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Те, що в головах наших 
формальних і реальних 
можновладців панує 
цілковита „розруха“, – 
це незаперечний 
медичний факт. Тому 
я слідом за булгаковським 
героєм теж сміюся, 
коли чую щось про такі 
абстрактні в умовах 
України поняття, як 
„індекс антикризової 
ефективності“.

Олександр Бойченко
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Про те, що навколо 
польсько-української історії 
погіршується атмосфера, свідчить 
еволюція позиції польського Сейму: 
рік тому там відмовилися займатися 
прийняттям проекту декларації що 
стосувалась подій на Волині – цього 
року вона була ухвалена.

…для України ключова проблема 
– це модернізація. З одного 
боку, модернізація держави 
– боротьба з корупцією, ефективна 
і відповідальна політика. А з іншого, 
модернізація нашої економіки.

Звісно, що в регіонах криза 
відчувається значно більше, аніж 
у столиці. Адже у Києві, до якого 
сходяться фінансові потоки з усієї 
країни, у повній мірі кризу відчути 
складно. Єдине, що об’єднує Київ 
із регіонами, це офіційні зарплати 
у бюджетній сфері.
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Криза. Вже майже 
рік вона домінує 
в ЗМІ, у приватних 
розмовах, передви-
борчих кампаніях 
– у всьому. Що про 

неї кажуть економісти? Ці „найнебезпечніші ідіоти 
ХХ століття“ – як їх назвав відомий чеський філософ 
Вацлав Бєлоградский – сперечаються чи вона роз-
вивається за схемою „V“, „W“, або √‾α? А що для 
її подолання пропонують наші політики? Ін’єкції 
в промисловість, яка є застарілою або неконкурен-
тоздатною, подарунки енергетичним гігантам (аби 
ті могли їх повернути під час передвиборчих кам-
паній, причому всім головним гравцям), ну, а ще 
пропонують – як у випадку Чехії – скорочувати 
видатки Академії наук з метою закрити її остаточно 
і перевести кілька мільярдів з фундаментальних 
у прикладні дослідження: читай, перелити ці гроші 
через Міністерство торгівлі та промисловості близь-
ким до політиків підприємствам, які їм повернуть 
відсотки просто в кишеню чи під час кампанії.

Народу, який не знається на тому, що таке фун-
даментальні, а що – прикладні дослідження, можна 
наговорити всякого. Дослідження, то й досліджен-
ня. І до того: кому ще так добре живеться, як ака-
демікам, які сидять у своїх лабораторіях і тридцять 
років граються зі, скажімо, „синтезом антиметабо-
літів“. І що з того, що ліки, які з’являться завдяки 
таким дослідженням, продовжать життя ВІЛ-пози-
тивним особам на 20 років? Наших політиків це не 
стосується. Вони вірять у „самолікувальні здатності 
нашого організму“. Принаймні у це вірить прези-
дент Вацлав Клаус, до речі, також економіст, який 
академікам у відповідь на їхнє прохання допомогти 
вислав обуреного листа. Де не забув підкреслити, 
що наука „для майбуття ЧР має не більше зна-
чення, ніж охорона здоров’я, поліція і державний 
апарат“.

Просто нашим політикам наука не потрібна. Їм 
потрібно підтримати автомобільну промисловість, 
адже якщо не буде автомобілів, не доведеться бу-
дувати автобани (до речі, дорожчі ніж у Німеччині) 
й отримувати хабарі. Можна зрозуміти: привати-
зовано вже майже все, а гроші десь шукати треба.

Якось чеські академіки підрахували, скільки на-
справді складають отих 5 мільярдів крон, які ЧР що-
року віддає для Академії наук (в АН працює при-
близно дев’ять тисяч науковнів). Вийшло, що за ці 
гроші можна побудувати приблизно 5 км автобану. 
5 км!!! Саме стільки в нас коштують люди, завдяки 
яким неможливе стає можливим. Було б добре 
так само знати – точно! – скільки коштують ті, хто 
з можливого робить неможливе, а з непотрібного 
потрібне? І чи вони взагалі потрібні? Бо, якщо діло 
дійде до розпуску Академії, можна буде подумати 
і про розпуск інших інституцій. Тоді б ми кризу, 
може, перечекали в кращій кондиції.

www.ukrzurnal.eu

Основне питання полягає не 
в тому, чи Росія буде діяти за 
своєю риторикою і як активно, 
а якою буде реакція Заходу. 
Дмитро Медвeдєв, безумовно, 
надіслав сигнал тривоги. Його 
коментарі можуть бути брехливі 
до абсурду, інтригантські та 
обурливі, однак Україні, її демо-
кратичним сусідам та Заходу не 
варто ними легковажити.

…я як рецензент маю страх 
перед надто плодовитими 
письменниками. Особливо, 
якщо вони не належать до 
моїх улюблених, але зате 
є популярними.
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Половина чехів 
підтримує вступ 
України до ЄС

Майже половина громадян Чехії 
погоджується зі вступом України до 
Європейського Союзу, протилежної 
точки зору дотримується близько 
30 % громадян. Про це свідчать ре-
зультати опитування, проведеного 
агентством RCA Researce. Щодо 
прийняття України до НАТО рівень 
підтримки трохи нижчий. 37 відсотків 
опитаних з цього приводу вислови-
лося „за“, а „проти“ – приблизно 
35 % чехів.

Як Україна дбає про 
здоров’я машиністів 
і добро мафіозі

18 серпня ц.р. Львівська залізниця 
припинила рух вантажних поїздів 
у напрямку Словаччини. Приводом 
для цього стало те, що четверо 
українських машиністів локомотивів 
13 та 14 лютого 2009 року під час 
виконання службових обов’язків 
отримали додаткове радіаційне 

опромінення на кордонному пере-
ході Матьовце–Ужгород, де вантажі 
перевіряє спеціальний сканер. 
Українська сторона вже на початку 
червня погрожувала зупинити по-
їзди, якщо Словаччина не налаштує 
сканер на роботу в нешкідливому 
режимі, та лише після подання заяви 
двох з числа згаданих машиністів 
відбулося розслідування комісією 
фахівців з української та словаць-
кої залізниць. Заміри рівня радіації 
рентгенівської сканувальної систе-
ми TNSCAN RF6010 проводилися 

двічі – 25 червня та 11 серпня, коли 
українські спеціалісти з’ясували, що 
норма перевищується у 30 разів.

Словацько-український конфлікт 
навколо сканування цілих вантажних 
поїздів на якийсь час вдалося врегу-
лювати. Але лише завдяки тому, що 
Братислава погодилась 19 серпня 
ц.р. виключити сканер на один 
тиждень. До того часу М. Лайчак, 
міністр закордонних справ СР, об-
говорюватиме проблему з Україною 
на дипломатичному рівні.

Представники Словаччини вважа-
ють, що суть справи, яка призвела до 
того, що з українського боку було на 
багато годин зупинено рух вагонів 
з рудою, коксом та вугіллям, не в то-
му, що сканер випромінює радіацію 
вище норми, а в інтересах україн-
ських мафіозних угруповань та при-
хильних до них державних структур, 
які вантажні вагони хочуть і надалі 
використовувати для перевезення 
контрабанди цигарок, а сканер їм 
у цих планах заважає.

Головний аргумент Братислави 
– сканер, що працює на кордоні від 
6 грудня 2007 року, відповідає нор-
мам ЄС і самої України. Подібного 
роду прилад діє і на українсько-
угорському та українсько-польсько-

му кордонах, де ним перевіряють 
вантажівки. За таким же принципом 
перевіряють і багажі на летовищах. 
За нормами ЄС доза радіаціїї, котру 
людина може без будь-яких наслідків 
отримати в рік, дорівнює одному мі-
лізіверту. А в Україні норма аж два 
мілізіверти. І щоб машиніст поїзду 
„дотягнув“ до норми ЄС, він пови-
нен перетинати кордон зі сканером 
130 000 разів у рік…

Через великі розбіжності резуль-
татів замірів Словаччина запропо-
нувала знайти незалежну установу, 

яка перевірила б сканер, від чого 
Україна відмовилася.

У Словаччині ні політики, ні ЗМІ 
не сумніваються в тому, на чиєму 
боці правда. На жаль, словацька 
сторона пов’язує нинішній конфлікт 
навколо сканера з газовою пробле-
мою початку року, коли словацька 
промисловість страждала від нестачі 
газу і політики звинувачували в цьо-
му не так Росію, як український уряд. 
Європейська Kомісія мовчить. Про 
конфлікт вона висловиться у випадку, 
якщо отримає офіційне звернення 
з боку Словаччини.

Ющенку 
не подобається 
політика уряду 
щодо закордонного 
українства

Президент України Віктор Ющен-
ко направив листа прем’єр-міністру 
Юлії Тимошенко, у якому висловив 
занепокоєння ситуацію, що склала-
ся з фінансовою і інституціональною 
підтримкою зв’язків із закордонним 
українством.

У листі йдеться передусім про те, 
що порівняно з 2005–2008 роками 
кардинально зменшено щорічне 
фінансування бюджетної програми 
„Заходи щодо підтримки зв’язків 
з українцями, які проживають за 
межа ми України“. Президент звер-
тає також увагу на те, що 5 мільйонів 
заробітчан залишаються поза на-
лежною увагою уряду.

Схвалено візовий 
кодекс ЄС

Рада міністрів з питань захисту 
навколишнього природного середо-
вища ЄС формально схвалила ві-
зовий кодекс. Схвалений документ 
фіксує процедури та умови видачі віз 
на транзит та віз на короткостроко-
ве перебування терміном до 90 днів 
протягом 6 місяців вихідців з третіх 
країн та території ЄС. Документ, 
зокрема, передбачає, що заявка 
на отримання короткострокової візи 
має подаватися не раніше ніж за три 
місяці до запланованої дати початку 
поїздки, при цьому зустріч в консуль-
ському відділі має відбутися за два 
тижні. В окремих випадках зустріч 
може призначатися і раніше, навіть 
негайно, якщо для цього є серйозні 
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підстави. Кодекс далі визначає пере-
лік документів, які мають подаватися 
на отримання візи. До нього на-
лежить уніфікована заявка на отри-
мання візи, документ, що дає право 
на виїзд за кордон (закордонний 
паспорт), який повинен бути чинним 
на період, що не менше ніж на три 
місяці перевищує запланований тер-
мін повернення з країни-члена Шен-
генської зони, мати щонайменше дві 
порожні сторінки та бути виданим 
не більше ніж за 10 років до дати 
поїздки, запрошення від приймаю-
чої сторони (організації чи фізичної 
особи), резервування квитків на 
здійснення подорожі в обидва боки, 
резервування готелю, а у випадку 
поїздки для медичного обстеження 
– документи, що підтверджують 
необхідність такого обстеження та 
документи про достатність фінансо-
вих ресурсів на це.

Для отримання візи також по-
трібно подати документи, які дають 
можливість оцінити бажання людини 
повернутися до країни проживання, 
до яких, крім зарезервованих квитків 
на подорож в обидва боки, належать 
документи, що свідчать про наявність 
у бажаючого отримати візу достатніх 
фінансових ресурсів, довідка з місця 
роботи та виписка з банківського 
рахунку, довідки про наявність неру-
хомості, довідка про сімейний стан. 
Крім того, бажаючі отримати візу 
для відвідування рідних мають пода-
вати і довідки про родинний зв’язок 
із запрошуючими їх громадянами 
країн-членів Шенгенської зони. До 
переліку документів також належить і 
медичне страхування на планований 
термін перебування.

Всі, хто має намір отримати візу, 
повинні будуть проходити про-
цедуру зняття біометричних даних, 
таких як фото та відбитки пальців. 
Вимога про зняття відбитків пальців 
не розповсюджується на дітей у віці 
до шести років, членів королівських 
родин, голів держав, урядів, урядов-
ців, їх подружжя та членів офіційних 
делегацій, якщо вони прилітають за 
офіційними запрошеннями.

Вартість візи встановлена в 60 єв-
ро. Водночас, від сплати вартості ві-
зи звільняються діти у віці до 12 років, 
власники дипломатичних паспортів, 
учасники міжнародних конференцій 
та семінарів, організованих непри-
бутковими організаціями, у віці до 
25 років.

Кодексом передбачено, що кон-
сульський відділ має надати відпо-
відь на заяву претендента протягом 

15 днів з моменту її отримання. 
В окремих випадках цей термін може 
бути збільшений до 60 днів.

Візовий кодекс набере чинності 
в ЄС через 6 місяців з моменту 
його оприлюднення в Офіційному 
журналі.

Кампанія допомоги 
мігрантам в СР

17 серпня 2009 року Міжнародна 
організація з міграції (МОМ) у Сло-
ваччині розпочала кампанію, яка 
має інформувати мігрантів про мож-
ливість повернення на батьківщину. 
До жовтня ц.р. у районних центрах 
країни на біг-бордах, телефонних 
будках та плакатах буде розміщено 
рекламу, на якій слово „батьківщина“ 

фігуруватиме в кількох мовах, буде 
вказано номер телефону та адреса, 
за якими можна отримати більше 
інформації. Метою програми є, 
передусім, інформування нелегаль-
них мігрантів, які не зареєстровані 
в міграційному бюро або поліції для 
іноземців. Дотепер МОМ повідомля-
ла про свою діяльність за допомогою 
анонімної інформаційної телефонної 
лінії, листівок або особисто.

МОМ допомагає iз оформленням 
документів та транзитом, а також здій-
снює фінансову допомогу для реква-
ліфікації або створення підприємства. 
Кампанія, яка коштуватиме 403 000 
євро, фінансуватиметься з фондів ЄС.

З 2004 року до сьогодні найбіль-
ше мігрантів, яким МОМ допомогла 
в справі повернення на батьківщину, 
походять з Молдови (190).

КИЇВ 
та інші міста України

від 9 381 крон

МОСКВА від 6 899 крон

БАКУ від 7 778 крон

ТБІЛІСІ від 7 678 крон

АЛМАТИ від 7 803 крон

ДЕЛІ від 11 568 крон

ПЕКІН від 12 385 крон

БАНГКОК від 12 459 крон

Зараховано всі такси та збори

Офіс у Празі:
Husova 5
110 00 Praha 1
Тел.:  + 420 224 248 828

+ 420 776 676 709
e-mail: aerosvit.prg@volny.cz

Каса в аеропорту:
Тел.: + 420 220 115 332



8

в д о м а  н а  ч у ж и н і

У серпні цього року керівництво 
Польського громадського телебачення 
(TVP) інформувало про припинення 
випуску телевізійної програми україн-
ською мовою „Теленовини“, яка вихо-
дила на третьому каналі TVP INFO. Як 
претекст використано дефіцит коштів, 
спричинений зменшенням надходжень 
від абонементів. Насправді, на думку 
української громади Польщі і незалеж-
них спостерігачів, керівництво телеба-
чення хоче передусім позбутися єдиної 
програми мовою національної менши-
ни, яка транслюється по всій країні.

В історії телепрограми, яка в ефірі 
польського громадського телебачення 
виходить з 1995 р., це не перша така 
спроба. Попередні мали місце у 2000 
та 2006 роках. До справ, пов’язаних 
із програмою, неодноразово були 
змушені втручатися депутати Комісії 
національних меншин Сейму. Інтер-
венції депутатів і громадськості були 
єдиним способом вберегти передачу 
від спроб її закрити. Однак постійно 
змінювали час і дні трансляції програ-
ми, що не могло сприяти закріпленню 
за нею великої аудиторії.

В останні роки, завдяки активності 
української громади, глядачів та 
прихильників, котрі провели інфор-
маційну акцію, а також збір підписів 
під протестом, програму вдалося вбе-
регти від закриття. У 2006 році на її 
захист, окрім українців Польщі, стали 
відомі польські політики, наприклад, 
нинішній депутат Сейму Міхал Ка-
мінський, а також ЗМІ, і тому тодішнє 
керівництво TVP було змушене своє 
рішення скасувати.

З початку серпня цього року, коли 
стало відоме рішення про закриття 
передачі, Об’єднання українців Поль-
щі ініціювало чергову акцію збору під-
писів під заявою на захист програми. 
До середини серпня вдалося зібрати 
понад 4 тис. підписів. Під заявою підпи-
салися також відомі поляки, як напри-

клад режисер Анджей Вайда, акторка 
Христина Захватович-Вайда, письмен-
ник Анджей Стасюк, депутат Сейму 
Казімєж Кутз, греко-католицькі ієрархи 
Польщі митрополит Кир Іван Марти-
няк та єпископ Володимир Ющак. Під 
заявою також поставили підписи 40 
депутатів Сейму, серед яких голова 
Комісії закордонних справ польського 
парламенту Аджей Галіцкі, колишній 
віце-міністр закордонних справ, а нині 
євродепутат Павел Коваль, голова 
парламентської польсько-української 
групи Томаш Ленц. Акцію підтримали 
відомі польські громадські організації 
й медіа, зокрема „Газета виборча“, 
Гельсінський фонд прав людини. 
Вперше з приводу ситуації українців 
у Польщі взяли слово політики з Украї-
ни. В питанні збереження програми до 
польських колег звернулися віце-спікер 
парламенту від БЮТ Микола Томен-
ко, депутат від Партії регіонів Ганна 
Герман, мер Львова Андрій Садовий. 
Про події інформували також україн-
ські медіа, першою була „Українська 
Правда“. В історії незалежної України 
це перший такого роду випадок, коли 
українські політики висловили на-
стільки однозначну позицію у питанні 
української меншини Польщі.

Однак згадана активність не дала 
бажаного для української громади 
результату. Теперішнє керівництво 
TVP, політично пов’язане з націона-
лістичними середовищами, вирішило 
не перейматися протестами й зая-
вами. На осінь передбачено зміну 
сітки мовлення, вже без „Теленовин“. 
Тематику меншин має опрацьовувати 
програма „Етнічні клімати“, яку готують 
журналісти студії TVP у Кракові. Треба 
нагадати, що Об’єднання українців 
Польщі, як єдина організація націо-
нальної меншини, мала підписаний 
з громадським телебаченням договір 
про співпрацю у підготовці програми 
(з 2000 р.). Про цинізм теперішнього 
керівництва свідчить зокрема те, що 

рішення про зняття програми TVP було 
прийняте без повідомлення ОУП.

Рішення керівництва TVP суперечить 
польському і європейському законо-
давству, на це звернули увагу в офіцій-
них документах голова комісії меншин 
Сейму Марек Аст і віце-міністр вну-
трішніх справ Томаш Семоняк (якому 
у Польщі підпорядковуються питання 
меншин). Зокрема, європейське за-
конодавство передбачає необхідність 
підготовки інформаційних передач на 
мові меншин, згідно з рекомендаціями 
секретаріату Рамкової конвенції Ради 
Європи про захист національних мен-
шин. Такі програми повинні готуватися 
у співпраці з представниками зацікав-
лених. Саме це – ставлення до меншин 
як до партнерів, стало каменем спо-
тикання. Керівники медіа і політики 
воліють сприймати меншини в ракурсі 
фольклору і своїх стереотипів.

Програма „Теленовини“, попри не-
малу для такого виду передач аудито-
рію – 140 тис. глядачів, закрилася, бо, 
мабуть, не одному „псувала настрій“. 
В результаті передачі на мовах мен-
шин будуть виходити на телебаченні 
і радіо лише в регіонах.

Нині у Польщі склалася неодноз-
начна ситуація: попри протести і заяви 
органів, відповідальних за політику сто-
совно меншин, дискримінаційні рішен-
ня залишаються в силі. Це свідчить про 
те, що у питанні самої політики щодо 
меншин наступають суттєві зміни. 
Причиною є допущення до керівни-
цтва громадських ЗМІ представників 
правих сил і некомпетентність й не-
рішучість держслужбовців. Відсутність 
при цьому авторитетних політиків, 
котрі розуміють вагу діалогу з менши-
нами, призводить до вседозволеності. 
Меншини вчергове стають жертвою 
експериментів і цинічних ігор. Зараз 
українцям Польщі нема іншого виходу 
як податися зі справою „Теленовин“ до 
європейських установ.

Петро Тима, Варшава

Експерименти і цинічні ігри з меншинами

Archivní promítací síň PONREPO, Bartolomějská 11, Praha 1 / ukrzur@seznam.cz / +420 773 622 360 / VSTUP VOLNÝ

Україnská koмеdie

3 вересня 2009 о 19.30

ПРОПАЛА ГРАМОТА / 1972 / 79 хв.
режисер: Борис Івченко

Громадське об’єднання РУТА, Об’єднання українок в ЧР
Вас щиро запрошують на Перегляд українських фільмів
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Процес польсько-українського по-
єднання – тобто бажання зрозуміти 
спільне минуле, подолати, наскільки 
це можливо, відмінності, що розді-
ляють обидві сторони, і в такий спосіб 
вилучити історію зі сфери політичних 
супере чок – було великим досягнен-
ням обох держав, особливо після По-
маранчевої революції 2004 року.

Липень 2003-го – відзначення 
в Павлівці (Україна) 60-ї річниці во-
линської трагедії за участі президентів 
Кваснєвського і Кучми. Червень 
2005-го – завдяки заангажованості 
Віктора Ющенка вдалося дійти згоди 
щодо Цвинтарю Орлят у Львові: не-
крополь офіційно відкрито. Травень 
2005-го – урочистості в Павлокомі за 
участі президентів Ющенка і Качин-
ського, присвячені вшануванню україн-
ців, що загинули там 1945 року від рук 
польського підпілля, а також – усіх 
жертв міжнаціонального конфлікту. 
Квітень 2007-го – урочистості в Прези-
дентському Палаці у Варшаві з нагоди 
60-річчя акції „Вісла“. Лютий 2009-го 
– чергова зустріч президентів, цього 
разу в Гуті Пєняцькій, мешканці якої 65 
років тому стали жертвами українських 
партизанів.

Однак події останніх тижнів спо-
нукають глибше замислитися над 
процесом історичного зближення між 
обома народами. Початок липня: го-
лова Служби Безпеки України Вален-
тин Наливайченко порівнює довоєнну 
польську поліцію з гестапо та НКВД, 
стверджуючи, що в них була схожа 
мета – винищення українства. Середи-
на місяця: польський Сейм ухвалив 
постанову, присвячену пам’яті поляків 
зі „східних кресів“, у якій вказано, що 
антипольська діяльність українського 
підпілля мала характер етнічної чистки 
і ознаки геноциду. Початок серпня: 
розпочався молодіжний рейд слідами 
Бандери – це викликало в Польщі 
хвилю обурення з приводу того, що він 
має проходити південними територія-
ми краю. Врешті учасникам рейду не 
дозволили перетнути кордон, мовляв, 
вони „виманили візи“. Середина міся-
ця: Тернопільська облрада вимагає 
вибачень від Польщі за етнічні чистки 
під час ІІ cвітової війни.

Процес поєднання є явищем 
важким, довготривалим і зворотнім. 
Польщі й Україні часто ставлять 
у приклад французько-німецьке по-
єднання. Однак ці ситуації розділяють 
дві принципові відмінності. У випадку 

Франції та Німеччини (принаймні що-
до ІІ cвітової війни) було зрозуміло, 
хто винуватець, а хто жертва. До того 
ж, процес зближення став можливим 
завдяки тісній і плідній – хоч і не без-
проблемній – співпраці обох держав.

Польсько-українське минуле є зна-
чно складнішим. Історію цих стосунків 
можна розглядати і як етнічний кон-
флікт (у якому найчастіше важко визна-
чити винних), і як визвольну боротьбу 
українців за незалежність. Після віднов-
лення незалежності в 1989 р. Польща 
вирішила реалізувати те, що прийнято 
називати заповітом Гедройця – збуду-
вати добрі стосунки зі східними сусіда-
ми, землі яких належали І і ІІ РП, заради 
безпеки і становища Польщі в Європі. 
Саме тому на початку діалогу з україн-
ською стороною історичні проблеми, 
властиво, були відсутні. Ситуація дещо 
змінилася в другій половині 90-х років, 
однак важкі питання минулого підніма-
лися, як правило, з позицій зближення. 
Таку політику продовжує президент 
Лєх Качинський.

Польща і Україна зупинилися 
на символах

Зі свого боку, українці надають 
суттєво меншого значення польсько-
українській історії. Більшість україн-
ських еліт походить з Наддніпрянської 
України. З тамтешньої перспективи 
Галичина, Волинь, Хмельниччина – це 
інший світ. До того ж, для України го-
ловною проблемою у сфері історичної 
політики є Росія, і власне саме тут від-
буваються найзапекліші суперечки. На 
українській політичній сцені своєрідним 
винятком виглядає президент Віктор 
Ющенко, який надає великого зна-
чення історії, що зближує його з пре-
зидентом Качинським. Ці обставини 
уможливили процес, який можна було 
б назвати „інституційним поєднанням“, 
коротко описаним вище.

Однак цей процес має певні 
слабкі сторони. Перш за все, він був 
мотивований політичним рішенням 
– Польща намагалася „забути“ про 
минуле заради успішної співпраці 
з Україною. Українських керівників, 
вихідців з посткомуністичної номен-
клатури, які потребували підтримки 
Польщі в західних інституціях, такий 
підхід цілком влаштовував. Наступ-
ною слабкою ланкою було те, що 
процес поєднання мав частковий, 
фрагментарний характер. Не варто 
сподіватися, що можливо дійти до 
цілковитого порозуміння стосовно 

спільного минулого – навіть у ви-
падку Франції і Німеччини, навряд, 
чи це можливо. Однак очевидно, що 
Польща й Україна спочатку зосереди-
лися на символах (Волинь, Цвинтар 
Орлят, акція „Вісла“), не починаючи 
принциповішої і значно важчої дис-
кусії про причини цих драматичних 
подій. Українці погодилися вшанувати 
пам’ять жертв волинської трагедії, але 
не відбулося посутньої, публічної дис-
кусії про ОУН–УПА. Зрештою, швид-
ше за все, вона була б неможливою, 
оскільки самі українці не готові до неї. 
Цвинтар у Львові відкрито, але бра-
кує цілісної оцінки польської присут-
ності на території Західної України 
у міжвоєнний період.

До того ж, поєднання було справою 
лише частини суспільства, властиво, 
лише деяких представників еліт: істори-
ків, суспільних діячів, окремих політиків. 
Процес поєднання завжди наштовху-
вався на певний спротив з боку час-
тини політичної еліти та місцевих адмі-
ністрацій. Це можна було спостерігати 
на прикладі тривалих суперечок про 
відкриття Цвинтаря Львівських Орлят, 
коли найбільш непримиренну позицію 
займала місцева влада. Це було також 
помітно і при підготовці святкувань річ-
ниці акції „Вісла“. Два роки тому, коли 
обидва президенти складали пошану 
цій події, в приміщенні польського 
Міністерства національної оборони 
відбулася „наукова конференція“, де 
прославлялася депортація українців 
на північні та західні землі Польщі. 
Мешканці південно-східної Польщі 
з одного боку, та Західної України 
– з другого, особливо ті, що належали 
до старшого покоління, й надалі жили 
спогадами про „ляхів“ і „різунів“. Нато-
мість у ширших суспільних колах знан-
ня про польсько-українські конфлікти 
було доволі туманне. Частково це 
було результатом комуністичної сис-
теми освіти в обох країнах, яка заради 
братерства між народами нехтувала 
або й повністю оминала деякі проб-
леми минулого, частково – наслідки 
свідомих політичних рішень 90-х років, 
а частково – слабкої системи освіти: 
в Польщі на уроках історії традиційно 
лише поверхово пробігали подіями 
ХХ століття, бо під кінець навчання на 
це бракувало часу.

Однак ця ситуація почала змінюва-
тися – і тут ми доходимо до четвертого 
чинника, який пояснює слабкість про-
цесу поєднання. Економічна криза 
і швидкі зміни устрою не сприяють 
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Польща – Україна: назад у минуле
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У розпал літніх відпусток, коли 
журналісти гарячково полюють на-
віть за третьорядними новинами, 
польські медіа буквально захли-
нулися „сенсацією“: „Територією 
Речі Посполитої має відбутися рейд 
Бандери“… Непосвяченому у деталі 
могло здатися, що державні кордо-
ни от-от перетнуть червоно-чорні 
танки галицько-волинських „різунів“.

7–8 серпня пристрасті, роздмуха-
ні провідними телеканалами країни, 
сягнули кульмінації. Майже у кож-
ному випуску новин, зокрема попу-
лярних інформаційних телеканалів, 
були схвильовані повідомлення про 
„рейд“, що невпинно насувався зі 
сходу. Репортери виглядали „бан-
дерівців“ у Перемишлі, поважні 
експерти коментували небуденну 
ситуацію у телестудіях.

Тим часом в українських ме-
діа про важливу для поляків подію 
– анічичирк. Велопробіг маршру-
том Україна–Польща–Німеччина, 
організований маловідомою гро-
мадською організацією „Еко-Ми-
лосердя“ й гучно названий іменем 
Степана Бандери, „чомусь“ не за-
цікавив ані українських журналістів, 
ані не схвилював широкі кола укра-
їнської громадськості. Це було го-
ді зрозуміти польським „кресовим“ 
організаціям, які власне ініціювали 
медіа-нападки на групу з п’ятнадця-
ти юних українських велосипедистів. 
Чи не найактивнішим в оскаржуван-
ні „бандерівців“, які начебто мали 
пропагувати „фашистські“ ідеї на 
території Польщі, був краківський 
ксьондз Т. Ісакович-Залєський – не-
формальний лідер та ідейний на-
тхненник кресових середовищ, до-
бряче розрекламований у медіа. 
У відповідь на ксьондзові заклики й 
перестороги на кшталт „Бандерівці 
біля брам!“ появилися численні міс-
цеві ініціативи „привітати“ учасників 
рейду, щойно ті перетнуть україн-
сько-польський кордон.

На жаль, голоси інтелектуалів, які 
застерігали від нагнітання конфлікту, 
вигідного хіба що третій силі, пото-
нули у голосному „кресовому“ хорі. 
Дуже швидко „антибандерівська“ 
кампанія вийшла з тісних „велоси-
педних“ рамок й почала нагадувати 
антиукраїнську істерію. На при-
кордонному переході в Перемишлі, 
наприклад, можна було побачити 
транспаранти, спрямовані проти 

Об’єднання українців у Польщі, 
а численних антиукраїнських комен-
тарів на інтернет-форумах краще 
не цитувати.

Професор Єжи Помяновський, 
редактор часопису „Нова Польща“ 
в інтерв’ю для радіо TOK FM оцінив 
ситуацію як „кампанію ненависті 
проти України“ та „найбільш драс-
тичний доказ глупоти у національних 
інтересах“. „Українці зайняли місце 
євреїв, – сказав зокрема професор. 
– Євреї – табу, тож усі запаси не-
нависті й жовчі, що нагромадилися 
в деяких душах у Польщі, виливають-
ся тепер на Україну“.

Аби уникнути непередбачуваних 
ситуацій, польське МЗС, анулював-
ши вже видані візи, відмовило у в’їзді 
на територію РП тим чотирьом 
велосипедистам, які попри засте-
реження все ж намагалися здійснити 
свій задум. Офіційне обґрунтування 
відмови – велосипедисти приховали 
справжні наміри свого перебуван-
ня на території РП. Щойно після 
цього скандалу неабияку напругу 
в польсько-українських стосунках 
„помітили“ в Україні. Як і слід було 
сподіватися, у висловлюваннях та 
заявах з приводу нездійсненного ве-
лопробігу низки громадських і полі-
тичних організацій, органів місцево-
го самоврядування (Тернопільська 
обласна рада) не забракло різких 
слів на адресу Польщі загалом та 
кресов’яків зокрема. В останні дні 
серпня такі радикальні вислови 
жваво обговорюються в кресових 
середовищах, цитуються польськи-
ми ЗМІ. Популярний інтернет-пор-
тал кресов’яків kresy.pl публікацію 
на сторінці ukrnationa lism.org.ua 
потрактував як пряму погрозу 
„українських шовіністів“ Ісаковичу-
Залєському. Сам же ксьондз в одно-
му з останніх своїх інтерв’ю зізнаєть-
ся, що для кресов’ян краще було б, 
„аби Україною керували комуністи, 
які не визнають злочинів УПА та їх 
засуджують“. Що ж, годі тут щось 
коментувати. Можна тільки пого-
дитися зі словами цього, гм, свяще-
ника, який зазначив: „Парадоксом 
є те, що це кажу я, священик і колиш-
ній діяч антикомуністичної опозиції 
у Польщі“. Справді, колишній…

Іван Зеник, Варшава

Велосипедисти „приїхали“, 
ксьондз добалакався…

зацікавленню історією. Можливо то-
му, зрештою, на хвилі Осені Народів 
Польщі так легко було забути про 
важке минуле з німцями чи українцями. 
Разом зі стабілізацією суспільно-еко-
номічної ситуації і покращенням умов 
життя минуле викликає щоразу більше 
зацікавлення. Водночас з’являються 
спроби зведення історичних порахун-
ків. У 90-ті роки здавалося, що поль-
сько-німецьке зближення є тривалим 
досягненням. Це виявилося ілюзією. 
Німеччині Шрeдера вже набридло 
постійно покаянно бити себе в груди. 
Польща після входження до ЄС також 
вирішила „піднятися з колін“, резуль-
татом чого стала рішучіша політика 
„Права і Справедливості“ та прези-
дента Качинського стосовно ФРН. 
Схожа ситуація склалася й у відноси-
нах Польщі та України. Польські 
публіцисти й політики в намаганні 
з’ясувати „білі плями“ новітньої історії 
не можуть оминути українську тему. 
Символічною в цьому плані видається 
постать ксьондза Тадеуша Ісаковича-
Залєського, який здобув популярність 
завдяки люстрації представників 
Католицької Церкви, а тепер став не-
офіційним представником кресових кіл, 
які домагаються розплати за українські 
злочини. Про те, що навколо поль-
сько-української історії погіршується 
атмосфера, свідчить еволюція позиції 
польського Сейму: рік тому там відмо-
вилися займатися прийняттям проекту 
декларації що стосувалась подій на 
Волині – цього року вона була ухва-
лена. В Україні, особливо в її західних 
областях, маємо справу з дещо іншим 
процесом. Практикована Ющенком 
активна історична політика, спрямо-
вана на об’єднання внутрішньо дуже 
неоднорідної нації, має передовсім 
антиросійський вимір – його символом 
може бути Голодомор 1932–1933 
років. Однак зацікавлення історією 
природно підводить до питань про 
стосунки з Польщею. До того ж, За-
хідна Україна щораз більше прагне 
повернути власну історію, що бру-
тально перекручувалася радянською 
владою і до сьогодні відкидається спів-
вітчизниками зі сходу країни. Bласне 
тому на вулицях західноукраїнських 
міст з’являються плакати, що славлять 
Євгена Коновальця і вояків дивізії 
„СС-Галичина“, це тому зростає кіль-
кість пам’яток та інших партизанських 
ґаджетів. Західна Україна намагається 
відбудувати свою ідентичність – поляків 
же культ УПА шокує.

Однак крихкість процесу зближення 
має не лише „історичний“ вимір, але 
й „політичний“. Як вже було сказано, 
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рішення підвести під минулим „грубу 
риску“ було в Польщі (меншою мірою 
в Україні) наслідком концепції про 
необхідність цієї умови для подальшої 
успішної співпраці, важливої с пер-
спективи обох країн. Польща хотіла 
підтримати Україну, розраховуючи, 
що та піде центральноєвропейським 
шляхом змін, унезалежниться від Ро-
сії, і в результаті Польща перестане 
бути прикордонною країною ЄС. 
Україна прагнула тіснішої співпраці 
iз західними інституціями – під час 
президентства Кучми декларативно, 
після Помаранчевої революції більш 
реально – і тому підтримка західного 
сусіда була їй дуже доречною. „Про-
ект Україна“ мав довгочасовий харак-
тер. Вже на початку цього десятиліття 
в Польщі з’явилися голоси, що ставили 
під сумнів безумовне заангажування 
в Україні. Революція 2004-го розвіяла 
ці сумніви. Підтримка України стала 
парадигмою закордонної політики 
Польщі, яку формально не запере-
чувала жодна з основних політичних 
сил. Однак через п’ять років після цих 
подій зросло розчарування Україною. 
Достатньо згадати нестабільну по-
літичну ситуацію, відсутність глибоких 
реформ, економічну кризу, надалі від-
далені й непевні перспективи членства 
в ЄС і НАТО. Відчувається, що польські 
політичні еліти втомилися від України. 
Ситуація в Україні поступово пере-
стає викликати зацікавлення експертів 
і медіа, оскільки щораз важче зрозу-
міти, чому майже щороку український 
президент намагається розпустити 
парламент, а Росія перекриває Украї-
ні газ. Деякі також думають, що без-
умовна підтримка України послаблює 
становище Польщі в Європейському 

Союзі і погіршує стосунки з Росією. 
Виразником такої позиції є принаймні 
частина Громадянської платформи, 
яка бажає прагматичнішої співпраці зі 
східними сусідами – як з Україною, так 
і з Росією. Польща потроху відходить 
від однозначної підтримки інтеграції 
Украї ни з євроатлантичними структу-
рами, роблячи ставку на обмеженіші 
– а водночас реальніші й легші для 
прийняття європейськими партнерами 
– рішення, такі, як Східне Партнер-
ство.

Чи можуть ожити старі демони?
В Україні також посилюється розча-

рування співпрацею iз західними інсти-
туціями та Польщею. Після Помаран-
чевої революції ЄС і НАТО не зустріли 
Україну з розпростертими обіймами. 
Північноатлантичний Альянс щодо 
України та Грузії прийняв 2008-го 
року в Бухаресті дуже узагальнену обі-
цянку членства, але війна на Кавказі 
в серпні минулого року довела, що 
ця постанова мало чим допомогла 
Грузії. Незалежно від проектів глибшої 
співпраці в енергетичному секторі між 
Україною та ЄС, Україна має постійне 
відчуття, що перед газовою загрозою 
з боку Росії (як під час кризи в січні цьо-
го року) вона є самотньою і не може 
розраховувати на підтримку західних 
партнерів. Підписана 2007 р. Угода 
про лібералізацію візового режиму 
між Україною і ЄС надала можливість 
отримання безкоштовної візи лише 
певним групам громадян України, але 
розширення Шенгенської зони цього 
ж року ще більше обмежило можли-
вість подорожей українців до країн Єв-
ропейського Союзу. На додаток, вчас-
но не було підписано польсько-укра-

їнську угоду про малий прикордонний 
рух, що зменшило б негативні наслідки 
цього процесу. Вона набрала чинності 
лише в середині року, до того ж, за 
вимогами законодавства ЄС доволі 
обмежено визначила прикордонну зо-
ну, мешканці якої можуть скористатися 
полегшеннями, передбаченими в угоді. 
Така ситуація викликає роздратування 
української влади і адміністрації. Про-
явами цього можна вважати рішення 
запровадити в дію ті пункти польсько-
української угоди про умови поїздок 
громадян від 2003 р. (які дотепер зали-
шалися лише на папері), згідно з якими 
громадянин Польщі може перебувати 
на території України без візи не до-
вше ніж 90 днів упродовж 6 місяців, 
загострення вимог, що стосуються 
працевлаштування іноземців (це також 
часто б’є і по громадянах Польщі) або 
ж погрози Віктора Балоги (на той час 
– голови Секретаріату президента 
України), що якщо найближчим часом 
не відбудеться прогресу в питанні лібе-
ралізації візового режиму, Україна мо-
же переглянути своє рішення 2005 р. 
про одностороннє скасування віз для 
громадян країн ЄС.

Між двома країна накопичуються 
різноманітні проблеми. Клопоти 
Гданської верфі, що належить Індустрі-
альному Союзу Донбасу, труднощі 
з підготовкою до Євро–2012, збитки 
польських інвесторів в Україні вна-
слідок фінансово-економічної кризи, 
ліквідація „Теленовин“ (телевізійної 
передачі для української меншини 
в Польщі) – це лише деякі приклади за 
останні місяці. За таких обставин все 
важче говорити про поєднання. На-
томість, дуже легко можуть ожити старі 
демони. Варто про це пам’ятати.

Т е к с т :  А н д р і й  Ш е п т и ц ь к и й , В а р ш а в а
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Офіційна радянська історіографія 
десятиліттями створювала міф біло-
руського народу як винятково про-
радянського та прокомуністичного, 
особливо в контексті його історії 
періоду Другої світової війни. Цей 
міф активно експлуатується й тепе-
рішньою білоруською владою. Чи 
й справді білоруські вояки вмирали на 
полях останньої світової лише під чер-
воними стягами? Чи всі вони бачили 
повоєнне майбуття своєї батьківщини 
в комуністичній імперії? Напередодні 
70-ліття від початку Другої світової 
на ці та інші запитання „Українсько-
го Журналу“ відповідає історик Єжи 
Ґжибовський – доктор Варшавського 
університету, автор монографії „Біло-
руси у польських регулярних військо-
вих формуваннях 1918–1945 років“ 
(Санкт-Петербург, 2006; Варшава, 
2007).

На що б ви передусім звернули увагу, 
характеризуючи збірний образ сол-
дата-білоруса у польській армії між 
двома світовими війнами?
Перш за все нагадаю, що білоруська 
меншина у міжвоєнній Польщі була 
досить численною, третьою після 
української та єврейської. У різні 
роки кількість солдатів білоруського 
походження в польській армії вага-
лася між 10 та 20 тисячами. Оскіль-
ки переважну більшість білорусів 
становили селяни, у війську вони 
звичайно були рядовими солдатами. 
Як правило, білорус у польській армії 
– це солдат, який охоче підпорядко-
вувався авторитетові керівництва, 
дотримувався дисципліни, не ангажу-
вався у політику. 
На основі багатої документації, 
опрацьованої мною, можу ствердити, 
що в зіставленні з іншими національ-
ними меншинами польське військове 
керівництво найменше проблем ма-
ло саме з білорусами. Представники 
цієї меншини були найбільш схильні 
до сприйняття польської культури та 
мови, можна ствердити, що поло-
нізація досягла найбільших ефектів 
власне серед білорусів (у зіставленні, 
скажімо, з українцями, чи тим більше 
литовцями). Треба зазначити, що для 
пересічного білоруса військо була 
доброю нагодою зробити кар’єру, 
молоді люди охоче йшли в офіцерські 
школи. Кількість білорусів у польсько-

му війську сягнула кульмінації у верес-
ні 1939-го. Тоді в армії налічувалося 
80 тисяч солдатів-білорусів.

Наскільки я зрозумів, дослідникові 
історії білорусів у польському війську 
доводилося зустрічатися з характе-
ристиками солдатів-українців?
Так, серед архівних документів мені 
неодноразово траплялася цікава ін-
формація щодо польських військових 
української національності. Досить 
симптоматичні нотатки польського 
амбасадора у СРСР С. Кота, який 
у 1943 р., зіставляючи білорусів та 
українців у польському війську, пи-
сав зокрема таке: „Спостерігаючи 
в Росії за білорусами та українцями, 
я зауважив велику різницю між ними 
в ставленні до польської державності, 
бо білоруси не проявляли надмірного 
національного динамізму й пам’ятали, 
що вони польські громадяни, натомість 
для українців притаманний надмірний 
національний динамізм, більший ніж 
навіть у поляків. Вони були твердо 
переконані, що поляки ніколи не по-
вернуться на східні землі“. В іншому 
місці польський амбасадор зазначив, 
що „солдати-білоруси є найкращим 
елементом“.

А як склалася доля польських вояків бі-
лоруського походження у роки війни?
Білоруський солдат ідентифікував 
себе з польською державою, тож 

уже у вересневі дні 39-го чимало 
з них відзначилися в боях під Вар-
шавою, Брестом, Львовом. Відомі 
факти героїчної постави білорусів 
у місці, звідки власне розпочалася 
Друга світова – на Вестерплятте. За 
приблизними підрахунками, у той 
час загинуло 10 тисяч бійців-біло-
русів. Десь із 25-30 тисяч потрапили 
у німецький полон, приблизно стільки 
ж – у радянський. Решті вдалося 
повернутися до рідних домівок. 
Згодом, з розвитком воєнних дій, 
бачимо білорусів у двох польських 
регулярних арміях – як у тій, що 
була підпорядкована еміграційному 
урядові (Польські збройні сили на 
Заході), так і в тій, що формувалася 
польськими комуністами на території 
СРСР. У місцях, де з боями пройшли 
польські армії, можна натрапити на 
могили з білоруським прізвищами на 
хрестах. У регулярних формуваннях 
Війська польського служили кілька 
тисяч білорусів. До речі, саме вете-
рани білоруського походження, які 
були у лавах західних союзників, за-
снували згодом об’єднання білорусів 
у Великобританії.

Як же так сталося, що вчорашні на-
ціонально несвідомі селяни усвідо-
мили потребу створення білоруської 
організації?
Річ у тім, що восени 1944-го на бік 
союзників перейшла частина сол-

Білоруси воювали не тільки 
під червоними прапорами

С п і л к у в а в с я  Р о с т и с л а в  К р а м а р ,  В а р ш а в а
Ф о т о  з  а р х і в у  Є ж и  Ґ ж и б о в с ь к о г о  
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в д о м а  н а  ч у ж и н і

датів 30 гренадерської дивізії СС, 
що у своїй більшості складалася 
з білорусів. Здебільшого це були 
хлопці 1924–1926 років народжен-
ня, які за окупації встигли повчитися у 
білоруських школах. Спочатку вони 
служили у німецьких формуваннях під 
німецьким же командуванням (у полі-
ційних формуваннях), а в серпні со-
рок четвертого саме із них укомплек-
товано сімдесят відсотків особового 
складу згаданої дивізії. Німці нама-
галися кинути цю дивізію на приду-
шення Варшавського повстання, та 
білоруси, які потрапили під сильний 
вплив польського підпілля, відмови-
лися йти на Варшаву. У результаті 
дивізію кинули аж у Францію – при-
душувати тамтешній антигітлерів-
ський рух опору. Проте й звідтіля 
білоруси втікали. Характерно, що 
коли німці врешті-решт відкликали 
цю дивізію з фронту, то із одинад-
цяти тисяч бійців залишилося тільки 
чотири. Ті втікачі-дивізійники, які 
потрапили у полон до французів чи 
американців, декларуючи себе поль-
ськими громадянами, добровільно 
вступали у польське військо. Таким 
чином, поряд із солдатами-селяна-
ми опинилися представники нової 
генерації, яка добре усвідомлювала 
своє національне походження. Це 
сприяло загальному підвищенню 
рівня національної свідомості серед 
білорусів у польському війську. Вна-

слідок цього польське командування 
невдовзі дозволило розповсюджу-
вати білоруську газету та належати 
до білоруських організацій. Коли 
ж у 1947-му всі польські відділи було 
розформовано, а недавні солдати 
опинилися у Великій Британії, ве-
терани-білоруси заснували своє 
національне об’єднання. Цікаво, що 
засновницький з’їзд цієї організації 
відбувся в домівці Об’єднання україн-
ців Великобританії. 

Чи прив’язані до своєї землі білоруси 
легко закорінювалися на туманнних 
островах Альбіону?
Ні, далеко не всі з них вирішили зали-
шатися в еміграції. Частина постано-
вила повертатися на рідну землю. До 
1951-го у Білорусь повернулася при-
близно тисяча солдатів Польських 
збройних сил на Заході. СРСР на 
всілякі можливі способи заохочував 
цих людей до репатріації. Та щойно 
недавні солдати поверталися на 
батьківщину, як негайно ж потрапля-
ли під пильне око спецслужб. 

Чому? Вони ж воювали проти того 
самого ворога, що й СРСР – проти 
Гітлера...
Ці люди істотно відрізнялися від 
пересічного радянського громадя-
нина своїм світоглядом. Вони, так 
би мовити, „забагато“ побачили, 
тож повернувшись у рідні сторони, 

були шоковані радянською дійсніс-
тю. Деякі почали висловлювати жаль 
з приводу прийнятого рішення про 
повернення, відтак їх трактували 
як нелояльних до радвлади. МДБ 
почало збирати на „поверненців“ 
компрометуючі матеріали. А треба 
сказати, що для комуністів факт 
військової служби в армії генерала 
Андерса уже був достатньо „тяжким 
гріхом“. Почалося масове фабрику-
вання справ, мовляв, той чи той кри-
тикує радянську дійсність, сіє паніку, 
вважає, що скоро почнеться війна 
Заходу з СРСР і т.ін. Декого звину-
вачували у терористичній діяльності. 
Пік репресій проти ветеранів, які по-
вернулись із Західної Європи, при-
пав на 1951 рік. У ніч з 31 березня 
на 1 квітня МДБ провело масштабну 
спецоперацію, спрямовану проти 
„андерсівців“ та членів їхніх сімей. 
Загалом було заарештовано понад 
п’ять тисяч осіб. Майно цих людей 
конфіскували, а самих їх депорту-
вали в Іркутську область. Напри-
кінці 1950-х, на хвилі хрущовської 
відлиги, ці люди почали повертатися 
до своїх рідних місць. Та під контр-
олем держбезпеки вони перебували 
фактично до останніх днів існування 
Союзу. Участь у Другій світовій у ла-
вах армії Андерса була плямою на 
їхній біографії. Більше того, навіть 
дітям „андерсівців“ калічили життя, 
якщо дізнавалися, з яких вони сімей 

У польських одностроях. Іран, 1943
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(не приймали, наприклад, до вищих 
шкіл). Саме так, „андерсовцями“, 
зневажливо називали їх у радян-
ській історіографії. Я неодноразово 
зустрічав у документах запис „слу-
жив у армії зрадника Андерса“. Цих 
людей позбавили статусу ветерана 
війни. Трапляється, у їхніх військових 
квитках написано, що вони не бра-
ли участі у війні, а далі запис – „нема 
руки“... Я особисто знаю таких, хто 
з війни повернувся без рук, відзна-
чений нагородами Італії, Польщі, 
а на „батьківщині“ все пішло коту 
під хвіст... 

Чи у повоєнні роки на білоруських 
землях діяло національне підпілля?
Аналогічного до українського чи 
литовського, тобто настільки ма-
сового, у Білорусі не було. Проте 
поодинокі розрізнені групи анти-
радянського підпілля діяли у Білорусі 
аж до 1956-го, деякі з них ховалися 
по лісах. Особлива сторінка антира-
дянського руху – це 1944–1946 рр. 
У той час активно діяло молодіжне 
підпілля, зокрема Союз білоруських 
патріотів, Союз Визволення Білору-
сі, Молодіжна організація „Чайка“, 
Центр боротьби за незалежну Біло-
русь. Щоправда, терени діяльності 
цих організацій обмежені Західною 
Білоруссю. З часом ці розпорошені 
організації спробували навіть коор-
динувати свою діяльність. Усі вони 

мали свої програми, статути, печат-
ки. На жаль...

Чому „на жаль“?
Тому що потім, після арештів учасни-
ків підпілля, ця документація і печатки 
фігурували на судових процесах як 
неспростовні докази антирадянської 
діяльності цих 17-19-літніх юнаків. 

У чому полягала підпільна діяльність 
цієї молоді?
Передусім ставили собі за мету 
протидіяти сталінській пропаганді. 
На машинках друкували антикому-
ністичні листівки, таємно їх розпо-
всюджували. У 1947-му, наприклад, 
поширили листівку „Смерть Сталі-
ну!“. Це не було збройне підпілля, 
переважно ці осередки перебували 
на початкових стадіях розбудови 
організаційних структур, хоча відо-
мо, що деякі з них збирали зброю. Ця 
молодь була вихована білоруськими 
організаціями в роки війни, тож уже 
в такому юному віці вона ставила 
перед собою радикальні політичні 
цілі, передусім відірвання Білорусі від 
СРСР, спротив русифікації і т.д. 

Що змінилося в ставленні до „андер-
сівців“ та учасників антикомуністично-
го підпілля з виникненням незалежної 
білоруської держави?
Деякі з них дожили до т.зв. перебу-
довних часів. Саме тоді вони ство-

рили Асоціацію жертв політичних 
репресій, у пресі появилися численні 
статті про білі плями білоруської 
історії, друкувалися книги спогадів. 
У 1993 р. колишніх „андерсівців“ та 
учасників кампанії 1939 року зрівня-
ли в правах з радянськими ветера-
нами війни. Частину з переслідува-
них радянською владою було реабі-
літовано. На жаль, правдою є те, що 
декому з репресованих комуністами 
дотепер відмовляють у реабіліта-
ції. Можна сказати, що це один із 
виявів офіційної концепції історії 
Білорусі, прийнятої після згортання 
процесів демократизації 90-х. Згід-
но з цією концепцією Друга світова 
для білорусів – Велика Вітчизняна. 
Характерно, що у 2004–2009 роках 
в шкільні програми ввели предмет 
„Історія Великої Вітчизняної війни“. 
Настрої, що домінували у публічних 
розмовах на тему минулої війни – 
пафос та героїка. Симптоматично, 
що однією з найбільших туристич-
них атракцій, які популяризуються 
державою, стала т.зв. Лінія Сталіна 
(низка оборонних споруд), де зокре-
ма можна „помилуватися“ бюстом 
Йосифа Віссаріоновича... Не дивно, 
що за таких підходів до історії на 
деякі з тем, що хвилюють дослідників 
недавнього білоруського минулого, 
накладене негласне табу.

Білоруські вояки - жовніри 5 кресової дивізії піхоти 2 польського корпусу, Єгипет, 1943 р.

С п і л к у в а в с я  Р о с т и с л а в  К р а м а р ,  В а р ш а в а
Ф о т о  з  а р х і в у  Є ж и  Ґ ж и б о в с ь к о г о  
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До жовтня 2009 р. в Музеї су-
часного мистецтва Енді Воргола 
у Міжлабірцях триватиме унікальна 
виставка серії поп-арту, повне 
портфоліо „Campbell´s Soup“. 
Робота створена типовою для Вор-
гола технікою трафаретного друку, 
що разом з його твором „Brillo Box“ 
належить до найреволюційніших 
творів ХХ століття.

Інспірований коміксами, Воргол 
починає в 1960 р. створювати 
перші полотна. Роком пізніше він 
усвідомлює, що його творчість тісно 
пов’язана з роботами Роя Ліхтенш-
тейна, відомого на той час пред-
ставника поп-арту, і переходить до 
зображення повсякденних предме-
тів, бо вірить, що для того, аби ство-
рити щось вагоме, необхідно, аби 
його полотна відрізнялися від робіт 
Роя. Велику роль у цій „боротьбі“ ві-
діграв Лео Кастеллі (впливовий тор-
говець мистецтвом), який у 1961 р. 
і дав зауваження Ворголу про 
подібність його робіт з коміксами 
Ліхтенштейна. Більше того, Кастеллі 
організував Роєві у своїй галереї ви-
ставку, що спровокувало Воргола 
до інновації своєї творчості.

Як у крамниці
Хоча портфоліо „Campbell´s So-

up“ – ікона поп-арту, було доказом 
таланту Воргола у маніпуляції зі 
ЗМІ, просунутися з концептом „every-

day life“ на початку його кар’єри 
було нелегко. Спочатку відмовили 
Енді в „Bodley Gallery“, скандалом 
закінчилася й пропозиція спільної 
виставки з Робертом Індіаною та 
Джеймсом Розенквістом у 1961 р.

Самостійної виставки „супи“ до-
чекалися лише 9 липня 1962 у „Ferus 
Gallery“ в Лос-Анджелесі завдяки 
арт-дилеру Ірвінгу Блумові. Сюїту 

„Кемпбелл-супів“ було виставлено 
однією лінією, так само, як продукти 
на полицях в крамниці. Звісно, акція 
не обійшлася без контроверсійних 
реакцій. Фахівці не могли повірити, 
що митець може редукувати мис-
тецьку форму на еквівалент прогу-
лянки в місцевий магазин. Натомість 
режисер Денніс Гоппер був готовий 
вже тоді заплатити за полотна сотні 
доларів.

А чому Енді Воргол вибрав саме 
„Кемпбелл-супи“? Перш за все, 
його мотивувало прагнення відірва-
тися від коміксових малюнків та ра-
фінована робота Роя Ліхтенштейна. 
Менш відомим фактом залишається 
те, що власниця нью-йоркської гале-
реї „Latow Gallery“ Мюріел Лотов 
(Muriel Latow) під час приватної роз-
мови з Ворголом сказала, що було 
б цікаво, якби він почав малювати 
щось буденне, щось на кшталт кон-
серви „Кемпбелл-суп“. Тед Керей, 
який був учасником розмови, згадує, 
що Воргол цією ідеєю був настільки 

зачарований, що наступного дня 
пішов у супермаркет і купив всі ви-
ди супів „Кемпбелл“. Але Роберт 
Індіана, наприклад, впевнений, що 
Воргол почав малювати консерви 
просто тому, що любив їх їсти. 
В кожному разі, митець відчував, що 
абстрактний експресіонізм проігно-
рував просту людину.

Президент, бомж і … ви
Всупереч тому, що твори Воргола 

візуально зрозумілі, за ними прихо-
вана структура погляду митця, часто 
з типовими для нього ознаками 
камуфляжу. Воргол не робив нічого 
неординарного, але, з іншого боку, 
чи не був якраз цей момент голов-
ним імперативом його успішності? 
Ворголу вистачило спостерігати 
за речами і подіями комерційною 
оптикою, наприклад, коли відкрив 
для себе чудову американську 
традицію – найбагатші американці 
споживають ті самі речі, що і їхні 
найбідніші співгромадяни. Ось, при-
міром, кока-колу п’є американський 
президент, кока-колу п’є Ліз Тейлор, 
кока-колу можемо купити й ми, або 
й бомж на розі вулиці. Тобто всі 
кока-коли однакові і всі вони од-
наково добрі. Те саме стосується 
й „Кемпбелл-супів“, і Воргол вважав 
це основною відмінністю у порі-
внянні з Європою, де ієрархічна 
послідовність відчутна і в їжі. Воргол 
був у захваті від ідеалу Америки 
– чим більше щось є рівноцінне, тим 
більше воно американське.

Енді Воргол „відкривав“ усе, що 
вже було відкрите, однак з новим 
та особливим відтінком успішності. 
В 1970 р. на аукціоні його портфо-
ліо „Campbell´s Soup“ було продане 
за 60 тис. доларів, що в той час 
склало найвищу суму, яку заплатили 
за роботу живого митця. Навесні 
2006 р. на аукціоні „Christie’s“ „су-
пи“ продалися за 11,8 млн. доларів. 
Щоправда, це вже було майже 
20 років після смерті Воргола.

Мартін Цуб’як, 
куратор МСМЕВ, Міжлабірці

Еveryday life Енді Воргола

Ф
о

то
: І

ва
на

 Ґ
р

еш
ли

к

Можливо Воргол почав малювати консерви просто тому, що любив їх їсти.
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Ігор Бураковський: 

„Криза не є смертельним вироком 
для української економіки“

С п і л к у в а в с я  П е т р о  А н д р у с е ч к о  |  Ф о т о :  П е т р о  А н д р у с е ч к о

Чи отямився вже світ від кризи? 
Цього з певністю стверджувати ще 
не можна, але окремі позитивні 
сигнали вже є. Навіть в Україні. 
Ніхто, однак, не знає, чи настає 
початок довгого процесу 
стабілізації, чи, як прогнозують 
окремі експерти, наступає друга 
хвиля кризи, яка ще погіршить 
ситуацію в країні. Варто пригадати, 
що з початком кризи дефолт Україні 
передбачали усі, змінювався лише 
термін. Закордонна преса била 
на сполох, що Україні вже кінець. 
Чимало західних журналістів 
(що цікаво, навіть з Польщі, 
яка ніби добре орієнтується 
у справах сусіда) „повелися“ 
на інформацію, яка надходила 
з України. При цьому вони 
забували, що негативний аналіз 
– це „продукт“, який задовольняв 
інший попит – політичну кризу, яка 
відбувається в Україні. Вочевидь, 
українська економіка опинилася 
у неприємному списку країн, які 
найсильніше відчули рецесію, але 
її справжній рівень оцінити досить 
важко. Тим часом в українській 
столиці на перший погляд криза 
зовсім невідчутна. Хіба що в меню 
деяких кав’ярень з’явилися „кризові“ 
пропозиції, що радше можна 
зрозуміти як черговий PR подібних 
закладів. Яка насправді ситуація 
в українській економіці? Про це 
ми запитали Ігоря Бураковського, 
директора Інституту економічних 
досліджень та політичних 
консультацій (Київ).

За кордоном дуже критично оцінюють 
ситуацію в Україні. Бувало, писали на-
віть, що слід очікувати дефолту. Цього 
не відбулося. Отже, які насправді 
масштаби кризи, чи відбудеться друга 
хвиля? І як в дійсності виглядає ситуа-
ція в економіці?
Для того, щоб правильно зрозуміти, 
що відбувається в Україні, треба 
згадати історію розвитку української 
кризи. Справа в тому, що приблизно 
до жовтня 2008 року українська 
економіка була на досить сильному 
підйомі. І якби не сталася криза, по-
чинаючи з жовтня, або краще сказа-
ти, з листопада 2008 року, Україна 
мала всі шанси вийти на зростання 
внутрішнього валового продукту 
приблизно на рівні 7,1 %. Але від-
булися відомі всім події і  українська 
економіка зросла всього на 1,1 % .

З одного боку, питання, пов’язане 
з зовнішніми ринками України. Во-
ни, звичайно, сильно обмежилися. 
Впали ринки металу, ринки хімічної 
промисловості. Це одні з ключових 
галузей, які забезпечують розвиток 
української економіки, перш за все 
з точки зору експортних надходжень. 
З іншого – нагромадилась велика 
кількість проблем, пов’язаних з кре-
дитуванням. Ті галузі, які були дуже 
сильно зав’язані на кредитуванні, 
наприклад, будівництво, стали пер-
шими жертвами кризи, продемон-
стрували найбільше падіння.

Тому криза в Україні – це зовнішні 
чинники. З іншого боку, криза по-
казала структурні проблеми, які іс-
нують в українській економіці.

Дійсно, тоді була видана ве-
лика кількість катастрофічних, 
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апокаліптичних сценаріїв, і не 
лише в Україні, але і за її межами. 
Справді існували достатньо великі 
ризики. Але українська економі-
ка виявилася все ж таки стійкою, 
незважаючи на те, що вона зна-
ходиться в кризі. І в цьому сенсі не 
відбулося найгіршого. Того, про 
що всі говорили: все зупиняється, 
люди голодні, банки не працюють, 
залізниця не працює, поїзди не 
їздять. Хоча зрозуміло, криза ви-
явилася для України великою. Якщо 
подивитися на цифри, промислове 
падіння за перші шість місяців 2009 
року було практично найбільшим 
порівняно з іншими країнами СНД, 
хоча там є свої особливості. Тому 
в цьому сенсі ми повинні говорити, 
що, дійсно, криза досить серйозно 
вразила Україну. Але, з іншого бо-
ку (в тому числі і завдяки діям уряду, 
скільки б ми його не критикували), 
мені здається, що Україна уник-
нула найгіршого розвитку подій. 
І на сьогоднішній день ми можемо 
говорити про певну стабілізацію 
ситуації. Далі ми можемо спере-
чатися, що кому подобається. Але 
це вже питання критеріїв і питання 
того, як ми оцінюємо економічну 
ситуацію. Але я хотів би сказати, 
що на сьогоднішній день за наши-
ми оцінками, якщо говорити дуже 
загально, падіння внутрішнього ва-
лового продукту в Україні на рівні 
14,1 % за результатами 2009 року. 
А що стосується 2010 року, тут де-
кілька сценаріїв, навіть зростання 
економіки на рівні 3,9 %. Адже 
багато залежатиме від політики 
в Україні і від того, що відбувається 
серед партнерів.

Для України ця світова криза має 
два виміри. З одного боку, це падіння 
попиту на українську продукцію, яку 
ми традиційно експортували – мета-
лургія, машинобудування. З іншого, 
це проблеми, пов’язані з фінансами. 
Адже зрозуміло, якщо фінансовий 
світовий ринок знаходиться в стані 
невизначеності, і ніхто не хоче да-
вати нові гроші, то дуже важко вести 
розмови з кредиторами стосовно 
реструктуризації боргу, перш за все 
українського корпоративного сек-
тора. Ці два моменти, з моєї точки 
зору, абсолютно очевидні.

Які найближчі ризики для української 
економіки?
Одразу хочу сказати, що найбіль-
ший ризик, на жаль чи на щастя, 
знаходиться за межами українських 
кордонів. Ми дуже сильно інтегро-

вані в світове господарство і дуже 
сильно залежимо від того, що там 
відбувається. Приблизно 80 % 
українського металургійного ви-
робництва орієнтовано на зовнішні 
ринки. Це стосується також багатьох 
хімічних підприємств. Якщо говорити 
про внутрішні проблеми, на мою 
думку, ми повинні говорити про ста-
більність банківського сектора. До-
сить швидко зростає питома вага так 
званих поганих кредитів, які мають 
банки. У банків виникають пробле-
ми, пов’язані з реструктуризацією 
внутрішньої заборгованості. Умовно 
на сьогоднішній день зовнішній борг 
України склав 100 млрд. доларів, 
з них приблизно 13 млрд. – борг 
українського уряду і української 
держави загалом. Інша частина 
– це борг корпоративного сектора 
і банків. Наступна проблема, яка 
надзвичайно важлива, це питання, 
пов’язане з раціональною фіскаль-
ною політикою. При цьому треба го-
ворити не тільки про латання дірок, 
але й про певні структурні зміни. 
Давно назріла потреба реформу-
вання українського енергетичного 
ринку. Перехресне субсидіювання, 
коли промисловість платить високі 
ставки за газ, за електроенергію, 
субсидуючи тим самим господар-
ство, не є економічно раціональним. 

Зрозуміло, що Україна є членом 
Світової організації торгівлі. І від-
повідно, державі дуже ретельно 
треба працювати над тим, щоб не 
допускати зриву зобов’язань перед 
СОТ і Міжнародним валютним фон-
дом. Україна повинна проводити 
ліберальну торговельну політику. На 
жаль, є поодинокі протекціоністські 
кроки. Коли незалежно від партійної 
приналежності різні бізнесугрупо-
вання об’єднуються, щоб в Україні 
зменшити імпорт під різними гас-
лами. Йдеться про боротьбу з 13 % 
надбавкою на імпортну продукцію. 
Всі прекрасно розуміють, що до-
помогти всім не вдасться. І тепер 
держава збільшила бюджет Фонду 
підтримки безробіття. А при цьому 
треба також виконувати велику кіль-
кість соціальних зобов’язань. 

Для України на сьогоднішній день 
ключова проблема – політична 
стабільність. Сьогодні фактично 
ніхто публічно не сперечається, 
що президентські вибори пройдуть 
у січні 2010 року. Це створює дуже 
погане тло для проведення еконо-
мічної політики. Сьогодні у межах 
парламенту щонайменше п’ять чи 
шість політичних сил заявили про 

бажання балотуватися на посаду 
президента. Тому уряд працює за 
дуже непростих умов.

Ви говорили про безробіття. Як по-
яснити, що формально в Україні без-
робіття таке низьке?
Це, перш за все, результати певної 
статистики. На Заході статистика 
ведеться трохи по-іншому. Є багато 
людей, які офіційно рахуються за-
йнятими, але знаходяться у тривалих 
безоплатних відпустках. З іншого 
боку, в Україні доволі забюрокра-
тизована сама система, пов’язана 
з реєстрацією безробіття і призна-
ченням грошової допомоги. Далі, 
підприємства протягом першого 
кварталу 2009 року намагалися 
радикально не скорочувати людей, 
оскільки з періоду трансформації 
та кризи початку 1990-х чимало під-
приємств втратили кваліфікованих 
людей. За цей відносно короткий 
період часу з 2000 до 2008 року 
багатьом підприємствам вдалося 
відновити кістяк. Тому тепер не хоті-
лося втрачати цих людей. І, по-дру-
ге, підприємства використовували 
різні способи: скорочений робочий 
тиждень, скорочена оплата, різно-
го роду примусові і не примусові 
відпустки.

Чимало аналітиків говорять про зрос-
тання тіньового сектора економіки. 
Яка реальна шкала його збільшення? 
Відомий український економіст Олек-
сандр Пасхавер, наприклад, вважає, 
що відхід у тінь несе певні позитивні 
моменти.
Я хотів би на початку визначити, що 
для мене є тіньовою економікою – це 
економіка, яка статистично не спо-
стерігається, яка не платить податки. 
При цьому я не кажу про криміналь-
ну економіку, яка існує в усіх країнах.

Загалом тіньова економіка пере-
живає ті самі проблеми, що і нор-
мальна економіка. Частина офі-
ційної переходить у тіньову. Це ви-
мушена адаптація, оскільки багато 
підприємців нездатні виплачувати 
соціальні внески. Тому дійсно, в ба-
гатьох випадках, якщо ми згадаємо 
історію української економіки, ті-
ньова відігравала роль певного ре-
зервуару. Він не давав багато для 
державного бюджету, але водночас 
забезпечував певний рівень спожи-
вання, певний рівень доходів україн-
ських людей. 

На осінь поточного року чимало хто 
прогнозує чергове падіння курсу грив-
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ні та зростання інфляції. Наскільки це 
ризиковано для України?
В принципі, інфляція минулого року 
була дуже високою, перевищувала 
20 % у річному вимірі. Що стосується 
сьогоднішньої ситуації, у нас від-
бувається гальмування інфляційних 
процесів. Є різні оцінки, але на сьо-
годнішній день оптимісти і песимісти 
говорять про інтервал від 12 % до 
15 %. З іншого боку, гривня деваль-
вувала майже на 60 %. Це дуже 
високий показник. Що стосується 
валютного курсу, ми прекрасно всі 
розуміємо, що слабка економіка, 
яка знаходиться в кризі, за визначен-
ням не може мати сильної валюти.

Як я розумію, курс гривні контролю-
ється державою?
В прямому варіанті, як це було рані-
ше, він не контролюється державою. 
Але коли виникають надмірні коли-
вання, Національний банк виходить 
з інтервенцією. На сьогоднішній 
день ми фактично маємо плаваючий 
валютний курс. Він може не подо-
батися, але реалії такі. Тому гривня 
позначається попитом і пропозицією 
валюти. Тут є проблеми. З одного бо-
ку, є досить високий попит на валюту. 
Скажімо, на сьогодні український 
корпоративний сектор заборгував 
трохи менше 90 млрд. доларів своїм 
закордонним контрагентам. Мова 
йде про банки і про підприємства. 
Чому говорять про вересень, жов-
тень? Там у багатьох приходить час 
на розрахунки за зовнішні запози-
чення. З іншого боку, є досить великі 
проплати з боку держави. Згідно 
з домовленостями з Росією ми по-
винні вчасно розплачуватися за газ. 
Якщо будуть зволікання, Росія пере-
веде нас на передоплату. 

Що стосується пропозиції валюти, 
на сьогодні ситуація дуже складна. 
Український експорт різко впав, 
інвестори сюди практично не йдуть. 
Українські експортери намагаються 
використовувати все можливе, щоб 
не ввозити валюту сюди, а трима-
ти її за кордоном. У тому числі не 
обов’язково з тим, щоб порушувати 
законодавство, а з бізнесових мір-
кувань. І сьогодні валюта, яка по-
трапляє до України, – це кошти між-
народних фінансових інституцій. Це 
українські золотовалютні резерви, 
гроші МВФ, Світового банку рекон-
струкції та розвитку, Європейського 
банку реконструкції та розвитку. Бу-
демо сподіватися, що рано чи пізно 
запрацює домовленість з Європей-
ським Союзом стосовно оновлення 

української газотранспортної систе-
ми. Є певні попередні домовленості 
з тими ж японцями. Тобто, лінія над-
ходження грошей є обмеженою.

У пресі чимало писалося про ризик 
грошових емісій. Якби склалося так, 
що восени ситуація на міжнародних 
ринках погіршиться, уряд піде на таку 
емісію?
Якщо ми подивимося на кроки ба-
гатьох країн, вони йдуть на емісійні 
витрати. Наприклад, США. Що 
стосується України, на сьогодні, 
наскільки я знаю, вона знаходиться 
в межах, які були узгоджені з МВФ. 
Тобто такого прямого емісійного 
вливання в економіку ми поки що 
не спостерігаємо. Хоча зрозуміло, 
що уряд йде на запозичення коштів 
у Нацбанку. Він випускає та продає 
державним банкам облігації вну-
трішньої державної позики. Потім ці 
облігації купуються Національним 
банком України і можемо говорити 
про напівемісію. 
 
Я не можу не зачепити проблеми 
підготовки до Євро–2012, точніше, 
фінансових неузгодженостей. Пре-
зидент Віктор Ющенко наклав вето на 
закон про фінансування Чемпіонату. 
На вашу думку, хто має фінансувати 
проект – Нацбанк чи, як вважає пре-
зидент, комерційні банки? 
На жаль, Україна поки що не до-
водила до кінця такі суто комерційні 
проекти. Євро–2012 при всіх по-
літичних аспектах – комерційний 
проект: конкретні люди, конкретні 
вболівальники, конкретні послуги, 
які безпосередньо надаються. Ми 
можемо говорити про те, що, так 
би мовити, Євро–2012 показало, 
наскільки у нас неефективно працює 
державна машина. За великим ра-
хунком, ключова проблема України 
– це проблема інфраструктури. Ми 
можемо представити кілька стадіо-
нів, які є нормального європейського 
рівня і побудовані коштом приват-
ного інвестора. Але далі виникають 
традиційні проблеми. Перша – це 
готелі. На жаль, великі українські 
міста не мають того, що називається 
стандартним тризірковим готелем.

Друга проблема – це питання, 
пов’язане з аеропортами і авто-
мобільними дорогами. Для таких 
міст, як Одеса, Київ, Харків до певної 
міри, Донецьк, питання, як добра-
тися з Польщі до України, є досить 
актуальним. Тому це питання за-
лізничного транспорту. В цьому 
сенсі дійсно існує велика кількість 

проблем. Наприклад, ситуація в До-
нецьку: 29 серпня там відкривається 
стадіон, збудований коштом Рината 
Ахметова, але є питання з аеропор-
том, якістю вулиць, інфраструктурою 
самого міста Донецька. Тому, я дума-
ю, на сьогодні ми бачимо проблеми, 
пов’язані з менеджментом і з недо-
статністю коштів, до того ж, не всі 
ці кошти використовуються за при-
значенням. І, як мені здається, дер-
жава не до кінця виробила алгоритм 
з приватним бізнесом. 

Як ви вважаєте, який позитив може 
принести ця криза?
Звичайно, криза стане певним 
шоком і для населення, і для підпри-
ємців, і для політичної еліти. Багато 
підприємців переосмислюють свою 
бізнесову стратегію. Це буде пев-
ний висновок для багатьох людей, 
особливо для тих, хто брав кредити. 
Кредит – це твоя власна відповідаль-
ність. 

Це урок для української держави 
в плані регуляторів. Скажімо, як 
регулювати банківський сектор, фі-
нансовий, ті ж самі кредитні спілки, 
які знаходяться у скрутному стано-
вищі. Я дуже сподіваюсь, що і суспі-
льство, і політична еліта зрозуміють: 
для України ключова проблема 
– це модернізація. З одного боку, 
модернізація держави – боротьба 
з корупцією, ефективна і відповідаль-
на політика. А з іншого, модернізація 
нашої економіки. Адже не секрет, 
що багато українських підприємств 
технологічно відсталі. А ті, хто встиг 
модернізуватися, не визначають 
профіль України у світі на сьогодніш-
ній день. Модернізація торкається не 
лише техніки та технологій, але та-
кож менеджменту, бізнесу, здорової 
агресивності, яка має бути. Великим 
для України, в першу чергу для по-
літиків, уроком має бути: ми живемо 
у глобалізованому світі. І треба чітко 
бачити всі „про“ і „контра“, пов’язані 
з розвитком зв’язків сучасної світо-
вої економіки. І ми повинні бачити 
межі можливостей національної 
держави: щось можемо робити, 
а щось – не можемо. А якщо ми 
будемо неадекватно щось робити, 
виникає найгірша форма популізму: 
коли говоримо про те, що ми мо-
жемо зупинити кризу на кордонах 
України. Хоча це зовсім не означає, 
що криза є смертельним вироком 
для української економіки.

С п і л к у в а в с я  П е т р о  А н д р у с е ч к о



20

р о з р у х а

Тема: 

розруха
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Криза на всю голову
Киянин Міхаїл Булгаков був, як відомо, не 
лише великим письменником, але й великим 
українофобом. Що однак не заважало йому 
час від часу висловлювати слушні думки 
з приводу різних соціально-політичних проблем. 
Наприклад, з приводу кризи або, як її називали 
тодішні більшовики, розрухи. 

Пам’ятаєте, як у „Собачому сер-
ці” професор Преображенський 
пояснює, звідки вона береться: 
„Это вот что: если я, вместо того, 
чтоб оперировать, каждый вечер 
начну у себя в квартире петь хо-
ром, у меня настанет разруха. 
Если я, посещая уборную, начну, 
извините меня за выражение, 
мочиться мимо унитаза и то же 
самое будут делать Зина и Дарья 
Петровна, в уборной получится 

разруха. Следовательно, разруха 
не в клозетах, а в головах. Значит, 
когда эти баритоны кричат: ,Бей 
разруху!‘ – я смеюсь”.

Бог милував: бачити, як україн-
ські політики дають собі раду з уні-
тазами, мені не доводилося. Але 
те, що в головах наших формаль-
них і реальних можновладців панує 
цілковита „розруха”, – це незапе-
речний медичний факт. Тому я слі-
дом за булгаковським героєм теж 
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сміюся, коли чую щось про такі аб-
страктні в умовах України поняття, 
як „індекс антикризової ефектив-
ності” чи як воно там називається. 
Ну, бо хто у нас міг би ефективно 
боротися з кризою? Президент? 
Президентові не до того. Прези-
дент у нас розпорядження підпи-
сує. Зокрема 31 липня підписав 
таке: „РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИ-
ДЕНТА УКРАЇ НИ № 161/2009-рп 
“Про скасування Розпорядження 
Президента України від 6 березня 
2009 року № 38”. Скасувати Роз-
порядження Президента України 
від 6 березня 2009 року № 38 ,Про 
скасування Розпорядження Прези-
дента України від 13 грудня 2007 
року № 292‘. Президент України 
Віктор ЮЩЕНКО”. Можна з та-
ким президентом подолати кризу? 
Можна. Але спочатку треба подо-
лати такого президента.

І тут починається найсумніше. Бо 
біда України не в тім, що за рівнем 
непритомності Ющенко вже на-
здогнав пізнього Брежнєва, а в тім, 
що – хай би як важко було в це пові-
рити – усі конкуренти Ющенка ще 
набагато гірші за нього. Скажімо, 
Тимошенко днями заявила: „Уряду 
і мені вдасться подолати кризу. 
У цьому вже немає жодних сумні-
вів… Країна важко, але упевнено 
і стабільно виходить з кризи… Ще 
3-5 років і ми забудемо про енер-
гетичну залежність”. Власне, за що 
я люблю Юлію Володимирівну, це 
за те, що у неї ніколи „немає жод-
них сумнівів”. Три роки тому вона 
не мала жодних сумнівів з приводу 
Партії регіонів: „Наш блок може 
об’єднатися з “Регіонами” тільки 
за умов, якщо НЛО забере мене 
на тарілку, проведе наді мною 
незаконні дослідження та позба-
вить мене пам’яті та розуму. Інших 
обставин для такого об’єднання 
не існує”. Ех, шкода, що Янукович 
ніколи не чув про „Плач Єремії”, 
інакше на початку червня цього 
року він міг би заспівати під вікнами 
Юлії Володимирівни: „До губ твоїх 
лишається півподиху, до губ твоїх 
лишається півкроку”. Принаймні 
немає жодних сумнівів, що підмита 
і продезінфікована інопланетяна-
ми леді Ю чекала тоді на Віктора 
Федоровича у повній коаліційній 
готовності, і я досі не розумію, чому 
він цією нагодою не скористався? 
Може, також став жертвою НЛО? 
Втім, інтелект Януковича і без 
НЛО стільки останніми роками 
натерпівся, що хтось інший на його 

місці давно би плюнув на політику 
і зайнявся б чимось адекватним 
своєму покликанню: влаштувався 
б сторожем у зоопарк абощо. Але 
ж Федорович не з таких, Федоро-
вич знову йде у президенти – щоб 
не залишити від кризи каменя на 
камені.

А що там у нас із новими облич-
чями? Якось попервах здавалося, 
що вирости на „політика нового 
покоління” має шанси Арсеній. На 
жаль, рости він не захотів, а захотів 
відразу заскочити на білборди ко-
льору хакі і врятувати країну. Тільки 
забув уточнити на тих білбордах, 
від кого він її зібрався рятувати. 
Але натякнув на московському ра-
діо: „Конечно, действующий Пре-
зидент Украины дал очень много 
поводов для того, чтобы считать 
его политику антироссийской. Но 
этим немедленно воспользова-
лись наши российские партнеры”. 
Тобто, якщо я правильно розумію, 
то партнери Арсенія – це Путін 
з Медвєдєвим, а хоч і недолугі, 
але наполегливі спроби Ющенка 
наблизити Україну до НАТО і ЄС 
– це антиросійська політика. Отже, 
ставши президентом, Арсеній зі 
своїми партнерами нас від неї вря-
тує, правильно? От лише мені не 
дуже б хотілося дожити до такого 
порятунку.

З іншого боку, ще менше мені 
подобається рятування країни від 
Арсенія за допомогою чогось та-
кого, як мер Ужгорода Ратушняк. 
Бо на тлі чогось такого, як Ратуш-

няк, навіть убогий булгаковський 
пролетарій собачого походження 
Шаріков виглядає аристократом 
у сьомому коліні. І що вже зовсім 
вганяє мене у розпач – це реакція 
політикуму і чималої частини сус-
пільства на Ратушнякові проповіді: 
„Да вы посмотрите на Яценюка! Да 
с него можно иконы писать иудей-
ские! Еще немцы, когда устраивали 
вот эти еврейские погромы, так 
они что, по паспортам проверяли 
или ДНК выясняли? Нет, они оста-
навливали и говорили: ты – жид, 
иди сюда… Почекайте, я називаю 
покидька Яценюка! А поскільки він 
має національність жида, то я кажу, 
що цей жидок – це кримінальний 
елемент, це безпардонна людина 
і покидьок рветься за кримінальні 
гроші до влади за підтримкою жи-
домасонів”. Кажуть, що після опри-
люднення цих „потоків свідомості” 
популярність Ратушняка в народі 
зросла. І не лише в народі: напри-
клад, колишній голова Верховної 
Ради і вічний кандидат у президен-
ти Олександр Мороз зауважив, що 
висловлювання мера Ужгорода „по 
формі неделікатні, а за змістом він 
правий”. Дається взнаки багатий 
поетичний досвід: зумів якось Сан 
Санич розпізнати, де у цій білій 
гарячці зміст, а де форма.

Якщо ж іще згадати, що в україн-
ській політиці присутні такі пер-
сонажі, як Тягнибок, Симоненко 
і Вітренко (Лєшек Колаковський 
у подібних випадках говорив: 
„Люди різних ідеологій, але од-
накової ментальності”), то наші 
антикризові перспективи взагалі 
губляться в густому тумані. Прав-
да, професор Преображенський 
вважав, що один рецепт усе-таки є: 
„Каждый из них должен лупить себя 
по затылку. И вот, когда он вылупит 
из себя всякие галлюцинации и за-
ймется чисткой сараев – прямым 
своим делом, разруха исчезнет 
сама собой”. Проблема, однак, 
полягає в тому, що всі ці наші по-
літичні недоумки власними руками 
вибивати зі своїх голів галюцинації, 
ніби вони є державними діячами, не 
хочуть. А ми їм на допомогу чомусь 
не поспішаємо.

Якщо ж іще згадати, 
що в українській 
політиці присутні 
такі персонажі, як 
Тягнибок, Симоненко 
і Вітренко (Лєшек 
Колаковський 
у подібних випадках 
говорив: „Люди різних 
ідеологій, але однакової 
ментальності“), то 
наші антикризові 
перспективи взагалі 
губляться в густому 
тумані.
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Чарування з порівняннями
Фінансово-економічна криза, що охопила Україну 
в жовтні 2008 року, негативно вплинула абсолютно на всі 
галузі економіки країни. Попри всі заходи керівництва 
країни, говорити про якесь значуще покращення ситуації 
поки що немає підстав. А на тлі постійної політичної 
боротьби між посадовцями, стан справ у країні виглядає 
вкрай непростим.

Нещодавно Кабінет Mіністрів 
знову відзвітував про перевико-
нання плану доходів загального 
фонду бюджету: в липні зібрано на 
0,3 % більше ніж необхідно. У Се-
кретаріаті президента України цю 
інформацію спростували і вкотре 
звинуватили уряд у підтасовуванні 
бюджетних даних. За їхніми підра-
хунками, бюджет у липні недовико-
нано на 12,7 % – зібрано на 3,468 
млрд. грн., або на 23,4 %, менше ніж 
у липні 2008 року. У зв’язку із цим до 

кінця року головний кошторис краї-
ни може недолічитися 32 млрд. грн.

Та навряд чи такий дефіцит приму-
сить уряд Юлії Тимошенко зробити 
секвестр бюджету на 2009 рік, як 
того неодноразово вимагав пре-
зидент Віктор Ющенко. Єдиним, 
мабуть, авторитетом для прем’єр-
міністра Тимошенко у питанні 
перегляду бюджету міг би стати 
Міжнародний валютний фонд. Але 
у новому меморандумі МВФ і ке-
рівництва України дефіцит сектора 

держуправління збільшено з 3 % 
до 6 %, що передбачалося першим 
меморандумом про співпрацю.

Слід зазначити, що 5 листопада 
МВФ ухвалив рішення про надання 
Україні стабілізаційного кредиту 
у розмірі 16,43 млрд. доларів. Того 
ж місяця надійшов перший транш 
на суму 4,5 млрд. доларів. Другий 
– 2,8 млрд. – отримано у травні. 
А наприкінці липня рада директо-
рів МВФ ухвалила надання Україні 
третього траншу стабілізаційного 

Т е к с т :  І г о р  В а к у л е н к о ,  К и ї в  |  Ф о т о :  Б о г д а н  К о п ч а к

3ниження податкового навантаження на виробників може стати одним із варіантів порятунку вітчизняного автопрому.
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кредиту на суму 3,3 млрд. доларів. 
Ці кошти уряд вирішив спрямувати 
на погашення своїх зовнішніх бор-
гових зобов’язань.

Саме завдяки третьому траншу 
Кабмін зміг достроково погасити 
єврооблігації на 500 млн. доларів, 
таким чином закривши питання 
про можливий дефолт країни цього 
року. Втім, тепер інвесторів цікавить 
погашення боргів Національною 
акціонерною компанією (НАК) „На-
фтогаз України“, що припадає на ве-
ресень 2009-го. Уряд неодноразово 
заявляв про переговори з інвесто-
рами щодо реструктуризації за-
боргованості державної компанії, 
для недопущення дефолту НАК. Та 
результати цих перемовин поки що 
невідомі, і чи погодяться утримувачі 
єврооблігацій „Нафтогазу“ на про-
лонгацію, теж невідомо.

І в часі кризи можна 
„чарувати“ – з порівняннями

Попри заяви посадовців стосовно 
щомісячного росту промислового 
виробництва, ситуація в українській 
промисловості не додає оптимізму 
щодо подальшого покращення 
ситуації в цілому. Так, на початку 
серпня у Міністерстві промислової 
політики повідомили, що зростання 
промвиробництва у липні 2009 ро-
ку стосовно попереднього місяця 
становить 16 %. Але за перше пів-
річчя 2009 року промвиробництво 
скоротилося на 31,1 % порівняно 
з аналогічним періодом 2008 року. 
Цікаво, що в умовах кризи прем’єр 
України і більшість міністерств та 
відомств аналізують динаміку зміни 
показників виробництва стосовно 
попереднього місяця, а не до ана-
логічного місяця минулого року, як 
це традиційно прийнято. Зокрема, 
в червні-2009 промвиробництво 
в країні зросло щодо травня-2009 
на 3,1  %, тоді як порівняно з черв-
нем-2008 його падіння становить 
27,5 %, в травні ці показники стано-
вили відповідно: зростання – на 1 %, 
падіння – на 31,8 %.

Автомашини як символ кризи
Однією з причин такого значного 

спаду виробництва в країні стало 
падіння автомобільної промисло-
вості. В Асоціації автовиробників 
України „Укравтопром“ повідо-
мили, що виробництво легкових 
автомобілів в Україні в січні-липні 
скоротилося на 83,9 % порівняно 
з аналогічним періодом 2008 року 
– до 43,012 тис. штук. За даними 

асоціації, виробництво автобусів 
у січні-липні скоротилося на 92,3 % 
порівняно з аналогічним періодом 
2008 року – до 513 штук. Вироб-
ництво вантажівок – на 85,9 % по-
рівняно з тим самим періодом 2008 
року – до 1226 штук.

Слід також зазначити, що за 
даними „Укравтопрому“, в липні 
виробництво легкових автомобі-
лів знизилося на 14,9 % стосовно 
червня. Це вкотре довело, що 
впроваджена урядом 13-процент-
на надбавка до мита на імпорт 
автомобілів не здатна стимулюва-
ти збільшення їх виробництва. Як 
і нездатне це зробити зростання 
продажів автомобілів у липні на 
16 %, спричинене частковим віднов-
ленням кредитування та знижками 
в автосалонах.

Виходом із ситуації могло би 
стати стимулювання автопродажів, 
як це робиться, наприклад, у Німеч-
чині, де ця держпрограма показала 
найкращі серед європейських країн 
результати. Проте Україна не може 
фінансувати будь-які програми 
зі стимулювання продажу нових 
автомобілів, як це роблять багато 
розвинених європейських країн. 
Тому єдиним виходом залишається 
зниження податкового навантажен-
ня на українських виробників, котре 
може стати одним із варіантів поря-
тунку вітчизняного автопрому. Ще 
однією причиною падіння виробни-
цтва та продажів автомобілів стала 
недостатньо розвинена банківська 
система, стан якої погіршився 
з приходом кризи. Один приклад за 
всі – один із державних банків видає 
кредит на автомобіль під 23,5 % річ-
них у національній валюті за умови 
першого внеску щонайменше 50 % 
вартості автомобіля.

Найзбитковішим з початку року 
став липень – за один місяць банки 
втратили близько 4 млрд. гривень. 
Загалом з початку року, за даними 
НБУ, збитки українських банків 
сягнули 18,3 млрд. грн. Досі найбіль-
ший збиток у банківській системі був 
зафіксований у травні – 2,7 млрд. 
грн. Така стрімка збитковість по-
яснюється швидшим зростанням 
витрат (у січні–липні на 93,4 %, 
до 102,8 млрд. грн.), ніж доходів 
(+44,7 %; 84,4 млрд. грн.).

Намагаючись підтримати бан-
ківську систему, Кабінет Mіністрів 
України разом з Національним 
банком провели рекапіталізацію 
трьох проблемних фінустанов: 
„Родовід Банку“, „Укргазбанку“ та 

банку „Київ“. Мораторій на задово-
лення вимог кредиторів, крім банку 
„Київ“, було знято. Для того, щоб 
продемонструвати населенню на-
дійність рекапіталізованих установ, 
прем’єрка ухвалила рішення про 
переведення зарплатних рахунків 
членів Кабміну до „Родовід Банку“.

Загалом за липень власний 
капітал банківської системи зріс 
на 8,6 млрд. грн. Але враховуючи, 
що на рекапіталізацію трьох бан-
ків уряд направив 9,5 млрд. грн., 
реальне зниження їх капіталізації 
становить 0,9 млрд. грн.

Паралельно Нацбанк зменшив 
облікову ставку з 11 % до 10,25 %, 
відреагувавши на зниження темпів 
інфляції в липні. Це рішення не 
вплине на вартість кредитів, що 
залежать від депозитних ставок та 
фондування. Також НБУ вирішив 
заборонити банкам з вересня 
встановлювати різницю між купів-
лею і продажем валюти понад 2 %. 
Восени минулого року Нацбанк 
так само встановлював маржу ку-
півлі-продажу валюти, проте у той 
час такий адміністративний захід ні 
до чого, окрім подальшої деваль-
вації гривні, не призвів. З початку 
вересня минулого року українська 
валюта девальвувала приблизно 
на 65 %.

Contra spem spero! 
– Без надії сподіваюсь!

Щодо подальшої економічно-
фінансової ситуації в Україні, по-
садовці та міжнародні фінансові 
інституції роблять різні прогнози. 
Наприклад, Юлія Тимошенко на-
прикінці червня заявила, що кризові 
явища в економіці України можуть 
розтягнутися не менш ніж на півто-
ра року. „Є позитивні сигнали, але 
в той же час ситуація залишається 
кризовою, надзвичайно складною, 
і я не хочу її спрощувати, тому що 
з кризою нам доведеться боротися 
не менше ніж півтора року“, – ска-
зала Тимошенко.

МВФ прогнозує зростання реаль-
ного ВВП України наступного року 
на 3 %. Проте у Кабміні вже підраху-
вали, що через кризу надходження 
до скарбниці в 2010-му знизяться 
на 22 млрд. грн. При цьому дефіцит 
бюджету наступного року за про-
гнозами МВФ у Мінфіні вважають 
надто оптимістичним.
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Хто не читав восени минулого року 
статті „Смертельне танго: арген-
тинський досвід виживання“? Мало 
кому дотепер цікава Аргентина, яку 
власна криза з головою накрила 
у 2001–2002 роках (із такими наслід-
ками, як „марші каструль“, криваві 
заворушення на вулицях, сплеск зло-
чинності та зміна кількох президентів 
впродовж неповного місяця) стала 
наочним прикладом того, що чекає 
кожного. Поради зі статті, як вижити 
в умовах повного колапсу усіх життє-
забезпечувальних систем, пересила-
лися друзям електронкою, постилися 
в блогах, передавались у роздрукі-
вках. Із переліку порад я й сам ско-
ристався кількома. Зокрема, зробив 
запас їжі, якого вистачило б моїй 
сім’ї за умов найскромнішого хар-
чування десь на місяць. Я сходив на 
базар, де, всупереч побоюванням, 
ніякого ажіотажу не було, і накупив 
різноманітних круп, розфасувавши їх 
по пластикових пляшках (так радять 
досвідчені туристи). З круп можна 
варити їжу й на багатті, що здава-
лося абсолютно адекватним на тлі 
новорічної газової війни з Росією (на 
наше щастя, у жінчиної бабці і без 
читання аргентинських порад запас 
дров завжди на рік уперед). Окрім 
того, було зроблено запас медика-
ментів. Найкориснішим вчинком був 
похід до стоматолога. Аргентинські 
„виживальники“ (це слово стало дуже 
популярним восени 2008-го) ради-
ли зустрічати кризу зі здоровими 
зубами, і я набрався сміливості та 
нарешті вилікував зуб, який інакше 
просто пропав би. Щодо поради 
запастися вогнепальною зброєю, то 
я лише зробив низку статей у пре-
сі з пропагандою її легалізації для 
законослухняного населення. Про-
те, згадавши, чого мені вартувало 
отримати в міліції дозвіл на звичайну 

Криза, рік перший: 
політ нормальний
Якщо брати точкою відліку того явища, що зветься новою 
глобальною економічною кризою, то невдовзі можемо 
відзначати річницю. Чи роковини? Питання спірне, бо наразі 
більшість із тих страшних прогнозів, що заполонили тоді 
шпальти, сайти та телепростір, не здійснились. 

Т е к с т :  О л е г  С у п р у н е н к о ,  Б е р е г о в о ,  З а к а р п а т т я  
Ф о т о :  а в т о р

Реальні ж доходи не зросли ані в заможних, ані в тих, хто живе від зарплати до 
зарплати.
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печатку для громадської організації 
(маю на увазі втрати часу та нервів), 
на походи за дозволами на зброю 
просто не наважився. 

Без свині, а з козами
Та що там Аргентина! Тоді ж на весь 

російськомовний інтернет просла-
вився Віктор Сергієнко, програміст із 
Києва, який ще 2004 року переїхав зі 
столиці у село, і став там жити прак-
тично натуральним господарством. 
Хроніки його життя, відомі як „Метод 
Кошастого“ стали не менш популяр-
ними, аніж аргентинські поради. Слід 
віддати Вікторові належне – його по-
ради мали вельми практичний зміст. 
Це не примітивний „дауншифтинг“ 
– здати за великі гроші квартиру 
у столиці і на них жити в українській 
чи індійській глибинці. „Кошастий“ 
зі знанням справи ділився досвідом, 
запас чого слід мати на все життя 
(сіль, якісний металевий посуд, цвяхи 
тощо), що і як вирощувати на горо-
ді тощо. В його порадах було раціо 
міської людини з технічною освітою, 
яка не боготворить пріснопам’ятний 
досвід селянських „дідів-прадідів“. 
Наприклад, за методом Кошастого 
зовсім не обов’язково „вкалувати“ 
на землі до втрати пульсу, натомість 
можна забезпечити сім’ю харчами 
без зайвих фізичних навантажень. 
Слід навідріз відмовитись від свині (о, 
це ж замах на святе!), натомість три-
мати кіз, користуватися не сапками 
з лопатами, а сучасним культивато-
ром, навчитись робити компост (чого 
в наших селах практично не роблять) 
тощо. І слід віддати панові Сергієнку 
належне, навіть якщо городяни й не 
кинулись рятуватися у села, то біль-
шість його порад знайдуть застосу-
вання і у спокійному дачному житті. 

Сауна, гойдалка 
та собачий будинок у розквіті

А городяни, як видно, бігти на село 
явно наміру не мають. Бо, як не ляка-
ли жахами економічної кризи, а не 
налякали. Наразі практично жоден із 
прогнозів про її перебіг у реальному 
житті не втілився. Принаймні, про це 
я можу казати, опираючись на життя 
у рідному Берегові, яке цього літа 
радикально нічим не відрізняється від 
літа докризового. Звісно, моє місто 
не є аж надто типовим для України 
– незвичний склад населення (по-
ловина з якого – угорці), близькість 
до кордону, розташування у турис-
тичній зоні виділяють його з-поміж 
інших. Але, з іншого боку, життя 
у донбаській Брянці й до кризи було 

нічим не краще, тож припускаю, що 
й там люди не помітили змін – як жили 
погано, так і живуть. 

Звісно, Берегово не оминули 
проблеми із кредитами. Тут так 
само люди брали кредити хто на 
що: роботяга – на „наворочений“ 
мобільник, клерк – на крутий, не по 
статусу, автомобіль. І так само, як 
і по всій Україні, тепер кожен має 
клопоти – бо віддавати треба значно 
більше, аніж брав. Реальні ж доходи 
не зросли ані в заможних, ані в тих, 
хто живе від зарплати до зарплати. 
Ці зарплати, ніби за змовою, жодне 
підприємство в місті не збирається 
піднімати – вони зависли на рівні ми-
нулого року, відтак, реально впали 
на 30–40 %. Та й затримки з випла-
тами на місяць-два тепер – звичайне 
явище, на яке ніхто не нарікає. Проте 
й скорочень людей, чого боялись 
минулоріч, не сталося. Якийсь час 
кілька підприємств (а в Берегові це 
переважно колишні радянські за-
води та фабрики, в які вклали чималі 
закордонні інвестиції і перетворили 
на складальні та пошивні цехи, від-
так, берегівську прописку може 
мати й принтер „Hewlett Paсkard“, 
і пальто ледь не „від Версаче“) пере-
йшли на скорочений тиждень, проте 
наразі увійшли в колишній темп. 
Призупинили роботу кілька великих 
пилорам (європейські замовники 
не потребують матеріалу), проте 
розквітає бізнес із виробництва 
„малих архітектурних форм“ – саун, 
альтанок, гойдалок, навіть собачих 
будок із натурального дерева. Не-
дешева ця продукція має неабиякий 
попит на внутрішньому ринку – як 
місцевому, так і для інших регіонів, 
що також свідчить не на користь 
кризи. Щоправда, працівникам тут 
платять негусто, близько 40 гривень 
за день важкої праці, із потижневим 
розрахунком – і це співставно із за-
робітками на інших підприємствах. 

Відпочити від кризи
Взимку у місто повернулось чима-

ло будівельних бригад, які працю-
вали в Угорщині та Києві. Тоді для 
охочих будуватися чи ремонтуватися 
були щасливі часи – ціни на послуги 
відчутно впали, бо замовлень прак-
тично не було. До літа ситуація зміни-
лась – усі мої знайомі будівельники 
мають роботу вдома (один товариш 
навіть запропонував мені, якщо 
мої журналістські справи стануть 
кепськими, йти до нього в бригаду 
– я подякував і сказав, що подумаю). 
Пояснення просте – нерухомість, 

всупереч очікуванням, у ціні не впала 
(той, хто не поспішає, тримає ціну, 
і наприклад, в моїй п’ятиповерхівці 
за трикімнатну квартиру на першо-
му поверсі просять 40 000 до ларів, 
однокімнатні ж, як і скрізь по Укра-
їні, у великому дефіциті). На житло 
у Берегові неабиякий попит, чимало 
квартир та будинків здається від-
почивальникам, які масово їздять 
у місто купатись у лікувальних водах 
місцевого термального басейну. 
Кількість цих відпочивальників, яких 
я маю нагоду спостерігати із влас-
ного балкона, теж суперечить уявам 
про тотальну кризу. 

Щодо офіційного безробіття, то 
тут ситуація цікава. Минулої докри-
зової весни на обліку у Фонді зайня-
тості було майже 1000 осіб (район та 
місто – разом близько 80 000 чоло-
вік). Взимку їх кількість сягнула 1600, 
і очікувалось, що вона зростатиме 
й далі, проте наразі безробітних 
знову близько тисячі. Пояснення 
явищу може бути таке: на початку 
квітня цього року уряд дозволив по-
збавляти статусу безробітних тих 
громадян, які двічі відмовляються від 
участі у громадських роботах. Тобто, 
просто стояти на обліку і отримувати 
допомогу (зазвичай, при цьому десь 
заробляючи) тепер не вдасться. Від-
так, відстоявши певний термін „на 
біржі“ й отримавши належні виплати, 
мешканці Берегівщини, які не мають 
бажання прибирати кладовища чи 
ремонтувати сільські дитсадки за 
кількасот гривень на місяць, добро-
вільно знімаються з обліку. 

Втім, автор, який рік тому підспі-
вував хору алярмістів піснею про 
падіння світової економіки у прірву, 
від своїх слів не відмовляється. Іноді 
зовнішні ознаки відносного благо-
получчя у важкохворого не свідчать 
про його відмінне здоров’я. Вони 
можуть проявлятись поступово. От 
і в Берегові, із його зовнішнім споко-
єм, у центрі міста колишній магазин 
із продажу мобільників спішно пере-
будовується у заклад, якого в нас ра-
ніше ніколи не було – ломбард...
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Звісно, що в регіонах криза 
відчувається значно більше, аніж 
у столиці. Адже у Києві, до якого 
сходяться фінансові потоки з усієї 
країни, у повній мірі кризу відчути 
складно. Звісно, це стосується не 
всіх, але здебільшого киянин без 
проблем може знайти роботу, яка 
б його прогодувала. При цьому 
масові скорочення, які відбувалися 
наприкінці минулого і на початку 
цього року, вже давно припинилися 
і зараз відбувається оптимізація 
кадрів. На ринку з’явилася велика 
кількість висококваліфікованих пра-
цівників, які можуть гідно замінити 
менш кваліфікованих і при цьому не 
вимагати надвисокої зарплати. Вже 
не говорячи про те, що саме в Києві 
найбільша концентрація вітчизняних 
багатіїв, для яких криза взагалі не 
є помітною. Так, звісно, коли кри-
зова паніка взимку досягала свого 
апогею, навіть найпрестижніші сто-
личні ресторани стали дозволяти, 
а то й стимулювали, приносити ви-
пивку із собою. Втім, паніка минула 
і сьогодні, пройшовшись по цен-
тральній частині столиці, помітити 
ознаки кризи буде малоймовірно. 

Єдине, що об’єднує Київ із регіона-
ми, це офіційні зарплати у бюджетній 
сфері. Лікарі, вчителі чи військовос-
лужбовці Києва хоч і мають більші 
можливості заробити „наліво“, од-
нак для них це швидше необхідність. 
Адже вижити в столиці на вчительську 
зарплату, яка ще й знецінилася більш 
ніж на третину, дуже важко. Так само 
боляче криза вдарила і по пенсіоне-
рах, які і так перебували за межею 

бідності. А тепер ті, які не мають 
підтримки з боку родичів, змушені 
будуть заощаджувати на харчуванні. 
І це при тому, що міських голів з усіх 
боків змушують до підняття тарифів 
на комунальні послуги, не говоримо 
вже про здорожчання плати за газ. 
Вимушені виживати держcлужбовці 
усієї країни. „Як ми повинні працюва-
ти, якщо держава не забезпечує нам 

елементарних умов, грошей немає 
навіть на папір“, – каже Василь, який 
працює помічником голови суду в од-
ному з районів на Волині. „Звісно, що 
ми просто вимушені казати людям, 
щоб вони нам приносили папір, інші 
необхідні для роботи канцелярські 
товари, адже вони в першу чергу 
зацікавлені у тому, щоб їхні справи 
вирішувалися, а не залежувалися 
роками через відсутність того ж таки 
паперу“, – продовжує він. У лікарнях 
всієї країни вже давно нормою стало 
„самообслуговування“ хворого. Це 
коли ти приходиш до лікаря і при-
носиш із собою практично усе, що 
потрібно для процесу лікування: ліки, 
шприци, пробірки, вату тощо. Така 
ситуація тільки розвиває корупцію, 
яка і так намертво вкоренилася 
у країні, як на побутовому, так і на 
елітному рівні. 

Криза більш відчутна 
на промисловому сході 

У регіонах криза помітна в першу 
чергу наочно. Навіть у центральній 
частині Львова можна побачити чи-
мало закритих магазинів, на вітри-
нах яких висить оголошення „про-
дається“ чи „здам в оренду“. Про-
гулюючись Донецьком, Луганськом 
чи Запоріжжям, одразу кидається 
в очі відсутність активних відходів, 
які донедавна ледь не цілодобово 
виділялися із труб місцевих заводів. 
Схід і захід країни переживає кризу 
по-різному,  та однаково боляче. 
Водночас криза поглибила регі-
ональні диспропорції. Основним 
фактором диспропорції стало те, 

Криза закінчилася, 
а ми все одно голі?
Оглядаючись на ті кризові місяці, які вже пройшли, бачиш, 
що бездіяльність керівництва держави не сприяє зупиненню 
кризового котка, а лише додає йому обертів, і починаєш 
розуміти – потрібно туго затягнути пасок і спробувати 
десь у далекому майбутньому розгледіти покращення свого 
фінансового становища. Такою є логіка більшості тих, хто 
потерпів від кризи. А вдарила криза по гаманці майже 
кожного. Адже банальна девальвація гривні з 5 до 8,5 грн. 
за 1 долар збіднила як кожного українця, так і країну в цілому. 

Т е к с т :  Б о г д а н  Б а ч и н с ь к и й ,  Л ь в і в  |  Ф о т о :  а р х і в

Kомусь удача усміхнеться вже через 
півроку, а хтось її так і не дочекається.
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що обсяги виробництва в промисло-
вості скоротилися набагато більше 
ніж у сфері послуг. А тому криза 
є більш відчутною на промисловому 
сході, ніж на заході країни, де люди 
ще на початку дев’яностих пережи-
ли розвал промисловості. 

У промислових центрах сходу та 
півдня України промисловість або 
стоїть, або ледь працює. Навіть ті 
шахти, які були стабільно прибут-
ковими, сьогодні змушені не тільки 
зупинити будь-які інвестиційні про-
грами, спрямовані на покращення 
ефективності їх роботи, але й скоро-
тити працівників. А тим робітникам, 
що залишаються, скорочуються 
зарплати, або взагалі накопичу-
ється зарплатна заборгованість. 
Зупинилась низка металургійних 
заводів. У Донецькій чи Луганській 
областях, де близько 80 % еконо-
міки пов’язано з металургією, про-
мислове виробництво скоротилося 
удвічі. Без роботи залишилися цілі 
багатотисячні міста. Наприклад, 
жертвою кризи став металургійний 
завод ім. Кірова у Макіївці. Тисячі 
людей втратили роботу, а їхні сім’ї 
– джерело виживання. Адже робота 
в шахті чи на заводі фактично ви-
ключала можливість пошуку додат-
кового заробітку. Машинобудівна 
промисловість Харківщини поки що 
перебуває у кращому стані тільки 
через те, що заводи не зупинились, 
а лише скоротили виробництво. 
Водночас, на складах накопичу-
ються результати перевиробництва, 
а в бухгалтеріях – заборгованість 
по зарплаті, і люди вже починають 
організовувати корпоративні акції 
протесту. Чи вдасться машинобудів-
ним гігантам вийти з кризи живими, 
залежить від того, наскільки вона 
буде затяжною не тільки в Україні, 
але й у світі. Хімічна промисловість, 
яка розкидана по всій країні, по-
ки що змушена працювати собі 
у збиток і чекати покращення рин-
кової кон’юнктури. Як стверджують 
експерти, комусь удача усміхнеться 
вже через півроку, а хтось її так і не 
дочекається. 

Селяни підготовлені до кризи 
і до партизанської війни

Острівками стабільності є ті га-
лузі промисловості, продукція яких 
унікальна і користується попитом 
за кордоном, а також підприємства 
у сфері енергетики та харчування. 
Саме завдяки тому, що їсти хо-
четься завжди, а в часи кризи цей 
„рефлекс“ особливо загострюється, 

більшість підприємств галузі мають 
усі шанси не тільки залишитися на 
плаву, але й шляхом гнучкої цінової 
політики поборотися з імпортними 
конкурентами за вітчизняного спо-
живача. 

Українське село в часи кризи 
виживає так само, як і без неї. 
Звісно, що про розвиток сільського 
господарства і мови не може бути, 
однак, здається, політика держави 
протягом останніх 17 років була 
спрямована саме на те, щоб під-
готувати селянина як не до кризи, то 
до партизанської війни. У більшості 
сіл ставлення людей до грошей 
є досить філософське: є якісь гроші, 
то добре, а немає, то й без них про-
живемо. Якщо села сходу та центру 
України раніше поступово зникали 
з карти України, то тепер вони 
знову можуть зажити повноцінним 
життям, адже земля прогодує краще 
ніж шахта. Багато сіл на заході та 
півдні країни все-таки живуть досить 
заможно і самодостатньо. Адже 
мають додаткові заробітки як від 
туризму, так і від близькості кодону. 
Як не дивно, але туристична галузь 
Західної України від кризи, здається 
тільки виграла, адже замість того, 

щоб їхати у Туреччину чи Хорватію, 
збіднілі міщани воліють податися 
у Карпати чи на Шацькі озера. 

Західні регіони мають свій уні-
кальний досвід боротьби із кризою, 
переживши її ще при народженні 
держави. Та промисловість, яка не 
була живучою, померла, а конку-
рентоздатні виробники, в основ-
ному з енергетичної, харчової та 
хімічної галузей – залишились. 
Відповідно, виживши тоді, вони 
зможуть вижити і зараз. Захід також 
слугуватиме наочним прикладом 
для сходу. Адже при розвалі про-
мисловості люди втрачали роботу 
і перекваліфіковувались. Сьогодні 
тут виживають за рахунок малого та 
середнього бізнесу, а також через 
розвиненість сфери послуг. Звісно, 
малі підприємці є, з одного боку, 
вразливішими для кризи, але з іншо-
го – вони мобільніші і можуть швид-
ше реагувати на виклики сучасності. 
Винахідлива пані Христина, яка 
володіє невеликим кондитерським 
підприємством на Прикарпатті, 
в час кризи побудувала міні-готель 
на березі… Чорного моря в Криму. 
Вигідність інвестиції полягає в тому, 
що люди із Західної України більш 
радо зупиняються саме в її готелі, 
розраховуючи як на якість послуг, 
так і на розуміння менталітету. Тому 
в часи кризи, коли чимало готелів 
Криму є незаповненими, у пані Олі 
весь час аншлаг. 

„Візьми дешевий кредит“
Саме за критерієм мобільності 

відрізняється психологія громад-
ськості сходу і заходу у період кризи. 
Якщо для працівника заводу втрата 
роботи є катастрофою, бо він не 
знає, чим буде в житті займатися, 
окрім як плавлення чавуну, то пра-
цівник магазину мобільних теле-
фонів при втраті роботи отримає 
лише невелику депресію і то навряд, 
чи надовго. 

Банківську систему, яка першою 
відчутно вступила у кризу, не мож-
на розглядати тільки з одного боку, 
радше вона є відображенням усього 
суспільства. Ті банки, які вели по-
гоню за великою кількістю клієнтів 
і роздавали без перебору кредити 
направо і наліво, прогоріли перши-
ми. Чимало провідних і популярних 
серед населення банків скоротили 
свою структуру цілими відділеннями. 
А на тих, які врівноважено підходили 
до кредитної політики, криза майже 
не відбилася. Аналогічно і з суспіль-
ством. Найбільше криза вдарила по 
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тих, які понабирали чимало кредитів 
під розвиток бізнесу, купівлю житла 
або частіше автомобіля, при цьо-
му не маючи гарантованої бази 
надходження коштів у повній мірі. 
З одного боку, таке кредитування 
різко збільшило кількість людей, 
які почали вважати себе середнім 
класом, а з іншого – відсутність 
у цього прошарку людей достатніх 
накопичень вдарила як по них, так 
і по банківській системі. І не дивно, 
адже 35 % працюючого населення 

було залучено у банківську авантю-
ру: „візьми дешевий кредит“. 

Незважаючи на те, що експерти 
вважають, що криза ще не сягнула 
свого дна, українці вже з позити-
вом дивляться уперед. Так, за різ-
ними соціологічними опитуваннями 
впевнених в тому, що ситуація буде 
погіршуватись, залишилося всього 
близько 33 %, хоча у лютому таких 
було майже 60 %. Тобто, якщо па-
нічна закупівля валюти і стала при-
чиною швидшої інфляції гривні, аніж 

цього вимагав ринок, то тепер саме 
суспільство і виправляє свої помил-
ки, демонструючи холоднокровну 
впевненість у майбутньому на тлі 
скорочень та зарплатних заборго-
ваностей. 

При цьому 30 % заявили, що 
криза їх ніяк не торкнулася. Серед 
інших двох третин українців 45 % 
зазначили, що вони були змушені 
скоротити свої витрати, 19 % опи-
таним затримали заробітну платню, 
а 15 % її взагалі зменшили.

Позитиви кризи
Тож аналізуючи кризу, варто 

звернути увагу також і на її по-
зитиви. Криза дасть можливість 
оздоровити економіку, відкинувши 
ті нездорові елементи, які не мали 
нічого спільного з ринком чи рен-
табельністю. Економіка має шанс 
стати більш правдивою, реальною, 
без надмірного завищення додат-
кової вартості. Криза дасть шанс 
тим, які вміють правильно працю-
вати в умовах жорсткої конкуренції 
і знищить неконструктивні елементи 
ринку. Вона також дає можливість 
розвиватися малому та середньо-
му бізнесу, а отже, дає шанс для 
росту середнього класу. Це може 
призвести до зміни тих олігархічних 
еліт, які не думали про модернізацію 
виробництва, а лише накопичували 
капітал. Криза дозволить оптимізу-
вати як витрати, так і людські ресур-
си. На ринку праці з’явилося чимало 
спеціалістів, які готові працювати 
за середню зарплату. І водночас, 
до країни змушені повернутися за-
робітчани, чимала частина з яких 
втратила роботу. Вони поверта-
ються не тільки із багажем знань та 
вмінь за європейським стандартом, 
але й з заробленими коштами, які 
тут перетворюються на інвестиції. 
Можна було б ще додати, що криза 
– це якраз час для реформ, однак, 
мабуть, не в Україні, політикум якої 
більше думає про нові президентські 
вибори, аніж про реформування 
економіки. 

Реакцією людей на „проблеми“ 
політиків є банальна байдужість, 
або футуристичні акції на кшталт 
„голого забігу“, організованого 
у Львові десятком оголених молодих 
хлопців і дівчат, які пробіглися цен-
тральною площею із гаслом „криза 
закінчилася, а ми все одно голі“.

Eксперти вважають, що криза ще не сягнула свого дна, а українці вже з позитивом 
дивляться уперед.

Т е к с т :  Б о г д а н  Б а ч и н с ь к и й ,  Л ь в і в  |  Ф о т о :  І в а н а  Ґ р е ш л и к
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„Продається“, „Зачинено на ре-
монт“, „Зміна власника“… З вересня 
минулого року таких оголошень по 
дрібних французьких крамничках 
стало значно більше. Саме малий 
бізнес, за даними Міністерства 
економіки Франції, найбільше по-
терпів від нинішньої економічної 
кризи. „Люди найлегше відмовляють 
собі у незначних закупах, – пояснює 
фінансовий аналітик П’єр Дюпре. 
– Вони відкладають на потім дрібні 
ремонти, менше витрачають на при-
ємні вдосконалення до помешкання 
та на одяг, рідше відвідують кав’ярні 
та ресторани. Звідси й тенденція: 
малі підприємства різко втрачають 
клієнтуру“.

Спаситель Ніколя
Великому ж французькому бізне-

сові пощастило більше. Десять мі-
сяців тому, коли криза ще насправді 
не відчувалася, президент країни 
Ніколя Саркозі вдався до суттєвих 
бюджетних витрат на упередження 
імовірної катастрофи. Зокрема, 
в перші дні листопада минулого 
року було створено Стратегічний 
інвестиційний фонд із капіталом 
у 20 мільярдів євро. Ці гроші було 
витрачено на закупівлю державою 
акцій стратегічних підприємств: ви-
робників автомобілів, потягів, літа-
ків, турбін до енергетичних станцій, 
будівельної техніки тощо.

„Коли уряд почав викуповувати 
акції потенційно вразливого велико-
го бізнесу, ті акції вже дещо впали 
в ціні, – пояснює пан Дюпре. – Дер-
жава пообіцяла, щойно справи 
в економіці підуть на краще, знову 
продати активи. На той час при-
дбані задешево акції коштуватимуть 
дорожче, і держава заробить гроші. 
Тим часом флагмани французької 

економіки вчасно отримали живі 
кошти, аби не збанкрутіти. Йдеть-
ся про Nexans – світового лідера 
з виробництва кабелів, асоціацію 
виробників програмного забезпе-
чення Afdel, оператора телефонно-
го зв’язку France Telecom та багато 
інших“.

Аби уникнути заперечень з боку 
Європейської Комісії, французька 
держава зобов’язалася не купувати 
коштами Стратегічного інвести-
ційного фонду більше 20 відсотків 
акцій підприємств. Тобто класичної 
націоналізації не відбулося. Нині мі-
ністр економіки Крістін Лягард каже, 
що саме швидкі державні фінансові 
вливання врятували французьку 
економіку від колапсу, що міг би ста-
тися, якби події відпустили на само-
плив. Але не всі фінансові аналітики 
погоджуються з такими висновками.

„Ще не час казати про реальний 
вихід з кризи, – вважає Франсуа 
Пері з ,Обсерваторії бізнесу‘. 
– Уряд переконує, ніби пікової точки 
падіння вже досягнуто, і відтепер 
економіка розвиватиметься за логі-
кою латинської літери ,V‘, тобто піде 
вгору. Я ж кажу, що йдеться більше 
про схему літери ,W‘: за підйомом 
побачимо новий спад, і лише потім 
– справжнє оздоровлення еконо-
міки“.

Інші французькі фінансові аналі-
тики кажуть про схему √‾α: „квадрат-
ного кореня“. Прогнозують, буцімто 
після відновлення докризових показ-
ників у виробництві настане тривала 
стагнація, аж до 2012–2013 років. 
За прогнозами, державний борг 
Франції на грудень 2009 року ста-
новитиме до 73 відсотків ВВП. Якщо 
кризу подолати не вдасться, до 2015 
року борг сягатиме, за оцінками 
МВФ, 95 % ВВП.

Поза тим, як би не склалася еко-
номічна ситуація в майбутньому, ни-
ні можна казати, що першого року 
світової кризи Франція відбулася 
відносно незначними втратами.

Частково Парижу, напевне, 
пощастило з тим, що коли криза 
зайнялася світом, саме Франція 
головувала в ЄС. Передбачливий 
Саркозі мав можливість скорис-
татися брюссельською трибуною, 
аби ефективно переконувати 
європейських партнерів у вигодах 
свого проекту спільних дій. А за-
разом і узгодити власне французькі 
нововведення. Важко заперечити: 
наполягати на своєму французький 
президент уміє.

Як зачарувати правих і лівих
Пізніше, коли головування у ЄС 

перейшло до Чеської Республіки, 
французькому лідерові стало оче-
видно важче відстоювати власні 
рятівні схеми. Зокрема тоді, коли 
в лютому було оголошено про під-
тримку автомобільного бізнесу на 
рівні 6,5 мільярдів євро. В обмін на 
державну підтримку французькі ав-
товиробники мали зобов’язатися не 
закривати заводи вдома і не відкри-
вати філії по інших державах, де ро-
боча сила коштує дешевше. Саркозі 
ще зумів роздратувати чехів, коли 
поставив під сумнів подальше існу-
вання нового заводу PSA/Citroën/
Toyota в Чехії. Прага висловила 
занепокоєння з приводу можливого 
порушення правил конкуренції ЄС 
і відкритого протекціонізму. Однак 
концерни Peugeot, Renault і Citroën 
отримали державні позики.

Щоправда, місяць по тому гене-
ральний директор Peugeot Крістіан 
Стрефф оголосив скорочення май-
же п’яти тисяч працівників концерну. 

„V“, „W“ чи квадратний корінь?
Уперше за чотири останні триместри французька економіка 
зазначила позитивний зріст на рівні 0,3 відсоткa. Уряд каже про 
початок виходу з кризи. Проте, чимало експертів не поділяють 
такого оптимізму. Французька держава витратила чимало 
бюджетних коштів, аби пожвавити виробництво. Ці позики 
колись-то доведеться віддавати. І саме тоді, – попереджають 
фахівці, – стане зрозумілим, наскільки нинішнє економічне 
піднесення є справжнім, органічним процесом.
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Профспілки та опозиція відразу за-
протестували. Виглядало так, ніби 
гроші, щойно видані на реконструк-
цію виробництва, насправді витра-
чаються на соціальні виплати новим 
безробітним. Але і цей конфлікт 
команді Саркозі вдалося спустити 
на гальмах.

„Криза виявила, наскільки ни-
нішній французький президент 
вміє зачаровувати і правих, і лівих, 
– вважає політолог Марі Ліонель. 
– Коли він презентував у парла-
менті план порятунку французької 
економіки, плескали в долоні усі. Лі-
ві тішилися з державного втручання 
до приватного бізнесу, праві – з тих 
реальних коштів, які буде викорис-
тано на розвиток приватної інду-

стрії. Вправність Саркозі – це дар 
переконувати людей в тому, ніби 
він один здатний перебрати у фінан-
систів владу над суспільством, яку 
ліберальні політики втратили три 
десятки років тому“.

Статистики і приховане 
безробіття

Поза тим, якщо з виробничими 
результатами Франція справді має 
підстави до обережного оптимізму, 
з безробіттям справи значно гірші. 
Ще до кризи, кілька років поспіль, 
цей показник помалу збільшувався. 
Нині ж кількість безробітних, станом 
на липень цього року, становить 
9,2 відсоткiв працездатного на-
селення. З-поміж тих, кому немає 

25 років, без роботи перебувають 
понад 24 %.

Офіційні дані стосуються лише 
тих французів, які зареєстровані на 
біржі праці та отримують державну 
допомогу. Але існує і приховане без-
робіття: неповна зайнятість, майже 
безплатні стажування, дострокові 
пенсії. А також всі ті французькі гро-
мадяни, переважно з іммігрантських 
кіл, хто за ціле життя не мав жодного 
офіційного контракту. За припу-
щеннями тижневика „Marianne“, 
реальне безробіття обраховується 
на рівні 18 %.

Важче з роботою, важче з кре-
дитами, більше звільнень та менше 
впевненості в завтрашньому дні… 
Французька криза має ті самі за-
гальні прояви, що й по інших країнах 
світу. Хіба що – на нинішньому етапі 
– тутешній уряд щедріше ніж, скажі-
мо, в Україні або в Німеччині підклав 
бюджетної соломки під стратегічний 
національний бізнес.

Натомість пересічні французи 
борються із кризою, хто як може. 
Менше витрачають, менше по-
дорожують, менше усміхаються. 
Психологи констатують ще один по-
казник кризи: спалах депресивних 
захворювань.

„Людям значно важче відмовляти-
ся від звичного комфорту, відчувати 
незначні погіршення, ніж долати 
справжню біду, – пояснює психо-
терапевт Марі Валу. – Так влашто-
вана людська психіка. Дійсне горе 
мобілізує сили – всі, які є. Депресія 
ж часто починається від банального, 
але тривалого дискомфорту, з по-
чуття глухого кута. За цей рік кіль-
кість депресій по країні збільшилася 
на 25-30 відсотків“.

Мабуть, єдині, кому криза ви-
явилася на часі – політики. Влада 
прагне будь-що втримати виборчі 
симпатії, опозиція сподівається на 
хвилі народного гніву за два роки 
стати до державного керма. Але 
й тут французька ситуація не є ори-
гінальною.
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Польща має економічний імунітет
Від початку кризи багато поляків починають та завершують день 
переглядом економічних новин. Більшість цікавиться курсом валют, адже 
чимало громадян отримали іпотечний кредит у швейцарських франках. 
Зниження вартості злотого вплинуло на суму внесків по позичці. Криза 
спровокувала й збільшення безробіття. Однак масштаб рецесії у Польщі 
досі менший ніж у сусідніх країнах. Виявилося, що відсталість деяких 
секторів польської економіки, які лише частково входять до структури 
глобальних фінансових зв’язків, у певному сенсі сприяла обмеженню рецесії. 
Парадоксально, але для більшості поляків криза – явище швидше медійне.

Як виглядатиме ситуація далі? Од-
нозначної відповіді немає. Польські 
аналітики розділилися стосовно 
прогнозів. З одного боку, лунають 
позитивні сигнали з країн Західної 
Європи та США, а також наявна 
позитивна динаміка у самій Польщі. 
З іншого – песимісти застерігають 
перед другою хвилею кризи, вна-
слідок якої відбудеться занепад під-
приємств, зростання безробіття та 
решта негативних явищ.

Польський прем’єр Дональд Туск, 
як і прем’єр-міністр України, спочат-
ку ігнорував ситуацію, запевняю чи, 
що криза омине країну. Проте 
швидко виявилося, що Польща не 
схожа на острів стабільності у сві-
товому економічному океані. Роз-
почалися спекуляції з національною 
валютою, а відтак значне зниження 
її вартості. Попри непогані еконо-
мічні показники польський злотий 
потрапив до одного „кошика“ з ро-
сійською чи українською валютами. 
Чимало польських фірм та підпри-
ємств скористалися фінансовими 
інструментами, які масово „підсу-
вали“ їм банки, тобто валютними 
операціями. Не будемо вдаватися 
у подробиці процесу, але це при-
звело до величезних втрат, адже 
польські підприємства укладали 
угоди на вигідних умовах (високий 
курс злотого). Після його зниження 
доводиться віддавати банкам вели-
чезні суми.

Уряд нарешті отямився і почав 
працювати над антикризовою про-
грамою. Розроблено так званий 
антикризовий пакет, проте втілення 
його окремих пунктів триває й досі. 
Насправді уряду просто повезло, 

що Польща має один з найвищих 
економічних імунітетів серед євро-
пейських країн. Це, однак, виникає 
з незавершеності процесу модер-
нізації та глобалізації польської 
економіки. Ключова роль тут – від-
сутність залежності від експорту.

Звідки поповнити бюджет?
За підрахунками Міністерства 

праці, рівень безробіття у країні зріс 
до 10,8 % у липні (порівняйте: у черв-
ні – 10,7 %). Хоча останніми роками, 
коли польська економіка ще швидко 
розвивалася, у аналогічний літній 
період безробіття значно знижува-
лося. До того ж, економісти побою-
ються, що найгірше ще попереду. Це 
має фундаментальне значення для 
польського господарства, оскільки 
ситуація на ринку праці формує 
внутрішній попит, а це власне він 
останніми місяцями гальмує прояви 
кризи. Не слід однак забувати, що 
кілька років тому, перед вступом 
Польщі до Євросоюзу, рівень без-
робіття перевищував 20 %.

Проблемою є зростання дефіциту 
бюджету. Президент Лех Качинський 
підписав внесення змін до бюджету. 
Попри максимальну ощадливість 
з боку уряду, у документі передба-
чено зростання дефіциту бюджету 
з 18,18 млрд. злотих до 27,18 млрд. 
злотих. Цьогорічні вливання до 
бюджету повинні бути нижчими на 
30,1 млрд. злотих від запланованих 
і можуть скласти 272,9 млрд. Усе це 
означає, що й надалі різко зменшу-
ватимуться видатки або збільшува-
тимуться податки.

За попередні роки Польща впев-
нено стала лідером у закордонних 

інвестиціях. Надходження від при-
ватизації становили значну частину 
бюджету. Як подало у серпні Мі-
ністерство економіки, наплив без-
посередніх закордонних вливань у 
першому півріччі становив 14 % від 
минулого року.

Сьогодні уряд прагне прива-
тизувати фірми, власником яких 
є держава. Однак це нелегко під час 
кризи. Першим прикладом є спроба 
продажу верфей у Гдині та Щецині. 
Попри перенесення терміну випла-
ти суми у розмірі 381 млн. злотих 
на 17 серпня, гроші на рахунок не 
надійшли. Громадськості навіть не 
відомо, хто саме інвестор. Міністр 
фінансів Александр Град говорив, 
щоправда, про катарський інвести-
ційний банк Qinvest. Однак сам банк 
ще на початку літа поінформував, 
що є лише радником в операції про-
дажу. Аура таємничості породила 
теорії заколоту. „Газета Виборча“ 
(Gazeta Wyborcza) опублікувала 
матеріал, в якому автор доводить, 
що продаж саме катарському 
інвестору може бути пов’язаний 
з підписанням угоди у справі ку-
півлі катарського газу (за відносно 
високу ціну). Тим часом верф так 
і не продали, але уряд доповів, що 
наступний інвестор з Катару може 
перейняти зобов’язання від попе-
редника. Цим разом йдеться про 
інвестиційний банк, який належить 
правлячій родині. Євросоюз дав час 
до кінця серпня. Якщо продаж не 
відбудеться, треба буде оголосити 
банкрутство верфі і розпочати від-
повідні процедури. Працівники за-
воду обурені, а профспілки прагнуть 
не лише відставки міністра Града 
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(Туск обіцяв, що це відбудеться в разі 
непродажу), але й самого прем’єра.

Другий приклад приватизації 
– концерн KGHM Polska Miedż S.A. 
Світова кон’юнктура на мідь при-
несла заводу величезні прибутки. 
Підприємство працевлаштувало 
18 тисяч людей, а середня зарпла-
та – одна з найвищих на заводах 
Польщі. Уряд пообіцяв продати 10 % 
з 42 % державних акцій. Це виклика-
ло рішучі протести профспілкових 
організацій. Кількагодинний страйк 
KGHM обійшовся концерну у близь-
ко 30 млн. злотих. Треба додати, що 
на підприємстві діє 15 профспілко-
вих організацій, 42 діячі яких працю-
ють на ставку, будучи на утриманні 
закладу. Їхня середня зарплата 
– 14 тисяч 810 злотих. Рекордсмен 
– віце-голова найбільшої профспіл-
ки – минулого року отримав 249 ти-
сяч злотих (!). Отже, профспілки ви-

магають від уряду або відмовитися 
від продажу, або прийняти захисний 
пакет (серед вимог – десятирічна 
гарантія працевлаштування). Іс-
торія з KGHM викрила глибину 
проблеми, якою є функціонування 
профспілок у державних концер-
нах. Без сумніву, криза вимагатиме 
вирішення питання. Однак воно 
не таке просте: попередні урядові 
команди не бажали ризикувати, 
оскільки страйки та протести під 
Сеймом негативно відбивалися на 
їх рейтингах. Внаслідок цього проф-

спілки стали керувати на державних 
підприємствах, але розплачуються 
за це решта платників податків. Чи 
вистачить рішучості теперішньому 
уряду змінити ситуацію? Побачимо.

Банки, кредити, житло
Як і всюди, криза вдарила по 

позичальниках. Поляки особливо 
охоче брали гроші у швейцарських 
франках, а банки охоче надавали 
у цій валюті іпотечні кредити, на-
віть до рівня 110 % вартості житла. 
Мильна кулька луснула, коли злотий 
почав падати. У багатьох випадках 
зростання банківських внесків 
виявилося дуже болісним. Однак 
цікаво, що згідно з проведеними до-
слідженнями, переважна більшість 
поляків свої зобов’язання сплачує, 
вважаючи іпотечні кредити у своєму 
портфелі пасивів найважливішими.

Отже, позики легко видавалися 

без належних забезпечень. Прагну-
чи отримати відшкодування, банки 
відігравалися на решті клієнтів, 
часто підвищуючи процентну ставку. 
В окремих випадках це викликало не 
лише поодинокі протести, але й цілі 
рухи суспільного спротиву. Можна 
сказати, що криза змобілізувала 
платників кредиту, які відчули себе 
обманутими власними банками. 
Йдеться, насамперед, про дві уста-
нови: Mbank (має також відділення 
у Чехії) та Millenium. До 26 червня 
2006 року вони підписали з кількома 

десятками тисяч клієнтів угоди, в яких 
зазначалося, що процентна ставка 
формуватиметься правлінням банків 
в залежності від ставки LIBOR. Ніби 
все гаразд, проте коли LIBOR зрос-
тав, проценти також швидко підніма-
лися. Але коли LIBOR значно впав, 
проценти залишилися на старому 
рівні. Поки курс франка був низьким 
(рекорд влітку минулого року), клі-
єнтів це влаштовувало, але пізніше 
по багатьом це вдарило. Ображені 
громадяни започаткували ініціативи 
протесту проти подібних банківських 
практик. Акції „Надуті в Mbank’у“ та 
„Стоп Mbank“ мають також інтернет-
форуми. Ініціатори спочатку викли-
кали відповідне зацікавлення серед 
ЗМІ. Більш активні та рішучі взялися 
за гостріші форми протесту: петиції 
до банків та контрольних інституцій, 
а також інвестиції у бігборди. На 
позичених автівках розмістили на-

писи з доступними поясненнями про 
обман. Така мобілізація призвела до 
того, що справою „несправедливих“ 
умов зайнявся Суд охорони конку-
ренції та споживача. Наразі невідо-
мо, яким буде рішення.

У кожному разі, практично всі 
банки обмежили кредитні акції. Як 
наслідок – застій у будівництві. Од-
нак зниження цін на нерухомість 
був менш значним ніж, наприклад, 
в Україні. Більше того, експерти 
вважають, що більших спадів вже не 
повинно бути.
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Євро–2012: криза не заважає
Криза у Польщі – це також 

питання про стан підготовки до 
Євро–2012. На відміну від України 
– ситуація не найгірша. Міністр 
спорту та відпочинку Мірослав 
Джевєцкій минулого місяця запев-
нив, що інвестиції на Чемпіонат 
підтримані фінансовими гаран-
тіями і не забракне ані злотого, 
призначеного для Чемпіонату 
в Польщі. Звичайно, є проблеми 
з термінами. Наприклад, точно 
вже відомо, що деяких інвестицій 
вчасно завершити не вдасться. 
Зокрема, частини комунікаційних 
сполучень та вокзалів, які жахають 
приїжджих виглядом та інфра-
структурою. Однак домінує якщо 
не оптимізм, то принаймні спокій. 
Зрештою, це підтверджують чер-
гові візити чиновників УЄФА, які 
задоволені приготуваннями.

Звичайно, Польща, на відміну 
від України, має чималу фінансову 
підтримку. Це мільярди євро, при-
значені Євросоюзом на проекти 
розбудови інфраструктури. Мало 
того, криза, здається, приносить 
певні позитиви. Через непогану 
конкуренцію на світових буді-
вельних ринках та здешевлення 
будівельних матеріалів вартість 
будівництва автострад значно 
знизилася. Наприклад, вартість 
будівництва 91 км відрізку авто-
стради А2, яка поєднує Лодзь 
з Варшавою, може бути нижчою 
аж на 2,7 млрд. злотих. До того 
ж, є шанс, що всупереч попере-
днім песимістичним прогнозам її 
можуть здати в експлуатацію до 
футбольних змагань. Виявляється, 
що Польща (з огляду на кількість 
інвестицій) перетворилася на бу-
дівельний центр Європи, який при-
тягує виконавців з усього світу.

Стабілізація, вихід 
або друга хвиля?

У серпні поточного року Голо-
вне статуправління опублікувало 
рапорти щодо промислової 
продукції. Так, у липні порівняно 
з попереднім місяцем наступило 
зростання на 2,4 %. Натомість 
у річному вимірі відбувся спад на 
4,6 %. Це означає поглиблення 
тенденції спаду. Тим не менш, 
економічні показники під час кризи 
– одні з найкращих у Європі, адже 
відзначене мінімальне зростання. 
За оцінками, внутрішній валовий 
продукт у 2009 році може пере-
вищити 1%, хоча більш помірко-

вані кажуть про зростання на рівні 
0,3–0,5 %.

Добрим сигналом для польських 
експортерів, а значить для всієї 
економіки, є дані про пожвавлення 
серед найбільших економік Євро-
пи. Але якщо спочатку відносно 
невелика участь експорту у ВВП 
врятувала Польщу від кризи, те-
пер це може стати перешкодою 
для швидкого виходу з рецесії. 
З іншого боку, оптимісти ствер-
джують, що після кризи збільшить-
ся участь польського експорту на 
закордонних ринках.

Стабілізується й польський зло-
тий. Зростання відмічені на біржі: 
так, аналітики з Morgan Stanley 
збільшили рекомендації акцій на 
Польській біржі цінних паперів 
(GPW). Липень був третім місяцем 
покращення кон’юнктури у бан-
ківському секторі. Збільшується 
кредитування малих та середніх 
підприємств. Поволі підвищується 
також рівень кредитування житла. 
Зокрема, у липні надали 16,5 тисяч 
іпотечних кредитів. Проте внаслі-
док високого рівня кредитного ри-
зику банки відкидають чимало за-
яв. Цікаво також, що до цього часу 
лише одна особа скористалася 
одним з елементів антикризового 
пакету – державною допомогою 
на сплату кредиту у випадку втра-
ти праці через кризу. Допомога 
призначається на рік і становить 
1200 злотих щомісяця.

А про те, що настрої поляків не 
такі вже й погані, свідчить також 
рейтинг уряду, який не зменшу-
ється згідно з останніми опитуван-
нями, партія Туска користується 
51 % підтримки. В опублікованій 
„Financial Times“ економічній карті 
погоди на серпень, сонце світить 
в Європі лише над двома країна-
ми – Польщею та Словаччиною. 
Залишається сподіватися, що про-
гнози окремих експертів відносно 
другої хвилі кризи не здійсняться. 
Однак, незважаючи на очікування 
щодо поліпшення кон’юнктури, 
перед країною стоїть цілий ряд 
проблем, пов’язаних насамперед 
з потребою переходу на євро. 
Польща буде змушена у наступні 
роки боротися з високим бюджет-
ним дефіцитом. Це вимагатиме ре-
форм у секторі публічних фінансів, 
податковій системі, змін на ринку 
праці тощо. Але для цього потріб-
на відвага з боку влади.

Майже щодня знаходжу у своїй 
електронній поштовій скриньці чудові 
пропозиції від словацької низько-
бюджетної (лоу-кост) авіакомпанії 
SkyEuro pe: купи на осінь чи зиму один 
квиток і другий отримаєш задарма, 
тільки ж дивись, розпродаж триває ли-
ше три дні… Потім розпродаж раптово 
іще продовжують, щоб через кілька 
днів прийти з новою „супер“-пропо-
зицією – квиток у різні точки Європи 
за 19 євро…

Згадувана компанія працює на рин-
ку авіаперевезень вже п’ять років. Із 
західним капіталом і західним менедж-
ментом вона свій бізнес розкрутила 
непогано – починала з малими тур-
богвинтовими літаками, щоб згодом 
перейти повністю на „Боїнги“ і побу-
дувати три свої бази – у Братиславі, 
Відні і Празі. Але сьогодні компанія 
стоїть над прірвою банкрутства і че-
кає на диво, яким би міг стати потужній 
інвестор. Один літак SkyEurope стоїть 
арештований у Парижі, де компанія 
заборгувала за такси і збори, у Відні 
відмовились від обслуговування літа-
ків компанії – теж через борги. Банки 
відмовляються давати нові кредити 
і компанія намагається отримати го-
тівку за рахунок нових „супер“-пропо-
зицій на дешеві квитки. Але у випадку 
банкрутства пасажирам залишаться 
квитки лише на згадку, своїх грошей 
вони вже ніколи не побачать.

Скажете: ще одна жертва кризи! 
Але все не так. Криза пішла цьому 
авіаперевізнику не на руку, але ком-
панія не була в прибутку і до кризи. 
Деякі експерти стверджують, що 
в SkyEurope були „завеликі очі“ та по-
гані підрахунки бізнес-планів.

Приклад номер два
Чеські авіалінії – ČSA. Ще п’ять-

шість років тому – горда і перспектив-
на державна компанія. Потім кілька 
невдалих менеджерських рішень, 
погані прогнози розвитку ринку і два 
роки вагань з реструктуризацією, 
закриванням нерентабельних рейсів 
і звільненням зайвих працівників. За-
мість того, щоб суворо економити, 
ČSA шукали додаткового прибутку 
– продавали майно і сервісні фірми, 
карго, катерінг. Навесні уряд Чехії 
вирішив провести приватизацію ком-

Нікому 
довіряти
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панії і очікував, що за продаж 91,5 
відсотків акцій держава отримає від 
117 до 196 млн. євро. Найнадійнішим 
претендентом вважали компанію Air 
France – KLM, однак вона сама не 
в найкращій кондиції і 19 серпня зі 
змагання вийшла.

„Навіщо кульгавому купляти куль-
гавого?“, – прокоментував рішення 
французів передовий чеський еко-
номічний публіцист Мірек Мотейлек 
і нагадав, що ČSA лише за перші три 
місяці цього року зазнала збитків май-
же на 51 млн. євро, а оприлюднення 
даних за квітень-червень, мабуть теж 
невтішних, повторно відклали. Деякі 
аналітики вважають, що державну 
авіакомпанію тепер слід продати хоч 
за безцінь, аніж в неї державі вклада-
ти нові ресурси як у чорну діру.

Приклад номер три
Те, що з автомобільним ринком 

в Україні не все гаразд, давно не 
є таємницею. Невигідні кредити на 
машини, непрозорі відносини на 
ринку, мито на ввезення нових авто. 
І до того ж іще криза та падіння про-
дажу нових автомашин у чотири рази. 
Не лише в Європі, але і у США чи 
Японії виробники нарікають. Тому 
і не здивувало повідомлення Škoda 
Auto про те, що призупинено випуск 
автомобілів на її закарпатському за-
воді в Соломоново. Продаж стагнує, 
чи навіть падає і в самій Чехії, але 
виробництво дешевих базових комп-
лектацій, зокрема моделі Fabia йде на 
повні оберти! Пояснення в програмі 
утилізації, зокрема в Німеччині, де 
держава за те, що власники здають 

авто старші десяти років на метало-
брухт, виплачує їм по 2500 євро, але 
лише за умови купівлі ними нового 
автомобіля. Такого роду державою 
оплачувані стимули порадували водіїв 
також в Австрії, Словаччині, на Кіпрі, 
у Великобританії, в Італії, Румунії, 
Сербії, Португалії, Іспанії та США. 
З січня 2010-го програма утилізації 
старих машин має розпочатись і в Ро-
сії, щоправда, спочатку лише у Москві 
і декількох великих містах. Обіцяють 
виплачувати за кожну утилізовану 
стару машину 50000 рублів.

Економісти в Європі вже місяцями 
відстоюють протилежні погляди: на 
думку одних – програма утилізації 
є чудовим стимулом для машинобудів-
ної промисловості, на думку інших – 
це завелике фінансове навантаження 
на плечі держави, з недовготривалим 
позитивним ефектом. Однак про-
грама утилізації відкрила для дилерів 
і автосалонів нові можливості дурити 
„економний народ“. В Німеччині 
провели порівняння і з’ясували, що 
німецькі дистрибутори і автосалони 
продають якусь-там марку маленької 
автомашини, навіть з урахуванням 
грошей за утилізацію, дорожче ніж 
таке саме авто можна купити в деяких 
країнах ЄС, де програму утилізації не 
вводили.

Приклад номер чотири
Центральний банк Чехії знизив 

свою головну ставку на 1,25 відсотка. 
Так дешево комерційні банки в центр-
обанку ще ніколи не могли позичати 
грошей. Але банки з позиками не 
поспішають, як не поспішають і з тим, 

щоб відповідно знизити ставку креди-
тів для своїх клієнтів. Банки ховаються 
за магічну формулу: „за дверима 
криза“. Але щорічні звіти найбільших 
чеських банків, які всі в руках великих 
західних банків, показують, що най-
більші прибутки приносять чеським 
банкам не відсотки з кредитів, а „ко-
пійки“ за різні послуги і операції. Один 
з банків додумався навіть до того, що 
вимагав з клієнта і оплату за те, що 
той вкладав на свій рахунок надмірну 
суму грошей. Один економічний тиж-
невик підрахував, що оплата за бан-
ківські послуги у пересічного клієнта 
і стандартного банківського рахунку 
набагато вища ніж сума, яку йому 
приносять річні відсотки. А шальки 
вагів перехиляються на бік власника 
рахунку тільки тоді, коли в нього на 
рахунку в кронах еквівалент не мен-
ше 10 тисяч євро.

Криза довіри
А таких і подібних прикладів можна 

підшукати безліч. То, може, краще 
ніж про фінансову кризу економіки 
говорити про кризу довіри чи кризу 
стереотипів? Люди не довіряють 
своїм працедавцям, працедавцям не 
довіряють їхні партнери, банки не до-
віряють нікому і нічому, лише власній 
„тихій політиці“ завищених тарифів на 
послуги. Росте недовіра і між людьми. 
А політики? Їм вже довіряють лише 
одиниці. Спочатку політики на сигна-
ли економічного спаду закривали очі, 
а тепер розповідають народу, що во-
ни чудово знають, як подолати кризу. 
Лиш би їх залишити при владі.

Т е к с т :  Б о г д а н  К о п ч а к ,  П р а г а  |  Ф о т о :  а в т о р

Aналітики вважають, що державну авіакомпанію слід продати хоч за безцінь, аніж в неї вкладати нові ресурси як у чорну діру.

35



36

з  к р а ю

Ведмежа лапа 
над Україною

з  к р а ю

36

Може, хтось із читачів ще пам’ятає 
один з багатьох смішних відеороли-
ків, що набули популярності під час 
виборчої кампанії 2004 року? Той, 
де Віктор Янукович пропонує Вла-
діміру Путіну цукерку, а російський 
президент відмовляється. В іронічній 
інтерпретації Путін боявся солодо-
щів Януковича (справа відбувалася 
вже після отруєння Ющенка). Од-
нак на трибуні в Києві, де власне 
й трапилася згадана ситуація, зна-
ходився ще хтось, хто не відмовився 
від гостинця. Зрештою, саме йому 

першому Янукович запропонував 
солодке задоволення. По лівий бік 
від Віктора Федоровича стояв ни-
нішній президент Російської Феде-
рації Дмітрій Медвeдєв, права рука 
Путіна і головний відповідальний за 
українські вибори та проект „Яну-
кович“, що став у 2004 році таким 
невдалим.

Сьогодні Медвeдєв-президент –
чергова надія Заходу на російську 
владу з більш людяним обличчям. 
Однак його президентство показує, 

що він, подібно до Путіна, носить 
кілька масок в залежності від того, 
хто є адресатом його слів чи дій. 
З прогнозів багатьох експертів, які 
обіцяли зміни в російській політиці, її 
раціоналізацію щодо сусідів, нічого 
не збувається. Агресивні дії на Кав-
казі, а також дії стосовно України 
підтверджують, що стиль російської 
політики не змінився. Більше того, 
аналітики припускають, що остан-
ній рік у російсько-українських 
стосунках призвів до критичного 
моменту, коли точкою кипіння став 
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серпневий лист президента Росії до 
президента України.

Любити Росію такою як вона є! 
Це не прохання, це – наказ!

11 серпня на інтернет-сторінці 
президента Російської Федерації 
було розміщено інформацію про 
лист Медвeдєва до Ющенка. В бло-
зі російського лідера можна було 
також оглянути відеоматеріал, де 
Медвeдєв на балконі Чорномор-
ської резиденції, весь у чорному (ще 
один елемент іміджу, перейнятий від 
Путіна?), розповідає про погані сто-
сунки України з Росією. Саме в тако-
му порядку, оскільки провину за все 
це несе, звісно, Україна, а точніше 
– влада, бо до народу України, як 
роз’яснює Медвeдєв, Росія не має 
претензій. А українське керівництво 
в даному випадку уособлює прези-
дент України.

У посланні прописаний конкрет-
ний перелік закидів Кремля. На-
самперед, Україна зрадила братню 
Росію під час грузинсько-російсько-
го конфлікту, ставши на бік злочинця 
Саакашвілі. Медвeдєв повторює 
раніше висловлені російською сто-
роною звинувачення, що „мирних 
жителів та російських миротворців 
у Цхінвалі вбивали українською 
зброєю“. І в зв’язку з цим Україна та 
інші країни, які постачають режиму 
Саакашвілі зброю, „повністю по-
діляють з Тбілісі відповідальність за 
здійснені злочини“.

Від Грузії до НАТО стежка коро-
тенька. Ставлення Росії в цій справі 
відоме усім. Медвeдєв заявляє, що 
керівництво української держави, 
всупереч думці своїх громадян, 
вперто форсує ідею членства Украї-
ни в Альянсі. Російський президент 
зазначає, що в Україні використо-
вують Росію як страшилку, загрозу 
„безпеці України, якої, як Ви знаєте, 
немає і не може бути“. В парі з НАТО 
йде Чорноморський флот, тут не-
має нічого нового. Росія звинувачує 
Україну у блокуванні дій ЧФ попри 
підписані угоди.

Далі економіка. На думку росій-
ського президента, у Києві „добива-
ються розриву економічних зв’язків 
з Росією, які встановилися, в першу 
чергу, у галузі енергетики“. Зане-
покоєння президента РФ викликає 
майбутнє газотранспортної системи 
України. Але це не все. Виявляється, 
російський бізнес також належним 
чином не захищений в Україні.

Історія для Медвeдєва важлива 
так само, як і для Ющенка. Що-

правда, їх думки не співпадають. 
Ключове питання – Голодомор. Від 
історії до сучасності один крок. 
Президент Росії вважає, що „продо-
вжується витіснення російської мови 
з суспільного життя, науки, освіти, 
культури, засобів масової інформа-
ції, судочинства“.

Російського лідера, вочевидь, тур-
бує „пагубна практика втручання 
державної влади України у справи 
православної церкви“. На додаток, 
українська влада не створила гід-
них умов під час візиту до України 
патріарха Московського та всієї Русі 
Кирила.

Далі російський президент за-
кидає Ющенку, що контрольовані 
ним служби здійснили „безпреце-
дентну для всього пострадянського 
простору провокацію“. Йдеться 
про бажання Києва відкликати двох 
російських дипломатів. І в зв’язку 
з „антиросійським курсом україн-
ського керівництва“ Медвeдєв 
інформує Ющенка, що відкладає 
на невизначений термін прибуття 
призначеного ним посла. На завер-
шення, після слів поваги та любові 
до братнього українського народу, 
проти якого Росія нічого не має, 
Медвeдєв виражає сподівання, що 
новообране керівництво України 
буде готове реалізувати „справжні 
бажання наших народів“.

Українська відповідь 
кремлівському ведмедю

Немає чому дивуватися, що 
послання президента Російської 
Федерації викликало бурхливу 
реакцію та численні коментарі не 
лише в Україні, але також у закор-
донних медіа. Чим же насправді є це 
послання?

По-перше, воно не стало несподі-
ванкою, оскільки вписується в зага-
льний тон російської риторики, 
характерної для Росії вже тривалий 
час.

Привертає увагу ультимативний 
характер послання. Можна зробити 
висновок, що Кремль наважується 
заморозити відносини з Ющенком, 
підтвердженням чого має бути за-
тримка посла Михаїла Зурабова 
в Москві. Більше того, звернення, 
попри те, що адресоване президен-
ту України, насправді скероване до 
всіх українців. При цьому Медвeдєв 
виступає в ролі своєрідного по-
радника, зважуючи на наближення 
президентської кампанії. Тобто, як 
кандидати, так і виборці повинні 
задуматися над своїм вибором. Хо-

чете мати добрі стосунки з Росією? 
Кандидати – враховуйте Її інтереси, 
виборці – голосуйте за тих, хто вра-
ховує Її інтереси.

Президент Медвeдєв своїм по-
сланням змусив українських політи-
ків відреагувати на свою промову, 
хоча частина з них воліла би взагалі 
відмовитися від цієї теми. Першими, 
звичайно, взяли голос експерти 
та журналісти. Коментатори вка-
зували: цей елемент російської 
гри з’явився насамперед у зв’язку 
з майбутніми президентськими ви-
борами в Україні. Дехто зазначав, 
що не варто ситуацію драматизу-
вати. Але були й такі, хто назвав це 
безпрецедентним демаршем з боку 
російської влади.

З політичних лідерів першим 
зреагував Янукович, що викликало 
злосливу реакцію, мовляв, він був 
підготований до ситуації. В кожному 
разі, він запевнив Москву, що під 
час свого президентства поправить 
зіпсуті стосунки. Арсеній Яценюк 
вдарив по президенту Ющенку. 
Він заявив, що „діючий президент 
України дав дуже багато приводів 
для того, щоб вважати його політику 
антиросійською“. Така відповідь мо-
же не сподобатися значній кількості 
електорату Яценюка, яка походить 
з Західної України. Реакцію ще 
кількох лідерів легко передбачити. 
Наприклад, Володимира Литвина, 
який, як завжди обережно, натякнув 
на примирення та полякав розколом 
країни.

А президент Ющенко? Багато 
українських експертів побоювалися, 
що президент не втримається і по-
трактує послання дуже особисто, 
давши емоційну відповідь. Всупереч 
побоюванням, президент паузу 
витримав. Не витримала, однак, 
шефиня президентського Секрета-
ріату Віра Ульянченко. Завжди, коли 
атакують її „хлопчика“, вона готова 
стати в оборону. Так сталося і цього 
разу. Щоправда, Ульянченко ви-
ступила від імені політради „Нашої 
України“. Вона атакувала Кремль, 
звинувативши російське керівництво 
в „старих імперських комплексах“.

Віктор Ющенко відповів лише 
після 13 серпня, у виважений спосіб 
підходячи до кожного пункту закидів. 
Лист президента України розпо-
чинається зі слів: „Буду відвертим, 
я дуже розчарований його недруж-
нім характером“. Далі Ющенко по-
годжується з оцінкою, що російсько-
українські відносини знаходяться на 
поганому рівні. Однак він здивова-
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ний, що Росія перекладає провину 
виключно на Україну. Аргументи 
Ющенка відомі, тому немає сенсу 
їх цитувати.

Ще більшу паузу витримала Юлія 
Тимошенко. Прем’єр зреагувала 
лише після публікації президента, 
підкресливши, що Україна самостій-
но визначатиме свою внутрішню та 
зовнішню політику. Водночас вона 
зазначила, що будь-яка пауза у від-
носинах з Росією шкідлива. Кілька 
днів по тому Юлія Володимирівна 
провела розмову з прем’єром Ро-
сії, обговоривши майбутню зустріч 
у Польщі під час роковин Другої 
світової війни. Створюється вра-
ження, що стосунки Тимошенко 
з владою Росії складаються краще 
ніж у Ющенка.

Боротьба за Україну 
продовжується

І все ж: у чому полягала мета по-
слання Медвeдєва, і що відбувається 
в російсько-українських відносинах? 
Перше, що приходить до голови: 
наближаються вибори, Росія тра-
диційно намагається вплинути на 
політичну ситуацію над Дніпром. 
А вибори – це черговий шанс зміни-
ти „некорисну“ для Москви ситуацію 
в ешелонах української влади.

Має рацію президент Медвeдєв, 
що російсько-українські відносини 
– найгірші в історії. Цього не запе-
речує ані Ющенко, ані жоден з полі-
тиків чи експертів в Україні. Пробле-
ма полягає лише у причинах такого 
фатального діагнозу. І проблема, по 
суті справи, одна – Росія. Росія хоча 
й погодилася у 1991 році на неза-
лежність України, насправді ніколи 
її не прийняла. 18 років суверенних 
російсько-українських відносин – це 
повна відсутність рівнопарнерства 
у взаємних стосунках. З точки зору 
Кремля, Україна не має права на 
власний вибір концепції закордон-
ної політики та безпеки. Її погляд 
повинен відповідати у першу чергу 
інтересам та безпеці Росії. Звідти 
алергічна реакція Москви на політи-
ку інтеграції Києва з НАТО. Росія Пу-
тіна та Медвeдєва не приховує: мета 
політики щодо України – заблокува-
ти ідею членства в Альянсі. А залеж-
на від російського газу Європа йде 
на поступки Москві. Якою ж може 
бути реакція європейських держав 
на випади Кремля проти Києва? Від-
повіді відомі. Росія тим часом не бо-
їться. Підтвердження цьому – зустріч 
Медвeдєва та Меркель через кілька 
днів після публікації його послання 

до Ющенка. Медвeдєв підтвердив, 
що не бачить можливості співпраці 
з нинішнім президентом України.

Відомо також, якого порядку 
прагне Росія на пострадянському 
просторі. Війна в серпні минулого 
року з Грузією стала жорстоким 
прикладом. Правда й те, що Саа-
кашвілі атакував першим, але Росія 
спровокувала ситуацію. До того ж, 
Москва призвела до проголошення 
незалежності Абхазії та Південної 
Осетії, які з точки зору міжнарод-
ного права досі входять до складу 
Грузії. Кремлівська машина ви-
користала війну в Осетії для атаки 
на Україну. Втім, звинувачення про 
продаж Грузії української зброї не 
нове. Російська пропагандистська 
продукція, яка масово з’явилася 
після конфлікту, прямо заявляла про 
участь України в конфлікті на боці 
Грузії. На додаток, важко не підда-
тися враженню, що у Верховній Раді 
України не без російської допомоги 
створили спеціальну парламентську 
комісію (її очолив депутат від Партії 
регіонів Валерій Коновалюк). Ді-
яльність комісії полягала у розсліду-
ванні нелегальних поставок зброї 
до Грузії. Росія надалі лякає Україну 
наслідками за постачання зброї 
„режимові Саакашвілі“. Але що з то-
го, що Україна продає зброю згідно 
з міжнародним правом?

Поруч з темою Грузії виникає 
проблема Чорноморського флоту, 
однак не в тому вигляді, як бачиться 
Кремлю. Ангажування ЧФ минулого 
року в грузинські події призвело 
до того, що Україна мимоволі втяг-
нулася у російсько-грузинський 
конфлікт. Тим самим розміщення ЧФ 
на території Криму після 2017 року 
становить очевидну загрозу для на-
ціональної безпеки України.

Зрозуміло, що немає єдиної уні-
версальної історії, і кожен народ 
міфологізує свою власну, трактуючи 
її як один з елементів національної 
ідентичності. Росії може не подоба-
тися українське бачення власної іс-
торії. Однак практика нав’язування 
власного бачення – родом із СРСР. 
Не важко помітити, що російські 
інтерпретації подій ХХ століття ви-
кликають у сусідів Росії найбільші 
контроверсії.

Російська політика, особливо що-
до так званих близьких сусідів, пе-
редбачає охорону російської мо-
ви та культури та, відповідно,  ро-
сійськомовного населення. Немає 
чому дивуватися, що дo уваги бе-
реться й „чорний“ варіант, в якому 

22 червня Громадянка України, що 
стала в Ізраїлі жертвою работоргівлі, 
відсудила рекордно високу компенса-
цію за власні поневіряння – майже 60 
тисяч євро. Унікальність справи ще й в 
тому, що суд відбувався за відсутності 
позивачки. Уродженку одного з вели-
ких обласних центрів на сході України 
свого часу було депортовано за 
незаконне перебування на території 
Ізраїлю та заняття проституцією. Та за 
допомогою правозахисників та спри-
яння МВС України вона звернулася із 
громадянським позовом проти своїх 
колишніх работорговців. Нагадаємо, 
нещодавній звіт Держдепартаменту 
США відніс Україну до так званого 
„контрольного списку“ країн, які недо-
статньо ефективно борються з торгів-
лею людьми.

22 червня Лідер Партії регіонів Вік-
тор Янукович вважає, що в Україні 
„не існує уряду як такого“. Про це 
він сказав в ефірі телеканалу ICTV. 
„Є така ,збірна солянка’, яка не несе 
ні за що відповідальність. Ми бачимо, 
що в уряді немає команди, що певна 
частина міністрів вже пішла з уряду. 
На черзі міністри, яких будуть най-
ближчим часом пропонувати звільни-
ти. Може статися так, що залишиться 
купка безвідповідальних людей на 
чолі з Тимошенко“, – сказав лідер 
регіоналів.

23 червня Партія регіонів заблокува-
ла трибуну Верховної Ради. Партія 
протестує проти ухвалення бюджетно-
го кодексу. Партія регіонів вважає, що 
перед виборами президента, на яких 
балотуватиметься і Юлія Тимошенко, 
вона намагається підпорядкувати собі 
місцеву владу через бюджети. „Вона 
хоче вишикувати в чергу всі 12 000 
місцевих бюджетів. Кому подобається 
– хороший бюджет, не подобається 
– поганий“, – заявив Микола Азаров.

23 червня Верховна Рада ухвалила 
в новій редакції закон „Про бюджет 
України на 2009 рік“ та деякі інші 
закони України. За це проголосувало 
343 депутати, включаючи фракцію 
Партії регіонів. Спікер Володимир 
Литвин відзначив як позитив, що те-
пер Рада затверджуватиме не 700, 
а 12 000 місцевих бюджетів.

23 червня Верховна Рада призна-
чила вибори президента України на 
17 січня 2010 року. За постанову 
Володимира Литвина проголосувало 
399 з 450 депутатів.

23 червня Верховна Рада проголо-
сувала за відставку Йосипа Вінського 
з посади міністра транспорту та 
зв’язку. За таке рішення проголо-
сувало 365 депутатів. В парламенті 
зареєстровано ще 7 постанов про о
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звільнення міністрів. Партія регіонів 
заявляє, що проголосує ще за поста-
нови про відставку міністра внутрішніх 
справ Юрія Луценка та міністра науки 
й освіти Івана Вакарчука.

23 червня Верховна Рада дозволила 
ведення судочинства російською 
мовою за згодою учасників судового 
процесу. Зміни в законі підтримали 
323 депутати. Крім того, Рада надала 
право громадянам, які недостатньо 
володіють українською або росій-
ською мовою, користуватися в ході 
судового процесу рідною мовою 
й послугами перекладача.

23 червня „Секретаріат президента 
та Партія регіонів мають на меті іні-
ціювати звільнення ще трьох міністрів 
з діючого складу уряду для того, щоб 
зробити Кабмін недієздатним і роз-
пустити парламент“, – заявив міністр 
внутрішніх справ Юрій Луценко. При 
цьому, до сих пір звільнення міністрів 
ініціювали та підтримували голосуван-
ням депутати Партії регіонів та БЮТ.

24 червня Своїм рішенням Конститу-
ційний Суд визнав неконституційними 
норми законодавства, згідно з якими 
Кабінет Mіністрів може ухвалювати 
рішення про продовження процедури 
застосування, зменшення розміру, 
відміну тимчасової надбавки до ді-
ючих ставок ввізного мита на деякі 
товари.

25 червня Прокурор Кіровоградської 
області, прокурор Голованівського 
району та начальник райвідділу міліції 
Голованівського району звільнені із 
займаних посад у зв’язку із вбивством 
Валерія Олійника, яке вже встигли 
охрестити кіровоградським „полю-
ванням“.

25 червня Верховна Рада ухвалила 
закон, яким в Україні вводиться 
погодинна оплата праці. Згідно із 
законом, роботодавець повинен 
оплачувати найману працю не нижче 
мінімального рівня за кожну відпра-
цьовану годину. Конкретний розмір 
погодинної ставки має визначатися 
Верховною Радою з урахуванням 
індексації рівня доходів на кожен на-
ступний рік у законі „Про Державний 
бюджет України“.

26 червня У Верховній Раді заре-
єстровано проекти постанов про 
звільнення Віктора Полтавця з посади 
міністра вугільної промисловості, 
міністра освіти і науки Івана Вакарчу-
ка, міністра юстиції Миколи Онищука, 
міністра культури Василя Вовкуна, 
міністра промисловості Володимира 
Новицького, міністра агрополітики 
Юрія Мельника, віце-прем’єра Івана 
Васюника. Партія регіонів також ви- о
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Росія, послуговуючись правом охо-
рони російського народу, „стабі-
лізує“ мілітарну ситуацію у Криму. 
Це очевидно малореальний сцена-
рій. З іншого боку, коментуючи по-
слання Медвeдєва, Олександр Ду-
гін – ідеолог євроатлантичного руху 
та московського панславізму спові-
стив, що це прелюдія до війни… Вар-
то також зазначити, що послання 
Медвeдєва співпало з пропозиціями 
змін до військової доктрини Росій-
ської Федерації щодо використання 
російських збройних сил поза меж-
ами країни.

Одне з найдивніших питань, підня-
тих Медвeдєвим – закид, пов’язаний 
з неадекватним прийняттям патрі-
арха Кирила українською владою. 
Абсурд ситуації в тому, що претензія 
пролунала саме тоді, коли Кирило 
дякував Ющенку за прийом на 
Україні.

Тим часом політика Росії стосовно 
України, підкреплена медіа-пропа-
гандою, призвела до відповідних на-
слідків. За результатами репрезен-
тативних опитувань (Левада-Центр, 
Росія) кількість росіян, які негативно 
ставляться до України, з березня 
2008 року по травень 2009 року 
зросла з третини (33  %) до більше як 
половини (56 %).

Російський фактор 
українських виборів

Президентські вибори в Україні 
– ключ до послання Медвeдєва. 
Росія прагне, аби Україна, як і решта 
„вихідців“ з СРСР, ототожнювала 
свої інтереси з інтересами „велико-
го брата“. За тим, що відбувається 
на лінії Москва–Київ, з увагою 
спостерігають лідери інших країн 
на пострадянському просторі. Це 
своєрідний тест справжніх намірів 
Кремля, російського бачення суве-
ренності колишніх радянських рес-
публік. Для багатьох з них російська 
демонстрація сили, хоча й риторич-
на, змушує відповісти на запитання: 
як у майбутньому повинні скла-
датися відносини між колишньою 
метрополією та васалами. Оче-
видно, це викликає неспокій навіть 
серед найбільш проросійських країн 
з грона СНД. Адже навіть президент 
Лукашенко не має наміру цілком від-
дати білоруський суверенітет й тим 
самим позбавитися влади.

Цікаво, що Кремль наважився 
повторити сценарій 2004 року на 
майбутніх президентських виборах 
в Україні і відверто втрутився у ви-

борчу кампанію. Адже після програ-
шу Януковича Москва намагалася 
діяти більш приховано, підкладаючи 
яйця до різних кошиків. Чи це, бува, 
Ющенко так розлютив своєю непо-
кірністю Кремль? Оскільки відомо, 
що Віктор Андрійович немає шан-
сів на переобрання, залишається 
інтерпретація, запропонована на 
початку статті. Кремль надіслав ви-
разний месидж, як до кандидатів, так 
і до виборців: „Ви повинні брати до 
уваги наші інтереси“. Таким чином, 
широко потрактоване „російське 
питання“ (мова, НАТО тощо) знову 
перетворюється на виборчу фішку 
2010 року.

Однак чи цього разу Росія не про-
рахується? Російська „Независимая 
газета“, підсумовуючи враження від 
листа Медвeдєва Ющенку пише, 
що Кремль даремно вважає, ніби 
зміниться влада на Банковій – змі-
ниться й політичний курс України. 
Він не стане більш проросійським. 
Видання пише, що незалежно від на-
ступника Ющенка, ким би він не був, 
сьогоднішню закордонну політику 
надалі буде продовжено. Йдеться 
про політику зближення з Європою 
та збереження певної дистанції 
щодо Росії. Як приклад, газета по-
дає президента Леоніда Кучму. Не-
зважаючи на проросійську виборчу 
кампанію 1994-го, він зумів прово-
дити політику багатовекторності та 
зберегти незалежність від Росії.

Однак український політолог 
Вадим Карасьов звертає увагу, що 
дії Росії, передвісником яких є звер-
нення Медвeдєва, спрямовані на 
те, шоб змінити стан справ. Іншими 
словами – призвести до ситуації, 
в якій наступник Ющенка не матиме 
можливості проводити багатовек-
торну політику, тобто дистанціюва-
тися від Росії.

Швидше за все, вирішальна бо-
ротьба розіграється між Януковичем 
та Тимошенко. Важко сьогодні про-
гнозувати точно, як поводитиметься 
переможець, особливо в питаннях 
зовнішнього курсу. На жаль, Єв-
росоюз, як і США, на сьогоднішній 
день не в стані відповідним чином 
зреагувати на дії Росії. Вони досі 
живуть міфом більш поступового, 
прагматичного Медвeдєва, який 
прагне до демократії.

Петро Андрусечко, Познань
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6 серпня 2009 року президент Росії 
Дмитро Мeдвeдєв направив президен-
ту України Віктору Ющенку послання, 
висловивши обурення російсько-
українськими стосунками. Президент 
України відповів твердо, але дипло-
матично. Його дипломатичність була 
вражаючою з урахуванням того, що, 
по суті, президент Росії вступив безсо-
ромно, як критик, у перебіг майбутніх 
президентських виборів в Україні.

По суті, зауваження президента 
Мeдвeдєва можна вважати лицемір-
ством. Пункт за пунктом його зви-
нувачення можуть бути спростовані 
фактами, відомими майже кожному, 
хто знайомий з Росією та Україною, 
а тим більше – пану Мeдвeдєву: до-
говір 1997 року президент Ющенко 
міг припинити, але він дозволив 
продовжити його автоматично, на-
віть після вторгнення Росії в Грузію; 
продаж Україною зброї Грузії по-
вністю узгоджується з міжнародними 
нормами; суверенна держава, при-
родно, визначає свою власну зо-
внішню політику, оскільки це є одним 
з атрибутів суверенітету; Чорно-
морський флот Росії, дислокований 
в Севастополі, залишається на 
території України до закінчення тер-
міну його оренди; енергетичні кризи 
в стосунках між Росією й Україною, 
які, в кінцевому рахунку, впливали 
також на інші європейські країни, 
зініціювала і щоразу повторювала 
Росія припиненням або зменшенням 
поставок, які Росія контролює по-
стійно; Україні, що давно засудила 
нацизм і фашизм, доводиться щойно 
тепер давати собі раду з комуністи-
чним минулим і стосунками з Росією, 
в яких Росія домінує над Україною 
останніх триста п’ятдесят років; ро-
сійська мова процвітає в Україні за 
рахунок української мови – в Украї ні 
працює близько 4000 російсько-
мовних шкіл коштом державного 
бюджету України, в той час, як Росія 
не виділяє жодних коштів для украї-
номовних шкіл в Росії; Україна чітко 
відокремлює церкву від держави, 
гарантує свободу совісті для всіх, 
і таким чином, залишається родючим 
ґрунтом для всіх релігій, серед яких 
і православ’я під егідою Москов-
ського патріархату, з іншого ж боку 
– ані українському православ’ю, ані 
українському католицизму не було 
дозволено розвиватися в Росії.

Уроки Другої світової війни…
5 травня 2009 року Постійне пред-

ставництво Російської Федерації при 
Організації Об’єднаних Націй про-
вело брифінг під назвою „Підсумки 
та уроки Другої світової війни і сучас-
ність“ у штаб-квартирі ООН у Нью-
Йорку (про що ми вже інформували 
– ред.). Захід відкрив і керував ним 
Ілля Рогачов, заступник Постійного 
представника Російської Федерації 
при ООН. У ході виступу і відповідей 
на запитання пан Рогачов високо 
оцінив Радянський Союз і навіть Йо-
сипа Сталіна. Також обмовив сучас-
ну Україну і прибалтійські держави. 
Такого роду представлення не було 
відхиленням, але ще одним із прикла-
дів, як Росія розминає свої політичні 
м’язи нападками на сусідів, які колись 
були в рамках сфери її впливу.

Прийнявши позицію Іллі Рогачова 
щодо уроків Другої світової війни, 
давайте все ж говорити по суті. Війна 
була викликана Берліном і Москвою, 
нацистсько-радянським пактом про 
ненапад (знаним як пакт Молотова-
Ріббентропа), укладеним в Москві 
23 серпня 1939 року, що дозволив 
кожній стороні загарбати території, 
на які кожен з них зазіхав. Це, по суті, 
робить СРСР найбільшим нацист-
ським колаборантом в історії. Осо-
бливості цієї змови були відображені 
в таємному Додатковому протоколі, 
який не публікувався в часи поділу 
Східної Європи.

Ще одним документом, необхід-
ним для оцінки сучасної російської 
риторики і дій, є горезвісна Ялтинська 
yгода, укладена між передбачувани-
ми переможцями Другої світової війни 
– Вінстоном Черчіллем, Франкліном 
Рузвельтом та Йосипом Сталіним 
– у лютому 1945 року. Угода перед-
бачала майбутню поразку Німеччи-
ни, її окупацію та контроль над нею, 
репарацію, скликання Організації 
Об’єднаних Націй і, що найголовні-
ше, – запланувала долю „звільненої“ 
Європи, зокрема Польщі, Югославії 
та інших країн. Результатом було те, 
що Сталін взяв контроль над Східною 
Європою, над місцевими владами, 
урядами, виборчими процесами 
тощо, і хоча участь США та Велико-
британії передбачалася, їх вплив зго-
дом виявився мінімальним, що врешті 
призвело до холодної війни.

Після Ялти Вінстон Черчілль писав 
про те, як бідний Невілл Чемберлен 

магає звільнення міністра внутрішніх 
справ Юрія Луценка. Раніше у від-
ставку відправили міністра фінансів 
Віктора Пинзеника, міністра оборони 
Юрія Єханурова, міністра закордон-
них справ Володимира Огризка.

26 червня Фракція БЮТ оприлюднила 
список претендентів на місця в уряді. 
Так, на посаду міністра фінансів 
буде внесено кандидатуру Федора 
Ярошенка, а на посаду міністра тран-
спорту – власника Запорізького авто-
мобільного заводу Таріела Васадзе, 
посаду гуманітарного віце-прем’єра 
обійме Михайло Згуровський (ректор 
КПІ), а віце-прем’єром щодо підготов-
ки Євро–2012 пропонується призна-
чити Юрія Любоненка, який раніше 
пропонувався на віце-прем’єра з ре-
гіональної політики. Окрім того, було 
оголошено, що від „Нашої України“ 
пропонується замінити міністра юсти-
ції. У разі звільнення Миколи Онищу-
ка на цю посаду буде рекомендовано 
депутата Віктора Шемчука (від „На-
родної самооборони“), а на посаду 
міністра закордонних справ пропо-
нують призначити Олега Шамшура. 
Також БЮТ пожертвує своєю квотою 
міністра вугільної промисловості, 
яку має обійняти представник НУНС 
Олександр Клименко (від Української 
народної партії).

27 червня З’їзд партії „Наша Україна“ 
зобов’язав депутатів-членів партії 
відкликати свої підписи під заявою 
про створення коаліції і створити у 
парламенті депутатську групу партії 
„Наша Україна“. Таким чином, за 
задумом з’їзду, коаліція мала б пере-
стати існувати.

28 червня Підстав для розпуску пар-
ламенту більш ніж достатньо, вважає 
лідер Партії регіонів Віктор Янукович. 
„Немає ані більшості в парламенті, ані 
діючого уряду“, – заявив він. „А у випад-
ку неприйняття змін до бюджету, які 
стосуються збільшення прожиткового 
мінімуму, ми самі ініціюватимемо роз-
пуск Ради“, – зазначив Янукович.

29 червня Європейський Союз про-
понує Україні кредит для вирішення 
газових проблем в обмін на струк-
турні реформи в газовій сфері, які 
мають покращити прозорість галузі. 
За попередньою інформацією, роз-
мір кредиту не буде перевищувати 
4 млрд. доларів.

1 липня З цього дня підвищується на 
5 гривень розмір мінімальної заробіт-
ної плати. Тим часом, Верховна рада 
створила робочу групу для підготовки 
проекту змін бюджету щодо розмірів 
прожиткового мінімуму. Партія регіо-
нів пропонує встановити прожитковий 
мінімум з 1 жовтня 848 гривень. Проти 

Як розуміти листи „мeдвeдів“
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проекту виступає БЮТ, заявивши, що 
він розбалансує бюджет.

1 липня Hабуває чиннностi угода мiж 
урядами України та Польщi про пра-
вила мiсцевого прикордонного руху, 
яка дає можливість українцям, що 
проживають на прикордонній терито-
рії, перетинати кордон за спрощеною 
процедурою.

2 липня Партія регіонів отримала 
б найбільше голосів в разі проведення 
парламентських виборів – її підтриму-
ють 22,9 % громадян. Про це свідчить 
опитування, проведене Київським 
міжнародним інститутом соціології. 
Блок Юлії Тимошенко – 13,1 %, Блок 
Арсенія Яценюка – 9,4 %, Комуністич-
на партія – 4,5 % , Блок Володимира 
Литвина – 2,8 %, Блок Віктора Ющен-
ка „Наша Україна“ – 1,8 %, Всеукраїн-
ське об’єднання „Свобода“ – 1,5 %.

2 липня Уряд Китаю надав українсько-
му уряду 3 млн. дол. (25 млн. юанів) 
допомоги на розвиток техніко-еконо-
мічних проектів. Пріоритетними на-
прямками подальшої двосторонньої 
співпраці можуть бути високі техноло-
гії, військова техніка, космос, а також 
розвиток інфраструктури для підго-
товки проведення Чемпіонату Європи 
з футболу 2012 року.

3 липня Верховна Рада припинила 
повноваження нардепа Віктора Ло-
зинського. „За“ проголосувало 415 
депутатів. Це унікальний прецедент за 
часи української державності. Вод-
ночас СБУ оголосила Лозинського 
у розшук.

4 липня Кабінет Mіністрів має намір 
підписати угоду про грант з Європей-
ським банком реконструкції та роз-
витку (ЄБРР) та Державним комітетом 
ядерного регулювання щодо виділен-
ня 3,5 млн. євро для Чорнобильської 
АЕС.

6 липня Печерський районний суд 
Києва обрав запобіжний захід у вигля-
ді тримання під вартою колишньому 
прокурору Голованівського району 
Кіровоградської області Євгену Гор-
бенку.

7 липня Для покриття видатків, 
пов’язаних з підвищенням прожитко-
вого мінімуму у разі ухвалення відпо-
відного закону, ініційованого Партією 
регіонів, Нацбанк буде змушений 
зробити додаткову емісію гривні роз-
міром у 48 мільярдів.

9 липня Партія регіонів не буде до-
магатися відставки уряду Юлії Тимо-
шенко та дострокових виборів до 
парламенту. Поки не буде вступу на 
посаду нового президента України, 

був обдурений Гітлером в Мюнхені, 
і яку він, Черчілль, має довіру до 
Сталіна. Однак сумна дійсність по-
лягає в тому, що навіть якщо не було 
„умиротворення в умах“ Черчілля 
й Рузвельта, воно стало результатом. 
Радянські таємні архіви, а також мему-
ари радянських агентів доводять, що 
Вінстон Черчілль був у Ялті в невигід-
ному становищі. Президент Рузвельт 
був ще більш вразливим, оскільки 
в нього було погано зі здоров’ям (він 
помер через два місяці). Крім того, до 
делегації США в Ялті входив такий собі 
Алжир Гісс, який, як пізніше виявилося, 
з 1935 року працював на радянську 
військову розвідку в Державному де-
партаменті США. Сталін знав, про що 
Черчілль і Рузвельт будуть говорити, 
і вів переговори, „великодушно“ від-
даючи британській та американській 
сторонам те, на чому йому не залежа-
ло, наприклад, дозволив деяким осо-
бам демократичної орієнтації увійти 
в маріонетковий польський тимчасо-
вий уряд. Черчілль і Рузвельт виявилися 
„корисними ідіотами“ Ялти.

… і сучасність
Сучасна pосійська агресія не об-

межується риторикою. З цієї причини 
лист Мeдвeдєва до Ющенка слід роз-
глядати як провісник подальшого заля-
кування, але також – активної агресії. 
Минулорічне російське вторгнення 
в Грузію було холодним душем для 
всіх сусідів, що відчувалося також на 
Заході. Угода про припинення вогню 
практично не закінчила конфлікту, бо 
російські війська залишилися в Грузії 
до сьогодні, попри домовленість звіль-
нити територію від російських військ.

Чи Захід готовий відповісти на ро-
сійську агресію? Навпаки, деякі члени 
Конгресу США охарактеризували по-
страдянську ситуацію, як „міжнародне 
лихо“. Сенатор Чарльз Шумер на-
стирливо рекомендував, щоб політика 
США „була спрямована на підтримку 
прем’єр-міністра Путіна та його мрії 
в кінцевому підсумку відновити росій-
ську гегемонію над Східною Європою. 
Сильний Радянський Союз представ-
ляє зрівноваження сил; компенсува-
тиме імперіалізм США“. Для початку 
Шумер наполягав, щоб уся зброя 
і персонал були виведені з Європи: 
„Війська США перешкоджають орга-
нічному розвитку внутрішніх європей-
ських відносин… Росіяни почуваються 
безпорадними й приниженими. Успіхи, 
які вони здобули від перемоги над Гіт-
лером, були витрачені слабкими ліде-
рами та американським тиском. А від-
хилення нашого тиску дасть Росії віру, 
їй необхідно відновити себе в країнах 
Східної Європи і таким чином, від-
новити в регіоні статус, погоджений 
на історичній Ялтинській конференції 
в 1945 році“.

З іншого боку, президент Барак 
Обама легко перестеріг Росію за 
відсутність поваги до суверенітету 
своїх сусідів у ході свого візиту 
в липні: „Державний суверенітет по-
винен бути наріжним каменем між-
народного порядку. Точно так само, 
як всі держави повинні мати право 
вибирати своїх керівників, держави 
повинні мати право безпеки на кор-
донах і право на власну закордонну 
політику. Будь-яка система, яка по-
ступається цим правам, призведе до 
анархії. Ось чому цей принцип по-
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не варто взагалі говорити про якісь 
інші вибори. Про це заявив перший 
віце-спікер, депутат Партії регіонів 
Олександр Лавринович.

10 липня Біосферний заповідник на 
Херсонщині „Асканія-Нова“ вийшов 
до півфіналу всесвітнього конкурсу 
„Сім нових чудес природи“. За оцін-
ками оргкомітету „7 природних чудес 
України“ в інтернет- та телефонному 
голосуванні взяло участь більше 
100 тисяч українців. Сім нових при-
родних чудес світу планується назвати 
у 2011 році.

10 липня Україна і МВФ досягли згоди 
на технічному рівні про виділення 
наступного траншу кредиту на суму 
3,3 мільярдів доларів.

10 липня У Севастополі українські 
правоохоронні органи затримали 
автотранспорт, що належить Чор-
номорському флоту Росії, який пере-
возив крилаті ракети без будь-яких 
дозвільних документів, що є грубим 
порушенням міжнародних норм.

12 липня Чернігівська область, за 
умови збереження існуючих темпів 
скорочення населення, через 50 
років може зникнути з карти України. 
Такий прогноз оприлюднила за-
ступник Головного управління ста-
тистки в області Катерина Свистун. 
Так, упродовж 2007 року область 
втратила 17 тис. мешканців, у 2008 
році – 14 тис., за 5 місяців 2009 року 
– 5 тис. За даними Свистун, на 1 тис. 
працездатного населення Чернігівщи-
ни припадає 240 дітей та 503 пенсіо-
нери. Водночас у 17 районах кількість 
непрацездатних більша за працездат-
них. Переважна більшість чоловіків у 
регіоні не доживають до пенсійного 
віку. Основними факторами впливу 
на демографічну ситуацію у Чернігів-
ській області є природне скорочення 
та міграція населення. Смертність на 
Чернігівщині перевищує народжува-
ність у 2,4 рази, а у селах – у чотири 
рази.

13 липня Прем’єр-міністр України 
Юлія Тимошенко визнає, що законо-
давча заборона грального бізнесу 
привела до тінізації цієї сфери діяль-
ності. „Чесно хочу визнати, що справа 
йде дуже важко. Одне – це прийняти 
постанову уряду, прийняти закон, 
а інше – це реально закрити гральні 
автомати“, – заявила прем’єр.

14 липня Тимошенко обіцяє після своєї 
перемоги на виборах президента не 
розпускати Верховну Раду. При цьому 
більшість експертів стверджує, що 
хто б не став новим президентом, він 
не зможе нормально працювати при 
діючому парламенті.о
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винен поширюватися на всі країни, 
включаючи Україну“.

Віце-президент Джозеф Байден 
через два тижні після візиту Обами 
пішов ще далі в обіцянках гарантій 
для України і Грузії, підкресливши 
підтримку США їхнього сувереніте-
ту і членству в НАТО: „Ми наново 
встановлюємо відносини з Росією, ми 
знову підтверджуємо нашу прихиль-
ність до незалежної України. І ми не 
вважаємо, що партнерство з однією 
нацією повинно йти коштом іншої. 
Так не було, так не є і не буде…. Ми 
відкидаємо поняття сфери впливу як 
ідеї, що не має місця в ХХІ столітті. 
Ми стоїмо на принципі, що суверенні 
держави мають право приймати 
свої власні рішення, визначати свою 
власну зовнішню політику, вибрати 
свої власні спілки“.

Інтерфакс Росії повідомив, що 
нещодавно президент Росії Дмитро 
Медвeдєв запропонував законопро-
ект, який дозволить збройним силам 
Росії поза межами Росії „давати від-
січ або запобігати агресії іншої дер-
жави“ і діяти „для захисту російських 
громадян за кордоном“. Президент 
Мeдвeдєв заявив, що законопроект 

був пов’язаний із минулорічною ві-
йною з Грузією та Південною Осе-
тією. Москва каже, що все це для 
захисту російських громадян в Півде-
нній Осетії. Цей законопроект буде 
обговорюватися на сесії Думи у ве-
ресні. З огляду на рівень демократії 
в Росії, немає жодних сумнівів щодо 
результату обговорення.
Отож, основне питання полягає не 
в тому, чи Росія буде діяти за своєю 
риторикою і як активно, а якою буде 
реакція Заходу. Сенатор Шумер, як 
і решта Конгресу США, мабуть, не 
є ані Алжиром Гіссом, ані „корисним 
ідіотом“. Чи президент Обама та 
віце-президент Байден справді від-
дані демократії і свободі? Якою буде 
відповідь союзників США і України? 
Чи, як у минулому, переможе істо-
ричний принцип „умиротворення“? 
Дмитро Мeдвeдєв, безумовно, наді-
слав сигнал тривоги. Його коментарі 
можуть бути брехливі до абсурду, 
інтригантські та обурливі, однак 
Україні, її демократичним сусідам 
та Заходу не варто ними легкова-
жити. Ми повинні бути стурбовані.

Аскольд С. Лозинський, Нью-Йорк

Московські екзорцисти 
проти українського 
сатанізму

У червні 1996 року, відзначаючи 
п’ятиріччя своєї інтронізації, тодішній 
Патріарх московський Алексій ІІ (Рі-
дигер) заявив: „Пліч-о-пліч з держа-
вною владою, Церква вестиме Росію 
до Величі і Моці“. У січні 2001 року 
Алексій додав, що Російська право-
славна церква виступає „за целост-
ность и неделимость исторической 
России“. 

Духовні й світські володарі Росії 
– вчорашні й нинішні – під поняттям 
„історична Росія“ розуміють, як міні-
мум, ще й Україну та Білорусь. До них 
беззастережно треба зарахувати 
і наступника Алексія ІІ на патріаршо-
му престолі у Москві Патріарха Ки-
рила (Гундяєва). Зрештою, він автор 
програми „Русский мир“, яку почав 
активно просувати ще як „міністр 
закордонних справ“ Московської па-
тріархії. Цю програму Патріарх Ки-
рило протягом десяти днів тлумачив 
українським православним і також 

невіруючим політикам, розповіда-
ючи про „единство духовного про-
странства Святой Руси“, нагадував, 
перебуваючи на території України, 
про „наше Отечество“.

Ефективний менеджер „злочину“
Столицю України Київ москов-

ський православний лідер назвав 
„південною столицею руського 
православ’я“ і натякнув, що він не 
проти, не зрікаючись російського 
громадянства, прийняти українське, 
щоб ефективніше здійснювати про-
граму „Русский мир“. Московський 
патріарх міг би постійно курсувати 
між Москвою та Києвом, охоче при-
йняв би титул „Патріарх Москов-
ський, Київський і всієї Русі“ і навів би 
порядок з „розкольниками“. У Сева-
стополі Кирило жалкував, що там 
розміщені „в результаті трагічних 
подій“ (читай – в результаті розпаду 
СРСР і виникнення суверенної дер-
жави Україна) два військово-мор-
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14 липня Асоціація міст України та 
громад просить парламент підтрима-
ти внесення змін до Конституції Украї-
ни в частині уніфікації строків повно-
важень представницького органу 
місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів. Проблема викликана 
тим, що строк повноважень обраних 
на цих виборах сільських, селищних, 
міських голів становитиме чотири 
роки, а строк повноважень депутатів 
місцевих рад – п’ять років. „Така 
відмінність у строках повноважень 
місцевих рад та голів територіальних 
громад не узгоджується з логікою 
закону ,Про місцеве самоврядування 
в Україні’ і може призвести до роз-
балансування роботи всіх органів 
місцевого самоврядування“, – наго-
лошується у зверненні.

14 липня Європейський Союз у рам-
ках проекту TACIS виділив Україні 
8,9 млн. євро на „Програму підтримки 
вугільного сектору“.

16 липня Верховна Рада пішла у від-
пустку, так і не почавши працювати. 
Фракція Регіонів до кінця блокувала 
трибуну, і правлячій коаліції так 
і не вдалося знайти спільну мову 
з опозицією. Наступна чергова сесія 
розпочнеться 1 вересня. Хоча БЮТ 
заявляє, що в разі знаходження комп-
ромісу між політичними опонентами, 
може бути скликана позачергова 
сесія.

16 липня Спікер Володимир Литвин 
заявляє, що буде балотуватися на 
посаду президента під час майбутньої 
виборчої кампанії.

16 липня Спільна робоча група, ство-
рена для реалізації брюссельської 
декларації з модернізації української 
ГТС, яка підписана 23 березня, від-
працьовує технічні деталі пріоритет-
них проектів, реалізація яких повинна 
початися у наступному році.

17 липня Президент Віктор Ющенко 
збирається балотуватися в президен-
ти. Про це він заявив під час сходжен-
ня на Говерлу.

21 липня Протягом першого півріччя 
поточного року в Україні розірвало 
шлюб 69 тис. подружніх пар. Це на 
15 % розлучень менше ніж за перші 
шість місяців 2008 року та на 20 % 
менше у порівнянні з аналогічним 
періодом 2007 року. З початку по-
точного року в Україні було укладено 
понад 118 тис. шлюбів, що на 42 % 
перевищує кількість розлучень. Якщо 
виходити зі статистичних даних, най-
міцніші сім’ї в Україні проживають у 
більшості західних регіонів, де кількість 
шлюбів з року в рік у 2,5–3 рази 
перевищує кількість розлучень. о
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ські флоти. А вистачило б одного, 
щоправда, російського. Не оминув 
церковний політик з Москви пи-
тання відмінності між нацизмом та 
сталінізмом. Отже, для Патріарха 
Кирила „нацизм – режим людино-
ненависницький“, натомість „сталі-
нізм – це репресивний режим, пев-
ною мірою злочинний“. Виявляється, 
мільйони жертв нацизму є жертвами 
людиноненависництва, а мільйони 
(десятки мільйонів!) жертв сталінізму 
– це злочин лише до певної міри. 
Висловлюючи таку блюзнірську 
думку, московський первоієрарх Ки-
рило ймовірно пам’ятав, що згідно 
з рішенням (тодішнього президента 
Росії) В. Путіна, Сталіна слід вважа-
ти „ефективним менеджером“.

Україна без українців
Московський гість, що поводився 

в Україні наче господар, висловив 
здивування і назвав наївним аргу-
мент, мовляв, „в суверенном госу-
дарстве должна быть независимая 
Церковь“. На адресу українських 
православних церков УПЦ КП та 
УАПЦ сказав, що їм пора „по-
вернутися до батьківського дому“, 
треба розуміти – до Московської 
православної церкви. При іншій 
нагоді патріарх Кирило залякував 
віруючих, що без єдності немає 
спасіння народу. Не личить таке го-
ворити ерудованому богослову, бо 
ж відомо, що згідно з євангельським 
вченням, колективного чи „всена-
родного“ спасіння немає. Спасіння 
– це справа кожного окремого 
християнина.

Протягом десятиденного офіцій-
ного візиту до України Патріарх 
Кирило жодного разу не звернувся 
до віруючих як до українців або гро-

мадян України. Схоже, для нього не 
існує такої держави, все це „Русский 
мир“ або „Историческая Россия“. 
Пригадуєте, як (президент) В. Пу-
тін у квітні 2008 року в Бухаресті 
переконував екс-президента США 
Дж. Буша, що Україна – це складне, 
штучне утворення? Україна, мовляв, 
складається з „подарованих“ тери-
торій – від Польщі, Чехословаччини, 
Румунії, а найбільшим „спонсором“ 
території для України була, звісно, 
Росія…

В одній зі своїх праць Михайло 
Драгоманов 130 років тому цитував 
обурення московського монаха XVII 
століття Дамаскіна з приводу Київ-
ського православ’я: „Кияни все дав-
нє благочестя зрадили, перейшли 
від смиренного на горде; в одежі, 
в поступках та звичаях все у них 
латиноподібне. По чому можна 
пізнати киянина: він читає польські 
й литовські книги, Київ понад міру 
вихваляє, науки грецької не любить, 
а латинську приймає. Сам собою, 
як сатана, бути хоче“.

Драгоманов прокоментував це 
московське обурення лаконічно: 
„Ось у чому все лихо: “САМ СО-
БОЮ, ЯК САТАНА, БУТИ ХОЧЕ!”. 
А все інше – діло побічне тілько, 
звісно, такого „безпорядку“ (сепа-
ратизму, анархізму, чи як там!) не 
може стерпіти “государственный 
елемент”, ні правий, ні лівий“. Цей 
український „сатанізм“ – свій влас-
ний шлях розвитку держави Україна 
– прагнуть вигнати московські „ек-
зорцисти“ Патріарх Кирило разом 
з В. Путіним/Д. Медвeдєвим і всіма 
„правими та лівими“ реставратора-
ми російської неоімперії.

Іван Гвать, Ряшів

Духовні й світські володарі Росії під поняттям „історична Росія“ розуміють, як 
мінімум, ще й Україну та Білорусь.
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21 липня Кабмін ініціює звільнення 
керівників місцевих органів держаної 
податкової служби у разі непога-
шення ними податкового боргу, що 
утворився станом на 1 липня 2009 
року через кризу економіки. Експерти 
вважають, що це закручування гайок 
перед виборами.

22 липня Колишнього начальника 
Головного управління кримінального 
розшуку Департаменту зовнішнього 
спостереження МВС України, ге-
нерал-лейтенанта Олексія Пукача 
знайшли на Житомирщині. Заступник 
голови СБУ Василь Грицак заявив, 
що затриманий назвав замовників 
убивства Георгія Гонгадзе. Як відо-
мо, восени 2003 року Пукач був 
затриманий за підозрою в знищенні 
документів, що свідчать про стеження 
за журналістом Георгієм Гонгадзе, 
а після звільнення зник. За офіційною 
версією, саме Пукач став головним 
виконавцем убивства журналіста 
Георгія Гонгадзе. За даними слідства, 
він організував стеження за журна-
лістом і керував групою офіцерів мілі-
ції, які викрали Гонгадзе 16 вересня 
2000 року.

24 липня Верховна Рада ухвалила 
зміни до закону про вибори прези-
дента. Цими змінами, зокрема, ско-
рочується термін виборчої кампанії 
до 90 днів. Крім того, в ухваленому 
законі прибрано одну з найбільш 
суперечливих поправок, прийнятих 
у попередній редакції – про те, що 
виборчі комісії формуються пред-
ставниками депутатських фракцій 
Верховної Ради. Згідно з остаточною 
редакцією закону, право подання 
кандидатур до складу виборчих комі-
сій (по одній особі до однієї виборчої 
комісії від одного кандидата) мають 
кандидати на пост президента. 
Також законом збільшено заставу, 
яку має внести кожен кандидат у 
президенти – з 500 тисяч гривень до 
2,5 мільйонів гривень.

24 липня Національна комісія регулю-
вання електроенергетики прийняла 
рішення про підвищення з 1 вересня 
на 20 % цін на природний газ для на-
селення та для підприємств, які виро-
бляють теплоенергію населенню.

26 липня „Після того, як я виграю 
президентську кампанію, нам ніхто, 
мені особисто ніхто більше не буде 
заважати, ніхто не буде псувати темпи 
роботи, динаміку роботи, результати 
роботи. Я спробую втілити мрії укра-
їнців у життя“, – зазначила прем’єр- 
міністр України Юлія Тимошенко. 
„Я точно знаю, що якщо я переможу 
на президентських виборах, країна 
заощадить на утриманні першої леді“, 
– додала вона.о
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29 липня у Молдові відбулися по-
зачергові парламентські вибори. 
Дата непроста. Мало того, що літо 
і середина тижня – середа. Вибори 
стали безпосереднім наслідком не-
можливості обрати президента. Щоб 
відшукати решту причин, слід повер-
нутися трохи назад до квітневих ви-
борів. Тоді незадоволені та зневірені 
в об’єктивності результатів виборці 
вийшли на вулицю перед парламен-
том. Це були в першу чергу молоді та 
неорганізовані люди, яким набридли 
комуністичні уряди, відсутність пер-
спектив та постійне віддалення від Єв-
ропи (незважаючи на офіційний про-
європейський курс). Сили порядку 
потрактували мітингувальників вкрай 
брутально. Офіційним приводом ста-
ло вторгнення, трощіння та підпал бу-
динку парламенту. Однак опозиція та 
незалежні журналісти переконують, 
що за цим стоять провокатори, яких 
слід шукати у структурах тогочасної 
влади. На короткий час ця маленька 
держава очолила новини закордон-
них ЗМІ. Наразі Молдова закриває 
список найбідніших країн Європи. 
До того ж, вона опинилася у склад-
ній ситуації, пов’язаній з проблемою 
сепаратизму Придністров’я. А це 
призводить до того, що і Молдова 
і Придністров’я стають проблемою не 
лише їх власною, але й найближчих 
сусідів (особливо України) та всього 
регіону. Про політичну ситуацію, 
сподівання, пов’язані з виборами та 
перемогою опозиції „УЖ“ розмовляв 
з молдовським політологом Владом 
Лупаном.

Молдова привернула до себе увагу 
у квітні поточного року у зв’язку 
з кризою навколо парламентських 
виборів. Як розвивалися політичні 
процеси та політичні партії до остан-
ніх виборів?
Республіка Молдова – відносно нова 
держава. Практично з 1991 року ми 
оголосили про свою незалежність 
і вийшли зі складу СРСР. У 1991–1992 
рр. міжнародні економічні експерти, 
які працювали на Міжнародний 
валютний фонд, прогнозували, що 
після розпаду СРСР буде економіч-
ний спад. (Що, в принципі, і відбулося 
майже в усьому СРСР). Ситуація 

мала стабілізуватися на 2001 рік. Це 
якраз той самий період, коли в мол-
довському уряді були демократичні 
або неокомуністичні партії і пара-
лельно була перереєстрована та 
заново виникла Комуністична партія. 
Відповідно, у 2001 році в Республіці 
Молдова наступила друга за рахун-
ком після 1994 року політична криза. 
Змінилась система правління: з на-
півпрезидентської держави Республі-
ка Молдова стала парламентською 
державою. Це був результат по-
літичної боротьби між президентом 
Петром Лучинським та політичними 
партіями парламенту. В цей момент 
Компартія набрала достатню кіль-
кість голосів, щоб блокувати вибори 
президента самим парламентом, 
оскільки у парламентській системі 
президент обирається напряму 
парламентом. Відповідно, напри-
кінці 2000 року у нас повинні були 
відбуватися вибори президента, які 
не відбулися. Компартія блокувала 
їх. Таким чином, у Молдові пройшли 
позачергові вибори.

На цих позачергових виборах 
відбулося те, що, в принципі, було за-
програмоване, тобто вони відбулися 
саме в той момент, коли Молдова 
практично завершила свою еко-
номічну кризу. Але водночас вона 
знаходилася у досить складній, але 
стабільній економічній ситуації. Ком-
партія обіцяла повернути радянські 
часи, хліб по 16 копійок. Пообіцяла 
також російському електорату, що 
Молдова увійде до союзу Росії та 
Білорусі. З іншого боку, комуністи 
обіцяли зробити російську мову офі-
ційною мовою. Для інших давалися 
соціальні обіцянки – вчасну виплату 
зарплат, наприклад. І тепер у нас 
склалася ситуація, коли Комуніс-
тична партія, прийшовши до влади, 
протягом восьми років використала 
економічний занепад та водночас 
підйом для того, щоб показати: 
економічний та політичний розвиток 
Молдови залежав від Комуністичної 
партії. У такій ситуації ми опини-
лися після восьми років правління 
комуністів. І Компартія – провідна 
політична сила.

На цих виборах у нас є додаткові 
ліберальні партії як контркандида-

Влад Лупан:
Молдова прагне (справжньої) 
інтеграції з Європою
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26 липня Питання подолання розколу 
в українському православ’ї на засі-
данні Священного Синоду Російської 
православної церкви у Києво-Печер-
ській Лаврі, під час візиту глави УПЦ 
МП патріарха Кирила, не обгово-
рювалося. Водночас, після синоду 
Кирило заявив, що „всі ці радикальні 
заклики до автокефалії базуються 
виключно на політичних аргументах“. 
Окрім того, за словами професора 
Московської духовної академії про-
тодиякона Андрія Кураєва, створення 
помісної церкви в Україні може при-
звести до громадянської війни.

29 липня Рада директорів Міжнарод-
ного валютного фонду завершила 
другий перегляд програми співро-
бітництва з Україною і схвалила 
виділення третього траншу кредиту 
на суму близько 3,3 млрд. доларів. 
Четвертий транш у розмірі близько 
3,84 млрд. доларів буде виділений 
Україні у випадку успішного завер-
шення третього перегляду програми 
у листопаді 2009 року. Щоб одержа-
ти четвертий транш, Україні необхід-
но буде прийняти поправки до закону 
„Про відновлення платоспроможності 
боржника або оголошення його бан-
крутом“, які б полегшили можливості 
досудової санації та знизили рівень 
надмірних зобов’язань.

30 липня Кабінет Mіністрів ухвалив 
рішення щодо приватизації 15 конт-
рольних пакетів енергопостачальних 
компаній (обленерго), переданих 
до статутного фонду Національної 
акціонерної компанії „Енергетична 
компанія України“.

31 липня Європейська Kомісія та між-
народні фінансові інституції досягли 
угоди з Україною щодо реформуван-
ня українського газового сектору. „Це 
відкриває дорогу для пакету фінан-
сової допомоги, який буде наданий 
Україні міжнародними фінансовими 
інституціями“, – йдеться у заяві пре-
зидента Єврокомісії Жозе Мануеля 
Баррозу.

4 серпня 11 червня 2009 року між 
мешканцями села Драгово Закар-
патської області та міліцією виник 
конфлікт, спричинений працівниками 
дорожньо-постової служби Хустського 
міськрайвідділу міліції, які вимагали 
хабарів. Це викликало стихійний ма-
совий протест драговців: вони нама-
галися винести за межі села міліцей-
ський автомобіль та перекинули його. 
Невдовзі на місце інциденту з Ужгоро-
да прибули бійці спецпідрозділу 
„Беркут“, які затримали й доправили 
до Хустського міськрайвідділу міліції 
понад сорок осіб. Справа дійшла до 
розгляду у Хустському райсуді, який 
ухвалив низку постанов про при-

ти. Ліберали відрізняються тим, що 
пропонують ліберальну економічну 
політику. З іншого боку, вони прак-
тично є партіями, які виступають за 
дійсно європейську інтеграцію, за 
зміну курсу Компартії, який тепер 
незрозумілий. Він незрозумілий, 
якщо йдеться про євроінтеграцію та 
гарні відносини з Росією. Ліберали 
виключно чітко орієнтуються на 
західні цінності – демократію, інте-
грацію в ЄС, не одразу, а з часом, 
через реформи. І це – центральна 
відмінність між партіями. Що стосу-
ється внутрішньої політики країни, 
то Компартія встановила вертикаль 
влади, схожу на вертикаль влади 
у Російській Федерації. А ліберали, 
звичайно, пропонують європейську 
систему.

Комуністична партія Молдови дійсно 
є комуністичною, чи це просто фа-
сад, бренд, який продається?
Розумієте, на міжнародній арені ба-
гато кажуть, що молдовські комуніс-
ти – це ніби й не комуністи. Справа 
в тому, що будь-який уряд Республіки 
Молдова повинен регламентувати 
якісь економічні програми, щоб дер-

жава розвивалася. Тому об’єктивно 
комуністи не можуть, по-перше, не 
підтримувати приватну власність, 
оскільки по-іншому у них не буде 
можливості правити, елементарно 
не буде грошей. З іншого боку, 
комуністи тепер користуються тим, 
що капіталізм надає їм можливість, 
будучи при владі, збагатитися. Тому 
з економічної точки зору виглядає 
так, що Комуністична партія – ніби 
й не комуністична партія. Насправді 
ж ідеологічний склад – навіть дуже 
комуністичний. У політичних до-
кументах продовжують говорити 
про ідеологічну боротьбу і вони 
ходять 22 квітня покладати квіти до 
пам’ятника Леніну. 

Втім, самі комуністи наголошують на 
своїй підтримці проєвропейського 
курсу Молдови…
Так, і одразу після цього їздять у Мо-
скву. Коли ми говоримо про євроінте-
грацію тоді, коли вона проводилась 
комуністами, треба згадати, що 
був План дій „Республіка Молдова 
– Європейський Союз“. Цей план 
передбачав певний період імплемен-
тації з 2005 по 2008 рік. Результатом 
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повинна була стати демократизація 
країни. Що відбулося справді? 
7 квітня відбулися протести, а поліція 
била мирних протестувальників. Ми 
кажемо про близько 700 арештів, 
причому у більшості випадків ці люди 
були побиті вже у комісаріатах, тобто 
не під час арешту, а потім. Це був 
показник, наскільки успішно європей-
ські реформи проводяться у Молдові 
і наскільки реальна європейська інте-
грація. Чи вона лише показова, щоб 
отримати гроші ЄС та використати за 
іншим призначенням.

Ви згадували про ліберальні партії. 
Однак залишається Демократична 
партія. Що це за сила?
Ми не повинні забувати важливого 
елементу. Демократична партія не 
пройшла 5 квітня у парламент. Ситу-
ація змінилася. Це результат того, що 
ліберальні партії опротестували ре-
зультати виборів. Опротестували той 
факт, що передбачаються серйозні 
порушення на виборах. Пан Маріан 
Лупул проголосував за те, щоб пан 
Воронін став і президентом і спіке-
ром; проголосував за пані Зинаїду 
Гречану, кандидата на пост прем’єр-
міністра від Комуністичної партії, два 
рази. І коли він не отримав ані пост 
голови парламенту, ані президента, 
ані прем’єра, він пішов з Комуністи-
чної партії. Хоча з ним, звичайно, 
ніхто не пішов. Це важливий елемент. 
Тоді він примкнув до Демократичної 
партії. Його популярність досить ви-
сока, бо він обіймав важливу посаду 
в уряді. Відповідно, будь-яка важлива 
висока посада в уряді є дуже попу-
лярною. Ця популярність додалася 
до 3 % Демократичної партії. У нас 
до виборів 5 квітня був поріг 6 %. Але 
Комуністична партія понизила його 
до 5 %, щоб сказати, що інші зміни 
також демократичні. Оскільки 5 % 
– це те, що пропонувала Венеціан-
ська Комісія.

Тепер пан Лупул представляє ту 
силу, яка пройде у парламент, хоча 
напевне казати ще не можна. Ми 
чули різні висловлювання з приводу 
того, що робитиме Комуністична 
партія. Тиждень тому ми чули, що 
потрібна спільна коаліція для ста-
білізації Молдови, потім лунали 
висловлювання, що не можна ви-
ключити альянсу ні з комуністами, ні 
з лібералами. Тепер пан Лупул каже, 
що альянс один на один – Демокра-
тична партія та Комуністична партія 
– неможливий.

Єдина можливість для Ліберальної 
партії – дискутувати з комуністами 

про відхід від влади Комуністичної 
партії. В такому випадку, звичайно, 
можна передбачити, що президент 
Владімір Воронін розпустить ще раз 
парламент. В Республіці Молдова 
можливі лише одні вибори на рік. Від-
повідно, до січня 2010 року у Молдо-
ві як цар буде правити одна людина 
– Воронін, без парламенту. 

Якою мірою у молдовських партіях 
вибудована ідеологія, чи це бізнес-
проекти? Або, можливо, бренд лібе-
ралів такий самий, як бренд комуніс-
тів? Я бачу по Україні, наприклад, що 
Юлія Тимошенко позиціонує себе як 
європейський лідер, але поведінка 
її політичної сили зовсім не відпо-
відає європейським уявленням про 
демократію.
З ідеологічної базової точки зору лі-
беральні партії, скажімо, Ліберальна 
партія та Ліберально-Демократична, 
в принципі, є партіями ліберального 
толку. Вони є європейськими партія-
ми. Але я хочу зробити ремарку, що 
це партії або нові, або відроджені. 
Ліберальна партія, наприклад, була 
на межі втрати своєї популярності до 
2007 року. Тоді вона взяла до своїх 
лав Доріна Кіртоаке, мера Кишине-
ва, який є нинішнім обличчям партії. 
Політична ситуація, яка склалась 
у місцевих виборах, дозволила йому 
у другому турі конкурувати з кому-
ністами. Позиція мера Кишинева дає 
дуже велику популярність.

Наступний ліберальний компонент 
– Серафім Урекян – це колишній мер 
Кишинева. Він узяв 20 % голосів, коли 
вперше увійшов до парламенту. Тоб-
то ви розумієте, така позиція є дуже 
популярною.

По-друге, політика, яку імплемен-
тує Ліберальна партія, є лібераль-
ною та європейською, але у них 
немає достатнього досвіду. Лібе-
ральна партія взагалі існує півтора 
року. Партія, якою керує пан Урекян, 
– це Альянс „Наша Молдова“. Вони 
фактично вперше самостійно пішли 
на вибори. До цього вони були ком-
понентами різних блоків та альянсів. 
Вони є партією демократичного 
толку. Може, не варто говорити про 
їхню 100% ліберальну орієнтацію, 
але, в принципі, вони підтримують 
ліберальну ідею на нинішній момент. 
І могли би підтримувати і на майбут-
нє, бо це дає політичні дивіденди. На 
нинішній момент Альянс є членом 
асоціації ліберальних партій Євро-
пи, європейського парламенту.

Ліберальні демократи не є члена-
ми якоїсь групи, бо вони розглядають 

тягнення до адміністративної відпо-
відальності деяких мешканців села, які 
були учасниками згаданого конфлікту. 
Однак Апеляційний суд Закарпатської 
області скасував зазначені рішення, 
мотивуючи це недоведеністю звинува-
чень у непокорі сельчан працівникам 
міліції, відсутністю у протоколах по-
яснень затриманих, прізвищ та адрес 
свідків і потерпілих. У прокуратурі 
району порушили кримінальну справу 
за даним інцидентом.

6 серпня В центрі Ужгорода міський 
голова Сергій Ратушняк побив ді-
вчину-агітатора „Фронту змін“. 
„Сергій Ратушняк накинувся на одну 
із агітаторок Арсенія Яценюка, вхо-
пив за горло і щосили штовхнув на 
землю. Після того розтрощив намет, 
сів у машину і поїхав геть“, – йдеться 
в повідомленні прес-служби „Фронту 
змін“. Перехожі, які стали свідками 
цього інциденту, негайно викликали 
міліцію. Інцидент знятий на відео. 
Яценюк вимагає порушити проти 
мера кримінальну справу. Як відомо, 
Ратушняк і раніше звинувачувався 
в побитті людей, однак так і не був 
покараний.

7 серпня Коментуючи свій вчинок, 
Сергій Ратушняк заперечив факт 
побиття дівчини-агітатора, а також 
емоційно прокоментував діяльність 
Арсенія Яценюка. „Знахабнілий єв-
рейчик Яценюк, що успішно для себе 
прислуговував злодюжкам при україн-
ській владі, на кримінальні кошти 
преться у президенти України“, – за-
явив він. Проти Ратушняка порушена 
кримінальна справа.

9 серпня Уряд надасть державну 
фінансову підтримку для добудови та 
введення в експлуатацію десяти тисяч 
квартир, а потім роздасть ці квартири 
людям. Таким чином, уряд бороти-
меться з кризою в будівельній галузі 
та країні в цілому.

11 серпня Російський президент Дми-
тро Медвeдєв звинуватив керівництво 
України в антиросійському курсі. 
Повідомлення розміщене в офіційно-
му відео-блозі лідера росіян, а текст 
оприлюднено на сайті президента 
РФ. „Проблеми в двосторонній 
співпраці, звісно, існували й раніше… 
Однак те, що ми спостерігаємо 
в роки Вашого президентства, не 
можна сприймати інакше, як відхід 
української сторони від принципів 
дружби і партнерства з Росією“, 
– йдеться у повідомленні. Так, за 
словами президента РФ, „у результаті 
цілеспрямованих дій“ адміністрації 
Ющенка сталася низка „антиросій-
ських“ подій. Зокрема, він звинуватив 
Україну в продажі зброї Грузії, ба-
жання вступити в НАТО, позбутися о
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можливість вступити до ліберально-
го альянсу, але й також до альянсу 
європейських народних партій. 
Проблема у тому, що вони є партією 
ліберального толку, але у них досить 
серйозний соціальний компонент. 
Тому йдуть роздуми про політичну 
орієнтацію.

В принципі, це означає одне – ці 
партії більш-менш є партіями лібе-
рального толку. Наскільки це буде 
продовжуватися в майбутньому? 
У мене немає сумнівів у тому, що 
Ліберальна партія і Партія лібераль-
них демократів і навіть Альянс „На-
ша Молдова“ є проєвропейськими 
по суті, а не лише за назвою. Скажі-
мо так, Ліберальній партії невигідно 
мати іншу політику, окрім як про-
європейську, ані тепер, ані на май-
бутнє. Те ж саме можна казати про 
ліберал-демократів, які мають дещо 
більшу підтримку з боку бізнесу. Але 
це той самий бізнес, який хоче євро-
пейської стабільності. Третя складо-
ва – „Наша Молдова“ – створена 
як комбінація колишніх апаратчиків 
і тих, хто має тепер невеличкі підпри-
ємства. І їм невигідна вертикаль вла-
ди, створена Компартією, оскільки 
немає можливості передбачити, що 
буде з їх бізнесом.

Після квітневих виборів було вираз-
но помітно, що єдиним шансом для 
опозиції є співпраця. Як вона фор-
мувалася?
Вони почали домовлятися. Але тре-
ба пам’ятати, що в Молдові альянси 
заборонені. Після 2007 року Ком-
партія заборонила їх, оскільки вона 
готувалася до генеральних виборів, 
а альянси набирають досить ви-
сокі проценти голосів. Відповідно, 
треба було зменшити можливості 
альянсам проходити до парламенту 
– це по-перше. А по-друге, зменшити 
шанси політичних партій пройти по 
одній. Відтак заборона залишається, 
але на нинішній момент ми бачимо 
вже серйозну координацію між цими 
трьома партіями, яку навіть не мож-
на було собі уявити рік тому. 

Яким є вплив Росії на політичний про-
цес у державі?
Вплив Росії у Молдові присутній. Але 
ми повинні розуміти, наскільки саме 
вплив Росії є фактором на виборах. 
Тут є три елементи. Перший – це 
придністровський конфлікт, сепара-
тистський конфлікт, який практично 
відкрито підтримується Росією і ви-
користовується, в тому числі, на ви-
борах у Республіці Молдова. Другий 

– це прямий політичний вплив. Третій 
– економічний вплив, в першу чергу 
– газ. Через газові кризи Молдова 
пройшла кілька разів, у нас їх було, 
здається, три.

Перший та другий елементи ви-
користовують, і вони мають вплив 
настільки, наскільки хоче Компартія 
Молдови. Якщо вона готова до 
впливу Російської Федерації в цьому 
сенсі, вона підтримає такий вплив 
РФ. В результаті ми бачимо симбіоз 
Компартії та інтересів РФ, який ви-
ливається на виборах у Республіці 
Молдова та у відносинах з ЄС. Якщо 
ви пригадаєте, перед самітом ЄС–
Росія радник президента РФ Сергій 
Приходько сказав дуже ясно: якщо 
ЄС хоче піднімати питання Грузії та 
Осетії, ми почнемо піднімати питан-
ня Румунії та Республіки Молдова. 
Тобто внутрішня ситуація у Молдові, 
навіть неіснуючий вплив Румунії на 
вибори у Молдові, використовується 
у геополітичній ситуації. Відповідно, 
те, що комуністичний президент Рес-
публіки Молдова робить постійні 
поступки Російській Федерації, по-
чинаючи з вересня 2008 року, по пи-
танню Придністров’я, дає підтримку 
йому з боку Москви. Ви бачите, що 
в цій ситуації є дійсно два актори. 
Тобто вплив РФ у Молдові такий, 
якого хоче другий актор. Цілком 
ймовірно, ми могли б бачити іншу си-
туацію: бути свідками європейської 
інтеграції, з одного боку, а з другого 
– дійсно погіршення ситуації придні-
стровського конфлікту. При цьому 
ми повинні розуміти, що навіть таке 
погіршення не може бути занадто 
великим. Не треба драматизувати. 
РФ не піде на другий варіант Абхазії 
та Південної Осетії, їй це невигідно. 
І треба взяти до уваги фактор Украї-
ни. Могла би відбутися, скоріш за 
все, ізоляція Придністров’я. Можли-
во, цей сценарій не такий поганий. 
Тому Комуністична партія або не 
бачить цього, або швидше за все, 
використує свої відносини з РФ ви-
ключно у передвиборчих цілях.

Найближчим часом реально повер-
нутися до розмов про урегулювання 
ситуації у Придністров’ї?
Ні, це зовсім неможливо. Я вам це ка-
жу як людина, яка брала участь у двох 
державних комісіях по врегулюванню 
Придністровського конфлікту. В тому 
числі я був одним з офіційних пере-
мовників (оскільки я працював у МЗС 
по питаннях ОБСЄ та Придністров-
ського конфлікту). Рішення конфлікту 
швидко не відбудеться.

Чорноморського флоту, а також 
перегляді спільної історії, героїзацію 
нацистських поплічників, нав’язуванні 
міжнародному співтовариству націо-
налістично забарвлених трактувань 
масового голоду в СРСР 1932–1933 
років як „геноцидy українського на-
роду“ та витіснення російської мови. 
„У результаті під загрозу поставлене 
стабільне використання нашими краї-
нами фактично єдиної газотранспорт-
ної системи, яка забезпечує енерге-
тичну безпеку багатьох європейських 
держав“, – заявив Мeдвeдєв.

12 серпня Прем’єр Юлія Тимошенко 
сподівається за два роки, 1 верес-
ня, запустити український супутник 
зв’язку. „Це абсурдна ситуація, коли 
в України немає національного су-
путника зв’язку, але ми будуємо для 
половини світу супутники“, – сказала 
вона.

13 серпня Російський учений і пись-
менник Петро Хомяков просить 
політичного притулку в Україні. Про 
це він написав президенту Віктору 
Ющенку. За словами науковця, 
формально його звинувачують у 
створенні екстремістської організації. 
Абсурдність цього звинувачення, 
за словами Хомякова, видно хоча 
б з того, що цієї організації („Північне 
братерство“) не існує як такої. „Мої 
аналітичні висновки щодо внутрішньої 
нестійкості російського режиму, про 
справжнє становище в нафтогазовій 
галузі Росії, а головне про те, що 
агресивна політика РФ є гарячковою 
спробою збереження влади Кремля 
в умовах системної кризи і розвалу 
Росії, що фактично відбувається, – все 
це є загрозою російській владі“, – по-
яснює вчений.

13 серпня Дефіцит держбюджету у січ-
ні–червні 2009 року склав 10,61 міл-
ьярдів гривень.

18 серпня Україна поступилася Литві 
1 місцем в списку країн Європи та 
СНД за падінням внутрішнього вало-
вого продукту. У квітні–червні падіння 
реального внутрішнього валового 
продукту (ВВП) України в порівнянні 
з аналогічним періодом минулого 
року склало 18%, повідомив Держ-
комстат. Падіння економіки України 
в II кварталі сповільнилося в порів-
нянні з I кварталом. У січні–березні 
спад реального ВВП рік до року склав 
20,3 %. Нас обігнали Латвія – 18,2 % 
та Литва – 22,6 %. Хоча ще не всі 
країни Євросоюзу та СНД оприлюд-
нили дані про динаміку ВВП у другому 
кварталі.
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Проблема з боку Тирасполя?
Тирасполь – не проблема, проблема 
з боку Москви. Вона не зацікавлена 
на цей момент міняти статус-кво. Не-
має мотивації, при якій вона змінила 
б своє рішення по придністровсько-
му конфлікту. Вона нічого не виграє, 
якщо вирішиться цей конфлікт. Вона 
виграє тільки у тій ситуації, при якій 
утримує його в якості важеля тиску 
на Республіку Молдову, а також на 
Україну. Тому нестабільність При-
дністров’я – проблема для України. 
А навіть статус-кво Придністров’я 
є проблемою для України в контексті 
Криму.

А можливість зміни влади у Придні-
стров’ї?
Тепер, звичайно, неясно, що від-
будеться у Придністров’ї, оскільки 
Смірнов притримувався влади 
у справжньому стилі Лукашенка або 
навіть гірше. Там досить серйозна 
диктатура, ми не можемо говорити 
про демократію навіть близько. 
З іншого боку, тепер з’явився конку-
рент Смірнову, і він давно відомий. 
Було зрозуміло, що це один з лідерів, 
Євгеній Шевчук, з боку групи бізнесу, 
яка більше зацікавлена у розв’язанні 
конфлікту, ніж у цього підтримці. Не-
зрозуміло, наскільки Шевчук може 
вирішити це питання в кінці року, 
коли будуть вибори у Придністров’ї. 
Але ж не можна говорити про 
нормальні вибори у регіоні, який 
є сепаратистським, і де вертикаль 
влади ще жорсткіша, ніж у Молдові. 
Є, звичайно, й російський фактор: 
наскільки Росія підтримує Шевчука 
або підтримуватиме його. Якщо Ро-
сія буде зацікавлена у змінах, цілком 
можливо, вони поставлять Шевчука. 
Якщо ні, можливо вони залишать 
Смірнова. Але не можна не врахову-
вати третього фактору: вони можуть 
поставити Шевчука і контролювати 
ситуацію, як і раніше.

Як ви вважаєте, чи зацікавлений 
Смірнов у тіснішій співпраці з Украї-
ною, ніж з Росією?
В принципі, так, з економічної точки 
зору, оскільки Україна ближче, а Ро-
сія далеко. Відповідно, він зацікавле-
ний у вирішенні власних економічних 
питань з акторами політичного життя 
з України. В України, таким чином, 
є можливість впливати на ситуацію 
у Придністров’ї.

Спілкувався 
Петро Андрусечко, Кишинів

27 червня відзначалася трьохсота 
річниця Полтавської битви. Відбула-
ся величезна кількість абсолютно 
різноспрямованих урочистих і жа-
лобних акцій. 

Взагалі, перед „днем Х“ навколо 
Полтави розгорнулася невеличка 
інформаційна істерія. З різних 
джерел, а найчастіше від міської, 
обласної влади та правоохорон-
ців регулярно надходили дані про 
українських і російських радикалів, 
котрі мають приїхати й влаштувати 
під час урочистостей провокації. 
Втім, відносно провокативні наміри 
відверто виголошувалися хіба що на 
сайті „Антиоранж“.

День 27 червня виявився дуже 
спекотним. Може, саме це посприя-
ло тому, що очікуваних масових 
провокацій не відбулося, попри те, 
що політично „звихнутих“ грома-
дян було чимало в обох таборах. 
Із самого ранку про дату в місті 
нагадували перманентні дискусії 
полтавчан, велика кількість туристів 
та туристичний базарчик на Жовт-
невій вулиці, що на ньому можна 
було придбати як вишиванки, так і, 
наприклад, фігуру жінки з соломи 
на повен зріст. Туристи, як російські, 
так і шведські, не кажучи вже про 
українських, були абсолютно миро-
любні. Росіяни екзотично виглядали 
в одязі з написами на кшталт „Між-
регіональний патріотичний громад-
ський рух ,Спадкоємці перемоги’“, 
дивувалися біл-бордам „Мазепа пе-
реміг: українська держава є!“ (після 
конфлікту з мерією ВО „Свобода“ 
таки встановила їх по всьому місту) 
та фотографувалися з пам’ятником 
Котляревському. Про останнього 
дехто з північних гостей навіть знав, 
що це „укрАинский писатель, На-
талку-Полтавку написал“.

Об одинадцятій біля пам’ятного 
хреста націонал-демократи й праві 
провели громадську панахиду за 
українськими козаками, полеглими 
за незалежність. Представники 
православної церкви Київського 
патріархату, Облдержадміністра-
ції, місцевої „Просвіти“, різнома-
нітних козацьких організацій, ВО 
„Свобода“, УНП, КУН, НРУ та інших 
структур помолилися за всіх поле-
глих і провели мітинг. Проросійськи 

налаштована міська влада та зару-
біжні делегації захід проігнорували.

Потім відбулася жалобна хода 
через увесь центр міста до ще 
одного хреста біля каплиці Юрія 
Переможця. Пройшовши перекри-
тими вулицями, праві встигли про-
демонструвати свою позицію щодо 
ювілею і полтавчанам, і туристам. 
Останні уважно слухали iз забло-
кованих автобусів вигуки „Слава 
Україні!“, „Слава Мазепі!“ й „Смерть 
ворогам!“.

Єдина ж офіційно задокументо-
вана сутичка відбулася не на цих 
заходах, а на офіційних урочистос-
тях за участю російської та швед-
ської делегацій. Російські активісти 
стверджують, що на них напали 
„бандерівці, перевдягнені в козаків“, 
українські інформагенції свідчать, 
що сутичка відбулася між самими 
росіянами. А відео, викладене 
в інтернеті, показує, що спершу, 
схоже, справді, зіткнення відбулося 
між російськими радикалами, які не 
могли поділити „опудало Мазепи“. 
Виглядає, що хтось пропонував не-
зграбну конструкцію спалити, а її 
власник це робити відмовлявся, бо 
вона, мовляв, дорога. За декілька 
хвилин уже якийсь український акти-
віст вибив хлистом з рук росіянина 
плакатик „Мазепа – иуда“. Міліція 
швидко відновила порядок, але „під 
шумок“ якийсь „сміливець“ збив каш-
кет з одного правоохоронця і втік.

Також на офіційних урочистостях, 
що відбувалися на полі битви, пред-
ставники українських правих роз-
горнули величезний синьо-жовтий 
прапор. Що ж до самих „проросій-
ських“ урочистостей, треба зазна-
чити, що ЗМІ, котрі їх активно ви-
світлювали, забули або не помітили 
такий організаційний нюанс, як дуже 
погано організоване транспорту-
вання глядачів. Недостатня кількість 
автобусів спричинилася до шалених 
давок і порушень усіх можливих еле-
ментарних норм безпеки.

Поза сумнівами, „суто українські“ 
акції 27 червня привернули увагу 
до неоднозначності трактування 
цієї історичної події. І не дозволили 
провести ювілей у зразковому по-
мірковано-малоросійському дусі.

Олег Коцарев, Харків

Українське відзначення 
Полтавського ювілею
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За останні пару місяців прізвище 
„Лозинський“ почало викликати 
ідіосинкразію у більшості українців. 
Ім'я володаря Голованівського району 
Кіровоградщини не сходить з перших 
шпальт газет та журналів, про нього 
теревенять по телебаченню, про 
нього ж гудить Інтернет. Всі смакують 
криваві подробиці, відшукують нові, 
невідомі широкому загалу моменти. 
Тепер ось із запалом обговорюють 
версії, чи вдалося йому втекти з краї-
ни або в якому глухому селі його пе-
реховують друзі-депутати. При цьому 
роблять вигляд, ніби цей випадок 
– щось екстраординарне. І не поміча-
ють страшного факту, що тим самим 
ми підіграємо усім лозинським цієї 
країни. Насправді вбивство безневин-
ної людини, що скоїв екс-народний 
депутат – не більш ніж показник 
„крутості“ для наших „елітаріїв“, які 
сприймають будь-який владний пост 
в якості презумпції невинності та пра-
ва на те, щоб коїти будь-що і ні перед 
ким за це не відповідати. Це є прямим 
породженням „демократичної“ сис-
теми влади, яка ніяк не годиться для 
феодального суспільства, яким, по 
суті, є Україна.

„Неприємне те, що якби на носі 
не були вибори президента, цієї 
справи б не було, – розповів авто-
ру у приватній бесіді один зі слідчих 
у цій справі. – Даю 99 % гарантії, що 
у звичайний час ця справа одразу 
була б покладена під сукно. Працю-
вати стало взагалі неможливо“.

17 червня один із кіровоградських 
інтернет-порталів розповсюдив 
інформацію про те, що народний 
депутат від фракції БЮТ Віктор 
Лозинський, прокурор Голова-
нівського району Євген Горбенко 
і колишній начальник місцевої 
міліції Михайло Ковальський вбили 
місцевого жителя Валерія Олійника 
під час полювання в районі села 
Грузьке Кіровоградської області. 
Чоловік йшов звичайною сільською 
дорогою до лісу, коли ззаду знена-
цька з’явився джип з фігурантами 
справи. Чолов’яга почав тікати від 
них, але любителі сафарі на людей 
швидко наздогнали його і збили ма-
шиною, при цьому зламавши ногу. 
Що сталося потім, конкретно не за-
значалося, але викликаний самим 
начальником міліції патруль знай-
шов на місці пригоди вже закривав-

лений труп з численними ознаками 
жорсткого побиття та 9 вогнепаль-
ними пораненнями. Через кілька 
днів справжній міні-кінофільм про 
це відзняв телеканал „Інтер“. Саме 
цей сюжет можна вважати реаль-
ним початком скандалу. Цікаво те, 
що саме цей телеканал належить 
олігарху Фірташу, який знаходиться 
у стані різкого конфлікту з Юлією 
Тимошенко, до чиєї фракції входив 
герой нашої історії.

„Наближення виборів, звичайно, 
стало каталізатором настільки 
швидкого розгляду справи, – каже 
Віктор Чумак, директор програм 
політичного аналізу та безпеки Між-
народного центру перспективних 
досліджень. – Думаю, якби не це, то 
справа цілком могла б і зависнути. 
Пригадайте лишень, як ця ситуація 
розвивалася. Коли про вбивство 
заявив місцевий представник ВО 
„Свобода“, – до речі, теж політичної 
партії, – то реальних дій після цієї 
заяви з боку правоохоронних орга-
нів не було. І лише після того, як до 
справи долучилися депутати з ви-
щого пулу Партії регіонів, почалося 
розслідування на рівні Верховної 
Ради, підключилася Генеральна про-
куратура тощо. Тобто, мова йде про 
підвищення статусу справи через 
передвиборчу боротьбу“.

З кожним днем інформація про 
вбивство Олійника почала оброс-
тати скандальними подробицями. 
Причому, характерно, що спочатку 
однопартійці нардепа та місцева 
влада намагалися досить незграб-
но вигородити Лозинського – вони 
стверджували, нібито Олійник мав 
з собою два (!) пістолети та мислив-
ський ніж. І як тільки побачив машину, 
одразу почав стріляти і… тікати. Це 
при тому, що Олійник був психічно 
хворою людиною, фактично, бом-
жем, який заробляв собі на життя 
збиранням пляшок.

Доблесні служителі Феміди та 
нардеп вирішили затримати небез-
печного злочинця, який чинив від-
чайдушний спротив і навіть поранив 
благородного депутата. Ну, а в про-
цесі затримання помер. Буває – що 
тут скажеш. Колега Лозинського по 
фракції Володимир Пилипенко дого-
ворився до того, що депутату-вбивці 
потрібно дати орден за мужність 
– він же самотужки затримував не-
безпечного злочинця.

„Для мене одним з найбільш не-
гативних аспектів у цій справі стала 
перша реакція однопартійців Лозин-
ського на відомості про його вчинок, 
– стверджує Віктор Чумак. – Це 
є показником просто-таки шаленої 
прогнилості системи партійно-кор-
поративної солідарності. Адже всі 
ці депутати прекрасно бачили, що 
з самого початку пахло серйозним 
злочином. І все ж, не дивлячись на це, 
вони почали вигороджувати одно-
партійця“.

22 червня Лозинський збирає 
прес-конференцію, де демонструє 
відеозапис з матір’ю покійного 
Олійника, яка розповідає, що син 
їй погрожував пістолетом. Та й вза-
галі – „міг вбити людину“. Щоправда, 
схилити громадську думку на свій бік 
це йому не допомагає.

Далі події розвиваються ще швид-
ше. Шквал звинувачень та доказів ви-
ни Лозинського починають зростати 
з кожним днем. Лозинський пробує 
зробити хід конем і публічно просить 
забрати в нього депутатську недо-
торканість. „Він просто сподівався, 
що Юля його не віддасть, – розповіло 
автору джерело з БЮТ, яке побажа-
ло залишитися неназваним. – Прос-
то у Тимошенко була домовленість 
з Юрою (Луценком – прим. ред.), 
що вона прикриває його зад після 
„зальоту“ у Франкфурті, а той тепер 
відпрацьовує по Лозинському. Але 
цей мужик з Кіровограду – він же вза-
галі звірюка якась, зовсім з котушок 
злетів. А тут про це ще „Ющу“ допові-
ли – і той одразу захотів крові. Так що 
довелося-таки його здати. Хоча йому 
все одно дали два дні на те, щоб спо-
кійно зібратися та втекти“.

3 липня Верховна Рада знімає 
з Віктора Лозинського депутатську 
недоторканість, а СБУ миттєво, за до-
рученням Генеральної прокуратури, 
оголошує його у розшук. Але Віктор 
Лозинський зникає у невідомому на-
прямку. Розпочинаються його пошу-
ки, що тривають й дотепер. Майже 
щодня звучать нові версії того, де він 
знаходиться. Спочатку кричали, що 
він переховується у Придністров’ї, 
потім виплив Ізраїль та вілла у На-
танії. Остання версія – Лозинський 
досі знаходиться в Україні, мовляв, 
кордон він все ж не перетинав.

Насправді, де саме знаходиться 
Лозинський, не має великого зна-
чення. Адже українське суспільство 

Нью$феодалізм по$українськи
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не вірить у те, що його буде пока-
рано, навіть якщо його якимсь дивом 
таки спіймають. Адже, як показує 
практика, навіть якщо його буде 
спіймано – це ще не гарантія отри-
мання ним покарання. Пригадайте 
лишень справу Калиновського, який 
у жіночому одязі втікав з лікарні на 
чартерний літак до Ізраїлю.

І це ж суспільство не простить 
еліті, якщо розслідування цієї справи 
перетвориться на черговий фарс. 
„Для людей це стане показником, 
що можна і потрібно боротися – на-
віть якщо це районний прокурор чи 
депутат Верховної Ради, – зазначає 
Віктор Чумак. – Але ж проблема 
в тому, що з Лозинським боролися 
і до цієї ситуації чимало людей, – що-
правда, з нульовим результатом. 
Взагалі, зараз справді побільшало 
випадків, коли ми чуємо, що десь яко-
гось чиновника схопили за руку. Але 
зверніть увагу, що все це чиновники 
сільського та районного масштабу 
– не більше. Більше того, мова йде, 
зазвичай, про голів місцевих рад“. 
Тобто, наша еліта так і не зрозуміла, 
що для того, щоб бути елітою в по-
вному розумінні слова, тобто кращи-
ми і вищими людьми, треба усіляких 
лозинських не покривати, а хапати за 
руку. Вона вважає, що можна час від 
часу кинути на розтерзання натовпу 
якусь сошку – і цього буде достатньо 
для отримання карт-бланшу на своє 
беззаконня і надалі.

Українська псевдо-еліта зараз 
стоїть перед Рубіконом. Якщо не 

будуть доведені до кінця гучні справи 
останніх місяців, які були розпочаті 
в якості передвиборчих трюків, вона 
остаточно втратить контроль над 
цією країною. А значить, і свій статус 
еліти.

На часі – гетьман
Давайте спробуємо розібратися, 

яким же чином Україна докотилася 
до справи Лозинського. Адже, по-
вторюся, цей випадок аж ніяк не 
є нічим екстраординарним, це ціл-
ком нормальне відображення нашої 
реальності, в якій живуть 46 (поки 
що?) мільйонів людей, що йменують 
себе українцями.

Тож варто пригадати регулярні 
випадки кривавих ДТП за участі 
народних обранців та їхніх дітей. Ка-
линовський, Петросян, Кравець – ці 
прізвища на слуху. Але найстрашні-
ше у всіх цих випадках навіть не сам 
факт загибелі людей, а те, наскільки 
легко та невимушено ці люди уникну-
ли будь-якої відповідальності за скоє-
не. Що своєю чергою дало чіткий 
сигнал усім можновладцям – вбивай, 
скільки хочеш, аби лиш соціальний 
статус дозволяв це. Тобто, фак-
тично, ми прийшли до моторошної 
ситуа ції, коли сенс соціального ліфту 
і кар’єрного зростання в нашій країні 
– це „ліцензія на відстріл“. Людей.

Наша так звана еліта вважає себе 
„надлюдьми“, яким дозволено все. Всі, 
хто не входить у їхнє коло – це бидло, 
яке не заслуговує на жодне право. 
Окрім права добровільно, сумлінно 

та мовчки обслуговувати їхні інтере-
си. В разі ж будь-якої непокори – кулю 
в лоб. Причому, враховуючи справу 
Лозинського, особливим шиком 
тепер вважається це зробити влас-
норуч, вже навіть не користуючись 
послугами правоохоронних органів, 
які раніше залюбки таку функцію ви-
конували. Це досить сильно нагадує 
часи ХІ–ХІІІ століття в Європі, де кож-
ний феодал був повним володарем 
життя та долі своїх кріпаків.

Власне, нічого особливо дивного 
в цьому немає. Україна зараз знахо-
диться на стадії феодалізму, роздріб-
неності на сотні маленьких князівств, 
які тільки формально об’єднані 
в єдину державу. Кожен з таких ло-
зинських, які є в кожному районі цієї 
багатостраждальної країни, захи-
щає лише свої власні конкретні інтер-
еси. І, як нормальний хижак, ревно 
охороняє свою територію.

Отже, якщо йти за логікою іс-
торичного процесу, невдовзі на 
Україну очікує період посилення 
національної держави та національ-
ного абсолютизму. Класичним при-
кладом якого є, наприклад, Франція 
часів Людовіка ХІV. З одного боку, 
це означає, що наша держава має 
пройти через авторитарний режим, 
з іншого – в Україні цілком можуть 
виникнути соціальні заворушення 
з боку „третього стану“ проти „фео-
далів“, які гальмують процес прогре-
су та не бажають ділитися владою та 
статками.

Якщо ж пригадати, що в україн-
ському суспільстві, за даними со-
ціологів, сформувався чіткий запит на 
„сильну руку“, то справа Лозинського 
здається ще більш симптоматичною. 
Причому, ця „сильна рука“ – це не, 
наприклад, російський „цар-батюш-
ка“, самодержець і вседержитель. Ні 
– прообразом  українського варіанту 
„сильної рук“ є гетьман. Всенародно 
обраний авторитарний правитель, 
що має досить велику владу. Але 
– і це дуже важливо – якого, в разі 
невиконання ним його обов’язків, 
можна з цієї посади зняти.

Тож, нехай тішаться Лозинський 
і подібні йому своєю безкарністю. 
Їх час спливає – невпинно. Навіть 
своїми звірствами та відвертим зну-
щанням вони роблять добру справу 
– наближають крах псевдодемокра-
тичної системи управління, яка дає їм 
усі можливості відчувати себе фео-
далами у своїх маленьких і не дуже 
вотчинах. Час йде вже на роки.

Богдан Буткевич, Київ
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В Україні, де притягнення депутата 
Верховної Ради до кримінальної від-
повідальності, навіть при наявності 
доказів, може бути зроблене лише 
за згоди більшості від складу пар-
ламенту, позбавлення депутата від 
блоку Юлії Тимошенко депутатсько-
го мандата є надзвичайно знаковою 
подією. В першу чергу через те, що 
це вперше депутати не заступилися 
за свого колегу. Адже і раніше були 
випадки, коли правоохоронні ор-
гани просили у ВР дозвіл на арешт 
народного обранця. І тоді, навіть не 
зважаючи на те, чи з привладної пар-
тії депутат, а чи від опозиції, такого 
дозволу депутати не давали. Адже 
розуміли: наступним може бути май-
же кожен. 

Утім, все-таки це сталося. За 
звинуваченням у вбивстві людини 
415 депутатів проголосували за 
позбавлення Лозинського депу-
татського мандата. Таким чином, 
громадськості показали, що межа 
свавіллю є. Cправі дали хід, екс-де-
путата одразу ж нарекли масовим 
вбивцею та … оголосили в розшук, 
оскільки вийшовши з парламенту, 
він одразу ж зник. А пресою тільки 
й поширюються чутки про його виїзд 
за кордон або загибель. Так, щоб 
суспільство звикло – на лаві підсуд-
них його не побачать. А тим часом 
практично не з’являється інформація 
про спільників Лозинського. 

З іншого боку, голосування стало 
фактично публічним вироком суду, 
хоча вина Лозинського судом ще не 
доведена. І таким чином обранці са-
мі продовжили творити беззаконня у 
справі Лозинського. Адже депутати 
могли проголосувати за тимчасове 
зняття недоторканості з метою 
проведення слідчих дій і затримання 
у разі потреби. Однак вони публіч-
но засудили колегу ще до рішення 
суду. І однією з перших це зробила 
прем’єр-міністр Юлія Тимошенко. 

У суспільстві виникає зрозуміле 
запитання: чому такий поспіх і чому 
таке таврування свого колеги? Чи 
не приховується за цими діями таке 
притаманне депутатам бажання 
„відмити“ якогось іншого свого „ко-
легу“, більш впливового і значущого, 
пожертвувавши менш потрібним 
Лозинським? Кіровоградщина від-
давна вважалася вотчиною Ігоря 
Шарова, колишнього члена партії 

„Трудова Україна“, а сьогодні депу-
тата від Блоку Литвина, який між тим 
курує і місцевий осередок Партії ре-
гіонів. Він, до речі, курував і роботу 
штабу Віктора Януковича в регіоні 
під час останніх президентських ви-
борів. І саме його помаранчеві зви-
нувачували в координуванні органі-
зації масових порушень, які твори-
лися на виборах. Згідно з рейтингом 
впливових людей Кіровоградщини 
за версією тижневика „Коментарі“, 
саме Шаров є другою за впливовіс-
тю людиною Кіровоградщини. Пер-
шим же визнано іншого одіозного 
народного депутата, члена НУНС 
Олександра Третьякова, бізнес-
партнер якого ще донедавна був го-
ловою Кіровоградської ОДА. Окрім 
того, Третьяков перебуває у доволі 
хороших стосунках з одним зі спон-
сорів БЮТ Ігорем Коломойським, 
а відтак і наближений до прем’єра. 
Таким чином, ниточки, які розплуту-
вало слідство, могли б привести до 
одного із цих «господарів» області. 
А можливо, і до обох одразу. 

Мабуть варто також звернути 
увагу не тільки на факт самого вбив-
ства, вчиненого публічною особою, 
але і на те, як люди із ближніх до 
місця трагедії сіл характеризували 
Лозинського. Просто у телекамеру 
люди заявляли, що він був і є банди-
том, тісно зв’язаним із кримінальним 
світом і що він неодноразово вчиняв 
беззаконня як на „прихватизованих“ 
ним латифундіях, так і загалом у ра-
йоні. А усі звернення громадськості 
до правоохоронних органів просто 
ігнорувалися.  

Виникає запитання: а якби не ста-
лося цього вбивства, то Лозинський 
і далі б безчинствував? На це запи-
тання можна дати відповідь корот-
ким логічним рядом аксіом. Ринат 
Ахметов останнє десятиліття вва-
жається безроздільним „паханом“ 
Донеччини. Тут його слово значить 
значно більше ніж не тільки голови 
обласної адміністрації, але й прези-
дента із прем’єром. До Помаранче-
вої революції Сумщина перебувала 
під багаторічним і безроздільним 
пануванням Володимира Щерба-
ня, у напрямку якого також звучало 
чимало гострих звинувачень. Закар-
паття до тієї ж революції перебува-
ло під масовим впливом СДПУ(о) на 
чолі із Віктором Медведчуком. Тоді 
ж одним із опосередкованих гос-

подарів регіону був колишній есдек 
Віктор Балога. Втім, він зумів вчасно 
переорієнтуватися і став безроз-
дільним «власником» області вже 
при Вікторові Ющенку. Ще одним 
новоспеченим латифундистом, який, 
як вважають, скупив усю Київщину, 
є права рука Юлії Тимошенко, також 
колишній есдек Богдан Губський. 

Це найбільш скандальні осо-
бистості, однак майже у кожній 
області можна знайти кількох таких 
господарів. Запитайте людей, що 
вони думають про цих осіб. І ви по-
чуєте приблизно однакові думки, які 
збігатимуться із характеристикою 
Лозинського. Помаранчеві йшли 
у владу із позиченим у рухівців 
гаслом „Бандитам – тюрми!“. 
А в результаті не тільки ніхто не сів, 
але й чимало одіозних людей можна 
побачити обабіч лідерів революції. 
Країна оповита тотальним хабар-
ництвом, беззаконням і як підсумок 
– безвладдям. 

Останнім часом в Україні все 
частіше звучать думки, що альтер-
нативою безвладдю є тоталітарний, 
а-ля путінський режим. За якого 
влада буцімто жорстко контролює 
бізнес і не дає можливості багатіям 
купувати державу чи її окремі ін-
ституції. Такі ідеї хоч і нав’язуються 
досить явно з боку північного сусіда 
із відомих та очевидних для українців 
міркувань, однак все-таки отриму-
ють схвальну теоретичну підтримку 
значної кількості людей, як на сході, 
так і на заході країни. 

З іншого боку, очевидним є те, 
що такі прояви, як тримання під 
контролем цілих регіонів, є здебіль-
шого характерними для нерозви-
неної та люмпенізованої частини 
суспільства, яку легко залякати та 
примусити діяти за встановленими 
правилами. Тому такі прояви більше 
зафіксовані у сільських регіонах, де 
люди вже давно зневірені у власній 
силі і не мають економічних важелів 
для отримання незалежності. У ве-
ликих містах проявів середньовіччя 
немає. Частими є повідомлення ЗМІ, 
коли громадськість Києва чи Львова, 
Харкова чи Одеси, Чернівців чи Се-
вастополя стає на оборону своїх 
малих прав і все частіше досягає 
успіху. 

Дмитро Гаразд, Львів

Скільки в Україні Лозинських?
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Наталко, ти майже щороку тішила всіх 
новими книгами: „Колекція пристрас-
тей, або Пригоди молодої українки“ 
(2001, 2004, 2006), „Сезонний роз-
продаж блондинок“ (2005), „Син-
дром стерильності“ (2006), „Чебрець 
у молоці“ (2007), але 2008 року – від 
тебе не було нічого, хоч як хотілося! 
Темп втрачено, чи у 2009 році ти 
чимось-таки потішиш своїх прихиль-
ників?
Якось справді підозріло регулярно 
виглядає цей перелік. Дякую, що 
звернув увагу. В майбутньому нама-
гатимуся робити довші паузи, щоб не 
набриднути остаточно. Знаєш, я як 
рецензент маю страх перед надто 
плодовитими письменниками. Осо-
бливо, якщо вони не належать до моїх 
улюблених, але зате є популярними. 
Не встигаю зітхнути з полегкістю, що 
відрецензувала черговий опус, а тут 
із видавництва надсилають наступну 
новинку. Як у відомому анекдоті про 
те, що боюся вмикати праску. Тож 
втрата темпу – це останнє, чого 
боюся. Але цього року нова книга 
таки буде. Вона вже у друкарні. На-
зивається „Комашина тарзанка“. Це 
повість і кілька оповідань. 

Про що тобі справді хотілося би на-
писати, але відчуваєш, що ще не час? 
Чи є щось таке?
Для мене тема в літературі вторинна. 
Я люблю читати і сама намагаюся 
писати тексти, які цікаві не темою чи 
карколомним сюжетом, а тим, як са-
ме ведеться розповідь, який настрій 
створює текст, до яких міркувань 
спонукає, наскільки привабливою 
і правдоподібною є створена у тек-
сті реальність, наскільки майстерно 
побудованими є окремі речення, 
епізоди, сцени. Мене цікавлять авто-
ри, які вміють здивувати – неперед-
бачуваністю порівняння, способу 
викладу теми, підходом до тексту. Ті 
ж автори, які з книги в книгу пишуть 
„один великий текст“, повторюючи 
ситуації і формальні прийоми, розро-
бляючи відповідне тематичне поле, 
рідко належать до моїх улюблених. 
Що ж до власних текстів, то досі мені 
було цікаво полемізувати з певними 
літературними жанрами. У „Колекції 
пристрастей“ я намагалася створи-
ти іронічний антироман виховання, 
у „Синдромі стерильності“ – пародію 
на детектив і соціально-сатиричний 
текст, у „Чебреці“ експериментувала 
з нелінійністю розповіді, сюжетом, 
поєднаним не через події чи героїв, 
а через асоціативний ряд, через уяв-
лення і настрої, намагалася відтвори-

Прізвище цієї письменниці викликає голод. У всіх сенсах – від 
фізіологічного до читацького. Воно й не дивно, адже „Сняданко“ 
пахне смачним сніданком і гарним настроєм. Її книжки я почав 
читати у зворотному порядку: починаючи від „Чебрецю у молоці“ 
й закінчуючи „Колекцією пристрастей“, і це створює особливий 
ефект „погоні“ за автором, коли думаєш, що фундамент, справжнє 
обличчя творчої манери письменника знайдеш лише у першому 
тексті. Але у випадку з Наталкою Сняданко такий підхід не 
спрацьовує – зрештою, добра література ніколи не розвивалася 
лінійно. І ще одне: зізнаюся чесно – її книжок для дітей я не читав, 
для цього, певно, треба мати дитину. Ідея непогана, але занадто 
розтягнена в часі, а хочеться про все дізнатися вже тут і зараз, 
тому й розпитую українську письменницю й перекладачку Наталку 
Сняданко про те-се.

Наталка Сняданко: 

„Мене цікавлять 
автори, які вміють 
здивувати“
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ти в цьому хаотичність, примхливість 
і вибірковість людської пам’яті. Тепер 
мені хотілося б використати усі ці при-
йоми для написання „справжнього“ 
роману, більше зосередженого на 
самій історії – детальніше і об’ємніше 
описати світ своїх персонажів, вник-
нути у їхню психологію, ретельніше 
вибудувати сюжетні лінії і характери. 
А насамперед – подолати свій страх 
перед літературною конвенцією та 
перевірити власну здатність ство-
рити текст, який не полемізує з тра-
дицією, а адаптовує її до психології 
сучасного читача з його „кліповою“ 
свідомістю і страхом перед „товсти-
ми“ книгами.

Ти багато перекладаєш, чим саме 
займаєшся зараз і чи буде щось над-
руковано з перекладеного вже най-
ближчим часом?
На жаль, не так багато, як би хо-
тілося. Зате інколи – саме те, що 
хотілося завжди. А це для перекла-
дача – велика розкіш. Нещодавно 
у видавництві „Фоліо“ вийшла книга 
„Коханка“ Януша Вішнєвського 
у моєму перекладі, а ще готується до 
друку книга новел Стефана Цвайґа. 
Впродовж кількох останніх років 
у цьому ж видавництві вийшли мої 
переклади Франца Кафки „Замок“, 
Фрідріха Дюрренматта, молодої ні-
мецької авторки Юдит Герман. Але, 

на жаль, ситуація з виходом україн-
ських перекладів навіть найвідомі-
ших світових класиків доволі сумна. 
У мене, скажімо, уже багато років 
лежить у шухляді перекладена книга 
есеїстики Чеслава Мілоша „Абетка“ 
і віршована повість Яна Бжехви „Бло-
ха Шахрайка“. Але попри численні 
спроби мені досі не вдалося знайти 
для цих книг українського видавця. 
І це попри активну діяльність із під-
тримки перекладів із польської на 
українську. 

Твої книги виходили в Польщі, Німеч-
чині, Росії – які відгуки вони зустріли? 
З якими видавцями – українськими чи 
закордонними – легше працювати 
і чому?
Із видавцями взагалі важко працю-
вати, всюди і завжди, і в цьому немає 
нічого дивного, бо письменник і вида-
вець перебувають по різні боки ба-
рикади, а одночасно взаємозалежні, 
тому гармонійні стосунки склада-
ються вкрай рідко. Переважно хтось 
кимось незадоволений. Звичайно, 
видавнича культура в Україні наразі 
перебуває на початковому етапі 
розвитку і порівняння із закордон-
ними видавництвами переважно не 
на користь українським. Існує цілий 
спектр проблемних моментів: почи-
наючи від низького рівня редагуван-
ня тексту і поліграфічного оформлен-

ня книг і завершуючи фінансовими 
стосунками. Мізерні гонорари за 
книги, малі наклади, відсутність про-
зорого механізму, який дозволяв би 
письменнику контролювати кількість 
проданих примірників книги, брак 
книгарень, брак промоції літерату-
ри, низький престиж україномовно-
го культурного продукту в соціумі 
і багато всього іншого. Ну, і міфи, 
ясна річ. Одним із найпоширеніших 
міфів є, наприклад, той, що укра-
їномовні книги продаються гірше 
за російськомовні. Видавці твердо 
переконані в цьому і вкрай неохоче 
видають в українських перекладах, 
скажімо, як новинки світової літера-
тури, так і класику. Але комерційний 
успіх вдалих перекладів того ж таки 
українського „Гаррі Поттера“ чи де-
яких голлівудських мультфільмів, як на 
мене, досить переконливо розвінчує 
цей міф. Адже переважна більшість 
українських перекладів, які видають-
ся, є надзвичайно низької якості. Інко-
ли це практично нечитабельні тексти, 
які мало відрізняються від продукції 
автоматичних програм перекладу чи 
анекдотично відомого телевізійного 
перекладу. Тож нічого дивного, що 
вони погано продаються. Аналогічно 
виконані переклади на російську теж 
нікого не цікавлять. Отже, проблема, 
як на мене, не так у мові, як у якості 
продукту. А на цьому наші видавці 
зазвичай заощаджують. 

Як сталося з твоєю книжкою для дітей 
„Країна поламаних іграшок та інші 
подорожі“ – ти сама захотіла спро-
бувати себе в дитячій прозі чи це було 
замовлення видавництва?
Почалося все з того, що я пере-
кладала для видавництва „Грані-Т“ 
кілька дитячих книжок, а потім вони 
запропонували написати ще і ав-
торську книгу для їхньої серії, у якій 
дитячі книги намагаються писати 
„дорослі“ письменники. Для мене 
це був дуже цікавий експеримент, 
адже редактором усіх моїх „дитячих“ 
проектів зазвичай є мій 5-річний 
син. Я кілька разів читаю йому текст, 
редагуючи потім усі місця, які під час 
читання видаються заскладними, ви-
магають додаткових пояснень, або 
і просто задовгі чи невдало скомпо-
новані для читання речення вголос. 
Це допомагає зробити розповідь 
більш плавною, адаптованою для 
конкретної вікової категорії дітей. 
Мені хотілося уникнути в цьому тексті 
типових помилок дитячої літератури 
– надмірного моралізаторства та 
дидактизму, занудності, непотріб-

С п і л к у в а в с я :  А н д р і й  Л ю б к а ,  У ж г о р о д  –  Л ь в і в
Ф о т о :  В і т а л і й  Г р а б а р
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ного „сюсюкання“. Коли щовечора 
читаєш дитині книги, то добре видно 
їх недоліки, адже увагу дитини не так 
просто зосередити на тексті. Для 
цього необхідно і продумане ілю-
стрування – малюнків має бути не 
забагато і не замало, і розміщення 
ілюстрацій у тексті, і поділ на розді-
ли, динамічність сюжету, і ціла маса 
інших нюансів. Писання для дітей 
– дуже тонкий і складний технічний 
процес, у якому потрібно все враху-
вати. Найважче, звичайно, боротися 
зі смаками батьків, які нав’язують 
дітям ту естетику і стилістику, яка 
близька їм, не зважаючи на смаки 
самих дітей. Тому мені було дуже 
важливо, щоб ілюстратором мого 
тексту став художник, не „скомп-
рометований“ рожево-блакитним 
солодкавим оздобленням, яке за-
звичай панує на сторінках дитячої 
літератури. І дебют Лавріна Шиміна, 
для якого ці ілюстрації стали його 
дипломною роботою у львівському 
училищі ім. Івана Труша, дуже відпо-
відає тому, що мені хотілося бачити 
у візуальному оформленні книги. До 
речі, його диплом отримав відзнаку. 

Чи пробувала ти колись писати вірші?
Пробувала, звичайно, як же без цьо-
го. Існує навіть одна пісня на мій вірш, 
щоправда, вже давно не існує група, 
яка її виконувала. А кілька моїх давніх 
віршів мали би незабаром побачити 
світ в антології, яку укладає у своїй 
серії „Приватна колекція“ львівський 
літературознавець Василь Габор. 

Які найдурніші запитання тобі за-
дають?
Не буває дурних запитань, частіше 
– невдалі відповіді. Але чомусь дуже 
не люблю відповідати, „про що“ мої 
книги і які улюблені письменники. 
Мабуть, просто не вмію добре 
сформулювати. Тому на знак вдяч-
ності про те, що ти не запитуєш, про 
що моя наступна книга, пояснюю 
– вона про любов і спробу навчитися 
споглядальності. Тобто такого осо-
бливого стану, в якому живеш пра-
вильно, але не згідно з зовнішніми, 
нав’язаними оточенням, вихованням 
та іншими умовностями уявленнями, 
а згідно з внутрішнім відчуттям, яке 
підказує, що саме правильно для 
тебе у цей конкретний момент. І ще 
трохи про подорожі, точніше, про 
ілюзорність того, що прийнято на-
зивати враженнями. 

Яким уявляєш „свого“ читача?
Чесно кажучи, мене трохи лякає така 

картинка – сиджу я десь, скажімо, на 
лавці, попльовую соняшникове насін-
ня і з усіх сил намагаюся уявити свого 
читача. Якось забагато символів, і то 
таких рустикально-жіночих – сидіння, 
чекання, віртуальність взаємності, 
навіть нерозділеність почуттів. Як 
переконана феміністка, просто не 
можу собі такого дозволити. Читача 
краще не уявляти, а просто бачити 
його час від часу – на презентаціях, 
у книгарнях. 

А що стосується „читача“ за-
галом, то мені втішно бачити, коли 
на зустрічі з письменниками ходять 
люди середнього віку. Мені здається, 
що саме такого читача і літератури 
для нього у нас зараз найбільше 
бракує. І це закономірно, бо такий 
читач вибагливий і освічений, він не 
йде за модою і не піддається на різні 
маркетингові прийоми, він вимагає 
справді якісного тексту. А українська 
література наразі здебільшого роз-
вивається у двох наsпрямках – „під-
літковому“ та „пенсіонерському“, на 
яку вона розрахована. „Підліткова“ 
зосереджена на епатажних „спеце-
фектах“, суто формальних прийо-
мах. Вона приваблює здебільшого 
молодіжну аудиторію, як модне, 
нове явище, тож і відповідає смакам 
читачів, для яких слухання на пре-
зентаціях часто заміняє читання. Це 
кайфовий, карнавальний стан, який 
має дуже багато переваг, недоступ-
них літературам без перерваної 
традиції. Наприклад, можна щороку 
спостерігати, як заповнюються нові 
і нові жанрові ніші – з’являється літе-
ратура жахів українською, антиуто-
пія, детектив, сентиментальна проза 
і маса всього іншого. Але є і недоліки, 
бо таке зосередження на формі іно-
ді шкодить змістові, і текстам бракує 
глибини та психологічної переконли-
вості. 

„Пенсіонерська“ загартована де-
сятиліттями соцреалізму і скерова-
на на споживачів цієї естетики, біль-
шість із яких сприймає книги лише як 
неодмінний атрибут інтер’єру і зруч-
ну форму подарунку, але не відчуває 
потреби читати ці тексти. Це релікт 
минулого, який просто зникне сам 
по собі, бо відпаде потреба в такій 
естетиці. 

А от читачів середнього покоління 
бракує катастрофічно. Мабуть, не 
в останню чергу через те, що і кни-
жок для них в сучасній українській 
літературі вкрай мало. 

54

Наталка Сняданко

З нової книжки 
„Комашина 
тарзанка“

Вночі вона прокинулася від 
раптового усвідомлення. Ланцюг, 
уся справа в ланцюгу. Це точно 
такий самий ланцюг, який давно, 
ще у часи її глибокого дитинства 
лежав під ліжком. 

Перший сегмент ланцюга 
прийшов поштою, коли батько 
приїхав із заробітків додому на 
кількатижневий відпочинок. По-
бачивши поштове повідомлення 
про посилку, мати здивувалася 
і дорогою зі школи вони з Саро-
ною зайшли на пошту. Пакунок 
виявився невеликим, але над-
звичайно важким. Він із усіх боків 
був обліплений американськими 
поштовими марками, а в кутку 
пакунка нерозбірливими кара-
кулями була написана адреса. 
Мама довго вдивлялася у літери, 
поки змогла розпізнати прізвище 
вуйка Стефка. Сарона пригадує, 
як важко їм було нести пакунок, 
врешті вони розплутали щедрий 
клубок шнурівок і волочили за-
горнутий у поліетилен вантаж за 
собою по снігу. 

Вуйко Стефко багато років 
назад якимось хитрим способом 
утік до Канади. Його мати, пані 
Стефа, жила у сусідній хаті, біля 
Сарониної баби і діда. Батько 
вуйка Стефка загинув на війні, 
а він уже багато років регулярно 
надсилав матері пакунки з аспі-
рином, кавою і ангоровими све-
трами. Аспірин і каву пані Стефа 
роздавала знайомим і сусідам, 
а светри, чомусь всі до єдиного 
яскраво-рожеві, дбайливо скла-
дала на горищі, де ними ласува-
ла міль. Але дбайливість єдиного 
сина дуже її зворушувала і вона 
могла годинами розповідати, 
який Стефцьо молодець. 

Вуйко Стефко працював на бу-
дові, де з ним трапився нещасний 
випадок, внаслідок якого він май-
же зовсім втратив слух. Відтоді 
фірма виплачувала йому щедру 
пенсію, на яку вони з дружиною 
купили собі будиночок за містом, 
а потім дружина також покинула 
мити посуд у великому ресторані, 
чим раніше заробляла на життя. 
Дружину звали Люська і вона 
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також була з бабиного села, втекла 
до Канади разом із вуйком Стефком. 
Дітей у вуйка Стефка з Люською не 
було. 

Щодвароки вуйко Стефко і Люсь-
ка приїздили на село, і ці відвідини 
не припинилися і після смерті пані 
Стефи. Вони завжди заздалегідь по-
переджали про свій приїзд і у чітко 
встановленій і назавжди закріпленій 
послідовності, яка відповідала су-
ворій, хоча і оберненій ієрархії ро-
динних зв’язків, відвідували спершу 
сусідів, далі далеких родичів, потім 
брата Люськи, який був єдиним їхнім 
близьким родичем, бо батьки її дав-
но померли. 

До їхнього візиту мама Сарони за-
вжди готувалася заздалегідь і дуже 
переживала, чи сподобається закор-
донним гостям її частування. Вона 
навіть мила вікна і робила в домі ге-
неральне прибирання, яке називала 
„справжніми порядками“, на відміну 
від буденних, щотижневих „порядків“ 
звичайних, які робилися не так ре-
тельно. Їй хотілося, щоб все у їхньому 
скромному помешканні виглядало 
хоч трохи респектабельніше. 

Спершу Стефко і Люська відвід-
ували дідуся з бабусею і бабуся 
ставилася до візиту не менш відпо-
відально, тож матері доводилося 
допомагати робити „справжні по-
рядки“ ще й у бабусі. Вони кілька ра-
зів збиралися на поважні наради, 
складали список справ, які потрібно 
залагодити перед візитом, вигаду-
вали меню, розподіляли обов’язки. 
Бабця завжди пекла пляцки на 
обидві гостини, мати – варила хо-
лодець, бо вважалося, що у неї він 
виходить прозорішим і смачнішим, 
а бабцині пляцки було легше тран-
спортувати, ніж крихкі і вишукані, 
прикрашені саморобними цуката-
ми і фруктами, материні торти, які 
так любила Сарона. Ясна річ, ма-
ти все одно пекла як мінімум один 
торт, адже гості обов’язково „всту-
плять“ і до неї. Окрім холодцю, кіль-
кох салатів та закусок, обов’язково 
було ще кілька видів гарячого, борщ 
і десерт. А тоді вже пляцки і фрукти 
з кавою. На десерт бабуся готува-
ла ґаляретку, а мати – чорнослив 
з вершками, начинений волоськими 
горіхами. Ясна річ, що звиклі до без-
холестеринового дієтичного харчу-
вання гості не могли подужати і де-
сятої частини пропонованого їм ме-
ню, але широкий асортимент страв 
був справою престижу, тож змен-
шувати їх кількість бабця з мамою 
не збиралися. 

Вуйко Стефко, попри слуховий 
апарат, мало що чув і тому під час 
розмов із сусідами і кревними пе-
реважно лише кивав із поважним 
виглядом, а Люська з року в рік ди-
вувалася, як дивно, що ні у бабці, ні 
у мами немає машинки до чищення 
бульби, це ж бо так зручно, а ще див-
ніше пити зі склянок, вимитих вручну, 
а не в посудомийці, вони виглядають 
такими брудними. І взагалі дуже важ-
ко подорожувати в Україні, навіть 
легені не витримують, таке тут важке 
повітря. Після години такої світської 
конверсації і напруженої мовчанки 
гості залишали на столі кількадесят 
долярів, ніби чайові в ресторані, 
і прощалися. Інколи вони ночували 
у мами, і тоді обов’язково „забували“ 
якісь свої особисті речі, які також ма-
ли би розцінюватися як ненав’язливі 
і дуже вартісні подарунки із „захо-
ду“. Так у матері назбиралася ціла 
колекція нейлонових нічних сорочок 
Люськи, білих шкарпеток вуйка 
Стефка, два яскраво-рожевих ан-
горових светри, точнісінько такі, що 
їх свого часу отримувала в „пачках“ 
мати вуйка Стефка, кілька велетен-
ських банок аспірину і майже повна 
коробка з тальком, яку вуйко Стефко 
забув у туалеті. 

Мамі також час від часу приходили 
„пачки“ від вуйка Стефка і Люськи. 
У цих пачках, крім традиційного вже 
аспірину, було щоразу по дві-три 
вечірніх сукні та мешти на високих 
обцасах. Сукні були голубі, пома-
ранчеві або фіолетові, завжди 53 
розміру. А взуття – точно в тон, але 
36 розміру. Мама все життя носи-
ла одяг 40, а взуття 39 розміру, та 
і навряд чи знайшла б, куди ходити 
у таких сукнях, тож завжди віддавала 
їх дівчатам на одяг лялькам. Тканини 
вистачало не лише на всіх ляльок, 
а і на самих дівчат. Час від часу вони 
просили маму сусідської дівчинки 
перешити котрусь із суконь і потроху 
в них назбиралася ціла модельна ко-
лекція, покази якої вони влаштовува-
ли з нагоди дитячих уродин та інших 
сімейних урочистостей. Це завжди 
проходило дуже весело, і Сарона 
досі зберігає кілька суконь, як найко-
льоровіші згадки свого дитинства. 

Але того разу в „пачці“ були явно 
не модельні сукні. Коли вдома вони 
не без зусиль розірвали важезний 
пакунок, з нього випав сегмент тов-
стого ланцюга. Метал глухо стукнув 
об підлогу, всі аж здригнулися. Мати 
з батьком перезирнулися і почали 
уважно оглядати папір в пошуках 
пояснень, але в пакунку не було ні 

листа, ні листівки, ні навіть традицій-
ної пачки аспірину. 

Батько спершу запропонував ви-
кинути ланцюг, але мати вмовила 
його почекати, бо ж раптом вуйко 
Стефко приїде і спитає, де його лан-
цюг. Переслати такий тягар поштою, 
мабуть, коштує немалі гроші. 

Після того надійшло ще чотири чи 
п’ять пачок із такими ж грубезними 
сегментами ланцюга, щоправда, 
форма кілець постійно змінювалася, 
мінялися і відтінки сріблястого кольо-
ру, в який був пофарбований ланцюг. 
Сарона з матір’ю терпляче волочили 
тягарі з пошти, пристосувавши для 
цього візок, яким возили на базар 
мішки бабиної цибулі. Продавати 
цибулю їм доводилося після того, 
як закінчувалися прислані батьком 
гроші. Ланцюг спершу складали під 
ліжком Сарони, а потім виволочили 
на горище. 

Якогось вечора задзвонив вуйко 
Стефко, що само по собі було не-
звичним, адже він через свою глу-
хоту рідко користувався телефоном. 
А Люська вважала, що такий зв’язок 
надто дорогий, тому віддавала пере-
вагу коротким вітальним листівкам на 
Різдво і на Великдень. Вуйко Стефко 
довго щось кричав у слухавку, яку 
здивована і перелякана мати відста-
вила від вуха на безпечну відстань 
і з його плутаного монологу поволі 
прояснялося, що цим ланцюгом він 
хоче обгородити могилу матері, але 
ніяк не може визначитися з остаточ-
ним дизайном, замовляє то одній 
фірмі, то іншій, а вони „гроші дерут, 
а ніц не роблєт“, але то все неважли-
во, він не має наміру заощаджувати 
на такій потрібній справі. Тому хай 
ланцюг поки що лежить у нас, а коли 
приїде батько і вже будуть всі сегмен-
ти вкупі, то вуйко Стефко теж приїде 
і вони разом віднесуть ланцюг на 
цвинтар і зроблять „все як тре“. 

Після цього минуло кілька років, 
надійшло ще з десяток пачок, Саро-
на поїхала вчитися до іншого міста, 
а одного разу, коли вони з мамою 
пішли на цвинтар поприбирати на 
могилах бабусиного брата і його 
дружини, як це робили щороку, 
Сарона ще здалеку побачила мон-
струальну конструкцію на могилі 
матері вуйка Стефка. Окрім масив-
ного ланцюга, могилу оздоблював 
ще мармуровий пам’ятник, який зо-
бражав стареньку в хустці і з котом 
на колінах. Голови жінки і кота були 
непропорційно великими, а очі мото-
рошно виряченими. 
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Домонтович і белетристичний 
діалог з культурою

Наближаючись до кінця спис-
ку українських прозаїків, які 
писали чи далі пишуть за меж-
ами України і творчість яких уже 
впродовж трьох років я пробую 
представляти мініатюрними 
уламками в „Українському 
журналі“, – списку аж ніяк 
не вичерпного, а складеного 
на основі особистих смаків 
і осмислень, – отож, доходячи 
до кінцевих рядків мого списку, 
я хочу повернутися вдруге до 

декількох авторів, чия творчість, як на мене, заслужено 
посяде визначне місце в українському літературному каноні. 
Перший з них: Віктор Петров (1894–1969), чи то пак Віктор 
Бер чи В. Домонтович, – археолог, літературознавець, про-
заїк, філософ, найзначнішим досягненням якого, можливо, 
вважатимуть написані в Німеччині у 1940-х історіософічні 
есеї, у яких він багато в чому випередив ідеї французьких 
структуралістів та постструктуралістів.

Факт приналежності Петрова до кола київських нео-
класиків не викликає сьогодні сумнівів, – дарма, що дехто 
заперечує твердження Юрія Шевельова, нібито Петров був 
не менше й не більше, а повноправним шостим учасником 
„грона п’ятірного“. Для читачів прози Домонтовича (літера-
турної персони Петрова) така полеміка має другорядне зна-
чення, а приналежність автора до неокласицизму яскраво 
засвідчена характером його текстів і манерою письма.

У спогадах Шевельова збереглася картина Петрова 
у процесі писання. Він міг писати навіть у найменш відпо-
відних для того обставинах. Приміром, у товаристві, коли 
виникала перерва в розмові, Петров витягав з кишені малі 
картки паперу, й на одній з них записував речення, довго 
думаючи й пильно добираючи слова (іноді міг годинами 
думати над відповідним словом). Коли речення на картці 
було готове, він відкладав його і брався за наступну картку. 
Як мало хто в українській прозі, Петров писав „зі скрупу-
льозністю годинникаря, що працює над мініатюрним годин-
ником“. Його письмом (за неокласичним ідеалом) ніколи не 
володіла пристрасть натхнення, а зосереджена критична 
напруженість думки.

І теж аналогічно до неокласиків, Домонтович часто бу-
дував сюжети літературних творів на основі наукових до-
сліджень тем з історії світової культури. Як дослідник у моно-
графії, він міг цитувати в белетристичних текстах речення 
з „джерел“, а то й додати примітки, проте в таких випадках 
він принципово відмовлявся від „наукової об’єктивності“; 
навпаки, намагався перетворити матеріал на засіб для вира-
ження власних поглядів на деякі універсальні дилеми, причо-
му часто у формі парадоксів, малопомітних для „невтаємни-
чених“, які не зрозуміють підтекстів або прихованих цитат; 
як ось в тексті про св. Франциска, людини зламу історичних 
епох, чиї ідеали й психологія такі малозрозумілі-чужі для 
людини сьогодення, а у філігранній прозі Домонтовича оби-
дві ці психічні настанови (Франциска й сучасного читача) 
бачені з перспективи інтелекту, що ніколи не забуває про 
проминальність історичних епох і суєтну мінливість людських 
уявлень-філософій.

Марко Роберт Стех, Торонто

В. Домонтович

СВЯТИЙ ФРАНЦИСК 
ІЗ АССІЗІ (1182 – 1226)

Ідеальною постаттю людини Середньо-
віччя був святий чернець. Аскет. Людина, що 
зреклася земного задля небесного й тимча-
сового задля вічного.

Коли Бернарда Клервоського питали, 
що треба зробити, щоб вступити до засно-
ваного ним манастиря в Клерво, він відпові-
дав: „Якщо ви хочете ввійти сюди й жити тут, 
ви повинні залишити своє тіло назовні! Сю-
ди входять лише безтілесні істоти. Душі!“.

Прийняти чернечий сан це й значило упо-
дібнитись янголові. Янголи – це безтілесні 
істоти. Це – душі.

Ідеальна людина Середньовіччя прагнула 
зректися свого тіла, щоб – у самозреченні 
– вже тут, на землі, почати жити небесним 
життям душі. Досконалим життям янголів.

Такий був святий Франциск Ассізький. 
Звертаючись до Бога, він казав:

– О Господи, дай, щоб не про мене дба-
ли, але щоб я дбав про людей. Дай, щоб не 
мене розуміли, але щоб я розумів. Дай, щоб 
не мене любили, але щоб я любив.

І додавав:
– Бо хто віддається й віддає, лише той при-

ймає. Хто сам себе втратив, той знаходить. 
Хто прощає, тому прощають. І хто вмирає, 
той воскресне для вічного життя. Амінь.

Франциск походив з Ассізі в Італії. 
Оливкові дерева з матовим сріблястим 
листям вкривають там блакитні й фіялкові 
горби; густий їх аромат робить солодким 
і запашним тепле м’яке повітря. Світло до-
лини Умбрії таке ж ясне й прозоро-чисте, 
як і скрізь у місцях, де жили святі. Барви 
стають тут насиченіші й лінії витончуються. 
В цьому світлі навіть дрібні й незначні речі 
переміщуються в потойбічне. Святе пові-
тря Ассізі цілить зло, грішника навертає 
на „стезю“ чеснотливости, невіруючому 
дарує змогу пізнати визволення, що його 
приносить щастя віри.

Францисків батько був багатий крамар 
сукном; людина важкої вдачі, суворий, 
скупий і пожадливий, що дбав про свій ма-
єток, про ріст торгівлі, придбання грошей 
і в синові хотів знайти для себе помічника, 
що так само, як і він, умів би легко й швидко, 
немов граючись, скидати з полиць важкі 
сувої краму, вмить розгорнути й згорнути 
сукно, сліпити очі барвами, бавити весели-
ми жартами реготливих міських молодичок, 
задурити голову неотесаному селюкові, не 
дати помітити зогниле місце, видати гірший 
ґатунок за кращий, з одного розмаху роз-
краяти широку смугу міцного блаватасу 
або пухнастого важкого оксамиту. Змалку 
він призвичаював сина до праці, навчав 
його справи, примушував цілі дні провадити 
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в крамниці і ввечорі при світлі каганця або свічки 
лічити гроші: фльорини, дукати, гульдени.

Хлопця не приваблювали крамарські справи. Раз-
у-раз він тікав із хати. Довгими годинами простоював 
десь насамоті в полі, в гаї або коло ріки, нерухомий, 
одірваний од усього, сповнений подиву, заглиблений 
у споглядання світла, фарб, звуків. У променях со-
няшного сяйва він бачив янголів, що сходили з неба 
на землю, у зоряній тиші нічного неба чув мелодію 
небесних сфер. Йому вчувалися голоси.

Його розшукували й приводили додому. Коли його 
питали, де він був, що робив, він відповідав нерішуче 
й непевно: „Не знаю!“. Абож, замислившись, після 
деяких вагань додавав: „Я молився Богові!“.

Люди з презирством ставилися до цього малого на 
зріст худорлявого юнака. Важко було зрозуміти його 
нев’язку мову, його безглузді слова, його белькотін-
ня й недоречні запевнення, коли він твердив, що вміє 
розмовляти з птахами й розуміє, що кажуть тварини, 
трава, дерева й квіти. Сонце він називав братом 
і вітрові, простягаючи назустріч його подуву розкри-
ті долоні випростаних рук, казав: „Брате вітре“.

Батько заприсягався, що виб’є з нього всі його 
дурощі. Він його бив, заводячи биття в систему ви-
ховання; бив нещадно, без жалю. Бив кулаками, ло-
зою, палицею, всім, що траплялося під руку. Бив по 
голові, збивав з ніг, поваливши, бив носком черевика 
в живіт. Лютуючи, шалів до сказу, і його силоміць до-
водилося одривати від хлопця, щоб не дати забити 
до смерти.

Хлопець ріс знищений і заляканий. Власне, не ріс, 
лишаючись малим, худосилим, кволим. Юнаком він 
здавався ніби все ще був дитиною з дивними велики-
ми очима. Очі світились, як кришталево чиста вода 
в горяному джерельному потоці.

Жадні людські очі, але випромінюваний струм си-
нього небесного світла.

Житійна леґенда виразно фіксує зародок конфлік-
ту, колізію між батьком-крамарем, що дбає про гро-
ші, і юнаком, сповненим самозречення, між ідеалом 
власности і суцільною відданістю Богові.

Оповідь про чудо леґенда починає згадкою про 
полудень. Був полудень, спека й безмежна тиша. Яс-
не повітря тремтіло розтопленим сріблом. Сліпучо-
біла стежка простяглася крізь оливковий гай. Курява 
палала, опікаючи ноги юнакові. І коли він, знемо-
жений спекою, поглинений владою тиші, проходив 
повз церкву св. Дам’яна, він почув голос святого, що 
наказував йому поновити церкву. В мудрій простоті 
своїй він не подумав, що св. Дам’ян міг говорити йому 
про майбутнє його покликання, про величну будову 
вселенської церкви, що як основа духовного ладу 
охоплює світ і що її він мав оновити. Він певен був, 
що мова йде про цю малу убогу капличку в оливко-
вому гаї.

Потайки взяв він з батькової крамниці сувій сукна 
й одніс на базар до Фопіньйо. Тут він продав сукно 
і з цими грошима пішов до манастиря. Він поклав 
гроші на ляду в віконці скарбничого й сказав йому, 
що ці гроші призначені на поновлення церковки 
св. Дам’яна в оливковому гаї. Але скарбник вагався 
прийняти гроші від юнака, бо не знав, звідки він їх 
узяв і що скаже на це батько. Він ще вагався, коли 
на манастирському дворі побачив Францискового 
батька, що, розлючений, з лозиною в руці, шукав 

сина, щоб жорстоко покарати його за вчинену шко-
ду. Скупий крамар не знати що готовий був зробити 
в цю мить: забити, розчавити власними руками, за-
душити сина.

Серце людини, що дбає за прибуток, твердіше, ніж 
камінь!.. Для нас це метафора, словесний образ. Та 
чи не треба кожну метафору сприймати буквально 
й кожен образ тлумачити як слово, втілене в без-
посередню реальність дії? Це ми розчленовуємо 
матеріяльне й нематеріяльне, але не Середньовіччя.

Леґенда розповідає, що камінь був м’якший, по-
датливіший до жалю; що мурована стіна була мило-
сердніша, ніж суворе серце крамаря, прив’язаного 
до земних благ і засліпленого жадобою. В останню 
мить сталося чудо: стіна розступилась, утворивши 
нішу; охоронений Божою ласкою зник у ній святий 
Злодій.

Чудо потрясло крамаря. Воно зцілипо його від ску-
пости. Він з миром одпустив сина й на власні кошти 
відновив злиденну церковку св. Дам’яна в оливково-
му гаї.

На стінах манастиря змальоване це чудо: малий 
юнак, розлючений батько з лозиною, стіна, що роз-
ступилась, приймаючи всередину хлопчика. В ма-
настирі можна побачити реліквії, речі, що залиши-
лися від св. Франциска: мотуз, що ним підперізував 
латану свою свитину Франциск, шматок хліба, що 
його благословила св. Кляра, а він збільшився в при-
сутності папи, мідний ковчежець, пляшка з рештками 
тієї олії, що голодних років чудесно проливалася 
в порожній кухоль.

Франциск Ассізький був простий чернець, він не 
мав ніякої богословської освіти, навіть не був висвя-
чений на священика; невеличкий чоловічок, на ріст 
не більший за півтора метра, виснажений і змар-
нілий, воїн-чернець, що мов почесні рубці на війні, 
після сорокденного посту, прагнучи наподібнитись 
Христові, через дотик янгола, сприйняв на тілі, на 
боці, руках і ногах стигми. Спасителеві рани.

Він втілив у собі не аристократичний світ висо-
ковченої теології й містики, а народну побожність, 
дитячу й наївну, позбавлену розумування любов до 
Христа.

В своїй душевній простоті він гадав, що слова 
Євангелії треба сприймати буквально. Саме так він 
зрозумів слова Спасителя про птахів небесних, що 
нічого не сіють, не збирають у житниці, і Господь їх 
годує, – життєвий ідеал, що проголошував запере-
чення господарства й власности. Саме його він по-
клав в основу своєї чернечої науки.

Не мати нічого! – така була ідеальна мета доби. 
Він жив жебрацтвом. У смиренній покорі, з ясною 
радістю серця він ішов од дверей до дверей. В ім’я 
Христове випрошував шматок щоденного хліба.

Жебрання не навчає людину гордости. В св. Пись-
мі сказано молитися за тих, що проганяють вас. Ко-
ли його гнали, він молився за жорстокосердих. Коли 
йому казали „Бог дасть“, він одходив, просяявши, що 
його обдарували обіцянкою небесних благ. Яке без-
глуздя! Але чи не безглуздя – людський розум перед 
лицем Божої істини?
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Т
е, що її звати Анна, а його Григорій, я усвідомив не 
відразу. Я взагалі не думав давати своїм горлицям 
імена. Тим більше, вони ніякі не мої, а просто птахи 
Божі, що прилітають на мій балкон по сухі сніданки. 
Тим більше, що я взагалі вже замахався все на світі 

називати, тому принаймні тваринам намагаюся дати спокій. 
Он у мене півроку кіт жив. Поки не пропав. Так і жив без 

назви, себто без імені. І вже потім, за пару місяців після його 
зникнення, я подумав, що він повинен був би називатися 
Коффе. Не знаю, чому. Не знаю, чому я взагалі згадав про 
кота – зазвичай я не страждаю сентиментами до живих іс-
тот. Та й до мертвих теж. Я взагалі намагаюся не страждати 
ні сентиментами, ні якою іншою байдою. А тут кіт. Коли 
дружина принесла знайдене за гаражами чорне кошеня, 
я трохи скривився, але особливо не протестував. Коли вона 
зробила йому хатку в коробці з-під пилососа, я зацікавлено 
приглядався до чужого ентузіазму. Коли вона намагалася 
насильно прописати кота на щойно створену жилплощу, 
я тихо посміювався. Але коли кіт, залізши в хатку, розлігся 
на спині, заклав руки за голову й почав ліниво спостерігати 
за хмарами, я пришизів і зрозумів: кіт – наш, кіт – рулезний 
і растаманський, кіт – чоловік. От. Але з котом не склалося. 

Може, хтось украв (хто ж не хотів би мати растамансько-
го кота). Може, сам утік. В погоні за щастям, скажімо (чи, як 
то кажуть, на галімій ізмєні). Може, якби я його вчасно на-
звав, усе склалося би по-іншому („по-іншому, по-іншому“, 
– гугнявить кожен із нас, добре знаючи, що жодного „по-
іншому“ ніколи не було, нема й не буде).

Ну, але тут не про кота, а про горлиць. Вони нікуди не 
діваються і, сподіваюся, не дінуться. Принаймні поки в мене 
не закінчився овес. Принаймні тому, що я вже дав їм імена. 

Григорій і Анна. Або простіше – Анка і Грицько.
Анка делікатна (як то жінка), дещо невротична, з купою 

комплексів, але й виразним почуттям гідності. Граційна. 
Тиха. Підозрюю, не дурна. Гриць – тупуватий страхопуд 
(причому, як і кожен – вибачте на слові – бичара, свою 
полохливість видає за обережність). Неповороткий. Ходить 
розкарякою, як кавалерист; у ході волочить крила чи то як 
поли плаща, чи то як шабельні піхви, і взагалі справляє вра-
ження лисого авантюриста. Цей набір якостей допоміг мені 
зрозуміти, що він – Грицько, і не просто Григорій, а Григорій 
Котовський, той самий, що живе в Парижі, зловживає ко-
каїном і, як подейкують, створив увесь цей наш кислотний, 
флуоресцентний світ. Ну що ж, приємно, коли до тебе на 
балкон по сухий сніданок залітає сам творець – якого вже 
там не є – світу. 

– Що ж тебе, Грицю, братику, так кумарить? – питаю 
в Котовського, курячи евкаліптову самокрутку й спостеріга-
ючи, як творець світу незграбно клює овес, раз-по-раз про-
махуючись, ніби дятел, що зібрався вибити дупло в столі. 
– Дивися краще, бо струс мозку заробиш, а тоді нам усім, 
тобою створеним, хана. 

Котовський злякано озирається і вдає, що я не до нього 
звертаюся.

– Що ж ти, дівонько, собі таких хахалів вибираєш? 
– перекидаюся на Анку. – Як не трікстер, то деміург. Як 
не Ургант, то Котовський. Не набридло висиджувати їхні 
– в метафізичному сенсі – яйця? Ну, добре, вони створю-
ють світ, у якому є дерева, гнізда і вони самі. Ну, нехай вони 
знаходять, себто створюють собі й віртуальних дуреп, згід-
них продовжувати їхній віртуальний рід... Але ж ти, Анко... ти, 

Анно, ти ж – справжня, чому ти не вигадала собі власний 
світ, із власним Парижем, а як уже з Котовським, то теж із 
власним? Чому, Анно?

Анка перестає клювати овес і, схиливши голівку, уважно 
дивиться на мене своїм бурштиновим очком. Почуваюся 
ідіотом. У цьому бурштині, здається, більше мудрості, ніж 
у мені – двоногому, безкрилому витворі хворої уяви біль-
шовицького кавалериста. Бо мушу сказати, що, на додачу 
до всього без ліку даного, я маю здатність (дехто називає 
її хворобою) носити в черепній коробці двійко голуб’ят. Це 
відхилення було помічене оточенням ще в дитинстві, і в мою 
ротову порожнину, в цей deep purple, пурпуровий від крику 
й скролінгу заглядали медики, ворожбити й інші реальні ес-
кулапи. Звичайно, без зиску. Згодом я почав пишатися цією 
внутрішньою голуб’ятнею, цим світом in-side, який я назвав 
внутрішнім дагестаном, і був із того страшенно гордий, а ще 
самодостатній, бо ціле літо всередині крилами терли і тур-
котали мої пернаті друзі, мої турботливі птахове, і жодної 
іншої музики, і жодних інших звуків я не потребував, і більше 
жодної потреби не мав би, якби... Спустився якось із неба 
миршавий ілюзіоніста, політ був бізнес-класу, а хлопець мав 
при собі стетоскоп, та ще й апарат ультразвукової діагнос-
тики – наслухав і підглядав, паскуда, як вони там шурхочуть 
пір’ячком, мої ангелята, мої динозаврики, мої хижачки, мої 
пропелери. А вони шурхотіли! А вони шурхотіли – аж ше-
лесно зробилося в моїй голові, аж звіялося листя торішніх 
ілюзій, аж чоловіком єси! І зрозумів я: „Летіти хочуть“. А коли 
внутрішні птахи збираються летіти, нема на то ради. І роз-
плющив я очі, і вилетіли вони, наче душі півкуль, просто крізь 
зіниці, які ще не встигли зімкнутися від нестерпно яскравого 
світла, що було довкола, вилетіли й порозліталися навсібіч, 
бо небеса завжди повсюди, тільки роззирнись, але той не-
бесний ілюзіоніста мав у кишені глиняний браунінг і одним 
пострілом поклав не лише всіх горобців у жменях, а й двох 
моїх птахів у зоряному імперативі. 

Як виглядає вбивство внутрішніх голубів у світі реальному? 
Та як завгодно. Не конче екзотична лоботомія. Не конче 
колабораціонізм чи зрада самого себе. Достатньо лінивої 
душі й мертвих очей. Або душі так жвавої, що за кожен свій 
порух вимагає кармічних дивідендів. Або замилування схо-
дами, драбинами й іншими ієрархіями. Або неперерубаної 
пуповини, звідки б вона не тягнулася. Несуттєво. Коли в да-
гестані занедбуються посіви вівса, птаство гине від голоду. 

Ну от, а я після смерті птахів став сумирний. Тихий та тве-
резий, богобоязливий. Пішов у схови, в андеґраунд, шиф-
руюся, як можу. Поводжуся рівно, без відхилень, поводжуся 
чемно, та й кому в цій темниці нагрубіяниш? Це подібне на 
стриманий траур. Так воно і є. Звісно, я в траурі. Чи, радше, 
у стриманні. Бо ви, може, й не знаєте, товаришу командир, 
Отче наш, Умовний Речнику Абсолютної Любові, що Анна 
й Григорій, що б там про них не говорити, вже сотворили 
яєчко, і вже відомо, хто з нього вилупиться: а вилупиться 
з нього, Батьку небесної кавалерії, вилупиться з нього, 
Імене Імен, пустота на ймення Петро, це та сама пустота, 
що тричі відреклася від Тебе, і та сама пустота, в котру Ти 
жбурнув ключі від раю. Сподіваюся, Тобі не потрібно по-
яснювати, що він – це я, і що ключі Твої в мені, і що на жодне 
запитання Ти не почуєш від мене нічого, крім граматично  
підозрілого I DONT NO.

А батьки мої. Анна та Григорій, завтра прилетять знову 
в створений собою світ.

АДОНТНО
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Пропала грамота. Гонор (Taras 
Bulba Entertainment, 2009)

Від часу появи дебютного альбому 
„Пропалої грамоти“ „Цейво“ минуло 
вже два роки, за які гурт, вочевидь, 
став іще популярнішим і вже цього 
літа фігурував як хедлайнер деяких 
українських фестивалів. З іншого 
боку, музиканти не приховують, що 
майже рік шукали видавця для свого 
другого диску, записаного ними ще 
на початку 2008-го. 

„Гонор“, з’явившись у березні 
2009-го, відбув розрекламований 
промотур дев’ятьма містами Чехії (де 
гуртом ще раніше зацікавився про-
дюсер Владімір Вацлавек), а потім 
пройшов і кількаетапне випробування 

„кочовою“ фестивальною публікою 
в Україні. І пройшов-таки успішно, 
адже в чималому альбомі (одинадцять 
оригінальних треків і три ремікси) до-
сить композицій із запам’ятовуваним 
приспівом чи мотивом і особливо 
наголошеною ритм-секцією (хай і не 
рокових, але принаймні „рокопо-
дібних“), що, як відомо, найбільше 
запалюють публіку. 

Загалом же альбом є густою суміш-
шю фольку (що особливо тішить – не 
в найпопулярніших його формах), 
фанку, року й ще одного компонен-
та, до означення якого так і хочеться 
додати префікс „квазі-“ (щось на 
кшталт квазіфанкфольку). Бо ж Павло 
Нечитайло, здається, часом просто 
бавиться стилями (як-от у „Титані“, 
грайливо стилізованому під „хеві“) 
і отримує особливий кайф від змішу-
вання найрізноманітніших музичних 
складників. 

Послуговується лідер своїм ко-
ронним суржиком, що й справді 
звучить у його виконанні дуже при-
родно і симпатично й не викликає 

відторгнення: ані „Сова“, що є „сім-
волом мозґа“ і „санітаром лєса“, ані 
„Охраннік“, який „заступав на смєну 
в кінотєатрє “Дружба”“.

Водночас, є в „Гонорі“ й інший шар 
музики, розрахований не на „дурін-
ня“, а радше на камерне слухання. 
Маю на увазі насамперед обробки 
народних пісень („Приймак“ і „Кар-
малюк“), а також пісню на слова Гри-
горія Сковороди „Лежиш во гробі“. 
Мабуть, без них альбом втратив би 
велику частку своєї принадності (як 
і „Цейво“ без „Чайки“). І, мабуть, са-
ме завдяки цим композиціям „Пропа-
ла грамота“ і вирізняється на тлі фести-
вального мейнстриму, та й взагалі на 
тлі сучасних українських гуртів. 

Симпатизує і той спосіб, у який 
музиканти поводяться з фольклором: 
„осучаснюється“ ритм-секція, головна 
ж музична лінія, співана переважно 
самим лідером гурту, залишається 
майже без змін. А голос Нечитайла 
ніби зумисне створено для таких 
довгих, на кілька десятків куплетів 
і з купою сюжетних перипетій, на-
родних пісень. Неважко повірити, що 
кілька століть тому він міг би бути пер-
шокласним кобзарем (як, зрештою, 
чумаком чи опришком). 

До речі, якщо вже зайшлося про 
„Чайку“, є в „Гонорі“ і дуже некеп-
ський ейсід-ремікс цієї пісні (як на ме-
не, чимось цікавіший і за перший варі-
ант). Вдалою видається і кавер-версія 
„Рожевого місяця“, що набула тут від-
чутного готичного присмаку. Є також 
світло-лірична композиція „Кирпата 
весна“, що нагадує про поетичне ми-
нуле (а може, й сучасне) лідера гурту. 
Одним словом, „пропалограмотівці“ 
можуть бути зовсім різними, і ця здат-
ність є їхньою великою перевагою.

ShockolaD. 
Покоси (Dzyga, 2009)

Молодий джазовий колектив зі 
Львова щойно минулого року видав 
свій перший альбом „Намбер ван“, 
а вже нині, за сприяння мистецького 
об’єднання „Дзиґа“, світ побачили 
„Покоси“ – другий диск, що його му-
зиканти також означили як етно-джа-
зовий. Для тих, хто не слухав живих 
виступів „Шоколаду“ і чекав від їхньої 
нової роботи продовження відважно-

го експерименту першого альбому (де 
було лише чотири композиції загаль-
ною тривалістю понад сорок хвилин), 
можуть бути трохи розчаровані. 
В „Покосах“ лінію джазової „без-
компромісності“ витримано хіба що 
в майже десятихвилинній „Вербовій 
дощечці“, де у сольних партіях про-
являють себе, крім вокалістки Дани 
Винницької,  ще Володимир Урбан 
на саксофоні, Анастасія Литвинюк 
на клавішних та Сергій Брудин на 
бас-гітарі. 

Решта ж композицій є радше варі-
антом легкостравнішого джаз-фольку 
та фанк-фольку. Є в гурті одна по-
стійна солістка (Дана Винницька), що 
виконує головну музичну тему, якою, 
за джазовою логікою, починається 
і завершується кожна композиція, 
а також короткі імпровізаційні соло 
(головним чином, теж вокальні). За-
гальна ж тривалість композицій мало 
коли перевершує п’ять хвилин.

Власне, музиканти і самі зізнава-
лися в одному з інтерв’ю, що схотіли 
знайти „золоту середину“ між джазом 
та популярною музикою. Вочевидь, 
це завдання вони зуміли виконати, 
до того ж, справді добре, створивши 
альбом легкого і якісного смус-джазу 
на основі української народної пісні. 
І якщо на початках „шоколадки“ на 
концертах часто вдавалися до джа-
зових стандартів, то в цьому альбомі 

їх функцію виконали „стандарти“ 
фольклорні – від „Несе Галя воду“, 
„Нивки“ до загальнознаної завдяки 
Чубаєві-молодшому лемківської „Як 
я сено грабала зелене“. 

У якісь моменти скети Дани Ви-
нницької і за стилем, і навіть тембром 
нагадують популярну в нас Ніно 
Катамадзе (зрештою, найвідоміша 
п’єса грузинки – „Суліко“ – існує 
десь у тій же музичній сфері). В інші 

„Намбер ту“, або Після дебюту

музика

**********
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моменти взагалі виникають асо-
ціації з „Мертвими півнями“. І не 
тільки тому, що відкривається 
альбом небораківським „Інтро“ 
(„Я поглянув на неї, неначе на 
річ…“), що його Місько Бар-
бара переспівав, здається, ще 
в 1990-ті. Справа й в іншому. 
Є в „Покосах“ і композиція на 
слова Сергія Жадана „Слухай, 
але мовчи“, а також бонус-трек 
на слова Юліуша Словацького 
„Мати до сина“. Здається, цим 
музиканти засвідчують своє ба-
жання поєднати якісну музику 
з добрими текстами, і саме це 
й зближує їх із „півнями“ і, зре-
штою, виявляє їхню причетність 
до львівського, а власне „дзиґів-
ського“, середовища.

З іншого боку, не все в аль-
бомі викликає однозначне за-
хоплення – десь аранжування 
видаються надто сподіваними, 
десь на перешкоді стає над-
мірна популярність обраної 
музичної теми (як-от у „Галі“). 
Та найбільше насторожив мене 
вступний трек альбому, в яко-
му музиканти вголос кажуть 
текст, написаний на обкладинці 
„Намбер ван“, – про пошуки 
„непопсової“ музичної України. 
Здається, подібні декларації 
двічі нема потреби повторювати 
– музика має казати все сама 
за себе.

Роксоляна Свято, Київ

Розкіш, яку можемо 
собі дозволити
Богдан-Ігор Антонич. Три перстені, 
Львів, Літопис, 2008, 128 с.

Цього року святкуємо 100-річчя з дня 
народження Богдана-Ігоря Антонича 
– одного з найпопулярніших україн-
ських поетів, а львівське видавництво 
„Літопис“ ще восени 2008-го видруку-
вало поетичну збірку Антонича „Три 
перстені“.

Найперше слід сказати про тих, хто 
створив цю книжку як артефакт, – ху-
дожників Романа Романишина й Андрія 
Лесіва. Хоч ідея та концепція видання 
належить Марії Зубрицькій (до слова, 
у такому форматі „Літопис“ уже видав 
„Зів’яле листя“ Івана Франка), саме 
художнє оформлення робить цю книжку 
такою принадною для читача. 

„Три перстені“ – це пожовклі аркуші, 
атласний папір, особливий шрифт (зда-
ється, такий був у прижиттєвому виданні 
другої Антоничевої збірки), стилізовані 
світлини карпатських краєвидів, вико-
нані в сепії, вигадливі орнаменти, авто-
графи поета та його фотознімки. 

Варто, звісно, сказати й про дбай-
ливе упорядкування „Трьох перстенів“, 
що його здійснив Данило Ільницький: 
майже кожен вірш дубльовано від-
битком рукописного оригіналу, часто 
з виправленнями автора. На противагу 
знеосібленим друкованим літерам, ста-
ранно виведені Антоничем рядки дають 
змогу відчути трепет поета в процесі 
творчості. Книжка також оснащена пе-
редмовою Миколи Ільницького, автора 
першої монографії про Богдана-Ігоря. 
Не переобтяжена докладним літера-
турознавчим аналізом, вона стане 
добрим путівником у світ „Трьох персте-
нів“ як для шанувальників Антонича, так 
і для тих, хто щойно відкриватиме цього 
автора для себе.

„Три перстені“ – це, мабуть, найанто-
ничівська з усіх збірок Антонича. Звідси 
походять чи не всі автохарактеристики 
поета: „поет весняного похмілля“, „вес-
ни розспіваної князь“... Звідси – розбу-
дований міфосвіт, про який писало ба-

гато дослідників. Звідси – ключі до про-
читання „Зеленої євангелії“ та „Книги 
Лева“. Можна також сказати, що „Три 
перстені“ породили інерцію сприйняття 
Антонича як співця поганського світо-
відчуття, захопленого лемка, зануре-
ного в „прапервісний природи морок“. 
Однак саме в цій книжці молодий поет 
знайшов свій неповторний стиль, який 
він потім трансформуватиме і з яким 
полемізуватиме. 

Молодий хлопець, який приїхав до 
Львова з глибокої провінції (не тільки 
географічної, а й мовної), будь-що хо-
тів заявити про себе на повний голос, 
прагнув показати все, на що здатен. 
Такою видається авторська інтенція 
першої Антоничевої книжки „Приві-
тання життя“. Тут він багато в чому не-
самостійний: у віршах ще легко можна 
розпізнати літературні впливи й наслі-
дування, збірці бракує єдності стилю 
й світогляду. Та попри всі застережен-
ня, молодого поета приязно зустріли як 
читачі, так і критики. 

Після „Привітання життя“ літера-
турний шлях Антонича міг скластися 
по-різному: знаємо про його шукання 
себе, своєї поетичної мови за – так і не 
виданою за життя – збіркою „Велика 
гармонія“. Але поет обрав іншу доро-
гу, створивши за короткий час цілком 
відмінну книгу віршів. Завдяки „Трьом 
перстеням“ Богдан-Ігор Антонич увій-
шов до історії української літератури. 
Чи не найпростіші для розуміння, поезії 
з цієї напрочуд цілісної збірки водночас 
приховують чимало інтерпретаційних 
пасток. У них, на жаль, потрапляють не 
лише недосвідчені читачі, а й літерату-
рознавці. Можна сказати, що міф (про) 
Антонича корениться в „Трьох персте-
нях“. І як багато міфів, він іноді тяжіє до 
стереотипізації.

Наталя Якубчак, Київ

Збочено й інтимно

Олександр Гаврош. Коньяк 
з дощем, Київ, Факт, 2009, 164 с.

Після того, як в „укрсучліті“ з’явили-
ся імена письменників-закарпатців, 
всі були напрочуд здивовані їхніми 
розбещено-еротичними „штуками“. 
Саме тоді зі збірки „Фалічні знаки“ по-
чався поет Олександр Гаврош, який, 
щоправда, більш відомий читацькому 
загалу своїми драмами і дитячою пові-
стю про розбійника Пинті. А проте по-
чинався він саме зі „скрипучого ліжка 
сусідки: Раз-два-три-чотири…“

* * ********
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Коли ж на літературних полицях 
у 80-х-90-х з’явилися перші відверті 
сповіді про змагання в ліжку і „фало-
су струмінь“ – і читач, і автор раділи 
з чуттєвої відкритості „тіла“ тексту. 
Однак тут не можна не згадати, що 
перші еротичні вірші беруть витоки 
навіть не відтоді, а ще з українського 
фольклору – так званих сороміцьких 
віршів і пісень – „Чи я ж тобі не каза-
ла, чи не говорила: не ходи ж ти без 
штанів, бо зроблю Гаврила“.

І тепер от, утамувавши „сексуаль-
ну“ спрагу, читач уже почав відрізня-
ти штучно мальовану порнографію 
і тонку еротику, але… Але порногра-
фічні речі, за якими часто ховається 
НЕталант, не перестали виходити 
друком. І тому доволі цікаво, яка 
ж еротика у теперішнього Гавроша.

Під обкладинкою із зображеною 
жінкою з оголеними плечима і за-
цікавленим нею чоловіком, шість 
циклів („Фалічні знаки“, „Тіло лучни-
ці“, „Ліжко надії“, „Міста і кав’ярні“, 
„Легка хвороба серця“ й „Покрайні 
записи“) і п’єса-притча на одну сце-
ну „Вони йдуть“. Перші три – „тілес-
на карта“ жінки-сонця, жінки-дитини, 
жінки-повії, жінки-мишки і жінки-
жабки, лучниці з „націленими в небо 
вістрями грудей“ і чужої дружини.

Сіра мишка, сіра мишка
На плечі моїм принишкла…
І тією мапою доріжками з роди-

мок, груденяток і вигнутих ліній спини 
прогулюється, втягуючи „ніздрями“ 
слів „і смак, і запах, і дотик, і по-
дих… і сльози, і усміх – у кутику уст“ 
ліричний герой. Трохи „злягань“ із 
гострою метафорою, як „лезо твого 
язичка“, і романтичною, як „метелик 
розкрилених уст“, із самоіронічним 
порівнянням себе „голомозого“ 
з динею, „розбещеним“ рефреном 
– „ой, зроби мені, мила“ – і пісенним 
мотивом оди „піднятим ніжкам“… Ді-
алоги, занурені в своє єство, моно-
логи, звернені до її тіла, побудовані 
за градацією почуттів і деградацією 
побудови строфи. Із кожним новим 
рядком – усе менше слів, і в кінці чи 

не кожної поезії Гавроша – яскрава 
крапка, як крик збудженого „Я“: 
„…Аж серце КРИВАВИТЬ“.

Останні три цикли – то вже іроніч-
ні змагання ЇЇ і Його, „літні джази“ си-
вого коханця, барокова образність 
і екзотичні церкви, жінки і молитви. 
Ці вірші вже ширші за розмахом 
– тут і мотив козацтва, і харалужні 
мечі, і пісенний зачин: „Ой сиділи 
мужі, / Пили мед без межі…“), і об-
раз Поета, і філософське розуміння 
сенсу буття: „Бабко, а куди вони 
йдуть? / Вони знають…“.

І назвав я її зранку
Вже не мишкою:
   – Жабкою…
Так, кожна „сіроока мишка“ під 

„розбещеним“ пером поета перетво-
рюється на „сіро-буро-зелену“ жабку. 
І іноді від тієї еротичної відкритості 
стає збочено, а іншого разу – інтим-
но: „Не забувається тільки родимка / 
на твоїм / груденятку“. Одне не дає 
спокою: чому у такому вирі тілесного 
екстазу, така прохолодно-міцна на-
зва – „коньяк з дощем“. І щоб дізна-
тися, пригубіть того коньяку.

Ольга Мамона, Київ

Прозовий карнавал 
Віри Вовк

Віра Вовк. Маскарада, Київ, Факт, 
2008

У київському видавництві „Факт“ 
нещодавно вийшла книжка малої 
прози „Маскарада“ Віри Вовк, однієї 
з найпомітніших письменниць укра-
їнської еміграції, яка багато років 
живе у Бразилії, пише прозу і вірші та 
перекладає.

„Маскарада“ дуже відповідає своїй 
обкладинці, на якій густими розмив-
частими мазками зображено двох 
жінок, явно учасниць карнавалу. Сим-
волічна замаскованість, енергійність 
і яскравість та оригінальне поєднання 
українського й латиноамерикансько-
го колориту – неодмінні складники 
кожної новелки Віри Вовк. Власне, 
новели „Маскаради“ можна поді-
лити на декілька типів. Перший з них 
найбільш асюжетний, медитативний 
і символічний, це тексти на зразок 
„Мереживниці“, у яких переважно 
немає чіткого сюжету, натомість 
дія відбувається в описах предметів 
і станів, у можливих багатозначних 
трактуваннях написаного. Другий тип 

– умовно автобіографічний – найви-
разніше втілено в циклі „Коляда на 
щедрий вечір“. Звісно, не йдеться про 
якусь буквальну чи взагалі серйозну 
відповідність написаного з життям 
авторки, справа в тоні оповіді, в тому, 
що ці твори читаються як посилання 
авторки на власне життя. І по-набо-
ковському „доброго“ читача, мабуть, 
не надто повинно цікавити те, наскіль-
ки такі посилання точні. Найчастіше 
це історії чужинців, приїжджих, котрі 
незмінно мусять дитиніти, бо постійно 
„внюхуються“ в чужу, нову для них 
землю.

І третій тип, здається, найвдалі-
ший, найбільш органічний для Віри 
Вовк. Це „карнавальні“ твори, в яких 
особливо гостро відчувається суто 
бразильський присмак письма, 
а українська сентиментальність орга-
нічно накладається на „латиносівську“ 
жорстку й чутливу притчевість. Напри-
клад, „Весільне плаття“, новела про 
те, як дівчина Люана, щойно вийшов-
ши заміж, захотіла піти на карнавал 
у весільній сукні. Чоловік відмовляє її, 
та вона не слухає, під час карнавалу 
її „викрадає“ й спокушає хазяїн фірми, 
де вони працюють, на ранок Люана 
вертається додому, і її вбиває чоло-
вік. В усіх цих новелах відбувається 
переважно вдале балансування між 
пристрастю, літературністю, трохи 
„конструктивістською“ діаспорною 
мовою, танцювальною й музичною 
пластикою, поетичними вкраплен-
нями й афористичним театральним 
жестом.

Варто відзначити окремий гостро-
сюжетний твір – передмову самої 
Віри Вовк, де вона розповідає про 
своє життя. Дитинство в Карпатах і на 
Прикарпатті, виїзд до Німеччини, по-
рятунок від Дрезденського бомбар-
дування, виїзд до Бразилії, мандрівки, 
бурхлива літературна діяльність – усі 
ці надзвичайні пригоди української 
жінки у ХХ столітті можна і варто по-
читати в „Біографічній мозаїці Віри 
Вовк“.

Олег Коцарев, Харків
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ПроЯвлення Слова

Тамара Гундорова. 
ПроЯвлення Слова. Дискурсія 
раннього українського Модернізму, 
Видання друге, перероблене та 
доповнене, Київ, Критика, 2009.

Нове, доповнене та перероблене 
видання монографії Тамари Гундорової 
„ПроЯвлення Слова“ – книжки, знакової 
для українського літературознавства 
середини 1990-х років, –нагадує про 
досвід раннього модернізму початку 
ХХ століття. Передчуття духу постмодер-
ну в середині 1990-х дало змогу в пер-
шому варіанті монографії розглядати 
злами та переходи нової свідомості по-
чатку ХХ століття в українській літературі 
як варіант справдженого модерну. Із 
перспективи після-постмодерної ново-
го змісту набувають авторчині тези про 
трансмодерність українського модерно-
го проекту, про існування інших модер-
нізмів, а також про явище модернізму як 
естетичного гнозису.

У пропонованому дослідженні кон-
цепція модернізму знайома читачам 
із першого видання монографії, що 
побачила світ 1997 року. Вона побудо-
вана на зовсім інакших принципах, аніж 
творення модерністського канону. Це 
деконструювання самої модерністської 
свідомості, того, як вона складається 
і розгортається в українській літературі 
на зламі ХІХ і ХХ століть, тобто в часи 
особливих зсувів у способах мислен-
ня, образності, типах висловлювання, 
а також дискурсивних моделях, за до-
помогою яких і в яких така свідомість 
оформлюється.

Авторку цікавить не ряд імен, які мож-
на вписати в канон, а вузли сполучень 
і переходів між новим і старим мислен-
ням; модерністський естетизм як критика 
культури, культурософія як спроба ство-
рити нову гностичну концепцію, а мо-
дерністський дискурс як онтологія, утопія 
і риторика нової словесної творчості.

-кри-

Звичайна вдала 
перша дитина
Спокій у душі / Pokoj v duši
реж. Владо Балко
Словаччина / 2009 / 97 хвилин

Мабуть, кожного документаліста після певного часу починають 
свербіти руки, аби зняти ігровий фільм. Кільком талановитим це вдало-
ся (В. Хітілова, У. Зайдль, С. Дворцевой, Дж. Падліха та ін.), і в більшості 
випадків такий професійний стрибок можна оцінити як фатальний успіх 
режисера.

„Спокій у душі“ – перше ігрове „дитя“ Влада Балка (1965), словаць-
кого документаліста, який до цього знімав публіцистичні, розважальні 
програми, телевізійні серіали та короткі документальні стрічки.

Повернутися після п’яти років у рідне село, до дружини та свого 
малого сина (згодом виявиться, що він не дуже й ваш) – справа щодо 
емоцій не проста. Тим більше, якщо ви повертаєтесь додому з в’язниці, 
де сиділи за крадіжку дерева. Головний герой Тоно (Аттіла Мокош) це 
усвідомлює ще інтенсивніше, бо не здатен погладити сина, майже нічо-
го не відчуває до дружини (Гелена Крайчіова) та ще й усвідомлює, що 
в селі приховати чи пробачити історію людини неможливо. Морально 
Тона намагаються підтримати друзі дитинства – князь Марек (Ян Вон-
драчек) та підприємець Петер (Роберт Вечкевич). Без успіху. Приходить 
і пропозиція-спокуса від товариша продовжувати в „старому бізнесі“, 
від якої Тоно відмовляється. Важко йому починати новий шлях серед 
розкритих таємниць. Зрада з боку найближчого товариша та дружини 
змушують його замислитися: що далі? Бути мужчиною і завоювати на-

решті „спокій у душі“, або бути мужчиною і не пробувати більше увійти 
туди, де для тебе вже немає місця?

Порівняно з рештою сучасних словацьких фільмів, „Спокій у душі“ 
простий і щирий. Тобто без будь-якого намагання режисера насильно 
вразити глядача. Проста історія простих людей… але з далеко непро-
стими діалогами. У фільмі Балка ви більше вірите повним емоцій об-
личчям акторів, аніж розмовам героїв. Бо, наприклад, справді важко 
уявити собі селянина, який би в розмові з товаришами вживав латин-
ську назву своєї хвороби сім’яників – і не допоможе цьому прикрому 
факту навіть безліч матюків, якими герої користуються. „Спокій в душі“ 
– звичайний вдалий фільм. На жаль, пам’ятати його будемо лише доти, 
доки не побачимо кращий. Або, принаймні, такою ж мірою вдалий.

Івана Ґрешлик, Прага

фільм
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Тема: 
розруха

9|2009  
ціна 30 Kč

Те, що в головах наших 
формальних і реальних 
можновладців панує 
цілковита „розруха“, – 
це незаперечний 
медичний факт. Тому 
я слідом за булгаковським 
героєм теж сміюся, 
коли чую щось про такі 
абстрактні в умовах 
України поняття, як 
„індекс антикризової 
ефективності“.

Олександр Бойченко




