?

Експозиція складається з трьох 
частин – пейзажі з атлетами, 
готельна архітектура і земля на 
продаж. Групи гімнастів на поло-
нинах виглядають дивно і водночас 
знайомо. Це фантоми „світлого 
минулого“, майже соцреалістичні 
персонажі, чиї вправи створюють 
відчуття свята, але ми знаємо, що 
насправді їх немає і бути не може, 
адже в Карпатах давно уже не 
профспілкові санаторії та спортивні 
табори, а приватні готелі. Ці ново-
будови шикуються однаковими гео-
метричними об’ємами вздовж річок 
чи доріг. Рядки характерних трикут-
них дахів, які намагаються повтори-
ти народну архітектуру, нагадують 
гірські хребти, однак їхня шаблон-
ність й надмірна кількість руйнує 

зв’язок з середовищем. Художниця 
зображає будівлі без деталей, на-
че макети, повертаючись у минуле, 
в якому мало б відбуватись публічне 
обговорення фрагментарної при-
ватної забудови. Особливо красиві 
маленькі полотна, що зображають 
пейзажі, знайдені на інтернет-ре-
сурсах з продажу землі. Їхня неза-
ймана потенційність супроводжу-
ється текстами про розмір ділянки, 
розташування комунікацій та при-
родні бонуси на кшталт джерела. 
Місце показу підсилює висловлю-
вання авторки – просторий хол 
Українського дому, де колись стояла 
статуя Леніна. З виставкою трапи-
лась іще одна пригода – її спішно 
перемістили в сусідній зал, адже 
в холі мала відбутись інавгурація 

Ці прекрасні українські пейзажі

Леся Хоменко

Сергій Братков
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нового президента, тож твори 
Хоменко встигли „попартизани-
ти“ в тилу Януковича, критикуючи 
дику українську „прихватизацію“.

У виставці екс-харків’янина, 
а тепер відомого московського 
художника Сергія Браткова 
„Україна“ (ПАЦ) зібрано зама-
льовки нашої сучасності у формі 
проблемних відео- та фотоісторій 
– наприклад, у інсталяції „Кропи-
ва“ на трьох телеекранах розгор-
таються взаємопов’язані сюжети: 
художник безконечно завиває 
мотив Поплавського, пародіюючи 
шароварну любов до народної 
культури; демонструє поганий 
сусідський баклажан, який легко 
запхати й витягнути з рота, і ве-
ликий, хороший, свій, яким мож-
на й подавитись; розказує про 
колгосп „Білочка“, де вирощують 
поголів’я маленьких дівчаток для 
потреб „не буду казати кого, ви всі 
їх знаєте, бачили по телевізору“. 
Митець також намагається крити-
кувати українську корумпованість 
та відкритість усім, у кого є гроші 
(туристам, транснаціональним 
корпо раціям, зарубіжним полі-
тичним силам) у фото „Хортиця“, 
на якому жінка в національному 
строї демонструє дітородні при-
нади, розкинувшись на березі 
Дніпра; інсталяції „Eurotel 2012“ 
(старе авто, перероблене на мо-
більний бордель) та відео „Життя 
це біль“, в якому заробітчанка-
співачка виконує пісні, імітуючи 
статевий акт.

Частиною проекту є альбом, 
де зібрано фото різних куточків 
України. Панорамні пейзажі 
поєднує настрій закинутості, 
спрощеності, випадкових ві-
зуальних парадоксів, відчутний 
присмак хуторянства і „тут нічого 
не відбувається“. Провінційний 
і безсюжетний кут зору Браткова, 
його поверхова критика видають 
зовнішнього спостерігача, який 
може досить чесно розповісти 
про непривабливі аспекти україн-
ської дійсності, але не завдає собі 
клопоту запропонувати можливі 
альтернативи. Однак ця гостра 
й по-своєму естетична форма 
примушує широко розплющити 
очі та прийняти свою Батьківщину, 
а відтак не провокує тривоги – те, 
що чітко бачимо, зможемо також 
осмислити і вирішити.

Тамара Злобіна, 
Кам’янець-Подільський – Київ

Я люблю прокидатись о пів на дев’яту (а то й пізніше) в своєму ліжку.
Це така моя ніша. Така ноша. Така нова книжка.
Віднаходити тріщини в стелі – та перша з’явилась у році десь вісімдесят 

третьому в часі калуського землетрусу, а та остання, така уроча, певно, 
нині вночі – будеш сміятися, та я, мабуть, тебе все ще боюся, звідси й сни 
про пісок, кориду, звідси й тріщина в мозку і стіни оці.

Очевидна символіка – знаки і страх під астралом.
Очевидний мотив – робити з тобою джаз.
Ти радше все ж каріатида, ніж уламок непалу, а биком уже я тебе ви-

краду, відгребу і вигребу на напас.
Джаз... Джаз можна варити й у джакузі, тільки який в цьому сенс?
Секс... Секс можна й Ctrl-V втулити, тільки який же це секс?
Ніч... Ніч можна й чорнилом витравити, тільки що ж то за ніч, я їбу.
Бла-бла-бла. Бу-бу-бу...
Неочевидна формула – наші прямі не перетинаються.
Діалоги лише в репринті, поцілунки по скайпу, запахи – банкомат.
Бергамотова дівчинка – у тебе пелюстка в косі, сережка у вусі і ти маєш 

в носі всіх, хто тобі не посміхається (будеш сміятися, та не посміхатися тобі 
– гріх). Ти – просто джихад.

Але ім’я твоє спалахує червоним „on air“, і хуй його знає, чому так.
Тим більше, що в моєму сні, позбивавши усіх, кого лише зміг, і здобувши 

наліпку „есквайр“, я упав на арену, і нею хитало – ковчег? літак? Нею 
хитало, і юпітер світив просто в око (а може, то був софіт). Вісті з непалу 
радіоточка читала, а я крок за кроком, ерос за еросом наближався до 
тебе, еl toro. Субота. Сука. Софія. Світ.

Ой, блін, як же все це довго триває! Викрадення в Європу, всі ці понти, ці-
ле це плавання, чи то пак плавба. Вже й палуба мого тіла скрипить, стогне, 
вгинається, замість піску дно вкриває осад, не заходжу в порти, закупорюю 
пори, запроваджую економний баланс.

(тут яка-небудь пауза, монтажна склейка, просто пас)
Ба! Та ж онде берег тіла твого, моя діва-обидо. І вістря голосу твого fuck’ом 

свободи в небо росте. І наше вікно в будинку з каріатидами виходить на 
сміттєві баки, але то пусте.

О, це наше вікно – ти ще в нього надивишся. Вікна – то дзеркала ко-
ханців.

Я люблю прокидатись – ми любимо прокидатися – пох, увечері, чи вран-
ці – аби разом – аби на чужому ліжку – і за вікном тільки ми – а факели, 
сміття, арени деінде.

На столі дівайси – по підлозі дівайси – можна жити не вдягаючись – го-
дуватися без огляду на урожаї – аби разом перебіг день.

Ну, а ніч ми просто так не відпустимо. Ось де open air, ось де джаз 
і джихад.

Твоїм передпліччям скотилася бусинка (те якщо бачити крізь морок, 
мороз і чад:

моїми вибоїнами каменепад котиться, і коїться бозна-що – то шторм, 
то смерч).

Це не коїтус. Ми любитимемося й любитимемо одне одного до життя, 
а не до смерті.

Ми молитимемося за мої сили. За напір води і газу. Ми молитимемося 
за твій торч.

Ми молитимемося байдуже за що – аби разом – аби вдвох – я і нічия 
El Toro.

Ну, коротше:
Я люблю прокидатись о пів на дев’яту (а то й пізніше) в своєму ліжку.
Це така моя ніша.
І все.

EL TORO
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Аби почати писати, треба поміня-
ти житло – зрозумів я після багато-
річних спроб стати письменником. 
Я замислився: де та домівка, що 
підійшла б мені? Яка вона?

Я згадав про порожній будинок 
своєї покійної бабці і поїхав на село. 
Однак на селі було не до писання. 
Зачувши, що я тут, почали приходи-
ти родичі, яких виявилося майже так 
само багато, як сюжетів, а, крім ро-
дичів, були ще сусіди, які пам’ятали 
мене гунцвутом або пуцьвірінком 
– хто як.

Через кілька днів я спакував валі-
зу і повернувся до міста. Треба їхати 
туди, де тебе ніхто не знає, мірку-
вав я, підстрибуючи на задньому 
сидженні достосованого під паса-
жирські перевезення „мерседеса“ 
і голосно чхаючи від порохів. Після 
кожного звукового ексцесу кури, 
яких везли на продаж, метушилися 
й кудкудакали і селянка поправляла 
на них рядно.

У відпустку я вирушив у гірський 
санаторій. Ось де, гадав я, зможу 
віддатися творчості. Ніхто мене 
там не знає, тож не відволікатиме. 
Справді, санаторій лежав самітцем 
серед хвойного лісу, далеко від нав-
колишніх сіл. Щоранку я здійснював 
тривалі прогулянки.

Мені не написалося там жодного 
речення. Розмірковуючи про при-
чини, я дійшов висновку, що для пи-
сання необхідний інший ландшафт. 
Гори затискають і сковують.

Наступної відпустки я вирушив 
на море. Мій знайомий дістав мені 
путівку за десять відсотків у пансіо-
нат „Клепсидра“. Тридцять годин 
поїздом на південь, і на світанку під 
моїми ступнями шурхотів солоний 
морський пісок.

Якщо не враховувати поганого 
харчування, все було добре: позаду 
степ, попереду море, вгорі сонце 
і небо, внизу пісок і вода. Кожна 
піщинка була наче літера – скільки 
слів можна було б скласти, якби 
зібрати їх усіх докупи! І тоді я по-
думав: „Який я дурний! Як я раніше 
не здогадався! Щоб писати, треба 
їздити, жити у провінційних готелях, 
однак довше, ніж на місяць, ніде не 
затримуватися“.

Я оформив відпустку своїм ко-
штом і поїхав. Ти подивися, міркував 
я, ковзаючи поглядом по навко-
лишніх краєвидах, чимало відомих 

письменників вело готельне життя. 
Всі вони писали легко й невимуше-
но, і ніхто з них ніколи не скочувався 
в кіч. Жодний не карався так, як я. 
Всі вони писали про вигаданих ге-
роїв, а не про себе, як тепер. Кожен 
із них написав не один том. Усі вони 
стоять у твоїй домашній бібліотеці. 

Всіх їх ти не раз із задоволенням 
перечитував.

Перший готель, в якому я зупи-
нився, був майже порожнім, як, 
зрештою, більшість провінційних 
готелів. Я віхтувався з його кухні, 
двічі на день – сніданок, обід (вече-
рю ощадив) – спускався в долішню 
залу, решту часу проводив у номері, 
чекаючи, мов селянин на дощ, коли 
напишеться перше речення. Проте 
в цьому готелі почати писати мені не 
судилося. Гаразд, писання – склад-

на штука, втішав я себе, потрібно 
спочатку ввійти в колію.

Принагідною вантажівкою я до-
брався в найближче містечко, де 
винайняв номер у найскромнішому 
з трьох містечкових готельчиків. 
Я – людина невибаглива, обходжуся 
мінімальним.

Доки я отак переїздив з містечка 
в містечко, з готельчика в готельчик, 
з номера в номер, одного разу від-
чув, що скучив за великим містом. 
Ніколи досі я не спізнавав такої 
непідробної і невідворотної туги. Це 
твій шанс, сказав я собі.

Готелі великих міст дорогі. Тиж-
день я змарнував у пошуках житла. 
Щойно у вівторок надибав пан-
сіонат, який сяк-так влаштовував 
мене ціною і місцем розташування. 
Я винайняв номер з вікном на вну-
трішнє подвір’я, де росли каштани, і, 
зморений пошуками та невдачами, 
провалився у сон.

Я зіскочив з ліжка від грюкоту 
й шарудіння в замку. На порозі сто-
яли покоївка з адміністраторкою. 
„Ви… добре… почуваєтеся?“ – „Пре-
красно! – вигукнув я й, прочитавши 
на їхніх обличчях сумнів, підтвердив. 
– Я почуваюсь прекрасно!“

Що більше я сидів за столом, 
чаклуючи над аркушем паперу, що 
частіше дивився у вікно на будинок 
навпроти, який утворював дві інші 
сторони внутрішнього подвір’я, то 
частіше мій погляд звертався на те-
расу горішнього поверху. Щоранку 
туди виходила жінка з карафою 
води підливати рододендрони у ве-
ликих зелених дерев’яних горщиках. 
Іноді на терасі вечеряли.

Моя інтуїція підказувала мені, що 
ця тераса, це піддашшя – от де я зміг 
би писати. Я це відчував так явно, як 
жодного попереднього разу.

Двері відчинила та сама жінка, яка 
щоранку підливала рододендрони. 
Я взявся пояснювати ситуацію, мов-
ляв, я залюбки винайняв би це по-
мешкання. Погляд її очей виражав 
мовчазне здивування. „Ми нікуди 
не виселяємося і від’їжджати теж не 
плануємо“, – врешті відповіла вона.

Я був більше, ніж переконаний, 
– якби тоді вдалося винайняти те по-
мешкання, я нарешті зміг би почати 
писати.

Тимофій Гаврилів, Львів
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Меломани усіх країн, певно, 
пам’ятають 2007 рік не в останню 
чергу за широким жестом англійських 
гуру альтернативного року „Radiohe-
ad“, що виклали свій новий реліз „In 
Rainbows“ в Інтернет для безкоштов-
ного завантаження, чим змінили став-
лення багатьох людей до феномену 
аудіопіратства. 

Якщо такі „рентабельні“ музиканти 
змогли відмовитися від частини при-
бутків задля ідеї вільного розповсю-
дження музики (та, звісно, власного пі-
ару), то що казати про молоді київські 
гурти, справжня „рентабельність“ яких 
– лише у світлій перспективі? І ось на 
наших очах змінилася вітчизняна схе-
ма „як стати зіркою“. Потрапити на 
телебачення та в радіоефіри, а також 
на сторінки модних видань – це вже 
не єдиний сценарій. Та й музичний 
„лейбл“ уже не конче потрібен. Го-
ловне – гарна студія звукозапису. 
Адже тепер молоді гурти шукають 
популярності у соціальних мережах 
та блоґах, викладаючи свої творіння 
для безкоштовного прослуховування 
та завантаження. Схема працює і дає 
перші „ягідки“. Нині мова піде про „Че-
Че“ та „Вперше Чую“ – два гурти, що 
стали відомими для української музич-
ної публіки завдяки своїм дебютним 
альбомам, які поширювалися через 
Інтернет.

ЧеЧе. „Ні пари з вуст“
Гурт, назву якого пишуть іноді як 

„4е4е“, – хард-лаунжеві софт-рокери, 
черкаського і галицького походження і 
з „пропискою“ у Києві. „Фронтвумен“ 
команди Яна Шпачинська визначна 
несподівано художньо вартісною лі-
рикою і растаманськими інтонаціями 
своїх пісень. А також відома участю 
в музичних проектах „Шпага“ (разом 
з Ніною Гаренецькою з „ДахиБрахи“) 
та „Запаска“ (з Павлом Нечитайлом з 
„Пропалої Грамоти“).

Сьогодні, у часи розквіту в україн-
ській музиці етніки, автентики та фоль-
клору у всіх формах та виявах, цінним 
делікатесом стає хороша авторська 
пісня. Адже, як довели двотисячні, 
талантів інтерпретації та оновлення 
традиційної музики нам таки не бра-
кує. Тоді як ситуація у галузі авторської 
пісні трохи менш втішна. 

Взагалі питання місця поезії 
у хорошій пісні досі залишається від-
критим. Можливо, мають рацію ті, 

хто вважає, що шедевр поетичного 
мистецтва можна добряче зіпсувати, 
поклавши його навіть на хорошу 
музику. Безумовно одне: вимоги до 
слів популярної пісні зовсім інші, ніж 
до літературного твору. Які саме? 
Важко сказати. Лиш іноді, коли в кон-
кретних життєвих ситуаціях згадуєш 
окремі пісенні рядки, і вони змушують 
тебе по-іншому подивитися довкола, 
починаєш розуміти, що то таки осо-
блива пісня. „Маленька повінь на об-
личчі слід залишила“, „Не розумію цієї 
мови, / якою дерева голі ведуть свої 
розмови“ – згадується із „ЧеЧе“. А іще 
– „Навалилось зелене море, / від яко-
го тікати страшно ще. / Язиком по піс-
ку проводить, / бо для моря пісок то 
ласощі“. Але то – зі „Страшного сну“. 
А для весни є цілий приспів –„Піднімає 
високо / і притискає до дна. / Під зем-
лею соком / рухає весна“.

Не всі шанувальники „ЧеЧе“ 
в курсі, що „професійна кар’єра“ Яни 
Шпачинської почалася з перемоги на 
бардівському фестивалі „Срібна під-
кова“. Пророкувати майбутнє – не-
вдячна справа, проте думка про те, 
що творчість колективу має потенціал 
бути „гарною популярною музикою“ 
лунала вже неодноразово.

Альбом „Ні пари з вуст“ можна за-
вантажити на офіційному сайті гурту 
за адресою www.4e4e.com.ua

Вперше Чую. 
„СкаСка“ 

Іще один гурт із бардівським або 
майжебардівським минулим. Якщо 
хтось із читачів пригадує назву акус-
тичного дуету „Тетраколор“ – знайте: 
це ті самі хлопці. Ну, майже. Адже 
раніше їх діяло лише двоє: Григорій 
Вагапов (автор пісень, вокал, гітара, 
губна гармоніка) та Богдан Кутєпов 
(вокал, баян, сопілка). Пізніше до 

хлопців долучився Вадим Лежньов 
(барабани, перкусія, аранжування). 
„Підкупає“ у творчості „Вперше Чую“ 
насамперед сильна і дещо „бура-
тинська“ енергетика, а-ля стихійний 
сейшн у студентському гуртожитку. 
Втім, це враження не таке вже і хиб-
не, адже гурт веде свій родовід саме 
з гуртожитку Інституту журналістики.

Із літературною мовою сучасна ав-
торська пісня дружить зовсім не міцно. 
Але натомість маємо цікаве явище: 
кожен гурт має „свою мову“, що 
складається із суржику, діалектизмів, 
оригінальних інтонацій. У результаті 
українські меломани мають справу 
з барвистою палітрою суржиків, від 
франківського („Перкалаба“) і до сум-
ського („Хамерман знищує віруси“). 
Тож ніхто б і не помітив внадження 
київського суржику у тісну компанію, 

якби мовні неточності не потрапляли 
б у риму, а надто – у кульмінаційний 
момент композиції і не виглядали би 
відвертими помилками („І залишиться 
на віка / все, що ми знаєм про Чен-
чика“). 

Втім, є на диску „СкаСка“ і зовсім 
не „буратинська“ перлина. І належить 
вона якраз до російськомовної части-
ни записів (адже альбом двомовний). 
„По снегам ли зимой иль по хляби 
осенней / Возвращался домой от 
Сергея Есенин“, – так вона бере слу-
хача в полон. А потім змушує згадати 
кілька хітів російського року і задума-
тися над тим, наскільки ж „драйвовим“ 
може бути баян. Недарма історія по-
пулярної музики останніх років озна-
менована „великим поверненням“ 
баяна.

Альбом „СкаСка“ можна заван-
тажити на офіційному сайті гурту за 
адресою www.v4.kiev.ua. Втім, цей 
реліз тепер можна шукати і в музич-
них магазинах.

Галина Романенко
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Ужгород, адміністративний центр 
Закарпаття – одне з найзахідніших 
міст України, дуже несхоже на решту 
країни. Мультинаціональне і багато-
мовне, одночасно жваве і провінційне.

Ужгород географічно затиснутий 
– з одного боку шенгенським кордо-
ном, з територіями поза яким він, по-
при все, має великі зв’язки; а з друго-
го – Українськими Карпатами. Як 
наслідок – дивний симбіоз тран-
зитного пункту і тихого закутка. На 
ужгородських вулицях і в транспорті 
я чув українську (часто в дуже спе-
цифічній діалектній формі, незвичній 
для людини з іншого боку Карпат), 
російську, ромську, румунську, угор-
ську мови. Тут стоять храми різних 
конфесій, навіть такі екзотичні, як, 
наприклад, православна каплиця, 
заснована у міжвоєнний період 
російськими „білоемігрантами“. Час-
тина з них добиралася до Західної 
Європи саме через Ужгород. Місто 
перебуває у винно-коньячному ре-
гіоні, тут можна придбати недорогі 
та смачні закарпатські напої. А ви-
шуканість і доглянутість вулиць, квіти 
на балконах межують із брудними 
захаращеними районами та неспо-
діваними величезними сучасними 
„особняками“ біля кордону. Все це 
інколи нагадує колорит фільмів Еміра 
Кустуріци, тільки в спокійнішому ви-
конанні – тож не дивно, що циганча 
на вулиці грає на гітарі завбільшки із 
себе не запальні танцювальні мело-
дії, а щось повільне і сумне.

За даними істориків, перше по-
селення, котре більш-менш можна 
співвіднести з сучасним Ужгородом, 

заснувало тут слов’янське плем’я 
білих хорватів у другій половині 
першого тисячоліття, звалося воно 
Онгвар або Унгвар. Власне, під на-
звою Унгвар місто жило аж до ХХ 
століття. У 903 році його захопили 
угорці, і відтоді понад тисячу років 
Ужгород перебував у складі угор-
ської держави та Австро-Угорщини. 
Після Першої світової Ужгород відій-
шов до складу Чехословаччини, де 
був центром автономного краю. Тоді 
ж утвердилась і нова „слов’янізован-
а“ назва. У період Другої світової 
місто знов опинилось під владою 
Угорщини, аж поки 1945 року не 
стало обласним центром Радянської 
України. В Ужгороді народилось 
і працювало чимало видатних людей 
– від художників Йосипа Бокшая та 
Адальберта Ерделі, що створили 
специфічну місцеву школу, до відо-
мого футболіста і тренера Йожефа 
Сабо.

З найдавніших часів у місті збере-
глася церква-ротонда ХІІ століття. Її 
збудували у візантійському стилі, але 
в XV столітті переробили на готичний 
кшталт. Усередині ротонди є цікаві 
стародавні розписи. А ужгородський 
замок датують Х–XVI століттям. Він 
постійно перебудовувався, відіграв 
помітну роль у боротьбі між Тран-
сильванією та Австрією, у війнах 
з половцями, монголами і турками, 
під час антиавстрійського повстан-
ня Ференца Ракоці. Замок – як він 
зберігся – важко назвати ефектним, 
він був значно перебудований під 
цивільні потреби, проте однаково 
виглядає гарним, доглянутим і ціка-
вим, з нього відкривається непогана 

панорама. Значно монументальніше 
виглядає резиденція греко-католиць-
кого єпископа, споруджена 1646 
року на тій же Капітульній вулиці. До 
речі, церковна Унія на Закарпатті 
відбулася 1646 року, саме в Ужгоро-
ді, абсолютно незалежно від Брест-
ської. Тож і місцева греко-католицька 
єпархія має автономний статус та не 
підпорядковується керівництву УГКЦ.

По інший бік замку можна побачи-
ти досить великий музей дерев’яної 
архітектури. Також в Ужгороді варто 
оглянути кафедральний собор, сеце-
сійний компактний центр міста з ву-
лицею Корзо (італійською – „вулиця 
для прогулянок“, пішохідна вуличка із 
симпатичною забудовою, кав’ярнями 
і крамничками), пішохідним мостом 
через річку Уж, синагогою та іншими 
цікавими пам’ятками і місцями.

А ще варто пам’ятати, що в Ужго-
роді зазвичай – особливо взимку 
й навесні – відчутно тепліше, ніж на 
решті території України, і в березні 
тут цвіте сакура.

 Олег Коцарев, Харків

Ужгород – місто сакури, сецесії 
та „спокійного Кустуріци“
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Відкритий архів: 
справа+формуляр 
Миколи Хвильового

Полювання на „Вальдшнепа“. 
Розсекречений Микола 
Хвильовий. Упоряд. Ю. Шаповал. 
Передмова: Ю. Шаповал, 
В. Панченко. Київ, Темпора, 
2009, 296 с.

Це видання чимось нагадує кни-
гу-детектив. Тут є те, що необхідно 
читачеві для насолоди від розкриття 
таємниці – сам злочин, опис місця 
події, перелік тих, хто були причетні 
до сумного фіналу, списки найближ-
чого оточення загиблого. І відкритий 
фінал. Розв’язка, яка не задовольняє 
читача. Залишає гіркий присмак 
недоговореного, порожнечу, яка 
болить відсутністю головного героя, 
до якого вже встигаєш звикнути, 
пройнятися його тремами і турбо-
тами, зазирнути, бодай трохи, до 
тих душевних закамарків, які зазви-
чай сумлінно приховуються від сто-
роннього ока. Натомість лишається 
великий знак запитання і важкий 
намул гризоти: чому? 

Інтерес до постаті Миколи Хви-
льового не випадковий. Сучасні 
філологічні студії часто-густо 
виконують функцію таких собі 
археологів од літератури, відкопу-
ючи ретельно схоронені в могилах 
культурної пам’яті імена та тексти, 
яким комуністичний режим прису-
див долю вічного забуття. Миколу 
Хвильового не можна назвати су-
цільною tabula rasa в українському 
літературному каноні. Проте, поряд 
із тим, залишається значна кількість 
білих плям у біографії Хвильового, 
а його оригінальна художня та пу-
бліцистична спадщина ще потребує 
пошуку тих кутів зору, що дозволять 
запропонувати її різнопланове, од-
нак адекватне прочитання. Саме 
таким пошукам і присвячено низку 
нещодавніх студій українських 
і зарубіжних науковців Григорія Гра-
бовича (2004), Івана Дзюби (2005), 
Леоніда Плюща (2006), Миколи 
Кодака (2008). Отже, „Полювання 
на ,Вальд шнепа‘“ є новою реплікою 
в полілозі дослідників, спільним 
проектом доктора історичних на-
ук Юрія Шаповала та доктора 
філологічних наук Володимира 
Панченка.

Основну частину видання скла-
дає підбір матеріалів, які тривалий 
час переховувалися під грифом 

„Цілком секретно“ у спецархівах 
КДБ. Саме завдяки старанням 
Ю. Шаповала „справа-формуляр“ 
на Миколу Хвильового була нарешті 
явлена на світ Божий. Сукупність 63 
документів, датованих 1927–1955 
роками, дає змогу зазирнути до 
„внутрішньої кухні“ органів безпеки 
Радянського Союзу. Залишається 
тільки подякувати науковцям, які 
уклали прикінцеві примітки, надзви-
чайно полегшивши клопіт розібра-
тися у широкому потоці імен, років, 
реалій, що згадуються в архівних 
звітах, донесеннях інформаторів, 
агентурних зведеннях.

Розсекреченій інформації пере-
дують дві статті Ю. Шаповала та 
В. Панченка. З позиції фахового 
історика доктор Шаповал пуска-
ється у плавання 20–30-ми роками 
минулого століття, коли розігрува-
лися головні акти життєвої драми 
Хвильового. Спостерігаючи фа-

тальну гру „у дурня“, яку провадив 
Микола Хвильовий з тоталітарним 
механізмом держави, Ю. Шаповал 
висновує: письменник був непе-
ревершеним маестро хитрощів, 
який попри все обстоював власне 
бачення майбутнього української 
культури, ба навіть державності, за 
необхідності позірно каявся перед 
відповідними органами за свої „ухи-
ли“ від лінії партії. Проте внутріш-
ньо, на думку Шаповала, Хвильовий 
таки залишався вірний принципам 
служінню високій українській ідеї. 
Автор статті цікаво „метафоризує“ 
образ митця. Найбільше вражає те, 
що такі метафори-характеристики 
Хвильового, як „Вальдшнеп“, „цар 
і раб хитрощів“ Ю. Шаповал запо-
зичує з архівів спецслужб! Саме ра-
дянські слідчі охрещують свого „під-

опічного“, над яким встановлюють 
пильний контроль, „Вальдшнепом“, 
використовуючи назву найбільш 
крамольного, „антирадянського“ 
роману Хвильового. Для Шаповала 
це псевдо є знаковим: Хвильовий 
сам є прекрасним мисливцем, тож 
він знає усі закони стеження і по-
лювання, він ні за яку ціну не стане 
жертвою, приреченою на розвагу 
ловцям. Власне так і пояснює Ша-
повал самогубство Хвильового 
13 травня 1933 року: письменник 
розумів, що далі убезпечуватися від 
навальних атак владних структур 
він не спроможний. Арешт близь-
кого друга Хвильового Михайла 
Ялового засвідчив: незабаром не-
прохані гості завітають і до нього. 
Тому Микола Хвильовий постановив 
сам вирішити власну долю – пострі-
лом із кольта у праву скроню.

Стаття В. Панченка подає іншу 
версією тлумачення загадки Хви-
льового. Автор виходить з думки про 
те, що письменник був трагічною 
свідомістю цілої плеяди тогочасних 
митців. Спершу палкі прихильни-
ки революційних перетворень, 
талановиті сучасники Хвильового 
з часом дедалі більше відходять од 
лицемірних гасел радянської дій-
сності, критично переосмислюючи 
наслідки власної буремної моло-
дості. Прірва між мріями та явою 
поглиблюється антагонізмом наці-
ональних та соціальних пріоритетів. 
Хвильовий та його однодумці бачи-
ли, що під популістськими лозунгами 
компартії про „зняття“ національно-
го питання приховується великодер-
жавний російський шовінізм. Відтак 
самогубство Хвильового викликане 
глибоким розламом його свідомос-
ті, „ідеологічно“ скореної, але „емо-
ційно“ ще тієї колишньої, буремної. 

Приємно вражає інформаційна 
насиченість розвідки Панченка, 
яка розгортає широку панораму 
літературних угруповань, мистець-
ких часописів 20-х років, до яких 
був причетний Микола Хвильовий. 
Автор статті прагне поєднати біо-
графічний підхід із аналізом худож-
ньої вартості текстів письменника. 
Критичне ставлення до джерел 
і більш виважені висновки, яких до-
ходить науковець, відрізняють його 
дослідження від попередньої статті 
Ю. Шаповала, яка, схоже, надто 
„ідеалізує“ Хвильового, підганяючи 
його складну особистість у місткі, 
але все ж затісні рамки хитруна-
мисливця, борця з комуністичною 
ідеологією. 

рецензії т
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Варто зазначити, що, крім уже зга-
даних частин, книга містить інтерв’ю 
В. Панченка з донькою Хвильового 
Іраїдою Кривич, а також підбірку 
фотографій, що унаочнюють світ, 
у якому жив славетний письменник. 
Цілком окремим складником ви-
дання можна назвати диск із філь-
мом Ірини Шатохіної „Цар і раб 
хитрощів“. Читач, із ласки творців 
фільму, перетворюється на глядача 
і ще раз поринає у лабіринт долі 
головного героя. Юрій Шаповал 
запрошує глядацьку аудиторію до 
подорожі харківськими вулицями та 
кадебістськими архівами – просто-
ром, у якому розігрувалася життєва 
драма „Вальдшнепа“. Навік утраче-
ного. І все ж воскреслого – зі старих 
світлин, заборонених колись сторі-
нок творчості, поодиноких спогадів 
сучасників та… відкритих архівів. 

Ольга Максимчук, Київ

Грайливі пошуки 
рівноваги Костя 
Москальця

Костянтин Москалець. Досвід 
коронації. Львів, Піраміда, (Серія 
„Приватна колекція“), 2009, 
220 с. 

Завдяки перемозі в одній із 
номінацій рейтингу „Книжка року 
– 2009“ книга Костянтина Москаль-
ця „Досвід коронації“ (вийшла в серії 
„Приватна колекція“ львівської літе-
ратурної агенції „Піраміда“), що вже 
стала культовою в певних колах, здо-
була ще більшого резонансу.

Особисто для мене ключовий 
момент і образ цієї книги міститься 
на її останній сторінці. Там ідеться 
про мову як дзеркало, через яке 
можна дивитися на міфічну Медузу 
Горгону. Власне кажучи, це можна 
зрозуміти дуже по-різному, в тому 
числі й так, що в ролі дзеркала 
опиниться сама література, явище 
в суті своїй одночасно герметичне 
і несамодостатнє. Дзеркало має 
право викривлювати зображення 
аж до калейдоскопічності, дзер-
кало може пом’якшити реальність, 
попереджати про неї, убезпечити 
або, навпаки, підштовхнути людину 
розвернутися до неї лицем. Чимало 
з переліченого притаманне прозі 
Костя Москальця. Особливо врахо-
вуючи, що маємо справу з прозою 

поета, автора численних багато-
шарових метафоричних текстів, 
декотрі з яких стали піснями гурту 
„Плач Єремії“.

До книжки „Досвід коронації“ 
ввійшло кілька таких собі смислових 
блоків. Починається видання з „Ве-
чірнього меду“. Твір видавці озна-
чили як роман, що виглядає, однак, 
не надто переконливо – взагалі, 
в сучасній українській літературі 
часто плутають два типи жанрів: 
жанр як літературознавчу категорію 
і жанр як підзаголовок, або, точніше, 
другий різновид виразно домінує. Та 
все ж, якщо полишити літературоз-
навчу термінологію, саме „Вечірній 
мед“ – головний і найцікавіший твір 
книги. Сюжет розповідає про життя 
поета Костя Москальця, богемне, 
самітницьке, наповнене й пусте 
та про його любов до музикантки 
Андрусі. Ця жінка то з’являється, то 
зникає, але все одно залишається 
трохи Аріадною. Дія „Вечірнього 
меду“ відбувається у Львові, Києві, на 
Чернігівщині, у Німеччині, тут фігуру-
ють чимало персонажів української 
культури, минулих і теперішніх, тож 
книга має ще й певне біографічно-іс-
торичне наповнення.

„Вечірній мед“ – вельми форма-
лістичний твір. Він увесь просто 
переповнений мовними іграми, ка-
ламбурами, переставлянням літер, 
розгорненими асоціативними ряда-
ми, і смисловими, й лінгвістичними. 
Охочий читач може тут розважити 
себе такою грою, як розгадування 
нескінченних, переважно поетич-
них, цитат. Декотрі відсилають до 
віршів самого Москальця, деякі до 
творів інших авторів, тож „крос-
ворд“ виходить великий і розгалу-
жений.

Один з важливих мотивів твору 
– роздуми про мистецтво. Іронічно 

та з гумором Москалець, однак, 
пише про доволі болючі речі. 
З поетичною збіркою самого героя 
відбувається ціла епопея. Її видають 
у дев’яності роки в Спілці письмен-
ників на кошти діаспори (значна 
частина коштів при цьому „роз-
дерибанюється“), але весь наклад 
віддають авторові та вимагають 
негайно кудись забрати. Кость пе-
ретягує книжки до хати приятеля, що 
живе під Києвом. При цьому книжки 
скрізь розсипаються – у метро, на 
вулиці, на трамвайних коліях і т.п. 
– створюючи незліченні кумедні 
й невеселі ситуації. У приятеля за 
деякий час книжки починають псу-
ватись, і от друзі-митці влаштовують 
перфоменс їх спалення, на котрий 
навіть приїхало телебачення, та ще 
й заплатило за нього. Натхненно 
зрежисоване спалення перетво-
рюється на космогонічне дійство 
вивільнення поезії від матеріальної 
оболонки. Що саме мав на увазі 
Москалець? Що публічність, дру-
кованість та інші набуті вже після 
акту творення речі пригнічують лі-
тературу, позбавляють її власного 
єства? Чи що література все одно 
невіддільна від суспільства й при-
речена так чи інакше вступати з ним 
у взаємодію? Напевно, відповідь для 
себе дасть кожен окремий читач.

А вже який мотив не потребує від-
повіді – це мотив самотності. Інколи 
ховаючись за веселощами, інколи 
об’єднуючись зі світлим сумом та 
буддистською виваженістю, він 
постійно розлитий у „Вечірньому 
меді“ й насамкінець остаточно все 
заповнює, аж додаючи присмаку 
безвиході.

Інші твори книги дуже відрізняють-
ся стилістикою, так що читач не має 
шансу знудитися одноманітністю. 
Доволі велике оповідання „Досвід 
коронації“ – це своєрідна декон-
струкція романтичної колізії: дочка 
генерала в обложеному місті тікає 
від „своїх“ до повстанців, що їхній 
командувач виявляється її справ-
жнім батьком. Підкреслена сюжет-
ність „компенсується“ абсурдністю 
всіх дій, мінливим темпом та іншими 
спецефектами.

У решті творів („Дев’ять концер-
тів“, „Споглядання черешні“, „Спо-
лохи“, „Нові сполохи“, „Людина 
на крижині“, „Місяць споглядання 
місяця“), котрі ніби коливаються між 
новелістикою та есеїстикою, голо-
вними рисами є медитативність, 
ґрунтована то на побутових дета-
лях, то на „гудінні мови“, та афорис-
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тичність. А в підсумку маємо вкрай 
різноманітну, яскраву і цікаву книгу.

Олег Коцарев, Харків

Телеграми від 
Ігоря Померанцева

Ігор Померанцев . КҐБ та інші… 
Київ, Грані-Т, 2009, 240 с. (Серія 
„De profundis“)

На перший погляд назва книжки 
Ігоря Померанцева „КҐБ та інші…“ 
видається кумедною, нагадуючи 
щось на кшталт „Вінні-Пух і всі-всі-
всі“. Але, перегорнувши декілька 
сторінок передмови Ю. Андру-
ховича, натрапляємо на повну 
назву збірки – „КҐБ та інші вірші“, 
з промовистим епіграфом із Василя 
Стуса. Акценти змінюються враз: 
самодостатній персонаж, яким 
міг би бути КҐБ із „КҐБ та інші…“, 
перетворюється на поетичну тему 
з різними відтінками й мікросюже-
тами, зашифровану в трьох літерах 
абревіатури. 

В книжці зібрано вірші, різні за 
часом написання: частина з’явила-
ся в 70-х роках, частина – 2008 
року. Здавалося б, можна було ви-
дати лише ті, написані тридцятиліття 
тому, однак автор хоче доповнити, 
договорити, докричати і бажання 
цього не приховує, адже „той, хто 
волає, – безсмертний“. Кожен вірш 
– мов телеграма-блискавка, що 
мусить передати найважливіше, від-
так стиль Померанцева у прямому 
сенсі телеграфний: сухуватий, із 
мінімумом так званих „художніх 
засобів“, із обірваними фразами, 
– напевно, писати по-іншому про 
той час не випадає. Поезії 70-х із 
відомих причин більш герметичні 
й сконденсовані, зате багатші 
метафорично (приміром, „Соне-
чко…“), порівняно з „телеграмами“ 
2008-го. Така відмінність зрозуміла. 
Метафори, що давали бодай ілю-
зію свободи тоді, не потрібні через 
тридцять років – нарешті можна 
вільно розповідати про все. Книжка, 
між іншим, рясніє прекрасними фо-
тографіями, без яких збірка не була 
б такою барвистою, хоча фото пе-
реважно чорно-білі. За стилістикою 
вони цілком суголосні з віршами 
Померанцева: загальне сіре тло 
– і несподіваний пронизливий про-
мінь, які одне без одного не існують. 

До певних рядків легко підібрати 
ілюстрації, погортавши збірку: ось, 
наприклад, „продавщиця, схожа 
на кульок цукру-піску“, у спідниці, 
шкарпетках і капцях стоїть біля ма-
газину (фото на стор. 28-29). 

Найважливіше, найсуттєвіше 
для поета – це, безперечно, люди. 
Можна сказати, основний складник 
у рецепті поезії від Померанцева 
становлять психологічні портрети 
й діалоги. Родину, друзів, колег-лі-
тераторів – а їм найкраще пасує 
слово „ближні“ – автор малює щем-
ко, з тонким, вишуканим ліризмом 
(„Надії“, „Григорію Т.“), обережно 
(від „берегти“), позаяк кохані люди 
– найуразливіші.

Для Померанцева існують імена, 
варті того, щоб бути записаними: 
„Люба, у мене є країна, і ми невід-
дільні з нею, як око і сльоза. Цей 
рядок стікає моєю щокою. У цієї 
країни є улюблені імена: Наташа, 
Іосіф, Григорій, Марк, Микола, ти!..“. 
Помітно, що близьких людей поет 
переважно кличе лише по імені. На-
веду характерний рядок:

Напередодні від’їзду
Я випадково побачив Івана
(іншого Івана) у підземному пере-

ході.
Натомість кадебістів означено 

іменами по-батькові, які правлять за 
постійні епітети, такі собі наліпки: 
Вілєн Павловіч, Валєрій Ніколаєвіч. 
Іронія й сарказм щодо цих персона-
жів сягають апогею:

Одного разу Валєрій Ніколаєвіч 
розчулив мене до сліз.
Глянувши на портрет Стравін-

ського
в кімнаті, яку я винаймав,
він із повагою мовив:
– Пастернак…
У Надії під час обшуку офіцерик,
зобачивши портрет Ахматової,
просвітлено вигукнув:
– Ага, то ваша бабця єврейка!
Ліричному суб’єктові збірки, 

з його загостреною потребою 
приватності, усамітнення, щирості 
(чого тільки варте словосполучення 
„нутрощі телефонної каплички“!), 
нестерпна постійна присутність 
третього – КҐБ, свідка всього і вся, 
незмінного супутника, моторошної 
тіні. Ця тінь спричиняється до жах-
ливих парадоксів: приміром, діти 
в дворі можуть бавитися спокійно 
під наглядом „незрівнянного снай-
пера“ з п’ятого поверху. КҐБ – уосо-
блення злих сил.

Дійсність, яку регламентують 
„згустки ночі“, нагадує страшний 

сон, де близькі люди стають чужими, 
і для суб’єкта лірики це найбільша 
трагедія. 

Уві сні Іван прокинувся
і вдав,
що не впізнає мене.
Окрім поезій, книга містить есеї 

різних років. Померанцев-публі-
цист буквально занурюється, вгри-
зається в міста, мову, запахи, вино, 
поетів, Україну, історію, каву, музи-
ку, географію, Гоголя, дивлячись на 
все уважним і критичним оком, що, 
втім, не заважає йому любити те, 
про що пише. Та найбільше, мабуть, 
автор любить свободу: „У ці хвилини 
я зрозумів, що нічого прекраснішо-
го за свободу – у найпрямішому, по-
верхневому, зовнішньому значенні 
– немає, і що міркування римського 
вільновідпущеника Епіктета про 
внутрішню свободу – лише гра 
розуму, гра слів. Мені захотілося 
торкнутися свободи рукою“. 

Гортаю „КҐБ та інші…“ – й тішуся, 
що нам вільно видавати й читати по-
дібні книжки. І писати про них – теж. 

Юлія Кропив’янська, Київ

Гніт гніву 
під зливою зла
Галина Пагутяк. Урізька готика. 
Київ, ПП „Дуліби“, 2009, 352 с.

Повний тривог і відчаю, щему 
і трему, сюжет „Урізької готики“ не 
лише, як тлумачить передмова, за-
снований на моторошній буваль-
щині, котру старанно занотував 
на селі Iван Франко. Текст-першо-
джерело зробився тут одним із 
підрозділів книги, а вся вона – на-
че піч, котра поволі розтопить цю 
скам’янілу замітку позаминулого 

ї та анотації
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століття й видобуде з неї до до-
кументальності правдивий запах 
гарячкової істерії.

Дарма рецензенти починають 
розповідь про цей роман, наголо-
шуючи на тому, що його прикмети 
і якість можна вгадати вже за самим 
іменем Галини Пагутяк. Не менш 
оманливе враження на читача, ще 
не знайомого з творчістю письмен-
ниці, справлятимуть відомості про 
нещодавні вручення їй Шевчен-
ківської премії чи премії від Націо-
нальної спілки письменників. Перші 
мимоволі не пускають авторку за 
межі хай навіть і елітарного, але 
порівняно вузького кола давнішніх 
поціновувачів, другі ж вішають пор-
трет письменниці на дошку поміж 
номенклатурників. Це схоже на за-
ливання її ніг цементом під виглядом 
будування їй постаменту.

Тим часом „Урізька готика“, хоч 
і є черговою книгою про рідне 
авторці село та доповнює хроні-
ки галицьких вампірів, а точніше 
„опирів“ (попередні книги цієї серії, 
„Слуга з Добромиля“ та „Захід сон-
ця в Урожі“, якраз і зробили Пагутяк 
лауреаткою згаданих нагород), 
та все ж видається найціліснішим, 
найпереконливішим та взагалі най-
амбітнішим її твором.

„Урізька готика“ є романом жахів 
тією ж мірою, що й написані „страш-
но“ новели Василя Стефаника: по-
кинуті напризволяще сільські діти 
тут мруть у хатах, як і безпорадні 
старі з його історій. Один з героїв 
Пагутяк, мандрівний фотограф 
Юліан (аж згадується письменник 
часів Першої світової війни Юліан 
Опільський, автор трилогії „Опирі“) 
є колегою персонажа „Посла від 
чорного царя“ Михайла Коцюбин-
ського. Тільки замість бадьорих кар-
патських аборигенів з оповідання 

класика Юліан застає зовсім іншу 
натуру: „жодного проблиску надії 
в тих сивих, або чорних на світлині 
очах, хіба що в дитячих, котрі не 
встигли увібрати в себе понурі об-
рази світу“. Та й хлопську „здичілість 
з темноти“, описану Коцюбинським, 
пояснено в „Урізькій готиці“ хворо-
бливим консерватизмом та виправ-
даною настороженістю, спричине-
ними гірким досвідом поколінь.

„Хоч тим бідним людям і не було 
чого втрачати, однак вони з болем 
і страхом сприймали усе нове, бай-
дуже, добре чи лихе. Від змін могли 
однаково оздоровитись, занедужа-
ти чи навіть померти ті, хто гнеться 
від подуву найслабшого вітру“. Це 
почуття, навіть якби не було помно-
жене на сюжетну детективно-горо-
рну інтригу із загадковими смер-
тями, прописане в Пагутяк глибше 
й виразніше, ніж у концептуально 
схожому романі „Тростини на вітрі“ 
ровесниці Стефаника, Нобелівської 
лауреатки Грації Деледди. Ці твори 
перегукуються епізодами з приїздом 
новачка в осередок, де зазвичай 
„ніщо, окрім лиха, не порушувало 
одноманітного життя“, а також ба-
лачками під церквою про еміграцію 
до Америки, про зубожіле панство 
та вампірів. Хіба що в Деледди по-
тинають „кого не жаль“ не останні, 
а повітряні духи фолетто.

Доволі цікавий з огляду на містич-
ну складову роману час дії – 1861 
рік. Того року вийшло оповідання 
галицького священика Iвана Гав-
ришкевича „Страхи“ (про карпат-
ських опирів – за 36 років до Сто-
керового „Дракули“). А Анатолій 
Свидницький, чию творчість високо 
оцінював Франко, ще сподівався 
на публікацію в журналі „Основа“ 
свого нарису „Відьми, чарівниці 
й опирі...“, котрий Галина Пагутяк, як 
видно, теж не оминула увагою, роз-
робляючи детальну концепцію своїх 
безжальних надприродних істот.

Посеред тонесенького шару біо-
сфери на нашій планеті оманливо 
тверду позицію займають не надто 
витривалі, крихкі організми, скупо 
накачані душами й надією на краще 
загробне життя. Серед тієї маси 
ламких істот у романах Пагутяк 
виділяються єдині носії сили – опи-
рі. Але й цим улюбленцям природи 
іноді непідвладна така-от стихія, як 
сліпа від ненависті юрба. 

Обидва види двоногих натерп-
ляться в цьому романі стільки стра-
ху, що відчай виплеснеться за вінця. 
Як писав один іспанський майстер 

бестселеру, „страх – це порох, а не-
нависть – гніт“. Що ж, за цією фор-
мулою, „Урізька готика“ – це темна 
комора, де стоїть повна діжа жаху 
і є добре просочений ацетатом 
шнур гніву. Впродовж твору ми спо-
стерігаємо, як авторка все ближче 
й ближче підносить запалену свічку 
до цієї конструкції.

З приводу прози Галини Пагутяк 
уже випливали імена відзначених 
Комітетом Нобелівської премії 
Фолкнера та Маркеса. До цього 
списку, крім Деледди, можна до-
дати Жозе Сарамаго – за вміння 
з постмодерністською грайливістю 
згодувати читача даремно приза-
бутим, страхітливим, гігантським 
прапервісним емоціям.

Олек Веремко-Бережний, Київ

Серія „Між Карпатами 
і Татрами“. Ужгород, Ліра, 2009, 
60 с.

Ужгородський поліграфцентр 
„Ліра“ випустив з друку в рамках 
серії „Між Карпатами і Татрами“ 
десяте видання циклу „Постаті“. 
Цього разу брошура присвячена 
поету та священику Зореславу до 
100-річчя від дня його народження.

За переклад вибраних по-
езій словацькою мовою взялася 
перекладачка та викладач кафедри 
української мови та літератури 
у Пряшеві Валерія Юричкова, яка 
вже більше десяти років досліджує 
творчу спадщину Зореслава.

Переклади поміщено на зво-
ротньому боці оригіналів, отже, 
публікація знадобиться як україн-
ським словакістам, так і україніс-
там у Словаччині. Тим більше, що 
поетична творчість Зореслава до 
сьогоднішнього дня в перекладах 
словацькою не видавалася окре-
мою збіркою.

В кінці брошури можна знайти 
інтерв’ю з В. Юричковою – словаць-
кою мовою.
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Тема: на лапуПомаранчева революція 2004 
року, яка проходила також і під 
антикорупційними гаслами, 
призвела лише до більшого 
розгулу корупції. Корупція 
заполонила державні структури 
– чиновники високого 
рівня перестали боятися 
викривальних матеріалів, які 
час від часу з’являлися у засобах 
масової інформації. 

Кость Бондаренко

Моя резолюція

Тіньовий ресурс 
республіки

Дорогі жарти

Україна: Анатомія 
корупції

Житло для 
письменника


