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Приклади останніх 
протестів у світі не 
залишають сумнівів: 
раніше чи пізніше хвиля 
протестів охопить Україну. 
Це тут влада абсолютно 
не чує голосу суспільства 
і нехтує демократією. 
Існує величезне соціальне 
розшарування, а багато 
молодих людей знаходяться 
у безвихідній ситуації, 
яка схожа на становище 
їх ровесників у країнах 
Західної Європи, Північної 
Африки чи Латинської 
Америки.
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Українці видають цілком 
європейські реакції на 
економічну кризу. А на політичні 
кризи вони реагують навіть більш 
врівноважено. 
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функціонування ключових 
соціально-політичних акторів 
Інтернет-простору вже давно 
балансує на межі анархії. 
Високий ступінь анонімності та 
слабкий стан підконтрольності 
„доповнюється“ невисоким 
рівнем політичної культури.
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Цей рік сповнений бурхливими подіями. 
„Арабська весна“ почалася від протестів 
у Тунісі в грудні 2010 року і швидко охопила 
інші країни Близького Сходу. В Лівії, в ході 
запеклих боїв повстанці подолали режим 
Муаммара Каддафі. Неспокійно в Сирії, 
де влада вивела танки проти бунтівних 
громадян. Соціально-економічні протести 
охопили Ізраїль. В Іспанії та Греції тисячі 
людей, незадоволені матеріальною 
ситуацією, вийшли на вулиці. Особливо 
занепокоєне молоде покоління Європи 
– майбутнє видається йому цілком непевним. 
За даними досліджень, виразне зростання 
безробіття серед молоді – тенденція 
багатьох країн Європи. Особливо 
резонансними стали протести в Лондоні 
– там молодь вдалася до вуличних 
розбоїв, що увінчалися пожежами та 
пограбуваннями.

На цьому тлі країни Центрально-Східної 
Європи здаються спокійними. Однак 
цей спокій відносний – хто знає, чого 
очікувати від наслідків кризи в ЄС? Важко 
передбачити, чи вдасться вирішити ситуацію 
з грецькими боргами, і що станеться у 
разі банкрутства країни? Греки тим часом 
протистоять „політиці затягування паска“ 
– найпопулярнішим гаслом проти нового 
фіскального тиску є „Не сплачую!“. Так чи 
інакше, проблеми Греції викличуть зміни 
в усьому ЄС.

В Україні, як підкреслює відомий 
соціолог Євген Головаха, справжній рівень 
протестних настроїв значно нижчий від 
декларованого. Однак окремі соціальні 
групи готові відстоювати власні інтереси 
в радикальний спосіб. Протест ветеранів 
війни в Афганістані та ліквідаторів аварії 
в Чорнобилі мало не завершився взяттям 
Верховної Ради. Не припиняються акції 
українських студентів.

На думку колишнього міністра економіки 
Польщі Ґжеґожа Колодки, ми зіткнулися зі 
справжньою кризою неолібералізму в світі. 
Через десять років, як зазначає Колодко, 
світ виглядатиме зовсім інакше. Що ж, час 
покаже!

www.ukrzurnal.eu

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

Росії важливо втримати вже здобуті 
позиції в європейському напрямку 
– розгалужену мережу транзитних 
потоків та об’єми продажу газу. 

Попри всю серйозність ставлення 
до того, що роблю – і в літературі, 
і в кіно, – я намагаюся не відганяти 
від себе почуття гумору. Якщо 
йдеться про якісь ієрархічні стовп-
ці, то я волію це, принаймні свою 
особу, серйозно не розглядати.
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Ексшпигун Павел 
Мінаржік знов на 
крок ближче в‘язниці

Мабуть найвідоміший з агентів 
і шпіонів держбезпеки колишньої 
комуністичної Чехословаччини, 
підполковник Павел Мінаржік, 
в половині вересня почув від Об-
ласного суду в Брно вирок: п“ять 
років позбавлення свободи. 

Ексшпигуна, який в роках 1969-
1976 працював в чехословацькій 
редакціі Радіо Вільна Європа/
Радіо Свобода у західньонімецько-
му Мюнхені суд не наказав за сотні 
його секретних доносів, ані за те, 
що він пропонував свому началь-
ству в Празі зірвати американську 
радіостанцію потужною взривчат-
кою – цим займались в минулому 
інші суди, з нульовим результатом. 
Мінаржіка, випускника київського 
державного університету, в цьо-
му випадку „переслідує“ епізода 
з року 1996, пов’язана з його при-
ватним бізнесом, і з Україною.

На думку прокуратури, з якою 
погодився суд у Брно, бізнесмен 
Мінаржік 15 років тому спробував 
незаконно заробити на чеській 
страховій компанії майже два 
мільйони доларів: грузова маши-
на, яка везла партнеру Мінаржіка 
в Україну вантаж дорогих оптичних 
волокон, 15-го травня 1996 в Украї-
ні загорілась і згоріла разом 
з вантажем. Страхова компанія ви-
платила бізнесмену відшкодування 
поняд 300.000 доларів, але бідьше 
платити відмовилась. Згодом роз-
слідування, нове свідоцтво водія 
злонещасної вантажівки та свідків 
зі Словаччини та України розкри-
ли іншу картину: вантаж оптичних 
волокон мав ціну лише 100.000 до-
ларів а машина не загорілась сама 
від себе, але її зумисно підпалили. 
Мінаржік в мунулому по цій справі 
вже відсидів десять місяців, тож 
повертатись за ґрати не має най-
меншого бажання. Останнє слово 
буде мати апеляційний суд.

Мультикультуралізм 
себе не виправдав, 
вважає словацький 
міністр

Словаччина хоче привабити до 
себе кваліфікованих працівників 
з-за кордону ЄС, бо відчуває дефі-
цит такого роду робочої сили, але 
водночас Братислава від інозем-
ців очікує їхньої „повної інтеграції 
в словацьке суспільство“. З такою 
заявою виступив міністр внутріш-
ніх справ Словаччини Данієль 
Липшиц. Міністр, заступник голо-
ви словацького консервативного 
Хрис тиянсько-демократичного 
руху, так прокоментував урядом 
ухвалений документ „Міграційна 
політика Словаччини до року 
2020“.

„Мультикультуралізм себе не 
виправдав. Умовою міграції мусить 
бути повна інтеграція та акцепту-
вання культури та традицій Сло-
ваччини. Ми привітаємо легальних 
мігрантів, але заради них не бу-
демо міняти наші звичаї, ані наші 
цінності, ані традиції. Очікуємо, що 
мігранти це акцептують,“ підкрес-
лив Липшиц і додав, що ті „гості“, 
хто на це не підуть, будуть змушені 
Словаччину покинути.

Словацький силовик боїться, аби 
Словаччина не повторила помилок 
тих західньоєвропейських країн, 
де виникли проблеми з неінте-
грованими нащадками імігрантів. 
Водночас політик нагадав, що і без 
нових замкнених громад іноземців 
Словаччині вистачає „своїх“ про-
блем в сотнях циганських селищ. 

Голосуй, кому кажу!
Президент Польщі Броніслав Ко-

моровський закликав поляків взяти 
активну участь у виборах. Про це 
йдеться у спеціальному листі-звер-
ненні глави держави. Канцелярія 
президента звертає увагу, що Бро-
ніслав Коморовський не закликає 
голосувати за ту чи іншу партію, а 
„просто звертається до всіх з про-
ханням проголосувати“. 

Парламентські вибори в Польщі 
відбудуться 9 жовтня. Аналітики 
очікують, що цього разу макси-
мальна явка буде на рівні 45 %. 
У 2007 році під час виборів до 
Сейму явка поляків склала трохи 
більше, ніж 53 % громадян, які ма-
ють право голосу. 

Низька явка – на руку головному 
опонентові правлячої „Громадян-
ської платформи“ (з якої виводиться 
Коморовський) – партії Ярослава 
Качинського „Право і справед-
ливість“. Через свою специфіку, 
електорат Качинського (мешканці 
малих сіл і містечок, віруючі люди, 
навчені за часів комуністичного 
режиму завжди голосувати) завжди 
голосує: натомість „Платформа“ 
протягом усього свого існування 
боролася не скільки за електорат, 
скільки за явку – мешканців вели-
ких міст треба неабияк заохотити, 
щоб у неділю відволіктися від від-
починку.

Серія актів 
вандалізму 
з неонацистським 
підґрунтям у Польщі 

Кінець серпня та вересень – це 
час проявлення активності людей 
з неонацистськими поглядами 
в Польщі. Епіцентром випадків 
стало Підляське воєводство на 
сході країни. Так, у місці ком-
пактного проживання литовців 
було заштриховано всі литовські 
написи на двомовних назвах на-
селених пунктів, до кількох із них 
домальовано свастику. Відтак 
у Білостоці підпалено двері поль-
сько-пакистанського подружжя, 
а через кілька днів спаплюжено 
мечеть. Після цього у містечку Єд-
вабне – місці трагедії 1941 року, 
коли поляки спалили майже все 
тамтешнє єврейське населення 
– на пам’ятнику загиблим з’явився 
напис: „Бо були легкозаймисті“ 
з нацистською символікою. 

У середині вересня постраждав 
також пам’ятник вбитим під час 
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Варшавської битви 1920 року сол-
датам Червоної армії в містечку 
Оссув: невідомі, вкотре за останні 
два роки, написали на ньому: „Сла-
ва героям, які їх убили“. За деякими 
повідомленнями, у цей же час по-
чала з’являтися нова інформація на 
польськомовній версії забороненої 
веб-сторінки організації неонацис-
тів „Blood and Honor“. 

Реакція центральної влади на-
ступила щойно після серії голосних 
заяв міжнародних єврейських ор-
ганізацій – попри те, що пам’ятник 
у Єдвабному був збезчещений 
приблизно через місяць після по-
чатку цієї серії актів вандалізму. 
Осквернення пам’ятника засудив, 
зокрема, президент Броніслав Ко-
моровський. 

„Дітей нам 
литуанізують!“, або 
Як радянська людина 
боїться нововведень

Перше вересня – це не лише по-
чаток навчального року, а й заго-
стрення конфлікту між Варшавою 
та Вільнюсом. У цей день у поль-
ських школах Литви почався страйк 
проти нового освітнього закону 
– учителі разом з учнями та їхніми 
батьками прийшли пікетувати під 
Президентським палацом у Вільню-
сі. Польська нацменшина – яку на 
мітингу підтримали представники 
росіян і білорусів – протестує про-
ти нової редакції закону про освіту, 
згідно з якою у школах нацменшин 
державною мовою викладатиметь-
ся історія й географія Литви, а та-
кож суспільствознавство. 

Страйк у польських школах (до-
даймо, російські та білоруська 
працювали у нормальному режимі) 
припинився лише через кілька днів 
під час екстреного візиту в Литву 
прем’єр міністра Польщі Дональ-
да Туска. Унаслідок його зустрічі 
з литовським колегою Андрюсом 
Кубілюсом було вирішено ство-
рити польсько-литовську групу під 
керівництвом віце-міністрів освіти 
двох країн, що повинна була опра-
цювати рекомендації з розв’язання 
проблеми.

Через кілька тижнів група дійшла 
до висновку: названі предмети ви-
кладатимуться все ж литовською, 
але критерії оцінювання в школах 
нацменшин Литва злагодить. 
Литовська сторона назвала це 

розв’язання „здоровим компромі-
сом“, поляки заявили про „відсут-
ність поступок“ і... пішли страйку-
вати з росіянами. 

Справа, на яку майже не звер-
тається увага: це те, що литовське 
законодавство допускає до викла-
дання державною мовою лише тих 
вчителів, що мають найвищу кате-
горію знання литовської. З держав-
ною мовою в Литві представники 
нацменшин молодшого покоління 
– тобто учні – зазвичай не мають 
проблем. Натомість учителі, вихо-
вані часто в радянські часи, коли 
литовська мова була другорядною 
на державному рівні, не завжди до-
бре радять з литовською.      

Серія попереджень 
Україні від ЄС 

Європейський Союз упродовж 
вересня кількаразово попереджу-
вав Київ у справі Юлії Тимошенко. 
Зокрема, це зробила голова 
дипломатії ЄС Кетрін Ештон від 
імені всієї Спільноти та президент 
Польщі Броніслав Коморовський 
як очільник країни, що головує 
в Раді ЄС. 

Попри дискусії серед європар-
ламентарів, з Києвом не заморо-
жено переговори про парафуван-
ня угоди про асоціацію і створення 
зони вільної торгівлі. Не варто за-
бувати, що після підписання ці до-
кументи мають бути ратифіковані 
всіма парламентами країн-членів 
ЄС та Європарламентом. Якщо 
Україна до того часу не припинить 
вести політичні процеси, угода 
– швидше за все – не буде рати-
фікована.

Від жовтня різниця 
в часі між Україною 
і Центральною 
Європою становитиме 
дві години 

Депутати Верховної Ради 20 ве-
ресня скасували перехід на зимо-
вий час в Україні. Це означає, що 
різниця в часі між Польщею, Чехією 
та Словаччиною з одного боку, 
і Києвом з іншого складатиме взим-
ку не одну, а дві години. 

Цього року від переходу на зимо-
вий час відмовилися Росія і Білору-
сь. Раніше це також зробила Грузія. 
Проте більшість країн Європи збе-
рігає перехід на зимовий час і поки 
не повідомлялося про плани щодо 
його скасування.

Цікаво, що „головний“ (геогра-
фічний) час для Києва – це-таки 
зимовий, а не літній. Відмовляючись 
від зимового часу, Україна геогра-
фічно „перекочовує“ в московський 
годинниковий пояс. 

Не догляділи?
Словацьке міністерство со-

ціальних справ сумнівається про 
доцільність та ефективність 245 зі 
342 проектів скерованих на під-
тримку інтеграції циган. Від 2008 
року на цю статтю Європейський 
соціальний фонд виділив Словач-
чині 76 мільйонів євро, причому 
під сумнів поставлена доцільність 
використання 58,5 мільйонів євро. 
Гроші від ЄС виділяло поодиноким 
проектам Міністерство соціаль-
них справ, але – як виявилось 
– виконання умов проектів вже не 
перевіряло. Сучасне керівництво 
міністерства звинувачує своїх 
попередників. Колишня міністер 
В’єра Томанова звинувачення 
відкидає і наголошує на тому, що 
сучасне керівництво міністерства 
має в руках достатній ресурс меха-
нізмів, аби всі проекти перевірити.

Загреб – до Європи 
Польський прем’єр-міністр До-

нальд Туск 17 вересня передав го-
лові уряду Хорватії Ядранці Косор 
проект документа про вступ цієї 
країни до Європейського Союзу. 
Хорватія буде прийнята в ряди ЄС 
у середині 2013 року, після завер-
шення процесу ратифікації цього 
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трактату в усіх країнах Співтова-
риства і в Загребі.

Переговори про вступ Хорватії 
до ЄС тривали майже 6 років.

Країни Європейського 
Союзу не 
погоджуються 
розширяти шенген

Питання включення до зони 
Болгарії та Румунії черговий раз 
обговорювали наприкінці вересня 
в Брюсселі міністри внутрішніх 
справ 27 країн ЄС. Навіть умов-
не впущення Румунії та Болгарії 
в шенгенську зону – тобто за по-
чаткового скасування прикордон-
ного контролю в аеропортах, але 
не на наземних кордонах – зустрі-
ло опір зі сторони Нідерландів та 
Фінляндії: країни Півночі бояться 
хвилі нелегалів та ромів. Додаймо, 
митна інтеграція є однією з голо-
вних цілей створення і функціону-
вання Євроспільноти.

Єврозоно, тримайсь!  
Перед виділенням чергового 

траншу кредиту Греції – 8 млрд. єв-
ро – виявилося, що план із заоща-
джень грецького уряду та фіскаль-
на політика Афін не такі дієві, як 
хотілося б. Посилилася політична 
дискусія про можливі розв’язання 
кризи. Спершу голландський мі-
ністр фінансів запропонував, аби 
Греція вийшла з єврозони, проте 
таку можливість виключив Брюс-
сель: адже Ліссабонський договір 
не допускає ані виходу, ані видво-
рення з єврозони. Відтак німецький 

міністр економіки Філіп Ройслер 
відкрито заявив про можливість 
так званого „контрольованого“ 
банкрутства Греції. Це викликало 
спротив канцлера Німеччини Ан-
ґели Меркель: на її думку, єврозона 
повинна залишатися такою, якою 
є нині. 

Анґела Меркель та Ніколя Сар-
козі пропонують рятувати Греції за 
будь-яку ціну, адже саме французькі 
та німецькі банки кілька років тому 
виділили найбільше кредитів Афі-
нам. Банкрутство Греції призведе 
до незворотних наслідків переду-
сім на ринках Німеччині й Франції. 
У такій ситуації правлячим у Бер-
ліні й Парижі партіям важко буде 
роз’яснити власним виборцям те, 
чому так треба було боротися 
за рятування Греції. Переважна 
більшість європейських економіс-
тів упевнена: Греція – банкрут. Її 
рятування є суто політичним, а не 
економічним рішенням. 

Економісти з непокоєм спосте-
рігають також за Римом. Грецька 
ситуація – це ягідки в порівнянні 
з державним боргом Італії у більше 
ніж 100 % ВВП. Щоправда, уряд у 
Римі ввів добрий план дій: але від 
його ефективності також чимало 
залежить у єврозоні. Італійська 
економіка та ВВП країни – на відмі-
ну від грецьких – входять у десятку 
найбільших у світі. 

Червоно на біржах
У вересні на європейських біржах 

переважав червоний колір, який 
означає страти. Фондовий ринок 
Старого континенту – а особли-
во нових економік, як-от Польща 
– лякає інвесторів через непевність 
ситуації в єврозоні та недовіру 
бізнесменів до плану рятування 
американської економіки.  Так, 
23 вересня Варшавська фондова 
біржа мала найгірші за весь рік 
показники: головний індекс WIG20 
втратив понад 8 %, польський зло-
тий менше ніж за місяць впав сто-
совно євро більше ніж на 20 % .

Польський Нацбанк 
вдруге в історії провів 
валютну інтервенцію 

Національний банк Польщі 
провів другу в історії вільно кон-
вертованого злотого інтервенцію 

на валютному ринку. У результаті 
випущення на ринок валютних 
запасів 23 вересня ціна євро 
знизилася від 4,51 зл. до 4,37 зл. 
Представники Нацбанку Польщі та 
більшість економістів переконують, 
що значне ослаблення злотого, яке 
спостерігалося до того часу, є не 
стільки наслідком відтоку інозем-
ного капіталу з польського ринку, 
скільки спекуляцій. 

Нацбанк не повідомляє, яку 
саме суму іноземної валюти було 
продано. Однак відомо, що перед 
інтервенцією Нацбанку приватний 
банк BGK активно продавав євро 
та купував польські облігації.

Попередня інтервенція Нац-
банку на валютному ринку за всю 
історію вільноконвертованого зло-
того мала місце у квітні 2010 року: 
тоді Нацбанк, реагуючи на значне 
зміцнення курсу злотого, скупову-
вав іноземну валюту. 

Польща повинна 
змінити міграційну 
політику?

Відповідно до останніх даних 
„MIPEX“ (Migrant Integration Policy 
Index, Індекс політичної інтеграції 
іммігрантів), Польща з точки зору 
надання політичних і громадських 
прав іммігрантам займає передос-
таннє місце серед 31 країни: дер-
жав Європейського Союзу, Сполу-
чених Штатів, Канади, Швейцарії 
та Норвегії. Найгірша з цієї точки 
зору ситуація іммігрантів – тільки 
в Румунії. У Польщі іммігранти не 
мають права вступати в політичні 
партії, їм набагато важче створити 
неурядову організацію. З іншого 
боку, у країнах Балтії мігрантам 
з третіх країн (тобто тих, що не 
є членами ЄС) надається активне 
і пасивне виборче права на місце-
вих виборах. 

За нормами Європейського 
Союзу, у муніципальних виборах 
у країнах ЄС можуть брати участь 
усі громадяни Євроспільноти. 
Однак не завжди таке право на-
дається громадянам третіх країн, 
які постійно проживають у ЄС: не 
мають його ані мігранти в Чехії, 
ані Словаччини, ані багатьох інших 
країн Центральної Європи.
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Латвійські манії
Слабші завжди бояться сильні-

ших. Однак часом буває й навпаки: 
от боїться людина павука або якоїсь 
іншої комахи, що – у силу своїх 
розмірів – не може причинити дво-
ногому великої шкоди. Все це нази-
вається: манія.

Жодним іншим словом не можна 
охарактеризувати передвиборчих 
перегонів у Латвії, що мали місце 
цього літа і закінчилися парламент-
ськими виборами 17 вересня. Але 
на початку – короткий дайджест. 
У травні тодішній президент краї-
ни Валдіс Затлерс повернувся 
з варшавської зустрічі з Бараком 
Обамою і, виступивши суботнього 
вечора, розпустив парламент че-
рез „покривання“ Сеймом олігарха 
й корупціонера Айварса Шле-
серса. Через кілька днів – під час 
президентських виборів – Сейм (у 
Латвії він обирає голову держави) 
„віддячився“, обравши на голо-
вну державну посаду пов’язаного 
з олігархами Андріса Берзіньша. 
Відтак – референдум, під час якого 
народ підтримує рішення Затлерса 
і голосує за розпуск обраного мен-
ше року тому Сейму. Передвибор-
ча кампанія, головну риторику якої 
складає „російське питання“, і лише 
після нього – проблема зцілення 
економіки (Латвія – одна з країн, 
що найбільше постраждали після 
кризи 2008 року). Затлерс, з гас-
лами боротьби проти олігархів, 
утворює нову партію, рейтинг якої 
– як нової політичної сили на сце-
ні у світлі непопулярних реформ 
уряду – за місяць стрімко зростає. 
Вибори. Їх рішуче виграє проросій-
ська партія „Центр згоди“, наступ-
не місце займає Затлерс зі своєю 
Партією реформ, і тільки на третій 
позиції розташовується правляча 
доти „Єдність“ прем’єр-міністра 
Валдіса Домбровскіса. Покра-
щили свій результат націоналісти 
з блоку „Visu Latvijai!“–„Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK“ („Усе для Лат-
вії“–„Для батьківщини та свободи“), 
натомість з кількох партій олігархів 
лише одна увійшла до Сейму і то 
у скороченому складі. 

Перемога „росіян“ не стала не-
сподіванкою: адже рік тому „росі-
яни“ вже зайняли другу позицію на 
виборах. Тодішній фаворит – „Єд-
ність“ – утратив відсоткові пункти 

через власні реформи. Напри-
кінці 2010 року перед прем’єром 
Домбровскісом стояло непросте 
завдання: врятувати країну від 
страшенної кризи, від цілковитого 
розвалу банківської системи доти 
однієї з найуспішніших країн регі-
ону. У нього були два виходи: або 
відпустити без того переоцінений 
лат, або урізати соціальні випла-
ти. Перше спричинило б розвал 
бізнесу і банкрутство великої час-
тини фірм, адже більшість кредитів 
підприємці брали в євро, друге 
призвело б до незадоволення 

найбільш активного електорату 
– незахищених соціальних груп. 
Домбровскіс поставив на останнє: 
як наслідок, після введення реформ 
уряду „Єдності“ Латвія досягла еко-
номічного зростання на 23 % у по-
рівнянні з кризовим роком. До того 
ж, якби Домбровскіс „відпустив“ 
курс лата, Рига могла би попро-
щатися із введенням євро у 2014 
році – однією зі стратегічних цілей 
уряду. Стимуляція економічного 
зростання до кінця каденції заспо-
коїла б малозабезпечені соціальні 
групи, які знову проголосували 
би за „Єдність“ – розмірковували 
партійні керівники. Проте вони не 

могли передбачити одного: до-
строкових виборів. 

Затлерс, утворивши свою пар-
тію, „відцапав“ значний шматок 
електорату „Єдності“ – адже 
обидві сили мали однакових по-
тенційних виборців. Пікантний 
момент: у попередньому Сеймі 
в коаліції з „Єдністю“ була партія 
олігархів, з якими так боровся За-
тлерс і через яких парламент було 
розпущено. 

Нині відомо, що коаліційним 
ядром буде Партія реформ та 
„Єдність“, але їм бракує кількох 
голосів для формування коаліції. 
Коли верстається теперішній но-
мер, ще йдуть бурхливі переговори 
між фракціями. Можливо, що ці дві 
партії підуть на співпрацю з наці-
оналістами – але тоді у Латвії по-
силиться маніакальна й часто без-
підставна боротьба з росіянізмом 
у країні, де титульна нація, до речі, 
складає всього 56 % населення. Не 
виключено, що до коаліції можуть 
увійти й у більшості помірковані 
„росіяни“: але тоді плакали всі 
економічні досягнення „Єдності“: 
„Центр згоди“ категорично проти 
введення євро у 2014 році та за під-
вищення „соціалки“. 

Отож, дилеми латвійським пар-
ламентарям найближчої каденції 
забезпечені. У зв’язку з латвій-
ськими подіями колеги-публіцисти 
найбільше говорили про прихід 
„росіян“ до влади. Мене все ж не-
покоїть інше. Головні обличчя Сей-
му не змінилися, перелік політичних 
сил – також. За винятком того, що 
більше 20 % місць зайняла партія 
Затлерса. Отже, чого хотів досягти 
екс-президент, розпускаючи під 
приводом боротьби з олігархами 
парламент країни, деякі регіони 
якої фактично цими ж олігархами 
й управляються? Як колишній ша-
нований інтелектуал – увійти в іс-
торію з позитивними епітетами? Чи 
все ж продовжити собі політичного 
віку? Слабкі бояться сильніших. 
А може навпаки?

Ігор Ісаєв, редактор 
Польського радіо, Варшава
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в д о м а  н а  ч у ж и н і

Транскордонне співробітництво, 
європейська інтеграція, парт-
нерство – це ключові слова, які 
зазвичай з’являються у дискусіях 
про Україну чи польсько-українські 
відносини. Проте, з перспективи 
пересічного громадянина всі ці 
справи втрачають значення перед 
банальною реальністю.

Я відвідую Україну вже добрих 
кільканадцять років. Іноді службо-
во, іноді туристично. Знав та знаю 
чимало українців, яких вважаю ду-
же відкритими і дуже пристойними, 
на додаток – близькими культурно 
нам, полякам. Тим не менше, після 
кожного повернення з України 
відчуваю якесь незрозуміле зане-
покоєння. Якесь шизофренічне від-
чуття, що існують дві України. При-
чому взагалі не йдеться про зміст 
роздумів Рябчука про українську 
ідентичність. Йдеться про те, що всі 
наукові розваги і розмови політиків 
– це Україна віртуальна, яка не має 
нічого спільного з Україною реаль-
ною, яку можна особисто відчути. 
Бо сьогоднішня Україна – це країна 
абсурду, яку без побоювань можна 
зарахувати до країн, що розви-
ваються. З усіх кутів зору: якості 
політичного життя, норм правової 
держави, рівня життя пересічного 
громадянина, дотримання прав 
людини та основних свобод, про-
зорості економічного життя. Ще 
до політкоректності це називали: 
„третій світ“.

Ordnung
Україна занапастила дві декади 

свого розвитку. І цього не міняють 
ані ультрасучасні стадіони, зведені 
до ЄВРО–2012, ані табуни машин 
класу люкс, що кружляють велики-
ми містами. Під цими мішурою та 
глазур’ю (це також характерне для 
„країн, що розвиваються“) криється 
глибока цивілізаційна прірва. Тим 
самим, перетинаючи Буг, ми пере-
тинаємо, на жаль, межу між різними 
цивілізаціями.

Як завжди, диявол приховується 
у дрібницях. Так, наприклад, в од-
ному з українських університетів, 
на конференції, присвяченій атом-
ній енергетиці, один із професорів 
перервав гарячу та непродуктивну 

дискусію, холодно зауваживши, 
що чудово, що Україна має чотири 
атомні електростанції, які покрива-
ють майже половину українських 
потреб в електриці, але чому 
ж тоді, маючи настільки сприятливу 
структуру видобутку енергії, навіть 
у „зонах“ навколо електростанцій, 
де ціни на електрику досить сим-
волічні, українські міста, містечка 
та села, не кажучи про дороги, 
оповиті цілковитою темрявою після 
заходу сонця? А чому у Польщі, яка 
бореться з дефіцитом електро-
енергії, що посилюється, міста, 
дороги, а нерідко і села, рясно 
освітлені?

На службі
Міліція в Україні – специфічна ін-

ституція. А з цією інституцією укра-
їнської держави найчастіше мають 
справу закордонні прибульці. 
Пропущу українську митну службу, 
оскільки на польсько-українському 
кордоні, по обох її боках, митники 
– це рід злочинної квазіорганізації, 
тим більш грізної, оскільки за нею 
стоїть авторитет та потужність дер-
жави. Специфіку української міліції 
свого часу добре змальовувало 
скорочення ДАІ. Назва змінила-
ся, звичаї – ні. Кожен іноземець 
в Україні повинен мати враження, 
що головне завдання міліції – по-
лювання на простаків (іноземців) 
та витягання з них хабарів. Під 
будь-яким приводом, або й без.  

ЄС в Україну, 
але чи Україна в ЄС?
Іноземець, відвідуючи Україну, 

зіткнеться з її абсурдами, але 
головним чином помітить видимі 
симптоми хвороби країни. Рак, 
який з’їдає Україну, дотягується 
до кожної галузі життя. Корупція, 
криміналізація, суспільна апатія 
і хаос ідуть поруч, як вершники 
Апокаліпсису. Найродючіші землі 
у світі. І що з цього? Росія, можли-
во, не демократична і не правова, 
але якийсь порядок є: відомо, кому 
треба дати, щоб було вирішене. 
В Україні, попри більшу демо-
кратію, давати треба усім наліво 
і направо, проте це абсолютно не 
гарантує вирішення будь-чого.

Чи виповзе Україна з третього 

світу і пристосується більш-менш 
до того, що вимагає від своїх членів 
Євросоюз? Академічна дискусія, 
далека від „звичайного життя“. 
Адже Україна не буде в ЄС ще 
дуже довго. Чи Польща або Угор-
щина, не кажучи вже навіть про 
Болгарію та Румунію, були готові 
прилучитися до „старого ЄС“? 
Ні! Але країни, які прийняті до ЄС 
останніми роками, мали величезну 
перевагу над Україною – довгу 
традицію власної державності 
(а слідом за цим – інституційної 
пам’яті та механізми обміну еліт, 
навіть якщо ті механізми були де-
формовані в період комуністичних 
урядів), а також щастя ніколи не бу-
ти однією з радянських республік. 
„Старий ЄС“ і так має низку сумні-
вів щодо поширення Євросоюзу на 
схід. А у випадку України ці сумніви 
дуже поважні. Її поруйнував Радян-
ський Союз, а протягом двадцяти 
років нею правлять середовища, 
які мислять головним чином у ка-
тегоріях власних інтересів, а не 
державних. Потрібні покоління, 
щоб це змінилося. За умови, що 
Україна захоче змінитися. Адже 
для багатьох людей в Україні 
обов’язковість пристосування до 
вимог ЄС – правових, економічних, 
моральних, зрештою, означатиме 
занепад їх імперій, які спираються 
на тривало та важко сконструйо-
ваних мережах напівофіційних та 
напівлегальних зв’язків.

Через рік до України приїде, як 
ніколи раніше, багато громадян 
ЄС. Вони звикли до теплої води 
у готелях, до того, що поліцейський 
допомагає знайти дорогу, а не на-
магається обікрасти, до того, що 
таксист рідко прагне чотирикрат-
ної ставки за маршрут. 

Країна, яка близька мені, як жод-
на інша (окрім моєї власної), в якій 
живе стільки людей, яких я люблю 
і поважаю, марніє на очах. І ніщо 
не вказує на те, що повинно щось 
змінитися. А західні європейці після 
візиту до України наступного року 
подумають одне – що ця країна на-
певно не належить до Європи.

 Якуб Ольховскі, Люблін

Дуже недалека 
екзотична (У)країна
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Роми можуть змінити карту 
Центральної Європи

Якось ми зустрілися в одній бра-
тиславській кав’ярні з моїм давнім 
приятелем, колишнім журналістом, 
який зараз працює високопостав-
леним словацьким дипломатом. 
Себто з людиною, яка має суттєвий 
вплив на словацьку закордонну 
політику.

Десь між яєчнею і кавою ми діс-
талися до проблеми, яка обгово-
рюється менше ніж варто було б. 
Це – виразне зростання чисель-
ності ромського населення у всіх 
країнах Центральної Європи – від 
Румунії, Угорщини і Словаччини до 
Чеської Республіки. Лише у Польщі, 
відгородженої Карпатською дугою, 
цигани є екзотичною проблемою 
з іншого світу, принаймні поки що.

Ромське населення у всіх країнах 
– це швидке демографічне зрос-
тання найбільш слабкої в соціаль-
ному плані і найменш розвинутої 
в економічній та освітній сферах 
частини суспільства. Тоді як чисель-
ність „білих“ чехів, словаків, угор-
ців чи румунів зменшується (або 
зростає) дуже повільними темпами, 
циган, що живуть у багатолюдних 
родинах, стає дедалі більше. Вже 
сьогодні можна говорити про 4–5 
мільйонів ромів в одній лише Цен-
тральній Європі.

Під час братиславського сні-
данку ми з моїм приятелем дійшли 
згоди, що впродовж незначного 
проміжку часу, ще за наших життів, 
це може стати великою геополітич-
ною проблемою нашої частини Єв-
ропи. „Я бачив карти, що ілюстру-
вали тридцятирічні прогнози, і на 
них тягнулося пасмо з переважно 
ромським населенням повз Карпа-
ти з Румунії через Угорщину на схід 
Словаччини“, – сказав мій друг.

Зрештою, Словаччина вже має 
досвід із селами, де роми з гетто на 
окраїнах переголосували „білих“ 
і тепер управляють цілим селищем. 
А перелякані словаки посилають 
заяви до Міністерства внутрішніх 
справ, щоб те допомогло позбути-
ся залежності від ромської влади, 
розділивши населений пункт. Зва-
жаючи на чисельність циган, яких 
у Словаччині, за різними оцінками, 
проживає близько половини міль-
йона (тобто майже 10 % населен-

ня), взагалі дивно, що територією 
від Попрада до Кошиць не управ-
ляють словацькі роми, подібно як 
словацькі мадяри це роблять на 
півдні Словаччини.

Це пояснюється іншим факто-
ром, який суттєво ускладнює не 
лише роботу зі статистичними да-
ними чи соціальними програмами, 
але й з прогнозами імовірного роз-
витку в майбутньому. Роми, при-
наймні офіційно, під час перепису 
населення, а також у відділах ре-
єстрації актів цивільного стану, не 
зголошуються до свого етнічного 

походження. До цього їх спонукає, 
з-поміж інших причин, також досвід 
Другої світової війни, коли разом із 
широко висвітлюваним у сучасних 
ЗМІ Голокостом євреїв відбувався 
і голокост циган. Народи, що були 
окуповані німцями, або співпра-
цювали з ними, в голокості циган 
брали участь навіть охочіше. Тоді 
як антисемітизм був притаманний 
переважно нацистській ідеології, 
расистський погляд на ромів поді-
ляли з гітлерівською Німеччиною 
багато інших народів, включно зі, 
скажімо, чехами. В Чехії, у Словач-
чині та в інших країнах будувалися 
концентраційні табори для циган, 
у Чехії – ще до нацистської оку-
пації.

Другою причиною того, що роми 
офіційно не зголошуються до свого 
етнічного походження, є переко-
нання, що як представники націо-
нальної більшості вони створюють 
своїм дітям кращі стартові умови 
в житті. А третьою – те, що часто 

менш розвинуті в соціальному та 
освітньому плані цигани такими 
речами, як національність чи на-
ціональна приналежність, взагалі 
не переймаються.

І хоча статистика намагається 
переконати нас в іншому, пробле-
ма з ромською частиною населен-
ня й надалі загострюється. Поки 
що питання лежить переважно 
в соціальній площині надзвичайно 
бідної частини населення, проте 
воно може перетворитись у про-
блему етнічного та національного 
характеру. Несприятлива еконо-
мічна ситуація і загальна відста-
лість циганських спільнот є тягарем 
для державних бюджетів, але, 
з іншого боку, стримує можливість 
національної емансипації ромів. 
Емансипації, яка не принесе нічого 
доброго для країн, яких це може 
стосуватися. Шеф націоналістич-
ної Словацької національної партії 
Як Слота підлив масла у вогонь, 
коли кілька днів тому домагався 
створення самостійної ромської 
держави. Не викликає сумніву, що 
при цьому він не думав про те, що 
будь-яка ромська держава матиме 
один зі своїх центрів у Словаччині, 
на східній частині якої є, напевно, 
найбільша концентрація циган на 
світі.

Замість сегрегації та відділення, 
всі центральноєвропейські країни 
з численним ромським населенням 
мали би підтримувати, окрім соці-
ального зростання й освіти, також 
добровільну асиміляцію ромів. 
Особливо, якщо вони цього хочуть 
самі. Зворотний шлях веде до само-
стійної держави всередині Європи, 
з абсолютно непередбачуваним 
результатом для сучасного впоряд-
кування Центральної Європи.

Лубош Палата, редактор газети 
„Лідове новіни“, Прага
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Євген Головаха:

„Імплементація незадоволення 
у цивілізовані форми протесту 
є пріоритетом для українців“
Пане Євгене, як виглядає українське 
суспільство на тлі економічної та по-
літичної кризи?
Досить дивно. Я вже не раз ви-
словлювався з цього приводу, але 
корисно буде нагадати ще раз, 
що українське суспільство є дуже 
суперечливим. З одного боку, це 
країна, в якій є досить ефективна 
демократія, влада змінюється демо-
кратичним шляхом, що є рідкістю для 
пострадянського простору, є опози-
ційна преса, яка може критикувати 
владу. Немає агресивних конфліктів 
з силовими структурами, вони нама-
гаються доволі стримано поводити 
себе в суспільстві. Здавалося би, 
чимало ознак демократичної країни. 
А з іншого боку, все дуже корумпо-
ване, з дивними процесами проти 
опозиції. Україна за багатьма озна-
ками знаходиться на останніх місцях 
за економічними, соціальними та по-
літичними аспектами розвитку.

Мені здається, саме ця суперечли-
вість суттєво впливає на свідомість 
самих українців. З одного боку, вони 
думають, що це „моя країна“, вони 
дійсно сприймають її як таку, що 
відбулася, а іншої немає і не може 
бути. А з другого боку – ностальгія 
за радянськими часами. Більшість 
людей вважають, що тоді жилося 
краще. Таке розчарування досі все 
ж переважає над сподіваннями. По-
те ми бачимо й ознаки адаптованос-
ті. Стало менше тих, хто не знає, як 
жити у цьому суспільстві. 

Чи можна зробити висновок, що по-
ловина українців готові жити за євро-
пейськими стандартами, а половина 
– не зовсім?
Ні, я сказав би інакше – це не поділ 
за чітко визначеними постатями: 
хтось готовий, а хтось ні. На якийсь 
відсоток ми всі готові та не готові 
водночас. 

У світлі минулої економічної кризи чи-
мало західних філософів та діячів на-
голошували, що рецесія призведе до 
колосальних змін у соціальній сфері. 
Як ця теза стосується України?

Україна економічно дуже пов’язана 
зі світовими економічними процеса-
ми, це зрозуміло. Але у 2009 році, 
наприклад, настрої були значно 
гіршими за сьогоднішні, коли криза 
частково подолана, принаймні її 
перша хвиля. Україна живе переваж-
но експортом, тому зрозуміло, що її 
прибутки залежать головним чином 
від світової кон’юнктури. Проте 
психологічно, мені здається, українці 
відреагували на кризу як європейці. 
Спочатку скоротили споживання, 
а тепер дещо збільшили. Тобто ска-
зати, що українці взагалі вирішили 
не споживати надмірну кількість 
товарів, – я такого не бачу. Спожи-
вання відповідає стану економіки. Як 
на мене, це є стимул для розвитку. 
Дуже добре, що криза суттєво не 
налякала українців. Хіба що банки, 
яким слід уважніше ставитися до по-
літики кредитування.

Українці видають цілком європей-
ські реакції на економічну кризу. 
А на політичні кризи вони реагують 
навіть більш врівноважено. 

В Іспанії, Греції, Англії основною ру-
шійною силою масових заворушень 
була молодь. Не в останню чергу 
через високий рівень безробіття. 
А в Україні?
Думаю, що загалом українці не біль-
ші оптимісти, ніж молодь Заходу. Але 
відносно стану української економі-
ки українська молодь значно більш 
оптимістична.

З чого це виникає?
По-перше, є певний попит на квалі-
фікованих робітників навіть в Укра-
їні. По-друге, в українців є стимул 
вчитися далі, за кордоном. Це дуже 
важливо для них. Чимало студентів 
використовують саме цей шлях. 
Якщо ви їдете з Данії у Голландію, 
у цьому немає жодної зміни. А якщо 
їхати з України до Голландії, зміна 
відчутна. Тобто, ми маємо справу 
з дуже гарною вертикальною мо-
більністю. Проте чимало залежить 
від регіону. В Україні є депресивні 
регіони, де важче знайти роботу, 

менший попит на молодих фахівців. 
Але маємо також і тенденцію, що 
чимало осіб їдуть у великі міста. 
У цьому процесі дуже велику роль 
відіграла відміна інституту так зва-
ної прописки. Реєстрація – це зовсім 
інше. В підсумку ти не прив’язаний до 
прописки, і молодь, яка отримувала 
освіту у середніх містах, знаходить 
роботу у великих містах. Це також 
одна з підстав, щоб молодь не втра-
чала оптимізму.

Чи можна сказати, що українська 
молодь є більш самостійною? Я часто 
чув коментарі, що сьогодні молодь на 
Заході вперше після війни відчула за-
грозу своїй стабільності, своєму май-
бутньому, тому і вийшла на вулиці.
Так, це дійсно так. Вони відчули за-
грозу своїй стабільності – безробіт-
тя, великі державні борги. А в Україні 
це інакше позначилось на молодих, 
саме тому, що ми більш динамічні. 
У країнах, що розвиваються, еконо-
міка не так важко, не так системно 
реагує на кризи, швидше створю-
ються робочі місця. На Заході нато-
мість економіка відпрацьована деся-
тиріччями чи століттями. Там молодь 
відчуває, що вона не виживе поза 
стандартами, до яких вона звикла.

За одним з останніх досліджень 
Центру Разумкова, у випадку суттє-
вого погіршення економічної ситуації 
більшість українців готова вийти на 
вулицю захищати свої інтереси. При-
наймні так відзиваються самі рес-
понденти. Як ви оцінюєте протестний 
потенціал українців?
У зв’язку з існуванням феномену не-
співпадіння вербальної та реальної 
поведінки, зовсім не означає, що лю-
ди робитимуть те, що вони говорять. 
Ми багато разів перевіряли саме 
такі установки на вербальному рівні, 
вони не обов’язково реалізуються 
у реальній поведінці. Наприклад, 
не раз бувало значне погіршення 
економічної ситуації, а люди не вихо-
дили на вулиці. І бувало покращення, 
а люди виходили. До речі, в Україні 
взагалі більш характерно виходити 
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при покращенні. Якщо ви пам’ятаєте, 
вперше покращення настало 
у 2001 році, і почалися протести. 
Потім було покращення 2004 року. 
Є певний вибір: або протестувати 
і вимагати, або працювати на себе. 
Отже, українці вибирають варіант 
індивідуального покращення, доки 
це можливо. Класичний приклад 
– підприємницький Майдан. Тоді під-
приємці не могли впоратися з новим 
законом один на один і змушені були 
об’єднатися. А якби кожен знайшов 
дірку, в якій міг існувати, нічого не 
вийшло би. 

У 2004 році помаранчеві лідери обі-
цяли відокремити бізнес від політики, 
але після виборів 2006 та 2007 року 
представників бізнесу у парламенті 
помітно побільшало. 
Так. Натомість я тоді казав, що не-
погано було би відокремити мораль 
від політики. Від політики все треба 
відокремлювати! Кожен інститут по-
винен відокремлювати свої функції. 
Після Помаранчевої революції не 
лише не відокремили, а надто ще до-
дали. Чи могла скластися інша систе-
ма? Можна багато про це говорити, 
але сьогодні ми маємо олігархічну 
систему з кількох кланів. Її терплять, 
оскільки вона виконує якісь функції. 
Можна це назвати олігархічною де-
мократією, або олігархічною авто-
кратією, якщо будуть певні тенденції. 
Проте насправді ніхто не бачить 
дороги на краще. Навіщо боротись, 
якщо один раз вже боролись і це не 
допомогло. Інша річ, чи може дана 
система існувати вічно, як довго 
вона протриває. На це впливатиме 
багато чинників.

Чи самі олігархи не бояться протест-
них настроїв у суспільстві? Я чому 
запитую, адже, наприклад, Уоррен 
Баффетт звернувся до уряду своєї 
країни із закликом підвищити подат-
ки для багатих. Як швидко українські 
олігархи доживуть до таких „високих“ 
пропозицій? Вони розуміють, що по-
трібно щось змінювати, запропонува-
ти суспільству?
Українці віддзеркалюють суперечний 
тип особистості, яка формувалась 
у традиційному патріархальному, 
до того ж радянському, суспільстві. 
І я не думаю, що у нас олігархи бу-
дуть настільки розвинені, як Баффет. 
Не думаю також, що всі у захваті від 
пропозиції самого Баффета. Ніж 
платити податки, краще вкладати 
гроші у правих. Хоча теоретично 
можна уявити, що вони звернуться 

до Януковича з проханням збільшити 
податковий тиск на них. Проте я над-
то погано уявляю собі цю картину. 
Вона мені здається неприродною 
для України. Тому розраховувати на 
це не слід. Треба натомість розрахо-
вувати, що буде розвиватися якась 
альтернатива, малий та середній 
бізнес, який в усьому світі забезпечує 
переважну кількість прибутків. До 
речі, представники підприємниць-
кого Майдану висували концепцію, 
що податковий кодекс приймається 
власне з метою знищити малий та 
середній бізнес і залишити лише ве-
ликий, щоб йому ніщо не заважало. 
Це було теоретичне обґрунтування 
„чому ми виходили“. У мене є інша 
концепція економічних реформ 
в Україні. Їх приймають під тиском 
Міжнародного валютного фонду. 
Можливо, їх приймали під тиском 
економічних інстинктів, щоб мало-
му бізнесу було погано, а великому 
добре.

Буквально кілька днів тому я зустрі-
чався зі своїм колегою з Донецька. На 
його думку, Схід України занедбаний. 
Ані колишня, ані теперішня влади 
абсолютно не цікавились соціальним 
розвитком регіону. Чи можна очіку-
вати зростання протестних настроїв 
у першу чергу в східних областях?

Влада взагалі має сьогодні дуже 
низьку оцінку. Якщо у 2010 році були 
непогані показники довіри до влади, 
тепер вони погіршилися і на Сході, 
і на Заході. Я не знаю, чи можна на 
Донбасі очікувати масових виступів, 
хіба що на електоральному рівні.

Проте були приклади страйків шахта-
рів Донбасу в 90-х роках.
Шахтарі були головною силою, яка 
тоді становила демократію. Вони 
справді були політичною силою. Їм 
не було що їсти, їм не сплачували 
зарплатню. Згодом шахтарські 
виступи стали набувати суто еко-
номічного характеру. Це було ці-
каве явище, але воно зійшло, і я не 
вважаю шахтарський рух реальною 
перспективою. 

А студенти?
Студенти тепер прагматичні, мені 
здається. Навіть порівняно зі студен-
тами п’ятирічної давнини. Пам’ятаєт-
е, як тоді „на ура“ сприймалася „По-
ра“? Цей прагматизм відзначають 
і викладачі, з якими я спілкуюся. Дуже 
прагматичне покоління.

Якщо порівняти українців з іншими на-
родами Європи, в деяких країнах ви-
бухають спалахи вуличних протестів, 
але в інших суспільні незадоволення 
перекладаються на електоральний 
вибір. Наприклад, німці не виходи-
тимуть на вулиці, якщо є можливість 
прийти на виборчу дільницю.
Українці в цьому плані дуже цікава 
група: попри здавалося б постійні 
розчарування, вони кожного разу 
ідуть на вибори достатньо активно. 
Це свідомий вибір. Мені як соціологу 
добре видно, як незадоволення ко-
релюється з вибором між владою та 
опозицією. І власне в Україні незадо-
волення втілюється в електоральні 
преференції. Хоча у нас досі збе-
рігається традиційна регіональна 
політична диференціація, поступово 
протест переходить в електоральну 
поведінку. Це дуже важливо, адже, 
як на мене, це один з найбільш при-
вабливих варіантів втілення масово-
го незадоволення. Я завжди казав, 
що політична культура українців за 
окремими ознаками не гірша, а наві-
ть вища, ніж у Західній Європі. Проте 
імплементація незадоволення у циві-
лізовані форми протесту є пріорите-
том для українців.

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 ,  К и ї в
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Багато аналітиків вбачали у кризі 
шанс змінити капіталізм. Вони ста-
ли критичніше підходити до самої 
системи, а також до економіки, яку 
з часів гуру школи неолібералістів 
Мілтона Фрідмана почали вважати 
безпомилковою та нейтральною 
наукою. Німецький соціальний пси-
холог Гаральд Вельцер в інтерв’ю 
для „Політичної Критики“ („Krytykа 
Politycznа“) під красномовною на-
звою „Стоїмо на порозі великої 
зміни“ стверджував, що „поза 
сумнівом, трансформація суспіль-
ства буде незвичайно глибокою, 
часто сягатиме сфер, яких ми не 
можемо ще спостерігати“. Френсіс 
Фукуяма, один із найбільш відо-
мих консервативних інтелектуалів, 
автор знаменитого есе „Кінець іс-
торії“ (де припускає, що ліберальна 
демократія – це найкраща можлива 
система), визнав помилку: це ще не 
кінець нашого розвитку, а панівній 
системі чимало бракує до ідеалу. 
Навіть дехто з найбагатших грома-
дян США та Франції, як наприклад, 
мільярдер Уоррен Баффетт, або 
спадкоємиця косметичного концер-
ну „L’Oreal“ Ліліан Бетанкур, пере-
живаючи за долю своїх країн, звер-
нулися до влади із закликом збіль-
шити податки для найбагатших. На 
думку більшості коментаторів, ці 
заклики мали на меті прискорити 
те, чого не уникнути. Незалежно від 
того, чи вони керувалися звичайним 
прагматизмом, чи реально турбу-
валися про стабільність своїх країн, 
заяви цього типу були би неможливі 
перед кризою. Однак подібний рух 
з боку найбагатших говорить про 
щось інше: політики в усьому світі 
не зробили практично нічого, щоб 
змінити систему.

Сподівання на те, що криза при-
несе більше демократії, швидко роз-
віялися перед політичним класом. 

Чимало країн виклали жахливі суми 
на порятунок банків, „занадто вели-
ких, щоб впасти“, що призвело до ще 
більшої заборгованості цих країн. 
Затягування паска переважним 
чином охопило найбільш загальні 
та необхідні галузі, такі, як освіта, 
охорона здоров’я, а разом із цим 
і громадян, які не мають можливості 
користатися приватними послугами.

З Тунісу до Лондону
Однак суспільство почало вима-

гати свого і демократичні настрої 
спалахнули у регіоні, де на таке 
мало хто сподівався – у Північній 
Африці. „Маси [multitudes] у Тунісі, 
Каїрі та Бенгазі розбили політичні 
стереотипи, згідно з якими вибір 
арабів обмежується світськими дик-
татурами та фанатичними теокра-
тіями, або що мусульмани нездатні 
до свободи та демократії“, – писали 
автори книжки „Імперія“ Майкл 
Хардт та Антоніо Негрі. Революції 
у країнах Магрибу стали каталіза-
тором наступних протестів, з 2010 
року спостерігаються все численні-
ші демонстрації.

Однією з країн, де демонстранти 
черпали натхнення в Північної Аф-
рики, була Іспанія. Рух M-15 (назва 
походить від дня початку протестів 
– 15 травня 2011 року) упродовж 
трьох місяців охопив вулиці по цілій 
країні, іноді згромаджуючи по кіль-
касот тисяч осіб. Найбільш популяр-
ним гаслом протестувальників ста-
ло „democracia real ya“ – „справжня 
демократія тепер“.

Іспанія – це єдина країна в Євро-
пі, що протягом останнього року 
була місцем суспільних бунтів. 
Греція, яка стоїть на порозі бан-
крутства, бореться за виживання. 
Представники Євросоюзу офіційно 
виключають таку можливість, але 
згідно з інформацією, що недавно 

просочилася до преси, німецьке 
Міністерство фінансів готує аналіз 
для подібної ситуації. Тамтешні жи-
телі кілька місяців виходять на вулиці 
і протестують проти обмежень, що 
чекають на них. 

У листопаді 2010 року близько 
сорока тисяч британських студентів 
вийшли на вулиці Лондона, щоб ви-
разити своє обурення радикальним 
підвищенням оплат. Протестуваль-
ники силою вторглися до офісу прав-
лячої Консервативної партії, дійшло 
до сутичок з поліцією.

Це ніщо порівняно з подіями, які 
настали у серпні 2011 року. Мирний 
марш протесту проти брутальності 
поліції переріс у вуличні безпорядки 
та пограбування у лондонському 
районі Тоттенгем. Хвиля розпо-
всюдилась на інші дільниці. Люди 
грабували магазини, виносячи 
з них найрізноманітніші товари 
– від дрібниць ціною кілька фунтів 
до телевізорів чи комп’ютерів. Хоча 
чимало коментаторів зараховує їх 
до звичайних бандитів та злодіїв, 
це твердження зовсім не пояснює, 
чому люди з різною освітою, про-
фесійним статусом наважились на 
подібні дії. Відповідь здається дуже 
простою: все більше соціальне роз-
шарування, а разом із ним – загаль-
не збідніння мас, відсутність шансів 
на гідне життя з праці (якщо її вза-
галі можна знайти) та багаторічний 
дозвіл на посилення споживацьких 
тенденцій, що у свою чергу при-
звело до більшої заборгованості 
суспільства.

Ліві інтелектуали Антоніо Негрі 
та Джудіт Ревел пишуть про ради-
калізацію суспільних поглядів: „Через 
сорок років після панківського руху 
(…) це є рухи, які не сповіщають кінця, 
задокументованого та інтерналізо-
ваного; прагнуть швидше побудува-
ти власне майбутнє“.

Від бунту 
до справжньої демократії? 
Якщо хтось і зробив висновки з фінансової кризи 2008 року, то це 
суспільства, що вимагають більше прав у рамках демократії, тобто 
насамперед більш егалітарно ділитися багатством. Хвиля протестів 
прокотилася як країнами, що розвиваються, так і „стабільним“ Старим 
Континентом. Чи чекає Україну подібна доля?

Т е к с т :  П а в е л  П е н ь о н ж е к ,  В а р ш а в а  –  Л ь в і в
Ф о т о : П е т р о  А н д р у с е ч к о
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Кажуть, що молодь 
– це майбутнє
Міф про те, що вища освіта озна-

чає суспільне просування та при-
стойну працю, який прищеплювався 
молоді від народження, занепадає. 
Через усе більшу плату за навчання 
студенти входять у доросле життя 
з кредитом, без шансів на задовіль-
ну, а часто будь-яку роботу. Власне 
в Іспанії безробіття серед молоді 
складає понад 40 %, а заг алом на 
рівні країни – понад 20 %. Тому в си-
туації відсутності перспектив саме 
вони найчастіше виходять на вулиці. 
У Великій Британії кількість безро-
бітних у групі від 16 до 24 років зрос-
ла з липня на 78 тисяч осіб і складає 
973 тисячі. Також швидше ніж платня 
росте інфляція, а це означає, що 
люди де-факто бідніють. Схожим чи-
ном виглядає ситуація в Єгипті, Лівії 
та Тунісі, де шанс знайти задовільну 
роботу межує з дивом. Кращого 
майбутнього домагалися також 
чилійці, які 30 червня зібралися на 
марш, найбільший з часів режиму 
Аугусто Піночета.

В усіх цих країнах головною рушій-
ною силою була молодь, яка не ба-
чить для себе перспектив. Виразно 
та дуже влучно їх окреслив всесвіт-

ньовідомий соціолог Зигмунт Батман 
як „покоління ізгоїв“, стверджуючи, 
що це „перше післявоєнне поколін-
ня, яке бореться з перспективою 
зниження соціального статусу“.

Тим же шляхом
Хоча українців після поразки уря-

дів помаранчевих політиків визна-
чили як суспільство, розчароване 
усіма формами протесту, 2010 рік 
піддав сумніву цю тезу.

12 жовтня на вулиці вийшли сту-
денти з кільканадцяти міст України. 
Протестували проти комерціоналі-
зації освіти. Найчисельнішою гру-
пою були львівські студенти, яких за 
різними підрахунками було від п’яти 
до семи тисяч осіб. На протест у Ки-
єві прийшли близько тисячі осіб.

„Ситуація у Львові досить специ-
фічна. Раніше там організовували 
численні протести проти міністра 
освіти Дмитра Табачника, тому 
студенти були після солідного розі-
гріву“, – пояснює Микола Нечволод, 
діяч студентського руху „Пряма Дія“, 
організатор протестів. „Однак цей 
протест (...) не був скерований про-
ти самого Табачника, оскільки по-
дібний закон намагались прийняти 
у 2009 році, коли міністром освіти 

був Іван Вакарчук, а прем’єром 
– Юлія Тимошенко. (…) Це означає, 
що протестувати поти якоїсь кон-
кретної особи немає сенсу, оскільки 
це питання не однієї людини, а усієї 
системи“.

Далі 4 листопада почалися про-
тести підприємців, які не погоджува-
лися з положеннями нового Подат-
кового кодексу, що мав ускладнити 
життя малому і середньому бізнесу. 
16 листопада зафіксовано рекорд-
ну кількість демонстрантів з часів 
Помаранчевої революції – близько 
тридцяти тисяч. Попри те, що під-
приємцям не вдалося переконати 
владу відмовитись від неоднознач-
ного проекту, президента Віктора 
Януковича змусили ветувати закон 
та заново направити до парламен-
ту, з якого той повернувся без най-
більш радикальних положень.

Хоча 2011 рік проходить більш 
спокійно, ніж попередній (між ін-
шим, тому, що введення пенсійної 
реформи постійно відкладається), 
останні дослідження, проведені 
Центром імені Разумкова, схиляють 
до думки, що суспільству потрібний 
тільки привід – 53,9 % українців 
вважають, що в разі різкого погір-
шення умов життя найкраще вийти 
на вулиці. Згідно з дослідженнями 
Інституту соціальної та політичної 
психології НАПН України, 56,9 % 
молодих людей в Україні вважає, що 
час боротися з владою.

Приклади останніх протестів 
у світі не залишають сумнівів: ра-
ніше чи пізніше хвиля протестів 
охопить Україну. Це тут влада 
абсолютно не чує голосу суспіль-
ства і нехтує демократією. Існує 
величезне соціальне розшаруван-
ня, а багато молодих людей зна-
ходяться у безвихідній ситуації, яка 
схожа на становище їх ровесників у 
країнах Західної Європи, Північної 
Африки чи Латинської Америки. 
Кожна наступна правляча команда 
намагається сховати справу подалі 
і відволікти увагу суспільства за 
допомогою звання „Герой України“, 
червоних прапорів, лякання на-
ціоналізмом чи контроверсійсними 
судовими процесами. Суспільство, 
яке на це все менше звертає уваги, 
вчиться захищати свої інтереси шля-
хом акцій, скерованих проти кон-
кретних реформ, одночасно будучи 
в опозиції до політичних партій. Тому 
у кінці кінців і сюди прийде нова хви-
ля демократизації.

Приклади протестів у світі не залишають сумнівів: 
раніше чи пізніше хвиля протестів охопить 
Україну. Це тут влада абсолютно не чує голосу 
суспільства і нехтує демократією. Існує величезне 
соціальне розшарування, а багато молодих людей 
знаходяться у безвихідній ситуації.
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Як торговець зеленню 
змінив Близький Схід
Виступаючи в п’ятницю, 23 вересня, на Генеральній Асамблеї 
ООН лідер Палестинської Автономії Махмуд Аббас заявив, 
що подача заявки Автономією на членство в ООН, тобто 
юридичне визнання Палестинської держави, є прямим 
продовженням „арабської весни“. 

На перший погляд це дещо супер-
ечливе твердження, адже протести 
в арабських країнах в масовій сві-
домості в наших широтах переваж-
но асоціюються або з соціальними 
бунтами бідних прошарків населен-
ня або з подіями, прямо інспірова-
ними Заходом. Останнє дає право 
всі ці катаклізми на Близькому Сході 
інтерпретувати в кращих традиціях 
„теорії змови“. І якщо щодо „бунту 
бідних“ навіть в країнах „молодої 
демократії“ існують різні точки зору, 
то настійливе нав’язування „теорії 
змови“ як інтерпретаційної моделі 
причин народних виступів викликає 
в арабських країнах сміх і обурен-
ня. Гірка іронія полягає в тому, що 
ті ж самі арабські журналісти і ко-
ментатори, які зараз намагаються 
пояснити „місту і світу“, що ні США, 
ні навіть весь всесильний „Захід“ ніяк 
не могли вивести протестувальників 
на майдан Тахрір в Каїрі, восени 
2004 року тільки так пояснювали 
наш український Майдан. Таке 
явне оздоровлення громадської 
думки на Близькому Сході поки що 
контрас тує з пануючими уявлення-
ми в Росії, але будемо сподіватися, 
що й там прийде колись своя „вес-
на“, яка допоможе принаймні част-
ково раціоналізувати уявлення про 
вагу зовнішніх і внутрішніх факторів 
в соціальних зрушеннях такого 
масштабу. 

Несподіване вікно 
небачених можливостей
Проте лідер Палестини має всі 

підстави саме для такого тверджен-
ня. Ще нещодавно режим Аббаса, 
на адресу якого лунало багато 
гострих критичних зауважень з-за 
кордону і звинувачень в корупції та 
авторитаризмі від громадян самої 
Автономії, цілком міг стати наступ-
ною жертвою народного гніву. Од-
нак багаторічний лідер Палестини 

зміг точно відчути і використати ще 
одну, поки менш очевидну, скла-
дову народних протестів – на-
ціоналістичний драйв. Завдяки ви-
користанню цього фактору режим 
Аббаса, який нещодавно виглядав 
безпомічним і цілком приреченим, 
раптом отримав несподіване ві-
кно небачених досі можливостей, 
підкріплене емоційною народною 
підтримкою такої сили, яку можна 
спостерігати хіба раз на покоління. 
Цей вимір арабських революцій 
матиме значний вплив на подальшу 
долю всього регіону.

Ніхто не міг передбачити, що са-
моспалення 26-літнього Мохамеда 
Буазізі з провінційного туніського 
містечка Сілі Бузід призведе до та-
ких результатів. Буазізі спалив себе 
на знак протесту проти свавілля 
поліції, яка безкарно знищила його 
власність. Це був відчайдушний спо-
сіб заявити про свої права в умовах, 
коли інших способів їх відстояти 
просто не залишилося. Але суспіль-
ні та геополітичні трансформації, 
запущені в Тунісі після самогубства 
дрібного торговця зеленню і закрі-
пленні в Єгипті, відгукнулися свинце-
вим вогнем в Лівії, Ємені та Сирії, та 
врешті на єгипетсько-ізраїльському 
кордоні і зараз вийшли на трибуну 
Генеральної асамблеї ООН.

Середній клас 
не хлібом єдиним живе
В наших медіа, вслід за російськи-

ми, раз у раз повторюються мантри 
про подорожчання хліба, бідність 
і безробіття як ключові фактори, 
які запустили арабські протести. 
Не відкидаючи наявних соціальних 
проблем, необхідно відзначити, 
що останні півтора-два десятиліття 
авторитарні режими на Близькому 
Сході забезпечили в своїх країнах 
стабільне економічне зростання, що 
в свою чергу уможливило в більшос-

ті країн безпрецедентні успіхи в по-
доланні крайньої бідності. Процес 
подолання бідності в найбільш кри-
чущих її проявах супроводжувався 
суттєвим розширенням чисельності 
середнього класу. Але подолання 
бідності не супроводжувалося 
трансформаціями в інших сферах 
суспільного життя. Дрібні підпри-
ємці і інженери з району Мугандіс 
в Каїрі на майдані Тахрір вимагали 
дотримання прав власності, чесно-
го суду і унормування дій силових 
органів. Моральне падіння режиму 
Бен Алі в Тунісі відбулося після 
того, як завдяки Wikileaks знайшли 
підтвердження факти масштабної 
корупції і непотизму його родичів 
і найближчого оточення.

Два паралельні соціуми
Повстання мас в арабських кра-

їнах продемонструвало, що в цій 
частині світу, охопленій перманент-
ною соціальною стагнацією, сфор-
мувався стійкий попит на оновлення 
політичного та соціального ладу. 
Для кожної країни можна виділити 
одну-дві ключові ідеї, навколо яких 
організовуються решта вимог про-
тестантів, які, втім, складаються 
в єдину для всіх мозаїку. Так, у Ємені 
ключовим гаслом було відторгнення 
корупції, в Єгипті – репресивної мо-
делі держави (заклик до скасування 
режиму надзвичайного стану, на 
якому зросло поліцейське свавілля, 
об’єднав найрізноманітніші групи).

Поліцейський режим, побудова-
ний на масових репресіях проти іна-
кодумців, обмеженні всіх демокра-
тичних свобод, юридично оформле-
них як постійне продовження режи-
му надзвичайного стану, поступово 
призвів до згортання соціальних 
ліфтів, доступних для найактивні-
ших верств населення. Економічна 
політика, головним принципом якої 
було забезпечити інтереси дедалі 
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міцнішої олігархії, на спробах під-
кріпити її домінування в суспільстві 
створенням керованого, політично 
мовчазного середнього класу ви-
явилася провальною не так еконо-
мічно, як соціально й політично.

Однак соціальні структури ба-
гатьох арабських країн, охоплених 
нині революційними змінами, бага-
то в чому все ще залишаються ар-
хаїчними. Так, важливу роль у деяких 
країнах продовжують відігравати 
племена, а в Єгипті, Тунісі та тому 
ж Ємені найважливішим інститутом 
держави продовжує залишатися 
армія. Питання про громадський 
контроль над оборонним сектором, 

що розглядається як найважливіша 
умова сучасного демократичного 
управління, на цьому етапі просто 
не стоїть. Сформувалося ніби два 
паралельних соціуми – один з яких 
живе в ХХІ столітті, в той час як інший 
продовжує щиро вірити, напри-
клад, середньовічним казкам про 
чаклунів.

Анкара міняє баланс сил у 
Східному Середземномор’ї
Отже, арабські революції, які, 

на мою думку, почалися як антиав-
торитарні і антиолігархічні, мають 
шанс закінчитися рішучою зміною 
усталеної системи безпеки на 

Близькому Сході, трансформацією 
традиційних союзів і зламом уявлень 
про вагу у регіональних справах 
окремих держав, лідерів і союзів. 
Падіння таких ключових режимів, 
як єгипетський, дає шанс Туреччині 
та арабським країнам Перської 
затоки заповнити вакуум лідерства. 
Неспроможність Вашингтону за-
пропонувати прийнятний рецепт 
збереження влади або хоча б сво-
боди і життя для таких своїх вірних 
союзників, як Мубарак, ставить під 
сумнів лідерство Вашингтону в ре-
гіоні. Ізраїль, позбавлений звичних 
і надійних партнерів, перебуває 
у надзвичайно складній ситуації. 
І палестинська заявка на повно-
правне членство в ООН – тільки 
найбільш яскраве, але далеко не 
єдине свідчення проблем. Турець-
кий прем’єр Ердоган перебуває на 
піку популярності в країнах Пів-
нічної Африки, а турецька модель 
побудови держави розглядається 
як гідна наслідування. Самостійна 
гра Анкари в Лівійській кризі, роз-
рив стратегічного союзу з Ізраїлем 
і підтримка палестинців, а зараз 
– ймовірно ключова роль в подіях 
у Сирії можуть змінити баланс сил 
в Східному Середземномор’ї. 

Попит на сучасну державність
Шейх Катару, напевно найбільш 

непересічний правитель сучасності, 
творець-покровитель супутниково-
го телеканалу аль-Джазіра, безза-
стережно підтримавши Перехідну 
Раду в Бенгазі нейтралізував плани 
Москви щодо газових ринків Північ-
ної Африки. Доха і ар-Ріяд сподіва-
ються витиснути іранців з Сирії після 
очікуваного падіння алавітської ди-
настії Асадів. Різні течії політичного 
ісламу дещо самовпевнено розра-
ховують на історичний реванш після 
років репресій і переслідувань. 

З упевненістю можна сказати, що 
арабські країни досягли нової фази 
свого політичного розвитку. Попе-
редній період у всьому його ідео-
логічному розмаїтті можна охарак-
теризувати як постколоніальний. Із 
падінням режимів, чия легітимність 
будувалася на ідеях національно-
визвольної боротьби, формується 
попит на сучасну державність, на 
ефективні методи управління та по-
вагу громадянських прав. На цьому 
новому для них шляху на арабські 
народи очікують і нові можливості, 
і нові, не очевидні для них на цей 
момент, виклики.
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Ці побоювання також піджив-
люють деякі політики. У Німеччині 
склалася непроста ситуація. Адже 
до цього часу дуже мало експертів 
та політиків акцентували на плюсах 
чи позитивах, які виникають з прису-
тності Греції у зоні євро. Наразі дис-
кусія відбувається у річищі звалення 
вини цілковито на Грецію. Тобто ці 
політики практично хочуть забло-
кувати фінансову допомогу грекам. 
Вони не бачать небезпеки у цьому, 
хоча ставиться під питання євро та 
ціла європейська інтеграція. Про-
те на цю дискусію можна дивитися 
з надією, оскільки програш Вільної 
Демократичної Партії (FDP) на 
останніх виборах у Берліні (вона 
виступала з антиєвропейськими 
гаслами) свідчить, що люди не дають 
себе ошукати, не вірять популіст-
ським обіцянкам. Тому поступово, 
як здається, ми будемо дивитися на 
зону євро більш раціонально і менш 
емоційно.

Чимало залежить від канцлера 
Ангели Меркель, яка спочатку була 
дуже обережна щодо надання до-
помоги Греції. Частково провина за 
теперішню ситуацію лежить саме на 
ній, адже перші півроку від початку 
кризи євровалюти Меркель реагу-
вала дуже обережно, можна навіть 
сказати – взагалі не реагувала, 
лише очікувала. І це призвело до 
теперішньої напруженої ситуації.

Німецька кон’юнктура програє
Однак сьогодні, якщо уважніше 

придивитися до діяльності пані 
канцлер, є приводи для оптимізму. 
Її останній виступ у Бундестазі 
засвідчив, що своє політичне май-
бутнє Меркель пов’язує з зоною 
євро. Думаю, що не тільки особис-
то канцлер Меркель, але також її 

радники зрозуміли, що подальше 
вичікування у цій складній ситуації 
прискорить розвиток кризи. І в під-
сумку німецька економіка найбіль-
ше потерпатиме від конфлікту саме 
у зоні євро. Ми бачимо вже тепер, 
що німецька кон’юнктура програє. 
Зокрема, статистичні дані за перше 
півріччя 2011 року фіксують знижен-
ня німецького експорту до країн Пів-
денної Європи (не лише до Греції, 
але і до Італії, Іспанії, Португалії). 
Політики поступово розуміють, яки-
ми катастрофічними для економіки 
можуть бути наслідки.

Інакше виглядає підхід економіс-
тів, які щонайменше півроку крити-
кують не лише Меркель, але і шир-
ше – всю політичну еліту Німеччини 
за підтримку для євро. Вони мислять 
виключно у економічних категоріях 
і вважають, що банкрутство Греції 
– це не що інше, як банкрутство яко-
їсь фірми. І що економіка витримає. 

Однак з політичної точки зору бан-
крутство якоїсь держави призвело 
би до ланцюгової реакції, після 
чого настане занепад зони євро. 
А це у свою чергу призвело би де-
факто до занепаду всієї об’єднаної 
європейської політики. З впевненіс-
тю можна сказати, що від цього не 
виграє ніхто.

Ймовірно, на виступ Меркель 
у Бундестазі на захист євро впли-
нула серпнева критика німецької 
влади з боку колишнього канцлера 
Гельмута Коля. Фактично, в інтерв’ю 
журналу „Internatzionale Politik“ 
він висловив те, що більшість про-
європейських політиків має на 
думці. Важливо, що політика, яку 
Німеччина намагається тепер вести 
(порятунок євро) – це не що інше, 
як позиція міністра фінансів Воль-
фганга Шойбле, яку він озвучував 
з самого початку. Проте Ангела 
Меркель тоді намагалася виграти 

Падіння євро призвело 
би до політичної кризи 
в усьому Євросоюзі
Німеччина дуже негативно дивиться на події у Греції. 
Громадська думка сприймає це як небезпеку для німецьких 
фінансів. Люди бояться, що грецька криза фінансуватиметься 
з німецького бюджету, а німецький платник податків буде 
змушений оплатити збитки, завдані кризою.
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час, втративши при цьому півроку. 
Не лише вона, але всі ми втратили 
цінний час. І тепер Шойбле зі своїм 
проєвропейським курсом опинився 
у дуже важкій ситуації. Він не тільки 
має проблеми з соціал-демокра-
тичною партією (SPD), яка з по-
пулістських поглядів використовує 
антиєвропейську риторику, але 
також з баварською партією Хрис-
тиянсько-соціальний Союз (CSU). 
Меркель усвідомлює рівень ризику. 

Падіння євро означало би 
також падіння німецького уряду
А це призвело би у свою чергу до 

політичної кризи в усьому Євросою-
зі. Отже, ми маємо кілька вирішаль-
них моментів. По-перше, вирішаль-
ним буде голосування у Бундестазі 
29 вересня щодо пакету дій, який 
забезпечуватиме подальший про-
цес рятувальних реформ для євро. 
Іншими словами, щодо забезпе-
чення процесу реформ, у тому 
числі у Греції. Залишається питан-
ня: чи зуміє Меркель організувати 
більшість у парламенті, так звану 
більшість правлячої коаліції. Адже 
опозиційна партія (соціал-демокра-
ти) вже заявила, що готова чинити 
опір меншості Меркель, якщо їй не 
вдасться організувати більшість. 
Проте я усе ж переконаний, що 
політики перед обличчям загрози 

об’єднаються, теперішня правляча 
коаліція (можливо, при мінімальній 
більшості) проштовхне свої ідеї. Да-
лі виникає питання: як до кінця року 
виглядатиме внутрішня гра. Наскіль-
ки Меркель, а також Саркозі та інші 
європейські політики зможуть орга-
нізувати рятівний пакет для ЄС, тоб-
то не лише для євро, але і для усієї 
Європи. Єдиним виходом, який я тут 
бачу – це крок уперед, тобто по-
дальші дії у створенні федеральної 
Європи. Адже без політичної під-
страховки економічний Євросоюз 
та євро не мають шансів. Можливо, 
ми стоїмо тепер перед шансом змі-
нити європейську структуру.

Внутрішні реформи 
і європейський господарський 
уряд 
Аналізуючи теперішню кризу 

в Європі, варто подивитися на ста-
тистичні дані 2003 та 2004 років. То-
ді німецька економіка хворіла, однак 
внутрішні реформи, проведені вже 
у 2003/2004 роках за часів уряду 
Герхарда Шрьодера (наприклад, 
реформа соціальних страхувань), 
допомогли Німеччині у 2008 році по-
бороти кризу. Таким чином, ми мали 
абсолютно інші стартові умови, ніж 
країни Південної Європи, де кілька 
років державний борг зростав, 
а бюджет був у мінусі. Проте подібна 

ситуація склалася не лише у Німеч-
чині. Можна подивитись на Австрію 
та інші країни, де раніше проводи-
лись реформи, завдяки чому вони 
виграли. Вважаю, що і тепер про-
ведення реформ у Південній Європі 
спричинить розвиток економіки цих 
країн на абсолютно інших засадах. 
Добрим прикладом є також Ірландія, 
яка опинилась у кризі не через по-
гану економіку, а через борг банків-
ської системи, яку держава змушена 
була рятувати. Сьогодні економічна 
кон’юнктура в Ірландії зовсім інша. 
Ймовірно, рік–два, й Ірландія знову 
вийде на пряму. Потрібно лише 
провести внутрішні реформи. І тут 
власне Німеччина прагне тиснути на 
всі інші країни. Якщо з цієї ситуації ми 
вийдемо таким чином, що створимо 
європейський господарський уряд 
з чіткими компетенціями, який зможе 
попереджати певні процеси, це буде 
великим успіхом Євросоюзу. І якщо 
сьогодні, можливо, складається вра-
ження, ніби Німеччина нав’язує свою 
волю іншим країнам ЄС, це зовсім не 
так. Швидше випадково так склало-
ся через те, що реформи у Німеччині 
провели кілька років тому.

Вулиця або виборча дільниця
Не можна забувати й того, що як 

Німеччина, так і Франція п’ять–шість 
тому років були тими державами, які 
першими не дотрималися критеріїв 
Європейської Комісії. Наприклад, 
у Німеччині бюджетний борг пере-
вищував 3 % ВВП. Отже, ми не 
можемо настільки некритично диви-
тись на Німеччину, адже Німеччина 
і Франція у певному сенсі викликали 
цю кризу, даючи негативний при-
клад країнам Південної Європи, які 
пішли неправильним шляхом.

Тепер нам потрібно принаймні рік 
часу, щоб вийти з цієї ситуації. Буде-
мо сподіватися, що нам вдасться 
позитивно розв’язати проблему.

Якщо подивитися на німецьке 
суспільство, у ньому помітні настрої 
протесту, але вони виражаються 
інакше, ніж у деяких європейських 
країнах. Прикладом є вибори до 
берлінського парламенту, де пар-
тія Піратів набрала 9 % голосів. 
Німеччині вдалося переспрямувати 
суспільне незадоволення шляхом 
парламентської демократії. У Лон-
доні люди виходять на вулиці, у Греції 
також, а у Німеччині ідуть на вибори 
і голосують за альтернативні партії.

Німеччина і Франція у певному сенсі викликали 
цю кризу, даючи негативний приклад країнам 
Південної Європи, які пішли неправильним 
шляхом.
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Європейську кризу ви-
кликало не погане функці-
онування системи неолібе-
рального капіталізму. Це 
– наслідок більш глибоких 
розладів світової економі-
ки. Вони розпочалися після 
падіння фінансових ринків, 
а відтак державних фінансів 
у США. Ця криза – made in 
USA – розповсюджується на 

всі інші частини світу через різно-
манітні чинники. 

У Євросоюзі, можливо, за ви-
нятком Великобританії та Ірландії, 
неолібералізм в економіці не па-
нував. Неолібералізм не розрізняє 
політичні цілі економіки із засо-
бами їхнього досягнення. Через 
невтручання держави в економіку 
така система сприяє збагаченню 
невеликої групи за рахунок усього 
суспільства – що досить харак-
терне для США. У випадку Європи 
економічна політика являє собою 
мішанину неоліберальних елемен-
тів та політичного популізму, завдя-
ки якому деякі програми отримують 
величезне фінансування, що викли-
кає державний борг.

Це – системна криза. Хоча й не 
криза капіталізму чи ринкової 
економіки загалом, але криза нео-
ліберальної версії ринкової еко-
номіки, яка, використовуючи брак 
втручання держави в економіку та 
відсутність достатнього нагляду 
за фінансовими ринками, допо-
магає „перехоплювати“ результати 
зростання трудової активності 
населення вузькою суспільною 
групою – фінансово-політичною 
елітою. Так, за останнє століття 
для більшості американців реаль-
на зарплатня не зросла взагалі 
– натомість дохід фінансового та 
менеджерського керівництва зріс 
у кількадесят, а почасти й кількасот 
разів. Коли система зламалася, по-
рятунок ситуації вимагав введення 
до соціального сектора чималої 
кількості державних фінансів. Та-
ким чином, криза, яка почалася 
на фінансових ринках, перейшла 
в кризу державних скарбниць. 

У Європі криза державних 
фінансів відбулася б і без США 
– проте не в такій трагічній іпос-

тасі. Не було би тоді паніки інвес-
торів чи зниження рейтингів країн 
єврозони. У 2008 році в Європі 
зменшився розвиток економіки, 
відтак зменшилися фіскальні над-
ходження. З іншого боку, збіль-
шилися державні видатки на різні 
стабілізаційні програми, зросло 
обслуговування державного боргу 
через збільшення відсотків.

Нинішня ситуація європейських 
країн була б кращою без „амери-
канського“ фактора, а такі держа-
ви, як Греція чи Італія, дали б собі 
раду через підвищення податків 
та урізання деяких видатків. Проте 
кризи євро не було б.

Нині Афіни – банкрут, і це треба 
визнати, а відтак реструктуризува-
ти грецький борг. Наслідки цього 
відчують не стільки грецькі плат-
ники податків, скільки французькі 
та німецькі: адже банки саме цих 

країн виділяли найбільше кре-
дитів потерпаючій у кризі Греції. 
Та визнати Грецію банкрутом не 
схочуть французькі й німецькі по-
літики. Зокрема, Ангела Меркель 
та Ніколя Саркозі бояться реакції 
власних виборців. У зв’язку з цим 
з’являються певні ідеї збільшити 
нагляд над державними фінансами 
європейських інститутів: звучала 
навіть пропозиція, щоб створити 
посаду єврокомісара, який при-
йматиме або не прийматиме 
дефіцити бюджетів, що пропонува-
тимуть європейські країни. Проте 
таке розв’язання – небезпечне: 
воно означатиме, що є певний 
інститут, який має вищу владу, ніж 
демократично обрані парламенти 
європейських країн.

У 17 країнах ЄС є спільна моне-

тарна політика, а згідно з цілями 
ЄС, вона має проводитися в усіх 
країнах-членах Спільноти. Нею від 
1991 року займається Європей-
ський центральний банк – і треба 
визнати, його дії досить мудрі. 
Однак найважливіше питання: як 
поєднати монетарну політику єди-
ного Європейського центрального 
банку з бюджетними політиками 
кожної з держав-членів єврозони? 
Немає єдиної європейської держа-
ви, отож Центробанк не може впли-
вати на те, яким чином Греція чи 
Італія встановлюють та збирають 
податки й видають державні гроші. 
Монетарна політика євроланду не 
має партнера, тобто добре скоор-
динованої фіскальної політики. На 
європейському рівні є певні спроби 
узгодження цих дій, проте про них 
серйозно почали говорити лише 
тепер, коли криза завдала удару 
європейській економіці.

Можна уявити й розпад Євро-
союзу внаслідок кризи, хоча, як 
на мене, такий сценарій малові-
рогідний. Якщо не витримають не-
рви в німців, то вони можуть вийти 
з єврозони. Це буде кінець євро, 
а відтак – початок кінця Євросою-
зу. Проте ЄС є чудовою відповіддю 
на сьогоднішню фазу глобалізації. 
Нині цей процес пов’язаний з вели-
чезною інтеграцією не тільки рин-
ків товарів, але й ринку капіталу, 
робочої сили, інформації, ноу-хау. 
Нинішня криза, як на мене, лише 
зміцнить Євросоюз, але не доведе 
до його розпаду.

Ґжеґож Колодко, професор 
економічних наук, колишній міністр 

фінансів Польщі (2002–2003), 
Варшава

Ця криза – системна, 
однак вона зміцнить ЄС
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Вже кілька тижнів чеські по-
літики й широка громадськість 
намагаються розібратися в тому, 
що і чому, власне, відбувається на 
півночі Чехії, де події в містечках 
Варнсдорф, Нови Бор і Румбурк 
трохи нагадують недавні спалахи 
насилля та безладів у Лондоні 
чи в Парижі. Лише тут у головних 
ролях виступають не іммігранти 
чи їх нащадки, а „білошкірі“ проти 
„темношкірих“.

Постійні демонстрації здебіль-
шого приїжджих ультраправих 
радикалів проти місцевих циган, 
немала підтримка радикалів міс-
цевим населенням і збентежена 
поліція, яка відгороджує демон-
странтів від будинків „соціально 
неадаптованих“... 

Все нібито спровокував інцидент 
в містечку Нови Бор, коли група 
циган, незадоволена тим, що їх 
над ранок прогнали з місцевого 
бару, взяла до рук палиці й мачете 
та, повернувшись до бару, до крові 
побила трьох гостей закладу. 

На вулиці Масарика
Символом соціального дна 

в Чехії вважається проживання 
сімей в гуртожитках, т.зв. „убитов-
нах“. Це зачароване коло: якщо ти 
темношкірий циган, роками, а мо-
же, й ціле життя без праці, тобі, як 
правило, ніхто винайняти квартиру 

не захоче. Єдиний вихід – кімната 
в приватному гуртожитку, де з тебе 
здиратимуть шкіру: за проживан-
ня в малометражках доводиться 
платити більше ніж за стандартну 
квартиру. Але іншого виходу не-
має. „Соціально неадаптовані“, 
– як називають цей найбідніший 
прошарок суспільства, – отриму-
ють від держави невелику фінан-
сову підтримку з безробіття та різні 
соціальні надбавки, з цих грошей 
вони й оплачують своє проживання 
в гуртожитках.

Одним із таких, нині вже зна-
йомих кожному чехові гуртожитків, 
є і той, у місті Варнсдорф на вулиці 
Масарика. Саме його мешканців 
охороняли 10 вересня поліцейські 
власними тілами та сльозогінним 
газом. Проживає в цьому будинку 
167 циган, з яких близько 60 – діти. 
З усіх мешканців постійну роботу 
має лише троє дорослих. А їхні 
діти поголовно відвідують місцеву 
спеціальну основну школу, тобто 
школу для ментально відсталих ді-
тей. Це довга традиція. Вже в 70-х 
роках минулого століття до шкіл 
такого типу масово потрапляли 
цілком здорові діти, єдиною вадою 
яких було соціальне походження. 
Після закінчення такої школи мо-
лода людина майже не має шансів 
знайти собі пристойну, нормально 
оплачувану роботу.

„Нормальну школу я відвідувала 
три роки, але там наді мною по-
різному знущалися, то я попро-
сила маму, хай мене переведе до 
спеціальної школи. Там мені добре, 
в мене там і двоюрідні брати, і дво-
юрідна сестра є, і брат мій її відвід-
ує“, – розповіла дванадцятирічна 
Катержина Данкова журналістам 
одного чеського видання, яке її 
слова прокоментувало так: вона 
не розуміє того, що вже тепер зни-
щила собі життя, – дівчинка в свої 
12 років уже курить, але не вміє 
читати вголос...

Добре, що є концепції
Саме тоді, коли начальник поліції 

Варнсдорфа повторно висилав 
своєму начальству попередження, 
що соціальне напруження в місті 
росте й загрожує вибухом, у шух-
ляді одного з кабінетів будинку 
уряду лежала і припадала порохом 
детальна урядова концепція про 
те, якими мають бути кроки уряду, 
парламенту та місцевих влад у со-
ціально відокремлених місцевостях 
– так називаються тутешні гетто. 
Таких місць ще в 2006 р. нарахо-
вувалося в Чехії понад 330 на 140 
населених пунктів. Сьогодні їхнє 
число не скоротилось, а навпаки 
– суттєво зросло.

„Приблизно одна третя циган 
в Чеській Республіці проживає 
саме в таких місцевостях“, – каже 
директор державного Агентства 
у справах соціальної інтеграції 
Мартін Шімачек. В Чехії, за різними 
підрахунками, живе 250–300 тисяч 
циган. А довготривале безробіття, 
екстремальна бідність та безпер-
спективне майбутнє загрожують 
принаймні 83–110 тисячам чеських 
циган. В однаковому становищі 
знаходяться і десятки тисяч „біло-
шкірих“ чеських громадян.

Батора як індикатор
У той час, коли на півночі нагні-

талася атмосфера, в Празі всі були 
зосереджені на конфлікті довкола 

Спалах на півночі
Північ Чехії „спалахнула“, і до поважних людських та 
матеріальних втрат наразі не дійшло лише тому, що поліція 
перекинула в регіон потужні сили, а політики обіцяють цими 
справами дійсно зайнятися.
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посадовця Ладіслава Батори, ще 
кілька тижнів тому – начальника 
персонального відділу чеського 
Міністерства освіти. Батора є голо-
вою євроскептичної ультраправої 
платформи D.O.S.T., а його політич-
не минуле, заяви та дії останніх мі-
сяців дають його критикам підставу 
говорити про нього, як про людину 
з виразно фашистськими погля-
дами. Кар’єру Ладіслава Батори 
будують, згідно зі свідченнями до-
бре поінформованих джерел, люди 
з оточення президента Вацлава 
Клауса, якому дуже подобається, 
як Батора гостро і відкрито кри-
тикує Європейський Союз, лівих, 
мультикультуралізм тощо. За одні-
єю з версій, Батора є бійцем „пере-
дової лінії“ і тестує для президента, 
чи є на політичній сцені місце для 
нової правої консервативної полі-
тичної партії. Адже другий – а тому 
останній – президентський строк 
у Клауса закінчується на початку 
2013 року.

В справі Ладіслава Батори ді-
йшло до того, що одна з коаліційних 
партій, права „TOP 09“, відмовила-
ся брати участь у засіданнях уряду 
прем’єра Нечаса, доки не буде 
розв’язане питання цього контр-
оверсійного посадовця. Тобто, як 
здавалося громадськості, доки 
його не буде звільнено. „Питання 
охорони прав людини і своєчас-
ної боротьби проти фашистських 
тенденцій для мене є принциповим 
питанням цілого мого політичного 
життя“, – пояснював позицію „TOP 
09“ голова партії, міністр закор-
донних справ Чехії Карел Швар-
ценберг. Міністр представляє один 
із найстаріших шляхетських родів 
Центральної Європи, який в істо-
рію ХХ століття вписався зокрема 

і тим, що в роки Другої світової 
війни відмовився від колаборації з 
нацистами. Іронія чеської політики 
полягає в тому, що Батору нібито 
звільнили з посади персонального 
шефа Міносвіти, але перевели на 
посаду набагато вищу. Нині він 
виконує функцію заступника ди-
ректора канцелярії міністра освіти 
ЧР. І „TOP 09“ знову присутня на 
засіданнях уряду, адже їхня вимога 
– звільнити Батору з місця персо-
нального шефа – була виконана. 
І в такий спосіб чеський уряд бо-
реться з домашнім екстремізмом.

Заворушення зупинили 
„Держава тут повинна діяти не-

щадно, діяти силою, аби оці безла-
ди припинилися“, – так відреагував 
на вуличні інциденти 10 вересня 
у Варнсдорфі президент Чехії Вац-
лав Клаус. Однак зізнався, що не 
уявляє собі, якими мають бути на-
ступні, довготривалі рішення.

„Я ніколи не повірив би, що ми 
таке нещастя будемо імпортувати 
зі світу до себе, але, на жаль, во-
но вже тут. Як цьому протидіяти, 
також незрозуміло“, – додав глава 
держави, не розуміючи, що жод-
ного „імпорту“ проблеми не було, 
що саме ця проблема назрівала 
в Чехії роками.

Проти радикально настроєних 
демонстрантів, які у Варнсдорфі 
силоміць намагалися різними 
шляхами пробитися до ромського 
гуртожитку, поліція виставила 
600 своїх спецназівців. Сорок 
одного радикала було затримано. 
В одному з інцидентів, коли поліція 
зупинила у Варнсдорфі для пере-
вірки автомашину, бритоголовий 
власник навіть наважився стріляти 
в поліцейських. Цього разу обі-

йшлося без крові: пістолет виявив-
ся з газовими набоями...

Лише в другій половині вересня 
місця повторних заворушень нава-
жився відвідати прем’єр Петр Не-
час, та й то аж після критики з боку 
ЗМІ та представників міст. Мери 
регіону навіть написали прем’єру 
листа з проханням декларувати 
свою чітку позицію і допомогти ре-
гіону побороти хвилю безладів.

„Ваше мовчання викликає в нас 
побоювання, що ви нашими про-
блемами чи то не хочете, чи то не 
вмієте зайнятись, або взагалі не за-
цікавлені у їх вирішенні“, – писали 
Нечасу занепокоєні мери північних 
містечок.

Місце кривавої циганської бійки 
в барі, яка призвела до радикалі-
зації настроїв „білих“, повторних 
демонстрацій та сутичок з наряда-
ми поліції, прем’єр відвідав щойно 
19 вересня і тут же запропонував 
„ідеальне“ рішення – всі соціальні 
виплати родинам обумовити регу-
лярним відвідуванням дітьми школи. 
Дітей з бідний сімей не зосереджу-
вати в спеціальних школах, а роз-
сіяти по звичайних. І вчити їх там 
новому предмету – як поводити 
себе відповідально в фінансовому 
плані. Однак представники міст 
запропонували Петру Нечасу ін-
ше: дати місцевій владі можливість 
закривати заклади азартних ігор, 
різні гральні автомати, які немов 
магніт приваблюють найбідніших 
і роблять з них іще бідніших. До то-
го ж, слід боротися з наркоманією 
та відкрити довгострокові програ-
ми для жителів гетто.
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На перший погляд тодішні 
французькі події ніяк не пов’язані з 
„арабською весною“, що розквітла 
минулої зими. Дійсно, прямого 
зв’язку тут шукати годі. Поза тим, 
існує дрібна пунктирна лінія, що в 
непрямий спосіб поєднує обидва 
рухи: похмурий та світлий, маргі-
нальний та масовий. Лінія ця про-
лягає по тих сферах колективної 
свідомості, що відповідають за 
гідність, повагу до себе, прагнення 
відбутися на особистісному та про-
фесійному рівнях. 

Французькі підпалювачі ви-
бухнули назовні накопиченим за 
десятиліття відчаєм. Арабська 
молодь у Тунісі, Єгипті, Ємені, Лі-
вії, Бахрейні та Сирії заповзялася 
справедливіше розподілити на-
ціональний ресурс своїх держав. 
У кожному випадку, хоч і на різних 
рівнях, заперечувався усталений 
світовий порядок.

Стоп-кадр
Це було ніби вчора. Звичайний 

буденний вечір. Більшість крамни-
чок центральної вулиці передмістя 
зачинені.

„Заходьте, – квапиться господи-
ня кондитерської. – Але я не маю 
права пускати більше ніж одного 
покупця, довше ніж на п’ять хвилин. 
І зачиню відразу на ключ. Бо чуєте: 
вони йдуть. Щодня вони собі оби-
рають якусь крамницю, вдирають-
ся, трощать усе, щось крадуть, роз-
кидають речі по підлозі та тікають“.

Надворі – дійсно гамірно. Сви-
щики, пластикові труби, ще якісь 
шумові ефекти... А також – гучний 
вереск, як на рок-концертах. 
Таке триває від початку безладу. 
У містечку повно поліцейських. 
З величезними прозорими щитами 
та гумовими кийками. Юрбу ек-

зальтованих підлітків вони радше 
спостерігають, ніж намагаються 
зупинити.

„Міністр дав вказівку, що це діти, 
що треба уникати брутальності, 
– пояснює Гі Лярок, співробітник 
комісаріату поліції. – Втручаємося 
лише там, де починаються бійки“.

Через шпарини від металевих 
жалюзі бачу дітисьок, яких жаліє 
міністр внутрішніх справ. Деякі 
хлопці – під два метри. Хто з дуб-
цем, хто з ціпком. 

Тоді, в 2005-му, загинули четверо 
підлітків, поранених було – кілька 
десятків, заарештованих – сотні, 
а спалених автомобілів – тисячі. 
Сьогодні, шість років по тому, До-
мінік Сопо, голова громадської 
організації SOS-Raсisme, каже, що 
якби знайшовся привід, автомобілі 
взялися б палити знову. 

„Однакові причини завжди при-
зводять до однакових наслідків, 
– вважає Домінік. – Події 2005 
року довели, що організовувати 
гетто по бідних передмістях – то 
глухий кут. За шість років нічого не 
було зроблено, щоб вирішити про-
блеми безробіття та дискримінації, 
расизму та злочинності в бідних 
кварталах“. З ним погоджується 
Стефан Курсель, заступник мера 
паризького передмістя Курнев: 
„Керівники країни не винесли на-
лежних уроків з того, що відбулося 
в 2005 році. Британські погроми 
поновили тему в суспільній свідо-
мості. Проте, на відміну від англій-
ців, ми і не намагалися розібратися 
з причинами масових підпалів. Не 
стало й політичної волі, щоб убез-
печити себе від подібних подій на 
майбутнє“.

Шок і розгубленість, страх та 
політичні спекуляції. Сховані за 
капюшонами обличчя мешканців 

проблемних передмість, які вперто 
уникали телекамери. Таким є, ма-
буть, узагальнений спогад францу-
зів про нічну війну. 

„Справжній чоловік не мусить зі-
знаватися в поразці, – пояснив ме-
ні Юсуф, який, маю великі пі дозри, 
долучався до нічних підпалів. – Мій 
тато без роботи понад 10 років, 
мій брат щойно втратив працю. 
Ми всі троє – громадяни цієї краї-
ни, що поводиться з нами, як люта 
мачуха“.

Блиск та ницість дипломатії
„Все це правда, – зізнався жур-

налістам французький прем’єр-
міністр Франсуа Фійон. – Я їздив 
за рахунок єгипетської влади у від-
пустку, спільно з моєю дружиною 
та дітьми. Я безоплатно використав 
урядовий літак, який позичив мені 
президент Хосні Мубарак, аби 
дістатися до міста Абу Сімбель та 
відвідати старовинний храм...“

Подорож прем’єра до Єгипту від-
булася в останній тиждень грудня. 
Акурат напередодні масових про-
тестних акцій в країні. 

У перші дні нового року, коли 
у Тунісі вже почалися демонстрації 
з вимогою відставки президента, 
керівник французької дипломатії 
Мішель Айо-Марі також скорис-
талася гостинністю одного з близь-
ких родичів керівника держави. 
Спільно зі своїм другом-міністром 
та батьками, вона відпочила в при-
ватному готелі, що належить зятеві 
колишнього президента, та без-
оплатно використала його літак.

„Найважливіше, що бюджетні 
гроші Французької республіки не 
були змарновані, – пояснив своє 
бачення подій президент Ніколя 
Саркозі у телевізійному зверненні 
до народу. – Не вкрадено жодного 

Привид світового переустрою
Рівно шість років тому Франція пережила дивну нічну війну. 
По бідних кварталах великих міст палали автомобілі, розліталися 
в друзки шибки тих небагатих крамничок, що не мали 
захисних залізних завіс. Три тижні поспіль не припинялися 
вуличні сутички молоді з поліцією. Загальний збиток від бунтів 
– 55 мільйонів євро. Ці події зажили слави найбільшого 
соціального вибуху після студентської революції 1968 року.
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сантима. Отже, французькій ди-
пломатії шкоди не завдано“.

Стосовно дипломатичної шкоди 
– можна посперечатися. Репута-
ція – річ тонка. А в Тунісі, з огляду 
на непрості постколоніальні 
відносини, у французів вона нео-
днозначна. Міністр закордонних 
справ, повертаючись з дармової 
відпустки додому, погодилася по-
ставити гостинним господарям 
поліцейське устаткування. Для упо-
корення учасників демонстрацій? 
Контракт не відбувся, бо замовник 
– президент Бен Алі – зрікся влади. 
Але прикре відчуття у тунісців за-
лишилося.

Після того, як у Тунісі та Єгипті 
помінялися влади, французьке 
керівництво не знало, як вибача-
тися перед арабським народом, 
чиї страждання „не зауважили“. 
Офіційний Париж дійсно почувався 
ніяково через несподіване падіння 
режиму Бен Алі. Індульгенцією, за 
яку французькі політики „не поміча-
ли“ очевидні грубі порушення прав 
людини в Тунісі, було партнерство 
в „боротьбі з тероризмом“. Але 
на площу Тахрір люди прийшли 
домагатися зовсім не тероризму, 
а освіти, роботи, свободи та по-
ваги до себе. 

Знаходити нові слова та пере-
конливі аргументи, щоб не втра-
чати звичні ринки, Парижу стає 
дедалі важче. Мабуть, врахувавши 
туніські та єгипетські уроки, в Лівії 
все відбулося інакше: саме Фран-

ція першою закликала озброїти 
опонентів Каддафі. Що тут від 
морального прозріння, а що – від 
економічних інтересів, буде зрозу-
міло лише згодом, після розподілу 
лівійського ринку нафтовидобутку. 
Але сумніви, хоч би що, з’явля-
ються. Бо коли всі зрозуміли, як 
недобре дружити з диктаторами, 
чому нині Ніколя Саркозі прагне 
будь-що дружити з Путіним? Хіба 
громадяни Росії менше потерпа-
ють від „керованої демократії“, ніж 
мешканці арабських держав – від 
своїх авторитарних правителів? 
Але в Лівії, як і в Росії, є нафта й газ. 
Додатковий аргумент для дружби 
– і з демократами, і з диктаторами 
або й із терористами. 

Поза тим, чим далі минає час від 

початку протестних акцій у краї-
нах Північної Африки, Близького 
Сходу та Аравійського півострову, 
тим очевиднішим стає, що і араб-
ська весна, і кольорові революції 
в колишніх радянських республіках, 
і поступове формування середньо-
го класу в Китаї, Індії, Бразилії 
є фрагментами нового світового 
руху. Всі ці компоненти в різний 
спосіб заперечують повоєнну ор-
ганізацію політичного життя, поділ 
світу на країни умовної „арис-
тократії“ з високим рівнем життя 
та решту світу, з „плебейськими“ 
суспільними відносинами, якістю 
освіти, медицини та низьким рівнем 
життя.

Підпалювачі з бідних французь-
ких передмість, що почувалися ні 
в сих, ні в тих, лише розгнівалися. 
Учасники протестних акцій араб-
ської весни поставили питання 
руба.

Події 2005 року довели, 
що організовувати гетто 
по бідних передмістях 
– то глухий кут. За шість 
років нічого не було 
зроблено, щоб вирішити 
проблеми безробіття та 
дискримінації, расизму 
та злочинності в бідних 
кварталах.
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У Брікстоні 20 років тому при-
наймні було більш-менш зрозуміло: 
представники расових меншин були 
обурені зневагою і часом грубістю 
поліції, яка дозволяла собі „не пань-
катися“ з місцевими молодиками.

Звичайно, приводом для першої 
демонстрації у Тоттенгемі також 
стали дії поліції. 

4 серпня під час спроби затри-
мання місцевого мешканця Марка 
Дагана поліцай вирішив, що під-
озрюваний мав зброю і вистрелив 
у нього. Даган – молодий чоловік 
непевної професії – загинув. Проте 
демонстрація 6 серпня кількох со-
тень людей біля дільниці поліції у Тот-

тенгемі, які вимагали розслідування 
дій поліції та справедливості, була 
окремою подією і немає жодних 
підстав казати, що учасники саме 
тієї демонстрації потім пішли бити 
вітрини і грабувати крамниці. 

Крадене „щастя“
9 серпня у дитячому ігровому 

центрі в південній частині Лондона 
відвідувачів просили піти додому 
швидше. Працівники пояснювали, 
що їм телефонували з поліції і ре-
комендували закрити будівлю, бо 
передбачали, що у той день лондон-
ські заворушення могли поширитися 
і на цей район. Напередодні вже 

були розтрощені вітрини у північно-
му районі Тоттенгем. У теленовинах 
показували підпалений торговель-
ний центр у передмісті Кройдон. 
Тому батьки з розумінням розібрали 
малят і роз’їхалися по домівках од-
разу пообіді.

„Нам ще ніколи не було так весе-
ло, – безтурботно щебетало моло-
де дівча в мікрофон журналістам 
радіо Бі-Бі-Сі одного з тих серпневих 
днів, – учора ввечері ми собі роз-
добули кілька пляшок вина. Цілу ніч 
випивали. Сьогодні вдень ще щось 
собі знайдемо...“

У тому ж дитячому центрі на півдні 
Лондона 9 серпня можна було чути 

Революція з нудьги
Лондонців здивувати будь-чим важко. Насильницькі 
заворушення 80-х років у районі Брікстон, де мешкає багато 
чорношкірого населення, увійшли в сучасну історію і навіть 
фольклор британської столиці. Але навіть досі залишається без 
відповіді просте запитання: що ж хотіли учасники серпневих 
заворушень, які з Лондона поширилися на кілька міст і за 
масштабами стали небувалими в історії країни?
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розмову чотирьох молодих дівчат, 
які переповідали вихваляння спіль-
ного знайомого. Той невідомий, як 
лунало, молодий хлопець, був дуже 
задоволений, бо у дні заворушень 
роздобув собі нову пару спортив-
ного взуття і дорогий мобільний 
телефон.

Єдине, що не чіпали в ті дні ма-
родери, це були книгарні. „Бо вони 
у більшості не вміють читати“, – ви-
словив припущення один з приємно 
здивованих продавців, який бачив, 
що усі вітрини сусідських крамниць 
були побиті.

Здавалося, що зупинити хвилю 
юних мародерів, які швидко втікали 
від поліції і явно були у захопленні від 
хаосу, неможливо.

За прикладом лондонських роз-
бишак почали діяти у Бірмінгемі, 
Нотінгемі, Брістолі та деяких інших 
містах Англії.

Це було вже занадто. З літніх 
відпусток неохоче, але поспіхом 
поверталися урядовці і сам прем’єр-
міністр Дейвід Камерон. Поліцію за-
кликали діяти жорсткіше і, відчуваю-
чи підтримку громадськості, поліцаї 
стали активніші, не побоюючись, що 
їхні дії викличуть ще більші масові 
виступи.

10 серпня багато лондонських 
батьків отримали на мобільні теле-
фони  смс-повідомлення від місцевих 
рад з запитанням: чи знаєте ви, де 
зараз ваші діти? Далі у повідомленні 
пропонувалося поглянути на веб-
сторінку місцевої ради і вибрати для 
своїх дітей якісь навчальні чи розва-
жальні заходи.

Вже 11 серпня за підозрою у при-
четності до заворушень заарешту-
вали загалом 1000 людей і близько 
600 були засуджені. У наступні тижні 
цифра затриманих перевалила за 
2000. Чимало підсудних приходили 
на процес з матерями. 

12 серпня заворушення згасли: 
кажуть, що однією з причин було по-
гіршення погоди. 

Чому і навіщо?
Тим часом і досі кожен має своє 

окреме пояснення того, чому 
спалахнули безпорядки. Чому так 
багато молоді вважали розвагою 
трощити і палити все довкола?

Є оглядачі та пересічні британ-
ці, які вважають, що це наслідок 
морального занепаду суспільства 
і браку елементарної дисципліни та 
виховання, а ще – імміграції. 

Такі оцінки зосереджуються на 
тому, що заворушення відбувалися 

переважно у незаможних районах 
Лондона. Чимало затриманих ви-
явилися дітьми, яких матері вихову-
ють без батька, або це родини, де 
батьки часто безробітні.

Натомість аналітики з лівого спек-
тру суспільства вказують, що саме 
поглиблення прірви між багатшою 
і біднішою частинами суспільства 
призвело до соціального відчуження 
цілих прошарків молодого міського 
населення.

Але є і такі, хто пропонує не пор-
патися в надто премудрих теоріях 
і поглянути на справу простіше.

Були шкільні канікули. Діти, батьки 
яких не змогли, чи не вважали за 
потрібне організувати якісь розва-
ги, чи цікаві справи, опинилися на 
вулиці, або за екранами електро-
нних ігор, в яких треба втікати або 
наздоганяти, часто ще й стріляти, 
щось руйнувати.

У багатьох дітей розмиті межі між 
віртуальним світом, де можна ро-
бити все, що завгодно, і реальним, 
де дії мають конкретні наслідки для 
живих людей.

І ще можна звинувачувати систему 
споживацтва або ж „консюмериз-
му“, який є одним із головних рушіїв 
ринкової капіталістичної економіки.

Підлітків у телевізійній та іншій 

рекламі постійно переконують, що 
їм для повного щастя ну просто 
необхідно мати і найблискучіший 
мобільний телефон, і найновіше 
спортивне взуття тощо.

Дорослій людині з життєвим до-
свідом і певними прибутками можна 
легше сприймати цей тиск спо-
живацтва: або таки придбати собі 
щось дуже модне, або тішити себе 
думкою, що у разі потреби це можна 
зробити колись.

Натомість у багатьох дітей якраз 
і найбільше спраги до речей, які 
підвищували б їх статус серед одно-
літків, осяжної перспективи купити 
рекламовані речі просто немає.

Самотня мати, яка живе на со-
ціальну допомогу, не зможе легко 
придбати своїй дитині наймодніший 
телефон. Грошей таким сім’ям виста-
чає на те, щоб не голодувати.

Такі проблеми утворюють замкне-
не коло, яке в такому суспільстві, як 
британське, і в таких величезних 
мегаполісах, як Лондон, розірвати 
дуже важко. Дехто вважає, що не-
можливо.

Підлітків у телевізійній та іншій рекламі постійно 
переконують, що їм для повного щастя ну просто 
необхідно мати і найблискучіший мобільний 
телефон, і найновіше спортивне взуття тощо.
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14 липня 2011 року Дафні Ліф роз-
клала намет на бульварі Ротшильда 
в Тель-Авіві. Двадцятип’ятилітній сту-
дентці увірвався терпець: вона не 
могла більше сплачувати за оренду. 
Те, що почалося як невеликий флеш-
моб на „Фейсбуці“, названий „Бет 
– це намет“ (парафраз на дитячу 
абеткову пісеньку „Алеф – це намет, 
Бет – це дім…“), швидко перекину-
лося на весь Ізраїль, змітаючи на 
своєму шляху релігійні та політичні 
перепони. Намети почали рости, 
мов гриби, і за декілька днів те, що 
нині відоме під назвою „наметовий 
протест“, стало найбільшим за всі 
часи масовим рухом у країні. Аби 
зрозуміти його витоки, слід уваж-
ніше поглянути на допротестний 
Ізраїль. 

Протести по всій країні
Впродовж року в країні не було 

майже жодного місяця без протест-
них настроїв. У червні 2010-го „Гро-
мадський форум дії“ („Civic Action Fo-
rum“), заснований колишнім членом 
Кнессету рабином Міхаелем Маль-
кіором, очолив боротьбу за те, щоб 
левову частку доходів від природних 
ресурсів почали передавати в руки 
громадськості, а не віддавали енер-
гетичним компаніям. Як наслідок, 
урядовий комітет прийняв рішення 
суттєво підвищити оборот доходів 
для громадських потреб і зменши-
ти вигоду енергетичних компаній. 
У листопаді того ж року працівники 
прокуратури розпочали 43-денний 
страйк, вимагаючи підвищення 
зарплат і пенсій (що вони зрештою 
отримали). За два дні до Нового 
Року Зе’ев Ґрауер, досі анонімний 
віце-президент мережі крамниць 
електроніки, вивісив на „Фейсбуці“ 
статус із закликом долучитися до 
протесту проти зростання цін на 
пальне. Наслідком стали потужні 

протести по всій країні, в тому числі з 
караваном машин і демонстраціями, 
і зупинка в зростанні цін. У березні 
2011 року соціальні працівники 
оголосили страйк, який планували 
впродовж року: вони протестували 
проти низької зарплатні та різниці 
в соціальних вигодах для держав-
них працівників і контрактників. 
Реагуючи на це, уряд затримав дію 
постанов, а через чотири тижні вже 
було досягнуто згоди між спілкою та 
Міністерством фінансів. Це трохи 
насторожило і самих соціальних 
працівників, у яких було відчуття, що 
спілка погодилася занадто рано і що 
їхні вимоги не були виконані. У квітні 
2011-го, буквально декілька днів по 
тому, лікарі та медичні працівники 
підняли масовий протест під назвою 
„Збережімо громадську медицину в 
Ізраїлі!“. Термін контракту, що стри-
мував їх від страйку, добіг кінця, й 
лікарні, відчуваючи брак персоналу, 
заповнені знеможеними інтернами, 
які працювали в змінах по 48 годин 
за мінімальну зарплатню, не мали 
бажання й далі мовчати. В якийсь мо-
мент інтерни почали подавати листи 
відмов. Вони страйкують і досі. На 
День праці, першого травня, праців-
ники хімічного заводу в Хайфі роз-
почали страйк, виступаючи проти 
дискримінації та принизливих умов 
праці для контрактних працівників 
заводу. Вони також протестують до-
сі. Червень зустріли ще масовішим 
бойкотуванням домашнього сиру, 
одного з найпопулярніших молоч-
них продуктів Ізраїлю, ціни на який 
сягнули нечуваної доти позначки 
– вісім шекелів за пачку.

А після цього прийшла Дафні 
Ціни на оренду в Тель-Авіві вже 

давно вийшли з-під контролю. Ко-
жен хоче жити в культурному центрі 
країни, який відкриває багатьом 

найкращі кар’єрні можливості. Й не 
лише тому, що тут весело. Міжміська 
система громадського транспорту 
є, м’яко кажучи, недостатньо роз-
виненою; ціни на пальне перестали 
зростати лише завдяки протестам 
(та ще невідомо, як довго їх зможуть 
стримувати); а жарти про брак пар-
кувальних місць у Тель-Авіві мають 
уже таку довгу бороду, що нею 
можна встелити дорогу аж до Єру-
салиму. Автобусну систему в окрузі 
Тель-Авіва донедавна реформували 
задля підвищення ефективності. 
З’явилося чимало нових маршрутів. 
Та не так давно це була ще дуже ве-
лика проблема. Тож нічого дивного, 
що люди стікалися до Тель-Авіву, 
стимулюючи все більше зростання 
орендної плати. Орендарі підіймали 
ціни, знаючи, що молодь платитиме 
за помешкання, адже не має іншого 
виходу. Так це й тривало роками. Аж 
до початку протестів.

І орендна плата була лише почат-
ком. Студентів підтримали молоді 
батьки з дипломами про середню 
профосвіту (включно з молодими 
матерями, що ініціювали власний 
„Марш дитячих возиків“, протесту-
ючи проти цін на денний догляд за 
дітьми та дитячу продукцію). І таким 
чином наметове містечко пере-
творилося на голос пригніченого 
і загроженого середнього класу, 
що працює на повний робочий 
день і отримує об’єктивно пристойну 
зарплатню, та вже наприкінці місяця 
з цих грошей майже нічого не лиша-
ється. 

Вартість життя в Ізраїлі є однією 
з найвищих у західному світі, тоді 
як заробітки залишаються одними 
з найнижчих. Ціни впродовж остан-
ніх десяти років зростали, по суті, 
в кожній сфері. Ціни на більшість 
продуктів харчування є вдвічі, 
а подекуди й утричі вищими, ніж 

„Everything is rent“: 
ізраїльський наметовий протест
Уряд Ізраїлю і праві опоненти забули, що люди працюють для того, 
аби жити, а не лише виживати. Середній клас, який вже місяцями 
протестує проти соціальної політики держави, звинувачують 
у марнотратстві, називаючи їх „любителями суші та курцями 
кальяну“, не замислюючись на тим, що означало б для й без того 
чутливої економіки Ізраїлю подальше його нищення. 
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у Європі (що становить очевидну 
диспропорцію до середньої зарп-
латні). І коли вже близько 40 % 
населення виявилися неспромож-
ними витримати несподівані видатки 
(скажімо, незаплановані витрати на 
медичні послуги), незадоволених 
голосів почало ставати все більше 
й більше. 

Пастка 22
Van-der-Sister – популярна бло-

 герка, що має справу з комп’ютерам-
и, – написала, що для того, аби 
оплатити оренду в Петах-Тіква (міс-
то неподалік Тель-Авіва), а також ра-
хунки, податки, їжу, транспорт і „ра-
з на якийсь час, прости Господи, но-
ву білизну“, їй доводиться працюва-
ти не менш ніж 9,5–11 годин щодня. 
Як наслідок, у неї з’явилися орто-
педичні проблеми. Як цьому зара-
дити? Коштовними заняттями з гім-
настики, які вона не може оплатити 
без додаткових підробітків. Та від-
відувати ці заняття вона не може, 
адже мусить працювати додатко-
во, аби їх оплатити. „Щоб підтри-
мати здоров’я, мені потрібні гроші. 
Щоб заробити гроші, я мушу псува-
ти своє здоров’я. Пастка 22“. Такою, 
в двох словах, є ситуація з середнім 
класом.

Щойно протести почали по-
силюватися, уряд і праві опоненти 

поспіхом звинуватили страйкарів 
у марнотратстві, називаючи їх „лю-
бителями суші та курцями кальяну“. 
Ба більше, звучали думки, що про-
тестувальники є небезпечними 
соціалістичними радикалами лівого 
крила. Мабуть, це і був момент, коли 
протест почав розростатися і змінив 
своє гасло на заклик до соціальної 
справедливості, адресований кож-
ному. За декілька останніх років 
ізраїльський мейнстрим більше ніж 
будь-коли наблизився до правого 
крила, а „ліваки“ стали ледь не лай-
ливим словом. Якщо хтось прагне 
бути сприйнятим громадськістю 
серйозно, єдина річ, яку їй, або 
ж йому, не варто робити, це звучати 
по-лівацьки, хоча би трохи. „Це не 
політична справа“, – наполягали 
лідери страйку, вочевидь, побою-
ючись, що звинувачення у лівацтві 
вб’ють протест. Той факт, що еконо-
мічний статус-кво країни не виникає 
з повітря, а тісно пов’язаний з полі-
тичними стратегіями, легко пройшов 
повз увагу обуреної громадськості, 
що довго чекала нагоди висловити 
свої звинувачення.

Протокол Гадера-Ґедера
Наметові осередки виростали 

в периферійних містечках, відомих 
високим рівнем бідності (і тривалою 
традицією голосування за правих), 

– таких, як Лод і Єрухам, а також 
у збіднілих сусідніх околицях, як-от 
„Хатіква“ (що, за іронією, пере-
кладається як „надія“) у південно-
му Тель-Авіві та „Джессі Коені“ 
в Холоні. Це вже були аж ніяк не 
„любителі суші та курці кальяну“, 
як спершу охрестили страйкарів 
праві опоненти. Тепер це вже були 
самотні матері на соцзабезпеченні, 
давно безробітні чоловіки, родини, 
що роками чекали на субсидоване 
бюджетне житло, обіцяне законо-
давством іще 1998 року, але так і не 
отримане.

На іншому краю південного Тель-
Авіва гастарбайтери та африканські 
біженці розклали власне наметове 
містечко. Гастарбайтери прибува-
ють до Ізраїлю через контрактні 
компанії, які не нехтують жодною 
нагодою зловжити основними пра-
вами робітників. Ці люди прив’язані 
до свого початкового працедавця, 
і якщо той вирішує припинити співп-
рацю з ними або, скажімо, помирає, 
їм загрожує невідкладна депорта-
ція. Якщо ж хтось із них закохається 
і вирішить створити сім’ю, то таким 
особам також загрожує термінова 
депортація. Їх усіх стосується так 
званий „протокол Гадера-Ґедера“ із-
раїльського уряду: якщо їх упіймають 
як на півночі Гадери, так і на півдні Ґе-
дери, то можуть легко депортувати. 
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Біженці, що прибувають сюди 
з охоплених війною територій (та-
ких, як Дарфур), хоч і отримують до-
звіл на проживання, не мають права 
влаштуватися на роботу і, по суті, 
в них не залишається жодних закон-
них можливостей забезпечувати 
своє існування. Дискусії стосовно 
цих груп населення тривають уже 
роками. Найновіші за часом гро-
мадські дебати, що спричинилися 
до величезної протестної кампанії, 
були пов’язані з рішенням депорту-
вати 400 дітей гастарбайтерів.

Початок кінця
Намети арабсько-єврейських ор-

ганізацій, мешканці яких закликали 
припинити знесення палестинських 
будинків, стояли поряд з іншими на-
метами, плакати на яких стверджу-
вали, що проблему вирішать єврей-
ські поселення в Юдеї та Самарії.

Це був початок кінця. Забувши 
про головне правило – „якщо хо-
чеш догодити кожному, то врешті 
не догодиш нікому“, – і намагаючись 
стати революцією для всіх, протест 
врешті перетворився на революцію 
для нікого. У своєму палкому виступі 
на величезному 750-тисячному зі-
бранні 3 вересня Дафні Ліф доклад-
но говорила про зміну та єдність. 
І жодне слово з цієї 20-хвилинної 
промови не стосувалося конкретної 
вимоги, висунутої лідерами протес-

ту. Річ не в тім, що цих вимог немає. 
Радше навпаки. Перелік їх, пред-
ставлений урядові, є доволі довгим і 
дуже чітким. З-поміж іншого, йдеться 
в ньому і про будівництво соціаль-
ного житла для молодих людей без 
статків, а в подальшій перспективі 
– про будівництво громадського 
бюджетного житла та зростання мі-
німальної зарплатні. А в який спосіб 
фінансувати такі зміни в бюджеті? 
Зокрема, через ліквідацію субсидій 
для приватних шкіл, збільшення 
податків на великі прибутки та 
регулювання цін за оренду. Що 
скажуть релігійний сектор і антро-
пософськи налаштовані яппі, коли 
їхні школи втратять фінансування? 
Що скажуть професіонали, коли 
отримання заслуженого підви-
щення означатиме для них втрату 
грошей? Що скажуть власники по-
мешкань, коли оренда, яку їм дозво-
лять збирати, перестане покривати 
їхню власну закладну? А це вже не 
має значення, бо ж люди „нарешті 
єдині“. Громадськість успішно про-
ігнорувала той факт, що вимога 
контролю за орендними цінами не-
уникно пов’язана з правами арабів 
та гастарбайтерів. Щойно минуло-
го року масова кампанія, очолена 
рабинами, закликала євреїв утри-
муватися від орендування житла 
арабам. Хатікву було обвішано 
плакатами: „Ми не будемо здавати 

в оренду гастарбайтерам!“. Чи це 
ті самі люди, що тепер підтримують 
„вирішення житлових проблем для 
всіх“?

Донедавна я була свідком того, як 
мій добрий друг закликав долучити-
ся до протесту з такими словами: 
„кожен може знайти тут закуток для 
себе і щось, проти чого можна про-
тестувати“. За іронією, цей вислів 
чудово підсумовує поточні настрої 
людей. Вже не має значення, заради 
або проти чого протестувати, чи 
що спільного це має з початковим 
протестом і переліком вимог. Якщо 
в тебе є хоч якісь скарги до уряду, 
щось, що тебе обурює, байдуже що, 
– ти можеш долучитися. Але трагедія 
полягає в тому, що така ситуація 
створила монстра, який пожирає 
всі слушні голоси, розчиняючи їх 
у безсенсовній та невизначеній 
какофонії.

Залишається лише сподіватися, 
що ця фікція не протриває довго. 
Тепер, коли намети почали зби-
рати, є надія, що лідери протесту 
скористаються безпрецедентною 
підтримкою, яку вони отримали, для 
досягнення справжньої соціальної 
справедливості.

Переклад із англійської 
Роксоляни Свято
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Майже століття тому вийшла пра-
ця видатного іспанського соціально-
го філософа Хосе Ортега-і-Гассета 
„Повстання мас“ (1929). Маючи на 
увазі передусім тогочасні „безхре-
бетну Іспанію“ (1921) та радянську 
Росію, мислитель підняв дуже зна-
чущу проблему. Вже у сучасній йому 
Європі відбувалося явище „повного 
захоплення масами суспільної вла-
ди“, а новоявлені політичні режими 
поставали як результат „політично-
го диктату мас“.

В наші часи піднята Ортега-і-
Гассетом політико-соціальна проб-
лема не тільки набуває нових змістів 
та звучань, але доповнюється навіть 
новим виміром. Вона виходить за 
межі чотиривимірного просторово-
часового континууму в інформацій-
но-комунікаційний „кіберпростір“ 
соціальних мереж та політичного 
Інтернету, збагачуючи суспільну 
активність „п’ятим виміром“ – вір-
туальним.

Від соціально-політичних 
до політико-соціальних цілей
Ставши віртуальним доповне-

нням соціально-політичної системи, 
інформаційно-комунікаційний про-
стір почав поступово збагачува-
тися також і функціями останньої. 
Перетворюючись тим самим на 
дедалі ефективніший інструмент та 
могутніший механізм соціального 
характеру, що вже має суттєву 
політичну складову. Це передусім 
стосується використання потенці-
алу інформаційно-комунікаційних 
та базованих на них загальних со-
ціальних і спеціалізованих мереж 
(„блогосфери“ тощо) спочатку 
в соціально-політичних, а потім 
– і в політико-соціальних цілях („ін-
тернет-демократія“ і т.ін.).

Інформаційно-комунікаційний 
простір бурхливо розвивається 
– від найпростіших пейджерів та 
мобільних телефонів чи текстових 
інтернет-месенджерів та чатів до 
складних мереж та об’єднань, в яких 

поєднується та взаємодіє кіберне-
тичне і соціальне (Facebook, LiveJour-
nal, Twitter і т.п.). Так, за даними єв-
ропейської дослідницької компанії 
„Insites Consulting“, наразі різними 
соціальними мережами в усьому 
світі користуються понад 1 мільярд 
людей, і це становить більше 70 % 
усіх інтернет-користувачів. Соці-
альна мережа Facebook вважаєть-
ся найбільшою у світі – кількість її 
зареєстрованих користувачів уже 
перевищує 750 мільйонів, і близь-
ко 400 мільйонів з них відвідують 
Facebook щодня. Аудиторія сер-
вісу мікроблогів Twitter становить 
більше 200 мільйонів користувачів, 
з яких 100 мільйонів користуються 
сервісом щомісяця, а 50 мільйонів 
– щодня.

У міру розвитку „простору вірту-
альної“ реальності відшліфовують-
ся також техніки й технології, так-
тики і стратегії використання того 
могутнього потенціалу, яким володіє 
інформаційно-комунікаційне серед-
овище, акумульоване передусім 
мережею Інтернет та доповнюване 
мережами мобільного зв’язку.

Перетворення революційного 
характеру відбуваються за умови 
формування контреліти, здатної 
кинути ідейно-ідеологічний виклик 
правлячій еліті та повести за со-
бою маси. Відповідно, в умовах 
традиційно високого ступеню під-
контрольності преси і телебачення 
правлячому істеблішменту, Інтернет 
– і насамперед медіа та соціальні 
мережі в ньому – разом із комуніка-
ційними потужностями мобільного 
зв’язку відкривають альтернативні 
можливості соціальної та політичної 
дії. Перш за все це стосується як 
популяризації альтернативних ідей, 
так і підтримки нових лідерів, рухів 
та течій, що протистоять існуючій 
політико-соціальній системі. 

Американські політологи Марга-
рет Кек (Університет Дж.Хопкінса) 
та Катрін Сіккінк (Університет 
Міннесоти) звертають увагу також 

на те, що політичні активісти, які не 
в змозі змінити становище у своїх 
країнах, дедалі частіше звертають-
ся до блогів, аби привернути увагу 
світової громадськості й у такий 
спосіб вплинути на владу. Вони на-
звали це явище „ефектом бумеран-
гу“ – збільшення тиску всередині 
країни призводить до збільшення 
зовнішнього тиску на цю країну.

Крім того, мережа Інтернет є дуже 
зручним середовищем для ство-
рення та розкручування соціально-
політичних міфів – із подальшим 
їх використанням як інструментів 
політико-соціальної боротьби. 
Дуже показова політизація фігури 
тунісця Мохамеда Буазізі (Moham-
ed Bouazizi), самоспалення якого 
стало поштовхом до масових акцій 
протесту. Пізніше в медіа образ 
майже неписьменного селянина-
торгівця трансформувався в образ 
„випускника університету“ і т.д., 
а соціально-економічна першо-
причина його кроку – на соціально-
політичну. В результаті, наприклад, 
головна площа столиці Тунісу була 
перейменована на площу Мохаме-
да Буазізі.

Протидії досі 
стабільних режимів
„Революцію троянд“ у Грузії 

(2003 р.) та Помаранчеву револю-
цію в Україні (2004 р.) в цьому сенсі 
можна вважати „перехідними“ 
– адже ключову агітаційно-про-
пагандистську та мобілізаційну 
роль відігравали передусім кана-
ли телебачення та глуха газетна 
„фронда“. Під час революційних 
подій кінця 2004 р. в Україні осно-
вним джерелом „альтернативної“ 
інформації були такі опозиційні 
телеканали як ТРК „Ера“ (мала 
100 % покриття території, але 
виходила в ефір вночі на частоті 
1-го Національного) та „5-й канал“ 
(який періодично закривали). Інтер-
нет-медіа (передусім „Українська 
правда“) та соціально-політичні 

П’ятий вимір революції
Інтернет – і насамперед соціальні мережі в ньому – разом 
із комунікаційними потужностями мобільного зв’язку вже 
нині в стані відіграти значущу роль в організації повстання 
і поставити під загрозу не лише політичні режими, але так само 
соціальну стабільність і безпеку будь-якої країни світу. 

Т е к с т :  О л е к с і й  П о л т о р а к о в ,  
І н с т и т у т  у к р а ї н с ь к о ї  п о л і т и к и ,  К и ї в

Ф о т о :  а р х і в
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п о к о л і н н я  і з г о ї в

форуми (передвісники соціальних 
мереж) були „молодшими партне-
рами“ – додатковими джерелами 
як альтернативної інформації, так 
і контрпропаганди та мобілізацій-
ної агітації. Тим більш, що на той 
час ключові соціальні Інтернет-ме-
режі та блогосфера лише починали 
розвиватися: Blogger та LiveJournal 
було створено 1999 р., Facebook 
– 2004 р., Twitter – 2006 р.

Для порівняння, одним із чинників 
слабких успіхів політико-соціальних 
протестів в Білорусі (зокрема, руху 
„Революція через соціальні мережі“) 
є великий ступінь підконтрольності 
національного інформаційно-ко-
мунікаційного простору державі. 
Остання періодично вдається до 
таких заходів, як блокування роботи 
відповідних груп у соціальних мере-
жах (передусім „ВКонтакте“, а також 
„Одноклассники“, Facebook, Twit-
ter). Проте, за оцінками експертів, 
„Революція через соціальні мережі“ 
стає хорошим тренуванням з вико-
ристання нових інтернет-технологій 
для мобілізації протестних груп на-
селення країни.

Для повноти картини можна зга-
дати проект „Великий китайський 
фаєрвол“ (Great Firewall of China), 
який є ключовим обмежувальним 
чинником впливу на розвиток со-
ціальної активності населення КНР. 
Такі періодичні заходи влади, як від-
ключення „зовнішніх“ альтернатив-
них інформаційно-пошукових і т.п. 
систем (Google, Hotmail, Twitter, Wi-
kipedia, YouTube та ін.) чи соціальних 
мереж (Facebook, LiveJournal тощо), 
доповнювані загальними засобами 
та механізмами постійного вну-
трішнього контролю за діяльністю 
китайських інтернет-користувачів, 
суттєво ускладнюють розвиток со-
ціально-політичної активності та 
майже унеможливлюють її перехід 
в політичну площину. Схожа по-
літика проводиться також на Кубі, 
в Казахстані та в багатьох інших 
подібних державах.

До того ж, нещодавно заявив 
засновник Wikileaks Джуліан Ас-
сандж, Facebook має спеціальний 
інтерфейс, який використовує роз-
відка США. Популярна російська 
мережа „ВКонтакте“ також публічно 
визнала факти співробітництва 
з правоохоронними органами РФ 
і передавання їм особистих даних. 
Ці приклади – яскраве свідчення 
того, що спецслужби потроху „вбу-
довуються“ в соціальні мережі та 
активно шукають шляхи і засоби 

нейтралізації потенціалу загроз, які 
містять останні.

Че Гевара ХХІ століття
При організації ж практичних 

заходів (починаючи з локальних 
акцій протесту і закінчуючи масш-
табним Майданом) ключову коор-
динаційну роль відіграють засоби 
мобільного зв’язку. Тим більше, що 
контролювати їх набагато склад-
ніше, аніж традиційні телефонні та 
поштові мережі. Крім того, досить 
цікавими є акції, проведені під час 
Помаранчевої революції в Україні 
– на кшталт „Зателефонуй бреху-
нам“ (кінець листопада 2004 р.). 
В рамках останньої пропонувалося 
надіслати SMS чи зателефонувати 
на мобільні телефони найбільш 
одіозним політичним журналістам 
(номери додавалися): „Скажи… все, 
що ти про них думаєш!“.

Проте в цілому такі засоби та 
механізми, як Інтернет і його со-
ціально-мережеві складові у рево-
люційних подіях, що проходили на 
пострадянському просторі остан-
нім десятиліттям (у Грузії і Україні та, 
певним чином, у Киргизії та Молдо-
ві), відігравали скоріше допоміжну, 
хоча й значущу роль.

У таких останніх подіях, як хвиля 
революцій „Арабської весни“, що 
прокотилася Близьким Сходом, 
соціально-мережевий чинник, до-
повнюваний інтегрованими із ним 
механізмами мобільного зв’язку, 
відіграє вже одну з ключових ролей. 
Характерна заява держсекретаря 
США Х.Клінтон, зроблена в січні 
2011 р.: „Ми підтримуємо громадян-
ські права і свободи народу Єгипту, 
у тому числі свободу слова та право 
об’єднуватися в спільноти й органі-
зації. Ми закликаємо влади Єгипту 
не перешкоджати проведенню 
мирних демонстрацій протесту та 
не блокувати засоби зв’язку, у тому 
числі – сайти соціальних мереж“. 
(Дуже показово, що влада Ірану 
напередодні президентських ви-
борів 2009 р. блокувала доступ до 
„Facebook“).

Більш ніж характерно, що події 
у таких країнах, як Єгипет чи Туніс, 
уже отримали алегоричну назви 
„Facebook-революції“ або „Twitter-
революції“. Звичайно, чинник Інтер-
нету в контексті „Арабської весни“ 
переоцінюється, адже „вузлові точ-
ки“ там традиційні – мечеть і базар. 
Тому можна погодитися з позицією 
старшого радника держсекретаря 
США Алека Росса, що неправиль-

но називати події в Єгипті „Faceb-
ook-революцією“. Проте разом із 
американським фахівцем не можна 
не визнати, що саме Інтернет став 
„Че Геварою ХХІ століття“ в арабсь-
ких революціях. На користь цього 
свідчить і практична політика 
США, які в лютому 2011 р. виділили 
25 млн. дол. на підтримку блогерів 
і інтер нет-активістів у авторитарних 
країнах; за словами Х.Клінтон, це 
дозволить активістам „технічно бути 
на крок попереду від цензорів“. 

Компанія „Opera software“ (за-
ймається розробкою інтернет-
браузера) провела дослідження на 
предмет активності інтернет-корис-
тувачів у Єгипті й інших країнах, охо-
плених „арабською революцією“. 
Згідно з його результатами, у період 
заворушень на площі Тахрір у Каїрі 
різко зросла відвідуваність сайтів 
єгипетської опозиції, а деякі з них 
зберегли високий рівень відвід-
уваності навіть після відставки та 
арешту Хосні Мубарака. За даними 
компанії, тільки за рік – з лютого 
2010 р. по лютий 2011 р. – число 
відвідувань найпопулярніших на 
Близькому Сході інтернет-ресурсів 
(серед яких лідирують, зрозуміло, 
Facebook, Google і YouTube) збіль-
шилося на 233 %, кількість унікаль-
них користувачів зросла на 142 %; 
найбільший ріст пережив рівень 
обміну інформацією – обсяг пере-
даних даних збільшився на 259 %.

У Тунісі кількість аккаунтів Twitter 
у 2009 р. не перевищувала 1500. 
На весну 2011 р. їх було вже кілька 
сотень тисяч (при населенні країни 
бл. 10,6 млн.). Фактично, зв’язок міс-
цевих революціонерів з народними 
масами і європейським співтова-
риством здійснювався передусім 
через Twitter. Аналогічно, коли 
в 2008 р. у Тунісі розпочалися про-
тести гірників, лише 30 тис. тунісців 
мали сторінку на Facebook. Але вже 
наприкінці 2009 р. їх нараховувало-
ся 800 тис. Коли революція досягла 
кульмінації, а Бен Алі втік із країни, 
то в Facebook було вже 2 мільйони 
сторінок тунісців, тобто близько 
п’ятої частини населення країни.

Можна також згадати, що напри-
кінці січня 2011 р. владою Єгипту 
за обвинуваченням в організації 
масових безпорядків за допомогою 
Twitter і Facebook був арештований 
Ваель Гонім (Wael Ghonim) – топ-ме-
неджер близькосхідного відділення 
Google. Під тиском світової громад-
ськості він уже в лютому був випуще-
ний на волю. У численних інтерв’ю 
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після звільнення В.Гонім підкреслю-
вав роль соціальних сервісів в орга-
нізації народних виступів. Зараз він 
навіть збирається написати книжку 
„Революція 2.0“, в якій, за анонсом 
видавництва, „розповість історію 
єгипетської революції зсередини та 
дасть уроки Арабської весни“. Якщо 
вірити анонсу, найважливіше місце 
на сторінках „Революції 2.0“ буде 
приділено саме ролі соціальних 
медіа та інтернет-технологій в орга-
нізації повстання: „Гонім розповідає 
натхненну історію про те, що кожен 
може змінити світ, спираючись тіль-
ки на віру в те, що влада народу 
сильніша за людей у владі“.

Виклик соціальній стабільності
Проте, на жаль, розвиток соці-

альних мереж є чинником не тільки 
соціального прогресу, але також 

викликом соціальній стабільності 
та навіть одним з інструментів 
ускладнення соціальних завору-
шень. Показовим є сумний досвід 
розвитку подій під час нещодавніх 
соціальних криз у Греції та Великій 
Британії. Так, уряд останньої не-
безпідставно звинуватив соціальні 
мережі Facebook і Twitter, а також 
комунікаційну систему Blackberry 
Messenger (вона дозволяє користу-
вачам обмінюватися повідомлен-
нями, які шифруються в момент пе-
редачі, – після чого розшифрувати 
їх не в змозі навіть розробник цієї 
системи). На думку урядовців, саме 
за допомоги цих інструментів були 
організовані й скоординовані дії 
багатьох учасників заворушень. 
Адже повідомлення, якими обмі-
нюються користувачі Messenger, 
потім ретранслювалися в Face book 

і Twitter, що, на думку депутата 
британського парламенту Д.Леммі, 
суттєво розширювало аудиторію. 
Ще більш показовим є засудження 
до чотирьох років ув’язнення двох 
британців (20-річного Дж. Блекшоу 
та 22-річного П. Саткліфа) за за-
клики до погромів у своїх містах, 
які юнаки розміщували в Facebook, 
вказуючи час та місця зборів.

Замість висновків
З одного боку, соціальні мережі 

та політичний Інтернет, доповню-
вані інтегрованими із ними техно-
логіями мобільного зв’язку, – це 
віртуальний простір ледь не повної 
свободи, який надає доступ до мо-
гутніх інструментів та механізмів до-
помоги в реалізації індивідуальних 
і колективних амбіцій та прагнень, 
ідей та проектів. 

З іншого боку, як ще чверть століт-
тя тому відзначив знаний італійський 
політичний філософ Н. Боббіо, 
„ніщо не породжує такого ризику 
знищення демократії, як надлишок 
демократії“. Загальний формат 
функціонування ключових соціаль-
но-політичних акторів Інтернет-про-
стору вже давно балансує на межі 
анархії. Високий ступінь анонімнос-
ті та слабкий стан підконтрольності 
„доповнюється“ невисоким рівнем 
політичної культури. В результаті ви-
никає „гримуча суміш“, яка не тільки 
ставить під загрозу стабільність по-
літичних режимів, але стає викликом 
соціальній безпеці цілих міжнарод-
них регіонів.

У цьому контексті нових соціаль-
но-політичних змістів та політико-
соціальної значущості набуває 
піднята філософом Х. Ортега-і-Гас-
сетом у згаданій праці проблема 
покликання людей „вічно бути 
засудженими на волю, вічно ви-
рішувати, чим ти станеш у цьому 
світі. І вирішувати невтомно й без 
перепочинку“. Адже „життя нації“, 
як слушно зауважив ще Ж. Е. Ренан, 
– це „щоденний плебісцит“. І інфор-
маційно-комунікаційний прос тір 
людського буття в жодному разі не 
є виключенням – скоріше навпаки. 

Т е к с т :  О л е к с і й  П о л т о р а к о в ,  
І н с т и т у т  у к р а ї н с ь к о ї  п о л і т и к и ,  К и ї в

Ф о т о :  а р х і в

Розвиток соціальних мереж є чинником 
не тільки соціального прогресу, але також 
викликом соціальній стабільності та навіть 
одним з інструментів ускладнення соціальних 
заворушень. Показовим є сумний досвід 
розвитку подій під час нещодавніх соціальних 
криз у Греції та Великій Британії.
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п о к о л і н н я  і з г о ї в

Війни майбутнього асоціюються 
в основному з фільмом „Термі-
натор“. З роботами, які хвацько 
орудують лазерними гвинтівками 
і світять червоними очима. Мож-
ливо, колись воно так і буде. Але 
в осяжному майбутньому суть 
революції у військовій справі буде 
полягати у створенні глобальної 
мережево-центричної системи під 
егідою США. Американці вже нео-
дноразово перевірили на практиці 
цю концепцію протягом останніх 20 
років у ході операцій в Іраку, Югос-
лавії, Афганістані та Лівії.

Говорячи більш точно, Спо-
лучені Штати на даний момент 
забезпечили собі світову військову 
гегемонію. І тому говорити про 
війни майбутнього в перспективі 
20–30 років можна лише виключно 
в розрізі характеру ведення бо-
йових дій Сполученими Штатами. 
Європа, Росія, Китай та інші країни 
навряд чи зможуть наблизитися до 
створення військової системи аме-
риканського рівня. Навіть демон-
страція окремих зразків передових 
озброєнь, таких, як винищувач 
5 покоління, буде лише свідченням 
певного рівня військових техноло-
гій Росії або Китаю. Але не більше. 
Адже в мережево-центричній вій-
ськовій системі засоби ураження 
грають далеко не основну роль. 
Без всеохопних систем розвідки, 
зв’язку, управління, інтегрованих 
в єдину інформаційну матрицю, всі 
суперсучасні літаки, ракети, танки 
і кораблі втрачають закладену 
в них ефективність.

Мережево-центрична –
система для всіх
Сполученим Штатам, фактично, 

вже вдалося інтегрувати засоби 

зв’язку, управління, розвідки і ура-
ження в рамках власних збройних 
сил в єдину мережу і перетворити 
їх в глобальний розвідувально-
ударний комплекс. В результаті, 
можна говорити про те, що збройні 
сили США вже зараз постійно за-
безпечені інформацією про про-
тивника, можуть ефективно його 
дезінформувати і при необхідності 
завдати удару по його інфраструк-
турі і війську. Сформований єдиний 
інформаційний простір забезпечує 
можливість максимально швидко 
і з мінімальними втратами знищу-
вати потрібні цілі і, одночасно, ке-
рувати поведінкою супротивника, 
використовуючи методи інформа-
ційних операцій.

А наступним кроком має бути 
створення мережево-центричної 
системи у глобальному масшта-
бі. Саме такий погляд дозволяє 
пояснити деякі деталі сучасної 
американської військової політики. 
Наприклад, плани зі створення 
глобальної протиракетної оборо-
ни. Насправді, крім завдання з роз-
міщення елементів інфраструктури 
ПРО в різних районах світу (зараз 
США вже встановили або плану-
ють встановити об’єкти ПРО в Япо-
нії, Європі, Туреччині, на Близькому 
Сході), Штати реалізують більш 
глобальне завдання. Таким чином, 
вони розміщують і вдосконалюють 
свою інфраструктуру для ведення 
мережево-центричних бойових дій. 
Адже система ПРО – це і є елемен-
ти розвідки, зв’язку, управління 
і ураження, які можливо вико-
ристовувати в загальній системі 
збройних сил. І при плануванні на-
ступної операції в певному районі 
світу, американські військові будуть 
розраховувати на інфраструктуру 

ПРО для застосування авіації, 
безпілотних систем, високоточного 
озброєння. А власне протиракетні 
функції цієї системи можуть так і за-
лишитися на папері.

5 стаття чи колоніальні війни?
Загальноприйнятою є думка, що 

всі існуючі міжнародні організації, 
створені після закінчення Другої 
світової війни і в роки „холодної ві-
йни“, переживають концептуальну 
кризу. Організація Об’єднаних На-
цій застигла в стані перманентного 
очікування внутрішніх змін. Відсут-
ність волі, рішучості і, що набагато 
істотніше, бажання у здійсненні 
реформ, перетворили цей світовий 
форум зразка 1945 р. в таку собі 
фірму з надання юридичних послуг. 
Тобто, контору, яка видає дозволи 
на проведення військових операцій. 
Більшою чи меншою мірою схожу 
характеристику можна застосува-
ти й щодо інших універсальних та 
регіональних організацій у сфері 
безпеки – НАТО, ЄС, ОБСЄ.

Хоча, на відміну від, напри-
клад, ОБСЄ, Північноатлантичний 
альянс має досить чіткі перспекти-
ви розвитку. НАТО, незважаючи на 
внутрішні трансформаційні про-
цеси, повільно, але впевнено йде 
до ролі „світового поліцейського“. 
Офіційно, всі без винятку представ-
ники Альянсу говорять про чільну 
роль 5 статті Вашингтонського 
договору про колективний захист. 
Проте, життя постійно підкидає 
членам НАТО проблеми, далекі 
від 5 статті. Операції в Афганістані 
та Лівії все ж таки більше схожі на 
традиційні для західної цивілізації 
колоніальні війни, ніж на оборону 
від противника, який загрожує ко-
мусь із членів НАТО.

Еволюція війни: гегемонія 
США та амбіції Китаю
Коли аналітики та експерти говорять про близьке 
переформатування існуючого світового порядку, 
то головною його тенденцією вважають стрімке 
посилення Китаю у економічній сфері з одночасним 
збереженням геополітичної та військової гегемонії 
США. І такий стан речей, безумовно, несе в собі суттєві 
ризики глобальній стабільності та безпеці.
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Навіть економічна криза 
і в США, і в європейській частині 
НАТО не в змозі змінити цей тренд. 
Відразу після приходу до влади ад-
міністрації Барака Обами здава-
лося, що США починають стрімко 
йти від лідерства в НАТО і намага-
тимуться максимально перекласти 
відповідальність за оборону і без-
пеку Європи на самих європейців. 
Зараз уже ясно, що Обама просто 
поміняв прямолінійний підхід Дж. 
Буша на більш гнучку тактику. 
Фактично, за аналогією з новою 
концепцією створення глобальної 
ПРО, адміністрація США запро-
понувала європейським союзни-
кам активніше підключитися до 
створення мережево-центричної 
військової системи, яка вже пра-
цює в рамках зброsйних сил США. 
Адже американці не вимагають від 
європейців збільшення чисельності 
збройних сил чи кількості танків. 
США якраз наполягають на більш 
активній участі Європи в розвитку 
компонентів мережево-центричної 
системи – стратегічної (в тому числі 
космічної) розвідки, засобів зв’язку 
та управління, а також високоточ-
них засобів ураження.

До речі, саме в рамках створен-
ня системи ПРО НАТО і форму-
ються всі ці мережево-центричні 
компоненти. По суті, система ПРО 
НАТО буде представляти собою 
механізм, який відповідатиме за 
ефективну інтеграцію і управління 
всіх можливих сил і засобів про-
тиракетної та протиповітряної 
оборони країн Альянсу. Кожен 
комплекс ПРО чи ППО, кожний 
радар, кожен супутник або літак 
дальнього радіолокаційного вияв-
лення буде включений в об’єднану 
систему ПРО НАТО. Сюди ж будуть 
входити і елементи американських 
елементів ПРО в Європі.

Наступ на Китай
В результаті, до кінця нинішнього 

десятиріччя в рамках НАТО буде 
створена інфраструктура для 
ведення мережево-центричних бо-
йових дій. І істотні скорочення обо-
ронних бюджетів США і провідних 
країн Європи цьому не завадять. 
Справа в тому, що американцям 
і натівцям вже практично ні з ким 
воювати. Військові потенціали та 
можливості більшості країн світу 
дуже слабкі. А досвід Лівії показує 
ефективність комплексного засто-
сування інформаційних операцій, 
технологій з організації революцій-

них рухів і традиційних повітряних 
і розвідувально-диверсійних опе-
рацій для „захисту мирного насе-
лення“. Такі „гнучкі“ підходи не ви-
магають надмірно великих витрат 
і ресурсів. І дають зовсім непогані 
результати. У всякому разі, лівій-
ський сценарій набагато краще 
підійде зараз США для вирішення, 
скажімо, іранської проблеми, ніж 
повторення великомасштабних 
операцій в стилі іракської або аф-
ганської кампаній.

Очевидно, що вся діяльність США 
зі створення глобальної мережево-
центричної військової системи 
спрямована, перш за все, проти 
Китаю. Саме, КНР є єдиною краї-

ною світу (з-поза „американського 
клубу“) з глобальними амбіціями. 
Що важливо, для реалізації цих 
амбіцій у китайців зараз з’явилися 
реальні можливості, перш за все, 
економічні. Росія, при всій повазі до 
Путіна та інших вождів „російсько-
го світу“, про свої амбіції більше 
мріє. І за межами пострадянсько-
го простору про великі плани 
росіян мало хто здогадується.
Китай же за останні кілька років 
зробив величезний крок вперед, 

скориставшись світовою економіч-
ною кризою. Скуповуючи борги 
в Європі та Азії, Китай паралельно 
розгорнув експансію перспектив-
них родовищ корисних копалин 
в Африці. А це вже напряму загро-
жує стратегічним інтересам США.

Дуже відверто прокоментував 
мету операції в Лівії колишній за-
ступник міністра фінансів США 
Пол Крейг Робертс. За його сло-
вами, головним завданням США 
в Лівії є видавлювання Китаю з Пів-
нічної Африки, ринок якої китайські 
компанії почали освоювати. Китай 
здійснював масштабні енергетичні 
інвестиції на сході Лівії і покладав-
ся на неї поряд з Анголою і Нігерією 
в плані своїх енергетичних потреб, 
вважає колишній американський 
чиновник. За його словами, США 
прагне обмежити доступ Китаю 
до ресурсів і таким чином не до-
пустити перемоги китайців в еконо-
мічній гонці з Америкою. Вже зараз 
можна говорити, що в Лівії США 
досить успішно впоралися з цим 
завданням.

Постійне перегруповування 
„багатополярного світу“
З цього випливає досить не-

втішний висновок. Головною 
тенденцією наступних десятиліть 
стане постійне посилення Китаю 
й така ж послідовна протидія 
цьому з боку США і їх союзників. 
Незважаючи на економічні успіхи, 
у військовому відношенні Китай 
поки що суттєво відстає від аме-
риканської військової машини. 
Адже американці не збираються 
сходитися з Народно-визвольною 
армією Китаю в танковій битві. 
Більш ймовірним є „лівійський“ 
метод протидії. Використовуючи 
свої глобальні військові можли-
вості і „юридичні послуги“ ООН, 
США зроблять все можливе, щоб 
ускладнити реалізацію планів Ки-
таю. В результаті, з великою ймо-
вірністю можна очікувати низку 
конфліктів у різних регіонах світу. 
І як наслідок, постійне перегрупо-
вування „багатополярного світу“.

Т е к с т :  М и х а й л о  С а м у с ь ,  
Ц е н т р  д о с л і д ж е н ь  а р м і ї ,  к о н в е р с і ї  і  р о з з б р о є н н я ,  П р а г а

Головною тенденцією 
наступних десятиліть 
стане постійне 
посилення Китаю 
й така ж послідовна 
протидія цьому з боку 
США і їх союзників. 
Незважаючи на 
економічні успіхи, 
у військовому 
відношенні Китай поки 
що суттєво відстає 
від американської 
військової машини. 
Адже американці не 
збираються сходитися 
з Народно-визвольною 
армією Китаю 
в танковій битві. 
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Коли „дружба“ стає „економікою“

Українська влада стоїть перед 
вибором – чи перейти від слів до 
реальних кроків у наближенні енер-
гетичного ринку до європейських 
стандартів, чи прийняти „білорусь-
кий“ сценарій, передавши енер-
гетичну галузь в зону впливу Росії. 
Це рішення багато в чому визначить 
розвиток енергетики на роки впе-
ред. Саме тому процес визначення 
із остаточним сценарієм має бути 
під пильною увагою не лише укра-
їнських громадян, але і міжнародної 
спільноти. 

Українсько-російські газові пе-
реговори сьогодні відбуваються 
на тлі інакших, ніж два роки тому, 
міжнародних процесів. Політика 
Європейського Союзу щодо Росії 

стала жорсткішою – на прикладі 
Польщі він продемонстрував го-
товність захищати своїх членів від 
нав’язування російського впливу, 
на прикладі Литви – здатність на 
практиці виконувати прийнятий 
Третій енергетичний пакет. Огляда-
ючись на Європейську Комісію, про 
можливий перегляд угод заговори-
ла і Болгарія. Зрештою, якщо прак-
тика делегування повноважень 
Європейській Комісії для ведення 
переговорів з країнами-поста-
чальниками (на прикладі Транскас-
пійського газопроводу) виявиться 
успішною і буде поширена на 
російсько-європейські відносини, 
то ЄС має всі шанси справді почати 
говорити „одним голосом“ у своїй 
зовнішній енергетичній політиці. 

Змінилась ситуація 
і в самій Росії

З одного боку, Росії вдалось 
реалізувати кілька стратегічно 
важливих проектів – побудувати 
„Північний потік“, взяти під контроль 
газотранспортну систему Білорусі. 
З іншого боку, стратегічне за-
вдання ЄС збільшувати диверсифі-
кацію постачання та посилювати 
енергоефективність поставило під 
питання будівництво іншого про-
екту – „Південного потоку“, а також 
перспективи нарощування об’ємів 
продажу газу в європейських краї-
нах. В умовах збільшення кількості 
терміналів скрапленого газу, роз-
витку ринку альтернативних джерел 
енергії в країнах ЄС почала знижу-
ватись вартість російського газу, 



37

що для бюджету Росії є тривожним 
сигналом. Великі енергетичні ком-
панії Німеччини, Франції та Італії, 
які ще вчора були стратегічними 
партнерами „Газпрому“, сьогодні 
подали в Страсбурзький суд з вимо-
гою переглянути завищену вартість 
газу з Росії. Колись непохитні позиції 
„Газпрому“ в Європі сьогодні вигля-
дають не такими успішними. 

В цих умовах Росії важливо втри-
мати вже здобуті позиції в європе-
йському напрямку – розгалужену 
мережу транзитних потоків та 
об’єми продажу газу. На практиці 
це означає втримати під контролем 
газопроводи територією України, 
Білорусі та новозбудований „Пів-
нічний потік“, а також відстоювати 
довгострокові контракти, які зо-
бов’язують покупців закуповувати 
великі об’єми газу на десятиліття 
вперед. Ці завдання чим далі, тим 
більше йдуть урозріз з європей-

ськими пріоритетами, що не може 
не позначатись на двосторонніх 
стосунках між країнами. 

Україна має забезпечити 
достатньо великі надходження 
до бюджету РФ
Якщо Україна обирає європей-

ський шлях розвитку, аналогічні 
питання виникнуть і в неї у від-
носинах з Росією. Цей випадок 
є навіть більш складним, оскільки 
„Газпром“ не сприймає Україну 
як зону європейського права, від-
так, заходить значно далі у своїх 
планах, аніж з країнами ЄС. Від-
повідно до російських інтересів, 
Україна має зберігатися зоною 
великого споживання російського 
газу за достатньо високими ціна-
ми, щоб залишалися стабільними 
надходження. Таке споживання має 
„цементуватись“ довгостроковими 
договорами. Оскільки Україна за-
лишається важливим транзитним 
шляхом російського газу, і при 
цьому може стати конкуруючим 
проектом (наприклад, у випад-
ку запуску т.зв. „Білого потоку“ 
– транзиту азербайджанського 
газу через термінал скрапленого 
газу і далі в ЄС), стратегічно важ-
ливим є отримання контролю над 
українською газотранспортною 
системою. Обидва пункти – великі 
об’єми споживання і контроль ГТС 
– суперечать європейським пра-
вилам і, в той же час, є першими 
в списку пріоритетів Росії.

Взамін на стратегічні об’єкти Ро-
сія пропонує ситуативні поступки. 
Це – вартість газу на найближчий 
рік. При цьому йдеться про що-
річний перегляд вартості газу, а не 
більш системні зміни – корективи 
у формулі ціни, – на яких наполягає 
Україна. Безперспективним вияви-
лись і сподівання України отримати 
доступ до видобутку газу на російсь-
кій території – щоб доставити його 
до українських кордонів, потрібно 
транспортувати його російсь ким 
газопроводом, монопольним пра-
вом на управління яким володіє 
„Газпром“. Склалась ситуація, коли 
взамін на щорічну знижку Украї-
на повинна віддавати по частині 
стратегічні об’єкти енергетичної і не 
лише галузей своєї економіки. 

Збереження статус-кво для 
української влади є неприйнятним, 
оскільки з наступного року за росій-
ський газ доведеться платити більш 
ніж 400 дол. за тис. куб. м., що є ви-
щим, ніж для країн ЄС. Зважаючи на 

об’єми, які закуповує Україна – тіль-
ки за січень–липень 2011 року він 
становив 30 млрд.куб.м. – за газ їй 
доведеться сплачувати непідйомні 
кошти. Це означає різке підвищення 
цін на газ або для населення, що 
загрожує новими виступами проти 
влади, або для промисловості, що 
послабить конкурентоспромож-
ність її продукції на міжнародних 
ринках. Сьогодні чи не вперше 
керівництво країни і великий бізнес 
опинились по одну сторону конфлік-
ту, намагаючись спільними зусилля-
ми вибити знижки за російський газ, 
і при цьому не втратити свої інтер-
еси та прибутки. 

Перекривання газу чи позови 
до суду нічого не принесуть
Іти за російським сценарієм – 

Митний союз або ГТС – українська 
влада не хоче. „Газпром“ на прикла-
ді інших країн показав, що не буде 
вкладати в Україні ні кошти, ні тех-
нології. Для українських урядовців 
показовим є приклад Білорусі, яка, 
попри здачу своєї ГТС, досі щороку 
торгується за знижки на газ. Тут та-
кож варто згадати коментар другого 
президента України Леоніда Кучми: 
на відміну від країн ЄС, які кинулись 
допомагати Греції в складних еко-
номічних умовах, Митний союз на 
чолі з Росією не поспішає вкладати 
кошти у покращення ситуації в Бі-
лорусі. Красномовним прикладом 
для українців є ситуація і в атомній 
енергетиці, коли російська компанія 
ТВЕЛ, вигравши конкурс на будівни-
цтво заводу з ядерного палива, так 
і не передала українцям технологій 
будівництва, хоча саме цей пункт 
і став вирішальним у виборі між 
російською компанією і американ-
ською.

Самостійно Україні навряд чи 
вдасться витримати переговори 
з Росією. Перекривання крану тран-
зитним газопроводам не є виходом 
– знаючи досвід 2009 року, безпер-
спективність такого сценарію ви-
знають як російські, так і українські 
чиновники. Український президент 
і уряд постійно наголошують, що, 
попри складнощі переговорів, 
Україна залишатиметься надійним 
транзитером для країн ЄС і буде 
виконувати всі взяті зобов’язання. 
Інший спосіб – позиватись до Сток-
гольмського суду, де вже лежать 
аналогічні позови від європейських 
компаній до „Газпрому“. Однак 
юристи-міжнародники не гаранту-
ють виграшу України в суді – окрім 
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30 серпня Близько 20 київ-
ських Vip-персон, що прожи-
вають у київській Конча-Заспі, 
купили собі нерухомість у 
німецькому місті Баден-Баден. 
В основному це працівники 
колишнього складу Київської 
міської ради, а також люди, 
наближені до мера Черно-
вецького.

30 серпня Екс-керівник спо-
стереження Олексій Пукач 
у суді назвав прізвища за-
мовників убивства журналіста 
Георгія Гонгадзе. Він чітко 
сказав, що це Кучма, а також 
назвав Литвина і Кравченка. 
Окрім того, генерал Олексій 
Пукач під час допиту намагав-
ся переконати суд у тому, що 
врятував Україну від держав-
ного перевороту. За його сло-
вами, Гонгадзе нібито готував 
державний переворот.

31 серпня Президент Польщі 
Броніслав Коморовський 
заявив, що процес над Юлі-
єю Тимошенко може стати 
серйозною перешкодою на 
шляху євроінтеграції України, 
яка зараз стоїть на порозі під-
писання угоди з ЄС про зону 
вільної торгівлі.

31 серпня Невідомі намагали-
ся спалити три житлові будин-
ки та адміністративну будівлю 
в місті Часів Яр на Донеччині. 
„Коктейлем Молотова“ були 
обстріляні особняки й офіси, 
що належать представникам 
місцевої влади та великого 
бізнесу. 
1 вересня Президент Росії 
Дмитро Медведєв висловився 
на підтримку заяви МЗС РФ 
щодо суду над екс-прем’єром 
України Юлією Тимошенко. 
„Ми ж розуміємо, яким чином 
судять Тимошенко і за що. Її 
судять за домовленості з Ро-
сією, а не за колишні гріхи“, 
– підкреслив він.

2 вересня Президент доручив 
прем’єру Миколі Азарову до 
1 жовтня 2011 року розроби-
ти програму реформування 
НАК „Нафтогаз України“. Як 
відомо, Азаров заявив, що 
ліквідація „Нафтогазу“ при-
зведе до перегляду підписаних 
газових угод із російським ВАТ 
„Газпром“. У відповідь голо-
ва правління ВАТ „Газпром“ 
Олексій Міллер заявив, що 
ліквідацію „Нафтогазу“ бачить 
можливою лише шляхом злит-
тя з „Газпромом“.о
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бездоганно складеного контракту, 
український ринок не має альтер-
нативних постачальників з іншими 
цінами, до яких можна апелювати. 
На шляху до судового розгляду 
стоїть і психологічна неготовність 
української влади до такого кроку. 
Перші особи держави неоднора-
зово повторюють, що судовий роз-
гляд – це останній можливий крок. 
Після довгих років тісної співпраці 
важко вирішувати справи у суді. 
Окрім цього, невідомо, як себе буде 
поводити Росія у період, коли буде 
розглядатись справа – а це півтора-
два роки. 

Спільна українсько-
європейська позиція послабить 
росіян
Європейський Союз уже висловив 

готовність „провести аудит“ газових 
домовленостей між Україною та 
Росією, що дозволить легітимізувати 
неконструктивність російської пози-
ції та її спроби тиску. Така ініціатива 
викликала обурення Росії – спільна 
українсько-європейська позиція 
суттєво послабить росіян під час 
переговорів, і не дозволить зробити 
предметом переговорів стратегічні 
теми. Разом із тим, за такий успіш-
ний сценарій українській владі до-
ведеться заплатити теж немалу ціну 
– а саме перейти до конкретних дій 

в наближенні ринку енергетики до 
європейських стандартів. Це озна-
чає – збільшення прозорості його 
функціонування, зменшення можли-
востей для корупції та тіньових схем, 
збереження формульного підходу 
у домовленостях з Росією. 

Як би не розвивались подальші 
переговори між Україною та Ро-
сією, для ЄС навряд чи цього року 
буде якась небезпека у стабільності 
постачання газу. Як російська, так 
і українська сторони добре засво-
їли уроки попередніх газових криз, 
і неодноразово наголошували, що 
попри суперечку, транзит газу не 
буде перериватись. Поганим сце-
нарієм для Росії буде об’єднання по-
зицій українських та європейських 
політиків для блокування доступу 
до стратегічних об’єктів, ще гіршим 
– активне запровадження в Україні 
енергозбереження та завершення 
будівництва терміналу скрапленого 
газу. Натомість саме цей сценарій 
допоможе Україні справді посилити 
власну енергетичну незалежність. 
І нехай рейтинг правлячої влади по-
чне падати від підвищення цін на газ, 
однак перелом у зростанні власної 
енергетичної незалежності оцінить 
ще не одне наступне покоління.

 Олена Павленко, Київ 

Поганим сценарієм для Росії буде об’єднання 
позицій українських та європейських політиків 
для блокування доступу до стратегічних об’єктів, 
ще гіршим – активне запровадження в Україні 
енергозбереження та завершення будівництва 
терміналу скрапленого газу. 
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2 вересня „Дочка“ НАК „На-
фтогаз України“ – „Укргаз-
видобування“ – відкрила 
Борове газове родовище 
у Харківській області, запаси 
якого оцінюються в 1,2 мільяр-
да кубометрів.

5 вересня Колишнього першо-
го заступника голови НАК 
„Нафтогаз України“ Ігоря Ді-
денка засудили до 3 років по-
збавлення волі умовно. Крім 
того, він позбавлений права 
займати керівні посади, 
пов’язані з адмініструванням 
підприємств усіх форм влас-
ності. Водночас, скасовано 
арешт на майно Діденка. Він 
був під арештом із 12 липня 
2010 року. Він, разом із екс-
головою Державної митної 
служби України Анатолієм 
Макаренком і колишнім за-
ступником начальника Енер-
гетичної регіональний митниці 
Тарасом Шепітьком, обви-
нувачувався в незаконному 
відчуженні приналежного 
„РосУкрЕнерго“ газу і його 
розмитненні в лютому–берез-
ні 2009 року.

5 вересня Колесніков пригро-
зив Коломойському через ціни 
на перельоти. Міністерство 
інфраструктури не виключає 
можливості допуску іноземних 
авіаперевізників на внутрішні 
маршрути, якщо українські 
компанії будуть зберігати 
високі ціни. Квитки До-
нецьк–Київ на літаку Альянсу 
(„Українська авіаційна група“, 
об’єднання „Аеросвіту“, „Дон-
басаеро“ і „Дніпроавіа“ ) ко-
штує 3,5 тис. грн. Це, по суті, 
більше $400, таких цін немає 
в Європі, – відзначив Колесні-
ков. Якщо авіакомпанії будуть 
продовжувати таку політику, 
нам нічого не залишається, 
окрім як підписати „каботаж“, 
тобто цілком, на 100 % від-
крити ринок, щоб західні авіа-
компанії могли літати з одного 
українського міста в інше.

5 вересня Кабінет міністрів 
виділив східним регіонам 
України значно більше коштів 
на ремонт та підготовку шкіл 
до нового навчального року, 
ніж західним. Про це розповів 
директор Центру політичної 
студії та аналітики Віктор Та-
ран. В результаті дослідження 
було виявлено, що Луцьк 
і Тернопіль не отримали жод-
них субвенцій з державного 
бюджету на підготовку шкіл до о
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Кость Бондаренко:

„Віктор Янукович 
може стати фактом 
в українській історії, 
а може стати явищем“
Ви багато років займалися аналіти-
кою, були професійним політологом. 
Що спонукало вас піти у політику?
Минулого року в мене з’явилася на-
дія на те, що в Україні може виник-
нути партія, яка матиме ідеологічну 
основу, і відповідно, буде захищати 
інтереси середнього класу, україн-
ської буржуазії. Що, власне, Україні 
дуже потрібне. Партія з’явилася, 
але, на жаль, не до кінця виконала 
свою місію. Партія відійшла від пер-
вісного задуму і очевидно, що тепер 
вона цілком закономірно пережи-
ває фінал, розчиняється у середов-
ищі Партії регіонів. А що стосується 
ідеї створення партії малого та 
середнього бізнесу, вона досі за-
лишається актуальною. І я думаю, 
що найближчим часом все-таки 
виникне широкий громадський рух 
або партія, яка захищатиме інтер-
еси цієї групи населення.

Чому ця ідея не вдалася?
З цілого ряду причин. Минулий рік 
задав зовсім інші пріоритети, інший 
порядок денний. Лідер партії отри-
мав пропозицію працювати в уряді 
і переорієнтувався на інше. Спо-
чатку він відповідав саме за малий 
та середній бізнес. Але потім його 
поставили на соціальну політику, 
і це значною мірою сприяло тому, 
що партійна програма виявилася 
законсервованою. А пізніше партія 
почала обслуговувати зовсім інший 
напрям – соціальну політику, що 
є протилежним до діяльності, яка 
планувалася з самого початку.

Можливо, варто було залишитися 
в опозиції?
В опозиції неможливо робити 
реформи. Сергій Тігіпко йшов на 
президентські вибори під гаслом 
реформ, він вірить у реформи. Це 
для нього переконання. Він гово-
рить про це не лише з трибуни, 
але й у вузькому колі. Фактично, він 
живе реформами. Проте в опозиції 
можна лише говорити про рефор-
ми, але не робити їх.

Ваші прогнози щодо злиття партій...
Я розумію Сергія Тігіпка, який іде 
у ПР, оскільки це розв’яже йому 
руки для втілення реформ. Таким 
чином він перестає бути таким со-
бі дисидентом у владі і зв’язує себе 
з владою круговою порукою. Влада 
тепер не зможе сказати перед на-
ступними виборами, що це не ми, це 
Тігіпко. Крім того, він отримає мож-
ливість мобілізувати ресурс партії 
влади для втілення реформ.

Що стосується мене, я не бачу 
можливості своєї участі в Партії ре-
гіонів, я ніколи не розглядав і ніколи 
не розглядатиму таку можливість. 
Це проект, який не близький мені, 
ані ідеологічно, ані ментально. У ме-
не дуже багато друзів з Партії регі-
онів, я з великою повагою ставлюся 
до ПР, але партія обійдеться, так би 
мовити, без мене.

Тобто ви повертаєтеся в аналітику?
Так! Я, фактично, ще навесні цього 
року створив Інститут української 
політики і цей інститут діяв неза-
лежно від політичної ситуації, що 
склалася як у партії, так і в країні. 
Ми займаємося вивченням інозем-
ного досвіду побудови демократії і, 
відповідно, тлумачили закордонним 
спостерігачам те, що відбувається 
в Україні. Я за цей рік об’їхав дуже 
багато країн. Буквально за літо я по-
бував двічі у Польщі, двічі у Брюссе-
лі, тричі у Франції, раз у Німеччині. 
Тобто я постійно у різноманітних 
зустрічах, семінарах.

Якщо дійде до об’єднання, як це 
вплине на саму Партію регіонів? І чи 
вплине взагалі?
Так. У Партії регіонів сформува-
лися три групи впливу. Це група 
Ахметова, група Клюєва, група 
Сергія Льовочкіна. Останнім часом 
у партії був дисбаланс. Гору взяла 
група Сергія Клюєва, віце-прем’єра 
з економічних питань і першого 
віце-прем’єра. Саме він почав за-
давати тон у партії. Прихід Сергія 
Тігіпка збалансовує ситуацію. Так 
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1 вересня, у той же самий час 
Донецьку, Запоріжжю і Сім-
ферополю тільки на ремонт 
шкільних будівель виділили від 
7 до 25 млн. гривень.

6 вересня Україна фактично 
оформила матеріали для по-
дачі в міжнародний арбітраж 
стосовно розв’язання газо-
вої суперечки з Росією щодо 
умов постачання газу. Про це 
повідомив президент Віктор 
Янукович. Янукович дав зрозу-
міти, що подальші переговори 
з Росією майже не мають 
сенсу: „Ми вже півтора року 
ведемо переговори на цю 
тему й платимо день у день, 
місяць за місяцем за наявними 
контрактами. Півтора року 
переговорів не увінчалися 
успіхом – так колись же їх по-
трібно закінчувати!“. 

6 вересня Президент Віктор 
Янукович обіцяє кадрові зміни 
в уряді. „Успіх, як і провал 
кожної реформи матиме влас-
не ім’я та прізвище“, – заува-
жив Янукович.

6 вересня Фракція НУНС 
виключила зі свого складу 
12 депутатів за співпрацю з 
владою.

6 вересня Для половини меш-
канців України основною 
мовою спілкування є україн-
ська мова. Про це свідчать 
дані дослідження, проведеного 
компанією „Research&Branding 
Group“. Російською мовою 
в сім’ї/вдома спілкуються 37 % 
жителів країни. В рівній мірі 
російською та українською 
спілкуються 15 % українців. На 
роботі/за місцем навчання пе-
реважно українською мовою 
спілкуються 45 % жителів кра-
їни, російською мовою – 35 % 
українців. Двомовними є 18% 
опитаних респондентів. Думки 
українців розділилися прак-
тично порівну щодо вибору 
державної мови: за українську 
мову в якості єдиної державної 
виступає 48 % українців, а за 
дві державні мови (українська 
і російська) – 49 % українців. 
За останні два роки число 
прихильників офіційної дво-
мовності скоротилося з 59 % 
до 49 %.

7 вересня Депутат Геннадій 
Москаль отримав підтвер-
дження від Державного каз-
начейства, що під час голо-
вування в МВС Юрія Луценка о
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було вже в Україні у 2000 році, коли 
існувала партія „Трудова Україна“, 
в якій також були найрізноманітніші 
впливи – Деркач, Шаров, Пінчук та 
інші впливові люди. Між ними не бу-
ло єдності. Але прихід Сергія Тігіпка 
зі сторони збалансував партію 
і вона існувала до 2005 року доволі 
ефективно.

Відомо, що ви доволі низько оцінює-
те опозицію в Україні.
Я її оцінюю доволі низько саме 
тому, що у неї досить низький 
мобілізаційний ресурс. Опозиція 
жодного разу не змогла зібрати 
більше 2 тисяч людей, це показує 
її неспроможність. При цьому вони 
місяць готуються. Неспроможність 
проявляється навіть під час суду над 
Юлією Тимошенко, коли приходить 
не більше двох сотень людей. Крім 
того, опозиція не змогла продемон-
струвати, чим вона краща за владу, 
чи у моральному, чи у інтелектуаль-
ному сенсі. 

Опозиція повинна працювати 
з масами, організовувати, йти 
в низи, спілкуватися не з екрану 
телебачення. Арсеній Яценюк по-
винен вести розмови не з трибуни, 
а вміти створити мережу людей, 
дати кожному завдання, побачити 
і знайти лідерів, довіряти їм. Є ще ін-
ший момент: депутати-опозиціоне-
ри повинні на кожен законопроект, 
що вносить влада, відповідати своїм 
законопроектом. Щоб не було по-
рожніх розмов. Отже, коефіцієнт 
корисної дії такої опозиції зводиться 
до нуля.

На Заході великий резонанс викли-
кала справа Юлії Тимошенко. Скла-
дається враження, що влада зайшла 
у певний тупик.
З одного боку, це була дійсно тупи-
кова ситуація, адже мало хто сумні-
вався, що Юлія Тимошенко дійсно 
невинна у діях, які їй інкримінують – 
перевищення повноважень і навіть 
корупція. З іншого боку, з політичної 
точки зору судити Юлію Тимошенко 
просто недоцільно, оскільки це мо-
же викликати небажаний резонанс 
як в Україні, так і поза межами. Юлія 
Тимошенко боїться не ув’язнення, не 
судового процесу над нею. Вона 
боїться інформаційного забуття, що 
про неї перестануть говорити, про 
неї перестануть думати. І на свободі 
(якби вона була на волі) вона на-
робила би значно більше дурниць, 
ніж перебуваючи у в’язниці. Тому 
влада зробила їй величезний по-

дарунок. І тепер влада починає ду-
мати, як вийти з ситуації. Посадити 
у тюрму, показавши всьому світові 
та загалу, що у нас усі рівні перед 
законом? Тоді потрібно розпочати 
зачистки й серед своїх соратників. 
Адже корупція актуальна й серед 
представників влади. Аргументи, 
що проти членів попереднього 
уряду порушено 78 справ, а проти 
членів нинішньої команди більше 
400 справ – мало сприймаються. 
Справді, є така статистика, що 
близько 400 осіб, представників 
нинішньої влади, перебувають під 
слідством. Навіть голова Держ-
фінпослуг Василь Волга, колишній 
прем’єр Криму Анатолій Гриценко. 
Проте Тимошенко знають у світі, 
а цих людей не знають. Вихід один 
– Верховна Рада має переглянути 
статтю, за якою судять Тимошенко, 
і зробити її економічною. З тим, щоб 
Тимошенко заплатила штраф, дуже 
великий, але залишалася у полі-
тиці. Я припускаю, якщо справді 
Тимошенко залишиться у політиці, 
її фактор поступово знівелюється. 
Вона сама себе перетворить на 
Наталію Вітренко. Адже Вітренко 
була дуже впливовим політиком, і де 
вона зараз?

Справа Юрія Луценка на Заході зо-
всім незрозуміла.
Вона незрозуміла і у нас. Думаю, 
що Луценко постане перед судом, 
але я берусь прогнозувати з висо-
кою долею ймовірності, що справа 
провалиться і він вийде на волю.

Якби вибори відбувалися у найближ-
чий час, які результати для політич-
них партій ви бачите?
Сьогодні Партія регіонів могла би 
здобути 18–20 % голосів, БЮТ – 
13–15 %, Арсеній Яценюк – 8–10 %. 
Це я заокруглюю, оскільки є різні 
дані. До Верховної Ради могли би 
потрапити комуністи і „Свобода“, 
тобто крайні ліві і крайні праві. Інші 
політичні сили під питанням. Але 
якщо сумувати всі цифри, вийде 
50–55% голосів. Це говорить про 
те, що майже половина виборців 
не визначились, за кого голосувати, 
або не прийдуть на виборчі дільни-
ці. Якщо вони дійсно не прийдуть, це 
означає, що зазначені партії набе-
руть дещо більший відсоток голосів. 
Але навіть цей фактор не сприятиме 
приходу нових політичних сил. Тобто 
наступний парламент формувати-
муть п’ять основних політичних сил. 
Проте ці цифри вірогідні лише за 
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кошти на святкування Дня 
міліції перераховувалися 
без порушень. Таким чином, 
спростовується одне з голов-
них звинувачень екс-міністра.

8 вересня До партії „Фронт 
змін“, яку очолює Арсеній 
Яценюк, вступили чотири 
провідні депутати від НУНС: 
Микола Мартиненко, Руслан 
Князевич, Роман Ткач і Роман 
Зварич. При цьому Марти-
ненко очолив виборчий штаб 
партії.

8 вересня У Донецькій, Дні-
пропетровській і Луганській 
областях за підсумками 2010 
року зафіксований найнижчий 
рівень якості життя серед усіх 
регіонів України. Східні об-
ласті країни хоч і заробляють 
більше за інших, всупереч 
поширеній думці, не можуть 
забезпечити високих стандар-
тів життя місцевого населення. 
У цих регіонах проблеми зі 
злочинністю, найвищий рівень 
розповсюдження важких за-
хворювань і незадовільна 
екологія. До першої п’ятірки 
міст увійшли Київ, Харків, 
Львів, Севастополь та Тер-
нопіль.

9 вересня Президент Віктор 
Янукович подасть до Верхо-
вної Ради законопроект що-
до гуманізації економічних 
злочинів. Тігіпко уточнив, що 
пропонується „14 статей ви-
кинути взагалі з Криміналь-
ного кодексу“. „За економічні 
злочини брати гривнею, 
штрафами, а не саджати по 
тюрмах тих, хто зробив якісь 
економічні помилки“, – заявив 
віце-прем’єр.

9 вересня Президент Віктор 
Янукович підписав закон „Про 
заходи щодо законодавчого 
забезпечення реформування 
пенсійної системи“. Докумен-
том підвищено пенсійний вік 
для жінок до 60 років, страхо-
вий стаж піднято до 30 років 
для жінок та 35 – для чолові-
ків. Пенсійний вік чоловіків-
держслужбовців підвищено до 
63 років.
 
9 вересня Одним із голо-
вних викликів для Євросоюзу 
є забезпечення надійності 
газотранспортної системи 
України. Про це сказав го-
лова Європарламенту Єжи 
Бузек, коментуючи заяву Єв-
рокомісії про нові пріоритети о
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умови, що вибори будуть відбувати-
ся у вересні цього року.

Чи може Арсеній Яценюк зайняти 
місце Юлії Тимошенко? Можливо, не 
тепер, не перед цими виборами.
Не думаю. Справа у тому, що 
Арсеній Яценюк – і ментально, 
і електорально – абсолютно інший 
тип політика, інша людина. За нього 
не будуть голосувати ті, хто вибирає 
Юлію Тимошенко. Адже вона – це 
політик, за якого голосують в осно-
вному серцем, емоціями. Яценюк 
переважно розрахований на елек-
торат, який голосує розумом. Хіба 
що частина електорату Тимошенко, 
так звана містечкова інтелігенція, 
перейде до Яценюка. А ось люмпен, 
який голосував за Тимошенко (адже 
значна частина її електорату – це 
найбідніше населення), голосувати 
за Арсена Яценюка не стануть, він 
для них класово чужий. Тимошенко 
для них була олігархом, яка переко-
нала їх у тому, що може бути своєю. 
Яценюк – це буржуа.

В Україні активно зростає електорат 
„проти усіх“, які довгострокові на-
слідки цієї ситуації? Нова політична 
сила може виникнути на цьому 
ґрунті?
Може, але для цього треба попра-
цювати, потрібно, щоб політик, який 
стане лідером цієї сили, не мав спо-
куси стати авторитарним лідером. 
Наприклад, Тимошенко ніколи не 
розуміла демократії, вона була 
завжди антидемократичною. Як на 
рівні країни вона приймала волюн-
таристські рішення, так і всередині 
своєї сили вона була авторитарним 

політиком, сповідувала фюрер-
принцип. У новому об’єднанні не 
може бути такого, має бути колек-
тивний розум, принцип взаємоза-
мінності. Лише на таких засадах 
може існувати дана партія. Окрім 
того, потрібні ще дві умови: партія 
повинна будуватися вже зараз, а не 
за місяць перед виборами. По-дру-
ге, партія повинна будуватися знизу, 
а не під лідера. Лідер повинен зна-
йтися потім.

В певний момент здавалося, що По-
датковий Майдан сприятиме форму-
ванню нової сили.
Ні, Податковий Майдан був до 
певної міри штучним явищем. Окрім 
усього іншого, люди, що там зі-
бралися, відстоювали не політичні 
інтереси. Хтось відстоював дійсно 
зміни у Кодексі, а хтось захищав 
відверто корупційні схеми. Я, напри-
клад, зіштовхнувся з тим, що приїж-
джаю в одну область, а там людина 
– власник літака, вертольоту, цілого 
ряду дорогих автомобілів, у нього 
своя фірма. При цьому він – плат-
ник єдиного податку, приховував 
свої реальні доходи і платив 200 
гривень. Коли податок збільшили до 
400 гривень, ця людина мені гово-
рить: „Вони мене заставляють пла-
тити більше, то я готовий братися за 
вила і йти на них“. Таких було багато. 
Я потім його бачив на Майдані. Були 
там директори ринків, які експлуа-
тували працю інших. Отже, на Май-
дан прийшли різні категорії людей, 
які відстоювали різні інтереси.

Давайте перейдемо на зовнішню 
політику України. Здається, що дер-

Кость Бондаренко, Інститут української політики, заступник голови партії „Сильна 
Україна“.
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енергетичної політики ЄС. 
Тому ЄС підтримує ідею щодо 
модернізації української ГТС. 
Ці роботи мають бути завер-
шені до 2020 року, зазначив 
президент Європарламенту.

10 вересня До кінця 2015 
року частку контрактників 
в українській армії планується 
збільшити до 80 %. В рамках 
реформування Збройних сил 
України планується підви-
щення кваліфікації офіцерів 
і сержантів, забезпечення їм 
гідного грошового утримання 
та належного соціального 
захисту.

13 вересня Єдине об’єднання, 
яке варто обговорювати, це 
консолідація „Фронту змін“ 
і БЮТ. Про це повідомив 
депутат від НУНС, лідер партії 
„Фронт змін“ Арсеній Яценюк. 
„Йде дуже тривала дискусія 
про те, що демократи пови-
нні об’єднуватися. Зараз є 
дві парламентські партії, які 
мають рівновеликий рейтинг 
і повинні показати свою 
консолідацію: “Фронт змін” 
і БЮТ“, – заявив політик.

13 вересня Українка Олеся 
Стефанко посіла друге місце 
на конкурсі краси „Міс Всес-
віт“.

14 вересня Президент Єв-
ропейської народної партії 
Вілфред Мартенс під час 
особистої зустрічі з Віктором 
Януковичем повідомив про 
неприйнятність арешту екс-
прем’єра та лідера опозиції. 
„Як прем’єр (Бельгії), я йшов 
іноді на складні рішення. На 
засадах того, що відбувається 
в Україні сьогодні, я був би 
вже у в’язниці“, – додав по-
літик. Крім того, європейський 
політик ще раз уточнив, що 
рішення стосовно угоди про 
асоціацію з ЄС залежить від 
рішення суду щодо Тимошен-
ко і це не тільки його позиція, 
але й позиція всієї Європи.

14 вересня 7 журналістських 
організацій України підписали 
Меморандум про створення 
першого саморегулюючого 
органу у сфері ЗМІ – Україн-
ської Медіа-Асоціації.

15 вересня Опозиційні партії 
повинні не йти на парламент-
ські вибори 2012 року, якщо 
в них не прийматиме участь 
БЮТ. Таку думку озвучив о
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жава опинилась у неоднозначній 
ситуації. З одного боку, курс на 
ЄС, з іншого – погіршення відносин 
з Росією. Проєвропейський курс – це 
прагматика, чи справді цивілізацій-
ний вибір?
Це прагматика. Це втеча від Росії. 
Українське керівництво бачить не-
безпеку, яку несе в собі Росія. Але 
зрозуміло, що без слідування цивілі-
заційним нормам неможлива втеча 
в Європу. Тому влада, бажаючи чи 
не бажаючи, розуміючи чи не ро-
зуміючи, мусить слідувати якимось 
вимогам, нормам, і відповідно, на-
магається йти в напрямку Європи. 
Коли українській владі починають 
закидати, що вона не дотримується 
норм демократії, вона одразу почи-
нає говорити: „Стоп, стоп, а якими 
є ідеали демократії? Ви говорите, 
що у нас надто централізована 
влада, так ось у Європі є Франція, 
ми наслідуємо французьку модель. 
Ви говорите, що ми мало спілкує-
мося з громадянами, а в Німеччині 
взагалі заборонені референдуми. 
Ви говорите, що ми влізаємо у со-
ціальні права, так ось, Маргарет 
Тетчер робила те саме“. Тобто ба-
гато неузгодженостей випливають 
з того, що немає єдиного стандарту 
демократії, а тому звинувачення 
на адресу України наштовхуються 
на аргументацію з новітньої історії 
Європи, мовляв, ми робимо все по 
європейських зразках.

А як бути з Росією?
Росіяни постійно згадують про 
Україну як частину їх цивілізацій-
ного, євразійського простору. По-
стійно апелюють до спільної історії 
і спільного коріння. Але коли мова 
доходить до реально прагматич-
них речей – газ, територія – вони 
поводять себе доволі жорстко та 
агресивно. Це говорить про те, 
що російська політика навряд чи 
базуватиметься на сентиментах. 
Президент Єльцин, наприклад, міг 
допустити сентименти, приїхати 
в Україну і виступити з промовою 
„Я встаю кожного ранку і запитую 
себе: що ти зробив для України?“. 
Путін такими комплексами не 
страждає, тим більш їх позбавлений 
Медвєдєв.

Український чинник матиме вплив 
у російських виборах?
У Росії є один принцип – напередод-
ні кожної виборчої компанії вони 
задаються питанням: нам потрібна 
маленька, але переможна війна. 

Ще на початку ХХ століття граф 
Плеве сформулював цей принцип 
і втягнув Росію у війну з Японією, яку 
Росія програла. І тепер кожна ви-
борча кампанія в Росії починається 
подібною війною. Вона не завжди 
переможна. То в Чечню зайдуть пер-
ший раз, то другий раз. Або у Грузію 
вторгнуться. Зараз, очевидно, між 
нашими країнами буде маленька 
інформаційна війна. Російське ке-
рівництво хоче продемонструвати, 
що воно сильне, може підкорити 
Україну, прагне, щоб Україна пого-
дилась з ціною на газ і відмовилась 
вступити в Європу, а вступила на-
томість у Митний союз. Цього дуже 
хоче Кремль. Якщо, не дай Бог, план 
Росії вдасться, можна говорити, що 
тандем Путін і Медвєдєв закріпиться 
надовго. Якщо тільки у цій маленькій 
інформаційній війні вони програ-
ють, це буде початком кінця тандему 
і, можливо, початком демократич-
них процесів у Росії. Кожного разу, 
коли Росія програвала ці маленькі 
ігри, там починалась внутрішня 
криза. Наприклад, після війни з Япо-
нією почалась революція 1905 року, 
після програшу війни в Афганістані 
– розвал Радянського Союзу.

За яких умов Україна зможе вистояти 
у цій „маленькій“ війні з Росією?
Українська влада чудово розуміє: 
якщо вона не вистоїть, у неї немає 
ніяких перспектив у майбутньому. 
Якщо вистоїть, перед нею від-
криваються надзвичайно широкі 
перспективи. Віктор Янукович може 
стати фактом в українській історії, 
а може стати явищем.

Приблизно два місяці тому „УЖ“ 
розмовляв з Вадимом Карасьовим. 
Він дуже влучно висловився, що, 
можливо, настав кінець пострадян-
ської епохи.
Фактично, так. І я думаю, це була 
би крапка у цивілізаційній історії 
Радянського Союзу. Адже поки що 
ми переживаємо пострадянський 
період. А будь-який період „пост“ 
– це продовження власне цього 
періоду.

Спілкувався Петро Андрусечко, Київ
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лідер партії „Фронт змін“ 
Арсеній Яценюк.

20 вересня Ветерани-афганці 
штурмували Верховну Раду, 
протестуючи проти обмежен-
ня урядом їх пільг. Їм проти-
діяли спецзагони „Беркут“, які 
застосували сльозогінний газ. 
Після сутичок депутати-регіо-
нали пообіцяли афганцям не 
розглядати поки цей законо-
проект уряду. 

20 вересня Оболонський ра-
йонний суд Києва засудив ко-
лишнього голову Львівського 
апеляційного адміністратив-
ного суду Ігоря Зварича до 10 
років позбавлення волі. Суддя 
відзначився тим, що після 
арешту розповідав, як нако-
лядував понад 1 млн. грн., які 
знайшли в його кабінеті.

21 вересня Комісар ЄС із 
питань розширення і євро-
пейської політики сусідства 
Штефан Фюле висловився 
проти політики кримінального 
переслідування українською 
владою за політичні міркуван-
ня як звичайних людей, так 
і відомих політиків.

21 вересня Віктор Ющенко 
планує запросити для екра-
нізації нашумілого роману 
„Чорний ворон“ Василя Шкля-
ра голлівудського актора 
й режисера Мела Гібсона.

21 вересня Україна та НАТО 
підписали імплементаційну 
угоду щодо другого етапу ути-
лізації боєприпасів. В рамках 
другого етапу, який триватиме 
з 2011 по 2014 роки, пла-
нується утилізувати 76 тисяч 
тонн боєприпасів, 366 тисяч 
одиниць стрілецької зброї та 
3 мільйони протипіхотних мін. 
Трастовий фонд НАТО на-
дасть на ці цілі 24,4 мільйонів 
євро, що становитиме 88 % 
необхідного фінансування для 
утилізації боєприпасів. Решту 
12 % коштів буде надано 
з бюджету України.

22 вересня США готові нада-
ти науково-дослідним інститу-
там України технології в обмін 
на реалізацію рішення щодо 
вивезення з території держа-
ви частини високозбагаче-
ного урану, розповів Віктор 
Янукович. Він зазначив, що 
Україна має високозбагаче-
ний уран, однак вітчизняні на-
уковці не мають технологій, за о
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Говорячи про українську по-
літику, слід мати на увазі, що тут 
існує певна підміна понять. Бо фак-
тично в Україні вже давно немає 
ні справжніх політичних партій, ні 
справжньої політики, ні політичної 
аналітики. Але ж ще якихось десять 
років тому вони були – і політики, 
і політика, й аналітика. Щоправда, 
не надто високого рівня і міцних 
моральних принципів.

У той же час, представники 
великого капіталу в Україні не 
мали зайвих комплексів. До того 
ж, значну роль відіграв приклад 
і сильний вплив Росії. Відтак, політи-
ка виродилась і тепер маємо лише 
боротьбу олігархів і промислово-
фінансових груп за владу, префе-
ренції та контроль над ринками. 
А замість політичної аналітики 
– PR-технології.

Таким чином, ведення політики 
у класичному розумінні в Україні 
перетворилося на метушню за-
ради досягнення особистих чи 
корпоративних інтересів. Для депу-
татів Верховної Ради прибутковим 
бізнесом давно став лобізм. А для 
задоволення цікавості політично 
небайдужих людей на кількох ка-
налах уже кілька років з успіхом 
демонструються політичні шоу.

Усе це пов’язане із загальною 
деградацією цінностей і дискреди-
тацією будь-яких ідеологій. Бацила 
користолюбства поширилася на 
всі прошарки українського сус-
пільства. Причому, біда в тому, що 
йдеться зовсім не про чесні спосо-
би заробітку. Заробити прагнуть 
на всьому, навіть на безробітних: 
за працевлаштування українцям 
доводиться давати хабарі.

Хто ризикне заради 
спільного блага?

Замість успішного меритокра-
тичного суспільства, в якому кожен 
його член отримує блага відпо-
відно до своїх реальних заслуг 
– об’єктивно і справедливо, в Укра-
їні утвердилась властива відсталим 
країнам практика просування за 
рахунок походження, впливових 
знайомств та хабарів. Зрозуміло, 
що допоки в країні не буде подола-
на корупція і дуже поширений у всіх 

сферах конфлікт інтересів, вона бу-
де приречена на подальшу дегра-
дацію. Змінити ситуацію особливо 
складно в умовах нейтрального 
чи навіть позитивного ставлення 
громадян до корупції й непотизму. 
Але ж є приклади країн, де коруп-
цію таки вдалося побороти. Важ-
ливу роль у таких випадках відіграє 
вольовий політик на чолі держави, 
який не боїться ризикнути заради 
спільного блага.

Змінитись ситуація може й у ре-
зультаті соціального вибуху. Про 
те, коли у людей в Україні може 
урватися терпець, розмови точать-
ся вже давно. Однак, як показує 
світовий досвід, передбачити це ні 
політики, ні соціологи не в змозі.

Звичайно, масові акції легко 
організувати, кинувши на це від-
повідну суму грошей. Але їхня 
ефективність ефемерна. До того 
ж, такі проплачені масовки несуть 
небезпеку розвитку правдивої 
демократії, бо посилюють зневіру 
людей і відвертають їх від політики.

На думку багатьох експертів, 
українське суспільство переванта-
жене такими соціальними пробле-
мами, що вже готове до соціально-
го протесту. А його легко скерувати 
в політичний.

Крім того, посилювати револю-
ційні настрої в країні старається 
Росія, вважає голова УНП Юрій 
Костенко. „Ситуація нагадує 2004 
рік, коли з’явилося багато провока-
торів на різних рівнях – у політично-
му, вуличному середовищах... Вони 
можуть підпалити й довести до ши-
рокого громадського протистояння 
і, боронь Боже, до громадянської 
війни. На це добре зараз працює 
окрема іноземна служба“.

„Україна не вийде з наступної 
революції в теперішніх кордонах. 
Якщо розпалять серйозне грома-
дянське протистояння, – не збе-
режемо цілісність території. Одна 
частина зможе зробити швидкі 
кроки до демократії та Європи. 
Друга – піде іншим шляхом“, – за-
стерігає Юрій Костенко.

Чи варто підтримувати 
„патріотизм“ президента?
В той же час накачують м’язи си-

лові структури. Репресивна маши-

Брак політики як загроза 
цілісності України



44

з  к р а ю

допомогою яких вони могли 
б проводити свої дослідження.

22 вересня Студентка дала 
ляпас квітами міністру освіти 
Дмитру Табачнику під час 
саміту міністрів освіти СНД. 

23 вересня 49 народних депу-
татів від опозиції звернулися 
до Конституційного суду із ви-
могою визнати неконституцій-
ним закон про реформування 
пенсійної системи. Підставою 
для визнання цього закону 
неконституційним у повному 
обсязі автори подання нази-
вають порушення встановле-
ної Конституцією процедури 
його розгляду та прийняття, 
а також звуження змісту та 
обсягу існуючих прав і свобод 
громадян України.

23 вересня Верховна Рада 
передбачила впровадження 
документів, що засвідчують 
особу і громадянство України 
і містять біометричні дані. 
Впровадження біометричних 
паспортів є зобов’язанням 
України, прийняте в рамках 
плану дій щодо введення без-
візового режиму з ЄС.

23 вересня Податкова списа-
ла розстрочку НАК „Нафто-
газ“ на суму 14,58 мільярда 
гривень. Керівництво подат-
кової назвало це політичним 
питанням.

24 вересня Банкова роз-
глядає три варіанти зміни 
законодавства для звільнення 
екс-прем’єра Юлії Тимошен-
ко, пише ZN.UA. Перший 
передбачає вилучення з КК 
365-ї статті, яка передбачає 
кримінальну відповідальність 
за перевищення влади або 
службових повноважень. 
Другий проект пропонує 
вважати перевищення влади 
або службових повноважень 
правопорушенням, але не 
кримінальним, а лише адмі-
ністративним. Третій проект 
передбачає уточнити, що від-
повідальність за перевищення 
влади несуть держслужбовці, 
натомість члени уряду та 
прем’єр такими не є, а є по-
літичними діячами. 
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на в Україні за духом залишилася 
комуністичною, тільки тепер вона 
прикриває великий капітал і ту по-
літичну силу, яка при владі. Впадає 
в око, що Віктор Янукович значно 
жорстокіший за попередніх керів-
ників держави. І він боїться, патоло-
гічно боїться другого Майдану.

Йому не позаздриш, адже як 
у ситуації з арештованою Юлією 
Тимошенко, так і в багатьох інших 
проблемах, які нагально постали 
перед державою, немає простих 
виграшних ходів. А ходити потріб-
но, навіть якщо ці ходи програшні.

Важко знайти оптиміста, який би 
сподівався на перемогу України 
в суперечці з „Газпромом“. Для про-
ведення необхідних якісних реформ 
у нинішньої влади немає ні кваліфі-
кації, ні кредиту довіри суспільства. 
І як витримати тиск Російської Фе-
дерації, який став таким жорстким 
напередодні парламентсь ких і пре-
зидентських виборів у цій країні, та 
створювати видимість гарної гри 
перед Європою?

Тому однією з головних диску-
сійних тем останнім часом стало 
– чи варто інтелектуалам та 
опозиційним силам підтримувати 
президента у його протистоянні 
з керівництвом Російської Феде-
рації? Після першого захоплення 
„патріотизмом“ Віктора Януковича 
прийшло розуміння того, що пре-
зидент та його партія відстоюють 
не так державні інтереси, як свої 
власні та інтереси наближених до 
себе олігархів.

Більше того. Як зазначає Юрій 
Макаров, сьогодні вразливість 
Януковича може бути використана 
громадянами без будь-яких зо-
бов’язань з боку громадянського 
суспільства. „Це стане можливим, 
якщо тільки це суспільство сформу-
лює власний маневр незалежно від 
іноземців і незалежно від інститу-
ціональної опозиції. Платформою 
для тиску, власне, й має стати 
патріотизм, якщо розуміти його 
як захист інтересів громадянина, 
а не інтересів еліт. І якщо ці еліти 
по ходу трохи розгублять свою 
самовпевненість, своє нахабство, 
свою ненажерливість, мої власні 
патріотичні почуття ніякої шкоди не 
зазнають“, – пише він у редакційній 
колонці „Українського тижня“.

Дієві знаряддя у боротьбі 
з „темними силами“ все-таки є
Але проблема України якраз 

у тому, що громадянське суспіль-

ство дуже слабке. Воно було вщент 
знищене радянською системою, 
а протягом двадцяти років неза-
лежності формувалося досить мля-
во. Можливо, однією з причин тут 
є характерна багатьом українцям 
постава хуторянина, в якого „хата 
скраю“.

Однак, спостерігаючи за на-
ростанням сепаратистських на-
строїв у ряді європейських країн, 
підсилених кризовими явищами 
в економіці ЄС, варто задуматися 
й над майбутнім України. Чи втри-
мається вона як унітарна держава, 
коли перед загрозою розколу по-
стають навіть такі порівняно міцні 
політично і економічно європейські 
держави, як Бельгія, Італія, Іспанія?

Варто зауважити, що правля-
ча в Україні партія носить назву 
Регіонів і вона віддавна виступає 
за перехід до федеральної моделі 
держави. З іншого ж боку, прихиль-
никами федералізму є ряд інтелек-
туалів із західних областей, а також 
окремі авторитетні вчені, зокрема 
Богдан Гаврилишин, який ставить 
Україні за приклад Швейцарську 
конфедерацію. Дехто з галицьких 
інтелектуалів не цурається і сепа-
ратизму. 

Не можна тут не згадати і про 
роль ФСБ сусідньої держави, яка 
веде на теренах України майже 
неприкриту діяльність, про що від-
верто говорить екс-генерал-майор 
КДБ Олег Калугін. Лишнє нагаду-
вати, що сильна Україна ніколи не 
була в інтересах Кремля.

Та головне – не впадати у від-
чай. Адже просвітництво, сатира 
і гумор, відкриті на захід кордони 
– все це дієві знаряддя у боротьбі 
з „темними силами“. Сподіватися 
можна і на міцний здоровий глузд, 
і на врівноваженість характеру, які 
властиві українській ментальності. 
І якщо одного разу ми спромогли-
ся здивувати світ Помаранчевою 
революцією, то хто сказав, що це 
неможливо у новій версії?

Богдан Олексюк, Київ
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Зрозумілої й привабливої аль-
тернативи європейській інтеграції 
Україна наразі не має та й навряд 
чи ближчим часом матиме. „Реінте-
грація“ з Росією надається тільки на 
час передвиборчих кампаній, і то 
до моменту отримання влади. Про 
самостійну геополітичну гру Україна 
не може мріяти вже через сам факт 
свого географічного та соціально-
культурного положення.

Попри безальтернативність, вза-
ємини України та Європейського 
Союзу ніяк не можуть вийти на раці-
ональний рівень. Україна має зави-
щені сподівання „на Європу“, часто 
не розуміючи глибини багатьох її 
„внутрішніх“ проблем. ЄС, який на-
разі не спромігся виробити консолі-
довану візію закордонної політики, 
ніяк не може позбутися двох великих 
страхів щодо інтеграції України. 
Перший страх стосується розмірів 
країни та кількості її населення, 
яке часто-густо розглядається як 
потенційні нелегальні іммігранти. 
Другий страх стосується імовірного 
погіршення стосунків з Росією, яка 
невпинно підкреслює, що розглядає 
Україну як „близкую заграницу“ та 
зону своїх упривілейованих впливів.

Обидві ці страхи передусім 
ірраціональні та ґрунтуються на 
сумнівних побудовах. Хоча б тому, 
що ізоляція мільйонів українців 
(зокрема, за допомогою відверто 
принизливих візових процедур) та 
очевидна слабкість інформаційних, 
культурних, освітніх контактів між 
Україною та ЄС підтримують від-
носне (але щоразу відчутніше) від-
ставання України від своїх західних 
сусідів. Та й альтернативи масовому 
залученню іммігрантів економіка 
ЄС немає. Що ж стосується Росії, 
то останні роки переконливо по-
казали, що вона не в стані урегу-
лювати ситуацію на сході Європи. 
А головне, сама фактично не має 
альтернатив для щоразу серйозні-
шого зближення з ЄС.

На одній із дискусій про майбутнє 
Європи мені довелося почути думку 
колишнього президента Польщі 
Кваснєвського про те, що ЄС не 
матиме іншого виходу, як самій за-
прошувати Україну і Туреччину до 
повноцінної інтеграції. Зрозуміло, 

що такий сценарій викликає опір 
(передусім психологічний) тих по-
літиків і громадян сучасного ЄС, 
які відчувають, що ЄС з Туреччи-
ною та Україною буде принципово 
інакшою структурою. Страх невідо-
мого у цьому сценарії виливається 
в замороження переговорів про 
членство з Анкарою, у будівництві 
на грецько-турецькому кордоні ро-
вів „проти нелегальної імміграції“ 
тощо.

За цією ж логікою в переговорах 
з Україною євробюрократи кажуть: 
„Побудуйте Європу у себе вдома, 
а тоді поговоримо про членство“. 
Цинічність подібних фраз полягає 
в тому, що без системної і стра-
тегічної підтримки ЄС творення 

демократичної, відкритої України 
практично неможливе. Стосов-
но Польщі і Словаччини, Румунії 
і Болгарії, навіть Албанії і Сербії 
політика ЄС була принципово 
інакшою: членство або повноцінне 
наближення до ЄС (із знесенням віз 
включно) було не тільки (а інколи й 
не стільки) передумовою, скільки 
наслідком євроінтеграції.

Складається враження, що на-
разі Брюссель влаштовує проміжне 
положення України „між Європою 
та Росією“ і він не готовий до актив-
нішої політики на східному напрям-
ку. Політика „сусідства“ у вигляді 
„Східного партнерства“ видається 
тим максимумом, на який Київ за-
слуговує. Переговори про зону віль-
ної торгівлі затягуються. Розмови 

про безвізовий рух стають щоразу 
абстрактнішими. У планованому 
тексті угоди про асоціацію слів про 
„перспективу членства“ України не 
буде.

Видається, що логіка „побудо-
ви зовнішнього ЄС“, тобто групи 
країн, що мали би дотримуватися 
європейських принципів політично-
го життя, права та економіки, але 
при цьому не претендували би на 
повноправне членство в Євроспіль-
ноті, а їхні громадяни не мали би 
переваг вільного подорожування 
Європою, напрочуд наївна і на-
справді є не рішенням, а втечею від 
стратегічного рішення. Тим більше, 
що ЄС фактично не чинить тиску 
на уряди країн „Східного партнер-
ства“ щодо реформ, хоч такий тиск 
був дуже сильний на уряди країн 
посткомуністичної Центральної 
Європи, що долучилися до ЄС. 
А оскільки немає ані тиску, ані ви-
разної перспективи членства, уряди 
держав-сусідів трактують Брюссель 
як „дійну корову“: охоче беруть гро-
ші, але не проводять структурних 
реформ, що захитали б їхнє власне 
упривілейоване становище.

Тим часом Україна, попри візові 
приниження і постійні нагадування 
Москви про те, що „в Європі нас 
ніхто не чекає“, не відмовляється від 
європейської мрії. Хоч і дуже мало 
робить для її втілення (особливо, 
у царинах освіти, соціальної політи-
ки, культури). Невиправдано мало 
робиться і для переконування ЄС 
у своїй важливості, зацікавленості 
і суб’єктності – а такі переконуван-
ня дуже потрібні особливо тепер, 
коли увага ЄС прикута передусім до 
півночі Африки.

На тлі цієї комунікативної розі-
рваності дослівно щодня зростають 
асиметрії між Україною та її сусіда-
ми, новими членами ЄС. Достатньо 
згадати, що вже нині середня трива-
лість життя чоловіків у Польщі майже 
на 10 років більша ніж в Україні.

Андрій Портнов, Київ

ЄС – Україна: безальтернативна 
безперспективність

Переговори про 
зону вільної торгівлі 
затягуються. Розмови 
про безвізовий 
рух стають щоразу 
абстрактнішими. 
У планованому тексті 
угоди про асоціацію 
слів про „перспективу 
членства“ України не 
буде.
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Але є на світі істота, одної згадки 
про яку досить, щоб в арсеналі 
моїх стилістичних засобів не лиша-
лося й сліду від усіх політкоректних 
формул і правил доброго тону. На 
щастя, істота ця сама заявила, що 
ставлення до неї як до жінки її об-
ражає, бо вона не жінка, а політик. 
То хай так і буде. А мушу сказати, 
що я бачив у житті не лише красиве 
і корисне. Наприклад, я бачив, як 
бомжі змішують у молочному бідоні 
томатний сік із виноградним і, по-
тримавши цю суміш кілька годин на 
сонці, п’ють її літровими слоїками. 
Або як працівники моргу обідають 
безпосередньо на „робочому місці“. 
Або як із дитячого тіла виповзає май-
же півметрова аскарида. А однак ні 
ці, ні інші подібні картини ніколи 
й близько не викликали в мені такої 
огиди, як Ганна Герман загалом та її 
перманентна „януковичівська апо-
логетика“ зокрема.

З історії відомо: жінки – перепро-
шую, політики – іноді прикипають 
серцем ще й не до таких екземпля-
рів, як Янукович, і служать їм із соба-
чою відданістю, не гребуючи значно 
гіршими за брехню засобами. Тому 
сам по собі факт, що Ганна Герман 
мало не кожен звук і крок Янукови-
ча намагається оповити випарами 
захисної брехні, мене особливо 
не дивує. Бреше – бо робота в неї 
така. А робота така – бо таке по-
кликання.

Проте й брехня буває різною. Іноді 
навіть виправданою. Або принаймні 
якось умотивованою, зумовленою 
бажанням досягти чогось приємного 
чи уникнути неприємного. Натомість 

брехня Ганни Герман – це така „річ-
для-себе“, перед якою людський 
розум закипає і випадає в осад 
усіма своїми апріорними й апосте-
ріорними категоріями, ідеями та су-
дженнями. Тисячоліттями філософи 
билися над проблемами гносеології 
– і щойно поява в українській полі-
тиці Ганни Герман неспростовно до-
вела: щонайменше один феномен 
цього світу ані пізнати, ані пояснити 
неможливо. Можливо хіба що про-
ілюструвати.

Отже, Янукович, якби хто забув, 
йшов на вибори з іміджем міцного 
господарника, який не знає гарних 
слів, зате вміє наводити порядок. 
Що він при цьому є злодієм-рециди-
вістом, а його культурний розвиток 
зупинився на підступах (з тамтого 
боку) до межі олігофренії – не було 
секретом навіть для блакитного 
електорату. Але й не завадило йому 
стати президентом. Здавалося б: 
народу цей імідж до душі, то його 
і треба продовжувати експлуатува-
ти. Тим часом Ганна Герман не шу-
кала легких шляхів і на радість публі-
цистам почала ліпити зі свого лідера 
образ інтелектуала, європейського 
демократа і будівничого правової 
держави.

Знання цього інтелектуала в галу-
зі літератури виявилися настільки 
глибокими, що сягнули не лише 
творчості Ахмєтової чи Бєссмєртно-
го, а й не знаних широкому загалові 
дитячих віршиків Антона Чехова. До 
того ж, застосована Януковичем ре-
волюційно новаторська інтерпрета-
ційна методологія дозволила йому 
дійти висновку, що Чехов був поетом 

саме українським. А хто з Янукови-
чем і Ганною Герман у цьому питанні 
не згоден, той неук і середньої шко-
ли в очі не бачив.

Втім, неуки – це ще півбіди. А от 
хто справжня сволота – це той не-
відомий руйнівник законності, який 
всупереч бажанню Януковича при-
йняв рішення арештувати Юлію 
Тимошенко. Скористався, шкідник, 
моментом, коли президент був у від-
пусці і підставив Україну в очах ЄС. 
Щоправда, влітку з цим арештом все 
ще ніби було гаразд. Ганна Герман 
з’їздила тоді до Страсбурга і при-
везла звідти благу вість, що Європу 
доля Тимошенко не надто й цікавить. 
Побалакала з цілою Європою, тому 
й була така переконана. А тепер так 
само переконано готова задушити 
ініціатора арешту „власними рука-
ми“. І хто би це міг бути?

Вже мені й люди казали, і сам я за собою цю біду 
зауважував. А біда така: пишучи про що завгодно, 
навіть про Табачника, я зазвичай тримаю власне 
писання під жорстким контролем розуму – який 
він там не є. Бо той-таки Табачник – це для мене 
просто один із генералів окупаційної армії, чия 
діяльність – хоч би якою українофобською вона 
була – водночас є логічною і зрозумілою. На 
те вони й вороги, щоб ходити з ними мірятися 
потенціалом на залізний тік. Коротше, нічого 
особистого: елементарна боротьба за територію 
і виживання.

Германський феномен
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Ну, хай би хто, а напевно не автор 
знаменитої вже на весь світ книжки 
„Opportunity Ukraine“. Бо автор „Op-
portunity Ukraine“ – Віктор Янукович. 
Серйозно, слово Ганни Герман. Та 
й перекладач підтверджує, мовляв, 
так і так, я, окраса перекладаць-
кого цеху Костянтин Василькевич, 
працював з оригіналом рукопису, 
причому – „як українською, так і ро-
сійською мовою“. Тобто рукописів, 
інакше кажучи – текстів, написаних 
рукою Януковича – було, треба ро-
зуміти, два. А що окремі аморальні 
провокатори познаходили у книзі 
Януковича деякі творчі запозичення 
(від статей з журналу „Кореспон-
дент“ до реферату якоїсь студент-
ки Галі), то Ганна Герман тут-таки 
пояснила, що все це – аморальна 
провокація і є.

У зв’язку з чим пригадується 

мені роман Тетяни Толстої „Кись“ 
(письменниці, судячи з прізвища, 
не менш української за Чехова). 
Події там розгортаються у світі 
після ядерної катастрофи – такий 
собі Пост-Чорнобиль. І заселяють 
його переважно мутанти з різно-
манітними „послєдствіямі“. А керує 
тим виродженим світом так само 
мутант Фьодор Кузьмічь. І що ціка-
во: цей Фьодор Кузьмічь зосеред-
жує у своїх недоумкуватих руках 
не лише владу, а й дивом уцілілу 
величезну бібліотеку. Виступаючи 
перед „народом“, який поняття не 
має про культуру, що існувала до 
вибуху, Фьодор Кузьмічь зазвичай 
мішками меле гречану вовну. За-
те потім зачиняється у бібліотеці 
– і з-під його пера у неймовірних 
кількостях випурхують „оригінали 
рукописів“: то казочка про Куроч-

ку Рябу, то „Горные вершины спят 
во тьме ночной“, а то й „Основы 
дифференциального исчисления“. 
Одне слово, „Федор Кузьмич, сла-
ва ему, трудится бесперебойно. То 
вот сказки, то стихи, то роман, то 
детектив, или рассказ, или новелла, 
или эссе какой, а о прошлом годе 
изволил Федор Кузьмич, слава ему, 
сочинить шопенгауэр“...

Як сказано, логіку дій Ганни Гер-
ман розум – ні чистий, ні практичний 
– осягнути не здатен. Але здатен за-
питати: невже в оточенні Януковича 
немає жодної притомної людини? 
Людини, яка б довела до відома 
свого президента, що завдяки за-
хисним маневрам заступниці голови 
його адміністрації він виглядає ще 
більшим посміховиськом, ніж є.

Олександр Бойченко, Чернівці
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Як ви вирішили стати сценаристом?
Спершу я хотів стати журналістом. 
У школі я віршував, всяке-таке, 
і писав до місцевої газети. Там за-
рахували мене в актив. Каже редак-
тор: „Іди до нас працювати, а потім 
вступатимеш на журналістику“. 
Кажу: „Добре!“ Я трохи попрацю-
вав фотокореспондентом, а потім 
мене хотіли зробити коректором, 
і я звідти звільнився. Я подумав: „Раз 
я буду йти на журналістику, то по-
винен пройти всякі школи“. Пішов 
працювати робітником, лісорубом, 
вантажником… Бог його зна, по-
трібне – не потрібне? З одного 
боку, я втратив кілька років. У юні 
роки це багато. Підлітковий, ще 
майже юний „апарат“ сприймає все 
набагато швидше ніж у пізнішому 
віці. І тому в плані інтелектуального 
розвитку, ерудиції і так далі багато 
чого я мусив потім наганяти. Але, 
з другого боку, мабуть, даремно не 
пропало – те, що я терся серед лю-
дей різного віку, різних соціальних 
прошарків, навіть кримінальних… 
Що ж тут сумувати чи радіти – як 
було, так сталося.

А вже в університеті я несподі-
вано захворів кінематографом. Це 
почалося з того, що  (тоді тільки-но 
відкритий) Будинок Кіно влаштував 
кілька сеансів, які називалися „Ше-
деври світового кіно“. А студенти, 
якщо вже хочуть, то можуть пролізти 
скрізь. І ми, нас невеличкий гурт, 
почали туди проникати. Я раптом 
побачив КІНО… Десь трішечки 
я читав про це. Але на екрані по-
бачив те, що, в принципі, для мене 
стало шоком. Тому що я побачив 
і експресіонізм, і сюрреалізм – пер-
ший фільм Бунюеля в співавторстві 
з Далі, наприклад, і неореалізм 
італійський, який, щоправда, в нас 
був у прокаті, але далеко не весь. 
Врешті-решт, починаючи з найпер-
ших фільмів – Гріффіта і так далі. Це 
був шок, від якого отямитися було 
важко, і це, мабуть, стало початком 
зацікавлення, яке спонукало до ду-
мок самому щось спробувати в тому 
кінематографі. Потім уже оформи-
лося в бажання якось прилучитися 
до кіно, і тоді…

Ви поїхали до Москви…
Я поїхав до Москви, вступив на ви-
щі дворічні курси. А далі вже пішла 
робота. Звідти повернувшись, 
я працював і в штаті кіностудії, 
і редактором був, і консультантом 
на дублюваннях. І досить-таки 
скоро поталанило мені з роботою 

Василь Портяк: 
„Коли пишеш, 
твоя рука бунтує“

Василь Портяк – прозаїк, кіносценарист, автор блискучих 
за своїм лаконізмом і водночас густотою світу новел. За його 
сценаріями знято низку повнометражних ігрових фільмів, 
зокрема „Меланхолійний вальс“, „Вишневі ночі“, „Нам дзвони 
не грали, коли ми вмирали“ та інші. Нині він працює вченим 
секретарем музею Шевченка у Києві й продовжує „суху різьбу“ 
по слову. Іван Андрусяк після виходу другої Портякової книжки 
„У снігах“ сказав таке: „Василь Гаморак якусь сотню років тому 
казав Василеві Стефанику: “Не пиши ТАК, бо вмреш!” Після 
безсмертного Стефаника ТАК, власне кажучи, писало лише 
троє – Григорій Косинка, Григір Тютюнник і ось – Василь Портяк. 
Вісім novel за двадцять років – це багато, це дуже багато. Тим 
паче, на межі тисячоліть...“ Перейшовши межу, чекаємо на нову 
книжку Василя Портяка, яку він сподівається видати раніше ніж 
за двадцять років.
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власне сценарною. У мене був щас-
ливий дебют – гарна співпраця з гру-
 пою, з режисером-постанов ником, 
у першу чергу. Це був Савченко Бо-
рис Іванович. А фільм – екранізація, 
точніше, фільм за мотивами.

„Меланхолійний вальс“?
„Меланхолійний вальс“, так. Коли 
Борис Іванович сказав про намір 
зробити кіно за цим твором, я ба-
гато перечитав листів, щоденників. 
Якраз тоді були перекладені (вона 
ж писала німецькою) і видані що-
денники Кобилянської. Вони також 
мені багато допомогли. Увійшовши 
в той світ, залучив дещо звідти, звід-
ти, звідти, звідти… Маючи як осердя 
цього сюжету сам твір – „Мелан-
холійний вальс“, дуже хотілося мені 
не ступити поза, так би мовити, 
світ Кобилянської, не придумувати 
чогось такого, що було би не те що 
чужорідним, а просто-напросто 
поза уявою Кобилянської. Глядач 
гарно зустрів цей фільм, і я зрозумів, 
що начебто робота почалася.

Мені здається, наступні ваші роботи 
не дуже схожі на цю першу. Як відбу-
вався процес проникнення в жіночу 
душу?
Проникати в душу – над цим ми 
працювали спільно… Для мене на 
час праці над сценарієм помічником 
була тільки Кобилянська і моя інтуї-
ція. А вже потім, під час фільмування, 

– це спільна робота з групою: режи-
сер, актори…

Невдовзі після „Меланхолійно-
го вальсу“ пішло вже відразу два 
фільми у виробництво. Але далі 
у нашому кінематографі почалися 
різні негаразди: і з фінансуванням, 
і зі структурною перебудовою, 
і з рештою. І закінчилося, врешті, 
тим, що зараз кінематографа 
у нас… майже немає. Незважаючи 
на те, що є прекрасні талановиті 
молоді режисери, їхні дебютні робо-
ти отримують призи на міжнародних 
фестивалях, і це треба тільки підтри-
мувати. Таким людям треба давати 
кошти, їм треба пробувати себе 
в повному метрі – після коротко-
метражних дебютів. Але, на жаль… 
Я чую про тих 110 мільйонів, які чи то 
вже виділили, чи то обіцяють на кіне-
матограф, але певності в тому, що їх 
витратять на те, щоб зрушило з міс-
ця кіновиробництво, – я вже не кажу 
про творчий процес, – немає. Кіно 
немає без виробництва. Це взагалі 
трагедія. Тому що кіновиробництво 
здійснюють фахівці. Їх готує сама 
кіностудія. А немає виробництва 
– люди тікають, розбігаються. Ті ж, 
хто залишаються, на жаль, працю-
ють не на українське кіно. Адже 
те, що знімають на наших площах 
і з використанням нашої техніки, 
наших фахівців, наших акторів і так 
далі (що роблять ті ж самі російські 
кінематографісти), воно не тільки 

не стосується української культури, 
а іноді навіть іде на шкоду.

Як ви гадаєте, хто народився раніше 
– Василь Портяк-сценарист чи проза-
їк-новеліст?
Мабуть, все-таки, прозаїк раніше. 
Але те, що називають відеорядом, 
очевидно, вже було присутнє в моїй 
прозі. Про це мені сказав П’янов 
– коли готувалася публікація одного 
мого оповідання в журналі „Вітчиз-
на“. Нібито це йшло від Гончара – те, 
що оповідання дуже кінематогра-
фічне: плани міняються, так би мо-
вити, мислення планами – як спосіб 
кінематографічного монтажу. Коли 
я вже потім почав працювати в кіно, 
П’янов нагадав: „А пам’ятаєте на-
шу розмову про те, що проза у вас 
кінематографічна?“ Проте, зви-
чайно, не вся. Останні мої новели 
більш діалогічні. Хоча для мене в них 
так само є плани, певний відеоряд, 
власне, спосіб монтажу.

Чи ви хотіли би далі працювати 
в кіно?
Ну, безперечно! Я ж з великим задо-
воленням працював над сценарієм, 
скажімо, за романом Івана Багря-
ного „Людина біжить над прірвою“. 
Твори Багряного, крім „Тигроловів“, 
мало надаються до створення 
сучасної кінодраматургії, тому що 
багато роздумів, патетики… Це не 
кіномова. Але це велика література. 

Р о з м о в л я л а  Н а т а л я  Я к у б ч а к ,  К и ї в
Ф о т о  Н а т а л і  Я к у б ч а к



50

к у л ь т р е в ю

Тому дуже цікаво було адаптувати 
цей твір до екрану. Проте з цього 
всього нічого не вийшло. Потім 
я працював над темою „Крути“ – це 
вже оригінальний сценарій. Сце-
нарій є, був конкурс, оголошений 
Міністерством культури, де сцена-
рій визнано найкращим. Однак на 
цьому все й зупинилося. Я поки що 
не бачу перспективи для того, щоб 
вони ожили на екрані, мої герої-кру-
тяни. Це така пронизлива сторінка 
в нашій історії! Студенти, гімназис-
ти… Мені не хотілося подавати тільки 
трагізм ситуації, тільки героїзм цих 
молодих людей, тільки патріотизм, 
тільки безвихідь, якщо хочете, самої 
ситуації. Мені хотілося подати їх 
живими молодими людьми: показати 
спочатку в гімназійних класах, в уні-
верситетських аудиторіях, показати 
їх тими, ким насправді є студенти 
– вони жартують, люблять, мають 
дівчат… Як живих людей, які лишили 
цей безпечний світ (хоча безпечно-
го світу на той час у Києві не було) 
і пішли на вірну смерть… Не знаю, 
будемо сподіватися, але… Але… 
І ще в мене є кілька сюжетів, кілька 
сценаріїв, які...

…чекають свого режисера.
Чекають свого режисера. Важко 
сказати, чи дочекаються.

Ви чимало сценаріїв написали про 
УПА. У зв’язку з цим, що ви думаєте 
про „Музей покинутих секретів“ За-
бужко? 
Це цікаво, безперечно. Взагалі, все, 
що пише Забужко, – це провокатив-
но часто-густо, але це цікаво і за-
вжди майстерно. Для мене, щоправ-
да, роман про Лесю Українку стоїть 
вище за все, що написала Оксана. 
Постать Лесі Українки у науковому 
романі-дослідженні, велетенському 
есе… Ця тема повинна була кілька 
років бути на вустах у контексті роз-
мов про літературу взагалі в Україні 
– наскільки це колосальна робота! 
А щодо теми УПА у творчості Окса-
ни, я скажу так: добре, що вона є.

Ваша книжка „У снігах“ вийшла п’ять 
років тому і вже давно стала бібліо-
графічною рідкістю. Якщо зважати 
на відстань між першою і другою 
вашими книжками, то коли читачеві 
чекати третьої?
Якщо виходити з цієї логіки, то 
через… 18 років. Але я думаю, що 
трішки швидше. Важко передбачи-
ти, тому що новели з книги „У снігах“ 
дещо різняться (якщо ви помітили) 

від тих, які ввійшли у „Крислачі“. 
І коли після цього було надрукова-
но книжку „Новели“ у „Дніпрі“, то 
я сам побачив, наскільки все-таки 
різниця велика. Я боюся, чи не ви-
йде так, що наступний цикл, який 
у мене вийде, буде ще інакший.

Чому боїтеся?
Тому що воно іде до граничної 
лаконічності. Це, в принципі, 
і небезпечно. Здається, у Камю 
є оповідання про художника, який 
усамітнився в майстерні, працю-
ючи над картиною свого життя. 
Пройшли роки, і після того, як він 
помер, зайшли у його кімнату й по-
дивилися: там було чисте полотно 
і посередині крапка.

Чому я побоююсь?.. У мені існу-
ють задуми якихось більших речей 
– за часом, за всім обсягом. Але 
я ніколи не зможу до них підступи-
тися, тому що є таке ставлення до 
слова у сусідуванні з другим сло-
вом і роздуми (та й не роздуми це, 
воно саме відбувається), чи потріб-
не третє, яке часто-густо вилущу-
ється, або вставляється третє, але 
перед цим вилущується з десяток. 
При такій… чи це назвати технікою, 
чи манерою, чи способом писан-
ня, нереально написати великий 
твір. А це вже воно є – як дихання. 
І нікуди від цього не дінешся. Скажі-
мо, Толстой не мав цього клопоту: 
в його велетенській сивій довбешці 
жили цілі світи, ідеї, він цим усім 
рухав, і йому плювати було, як це 
запише Софья Андрєєвна, а потім 
ще разів 10 перепише. А тут воно 
йде паралельно… Коли пишеш, 
твоя рука бунтує. Задовге речення 
– вона вже бунтує. Креслиш, пере-
креслюєш, наново і так далі…

Ви, як один із тридцяти новелістів, 

що увійшли до антології „Українська 
мала проза ХХ ст.“, упорядником якої 
є Віра Агеєва, є канонізованим пись-
менником в українській літературі. Як 
ви почуваєтеся в каноні і чи почуває-
теся в ньому, зрештою?
Якщо брати цю книжку, то це мене 
канонізували Віра Агеєва і видав-
ництво „Факт“. Мені приємно, що 
моє писання розцінюється як щось 
таке не геть непомітне в українській 
прозі. Були ще різні антології, ко-
лективні збірники тощо. Але, попри 
всю серйозність ставлення до того, 
що роблю – і в літературі, і в кіно, 
– я намагаюся не відганяти від себе 
почуття гумору. Якщо йдеться про 
якісь ієрархічні стовпці, то я волію 
це, принаймні свою особу, серйоз-
но не розглядати.

Вас часто порівнюють зі Стефаником, 
і це, з одного боку, може лестити, 
а з другого – може викликати те, що 
Блум називав „страхом впливу“.
Стефаника я страшенно люблю, 
його прозу. Але у тій самій мірі, як 
і Коцюбинського, скажімо, якщо бра-
ти українську літературу, і так само 
закучерявленого Черемшину, з його 
каскадами метафор і всього іншого. 
Для мене хоч Стефаник і стоїть ви-
ще ніж Черемшина, але я його так 
само люблю. Як люблю іронічного 
й досі як слід недооціненого Осипа 
Маковея. Чи йдеться про українську 
літературу, чи про зарубіжну, мені 
часто подобаються люди різних 
стилів, творчих манер… Скажімо, 
„Забобон“ Леся Мартовича для 
мене в українській літературі стоїть 
на найвищому щаблі. Очевидно, 
лаконізм є причиною того, що мене 
порівнюють зі Стефаником. Мені 
з цього приводу ані сумно, ані радіс-
но. Порівнюють – хай порівнюють.
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Пора вже було йти до школи, але хлопці Анни Шумихи 
вставати не хотіли. Лежали обидва під старим ліжником 
митусь – головами у різні боки – і лиш мимрили щось до 
мами, не розтуляючи повік.

Анна й сама ледве звелася. Звечора приходили 
Торчини, засиділися допізна, доки трилітровий Аннин 
бутель спорожнів, лиш залишився на дні мокрий жмутець 
звіробою. Шукали ще за принесеними Торчином трьома 
чвертівками крамничої „Біленької“, але Торчинова 
у пошуках завалилася головою в мисник, розбила два 
тарелі, і Торчин сказав:

– Доста, пішли д’хаті, п’янице!
Перепало по погарчикові й малим. Старший, Васько, 

похлинувся й довго відкашлювався, а Славко, хильнувши, 
навмисне довго обзирав на столі небагаті наїдки 
і повільно сягнув пучками по квашеного опенька. Славка 
хвалили, а зі старшого Васька сміялися.

Анна махнула рукою й почала вдягатися. Вже всю 
худобу покутала, але треба ще коня напоїти. Аннин дєдя 
був ціле життя при конях, привчив до них змалечку й доньку, 
то навіть овдовівши, Анна лишила коня в господарці.
 

* * *
Коли вернулася знадвору, в хату вкотився холодний дух, 
розбавлений сопухом стайні, що ним просякла Аннина 
куфайка. Анна вергла її на причіпок, у кут, розповила 
й накинула зверху фустку. Від фустки йшов гострий 
кінський запах, перетинаючи інші.

– Вставайте, дітво! Хоть на другий урок успієте.
Хлопці знову сонно замуркотіли. Анна сіла за стіл, 

узяла голову в руки і тихо сказала:
– Й-йой!
За роботою трохи розрухалася і стало легше, а це 

знову підкотило.
Роздратовано відсунула подалі безнадійно порожній 

бутель.
Глянула на портрет покійного Василя між образами, 

зроблений з армійської карточки. Такого вона його 
бачила, ще як була малим дівчуром. У неї тоді й гадки не 
було, що колись цей смаглявець, який вийшов з війська на 
пару тижнів додому, а потім подався десь із гір на доли й 
там оженився, буде її долею. Він скоро зудовів, а тепер 
уже вона без нього.

Вже було відвела погляд, але зиркнула ще раз, а тоді 
встала й ступила до старенького креденцу. Там також 
був портрет – Василь з маленьким Васьком на колінах. 
Ще навіть добре не знаючи, нащо це робить, відхилила 
портрет, припертий до задньої стінки. За ним акуратним 
рядочком стояли три чвертівочки „Біленької“. Це було 
Анні так, як ото в лісі відхилиш знічев’я галузу смерічки 
при землі, а там – рядок тугеньких молодих грибочків! 
Анна аж засміялася.

Відкоркувала одну.
Запила квасним молоком.
Полегшало раніше ніж порожня кварта вернулася на 

стіл.
– Я знала, Васильку, – осміхнулася до портрета, – що 

ти мене не лишиш.
Ще зо три рази ходила від стола до креденцу 

– і з чвертівки впала у погарчик остання крапля.

Сіла собі коло стола знову.
Василь на портреті веселий, а малий – набумбурений 

(„Не хоцу си пудиґлафувати!“).
– Ми уводно одне-одному помагали.
Десь відігрілася муха, – певно, внесена в хату 

з дровами, – і тепер ліниво бренькала по кутках.
– Ти мене трохи бив, але я жалю на тебе не маю, лиш 

за тобою.
Муха ляпнулася на стіл і непевно подибала по 

клейонці. Анна взялася за шмату, але передумала:
– Тільки й твого, сарака! І так вік короткий.
– Ти овдовів, – знову жебоніла до портрета, – а мене, 

вічно зачухану коло дєдевих коней, ніхто не квапився 
брати. Я не баную, що пішла за тебе. Баную лиш за ту 
бійку, що ви з Торчином завели. То від неї та болячка, що 
тебе зо світу звела. Я знаю...

Звелася, стала над синами.
– Най не йдуть у ту школу, правда? – звернулася знову 

до Василя.
– Сьогодні ж, – згадала, – свято. Діточе свято. Всіх дітей 

свято... А мої?!
Постояла, подумала.
– А мої, Васильку? А наші?..

 
* * *

Коли Торчин, залишивши жінку в ліжку, бо геть 
розсохлася, зайшов до Анни в надії хоч на росинку, Анна 
сиділа на краю ліжка й лагідно поторгувала синів.

– Доста вже хиріти! Вставайте, хлопчики! Сьогодні 
Николая, може, він вам щось приніс...

Діти заворушилися, а тоді разом сягнули кожен під 
свою подушку.

– А я не казала?
Хлопці здивовано роззирали вийняті з-під подушок 

чвертівки „Біленької“. Анна щасливо засміялася.
– Та то мої! – вражено скрикнув Торчин. – Ти їх 

навмисне сховала! 

Анна схопилася й рішуче підійшла до Торчина.
– Іди собі! Це їм від Николая і від дєді. А на тобі гріх! 

Знаєш ти і я знаю. Іди собі!
Вона наступала. Висяклий і неокреплий з учорашнього 

Торчин щось мляво бурмотів і задкував до порогу. Коли 
за ними гримнули двері, Славко хутко розвернувся 
в ліжку головою до Васька й шепнув:

– Прикольно, скажи?
На подвір’ї Анна галакала за Торчином.
– Одну віддамо мамі, – сказав Васько.
– Твою, – вмить відповів Славко. Васько показав на 

порожню чвертівку:
– Якраз буде доста, аби не пішла по селу шукати...
– А як і другу попросить?
Васько покрутив головою:
– Як ще одну, то також піде.
– Може сказати „дайте!“ – і всьо.
– Не може, – твердо відповів Васько.
– Чому ні?
– Бо то від Николая!

2.03.2008 р.
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Я перестала говорити з людьми 
про фільми ще раніше, ніж пере-
стала говорити про книжки. Хоч як 
сильно хотілось би розуміти, все 
одно дуже болить, коли кажуть, що 
не читали Емми Андієвської (і не 
хочуть!) навіть після того, як розпо-
відаю про очі Джалапіти. Тому, коли 
мене запитують, який мій улюбле-
ний фільм, кажу, що різні, ніколи не 
уточнюючи. Їх справді багато, осо-
бливо якщо говорити про Кіру Му-
ратову чи Акі Каурісмякі. Але є ще 
один фільм, який можна подивитися 
лише кілька хвилин, і то ближче до 
кінця фільму. Я не кажу, що він не-
вартісний чи нецікавий, якщо його 
переглядати повністю, зовсім на-
впаки, просто основне саме в тих 
кількох хвилинах, які відкрилися для 
мене, ще коли я була школяркою і 
побачила „9 ½ тижнів“.

Серед усієї цієї любові у фільмі 
з найнеочікуванішими проявами її 
реалізації є момент, коли героїня, 
спустошившись і втомившись на-
самперед від самої себе, вирішує 
зробити щось насправді важливе 

для когось: особисто навідатися до 
старого художника і сповістити, що 
відкривається його персональна 
виставка, адже цими картинами 
так захоплюються, прирівнюючи їх 
до шедеврів.

Художник жив у будинку за міс-
том, де нікого не було не лише 
в його похиленій хаті, а й в око-
лицях. Коли жінка приїхала, не 
знайшла його серед тих картин, 
які лежали одна на одній в кімнаті, 
заставленій пензлями та фарбами. 
Звісно, двері дому були відчинені, 
а сам художник сидів на порослій 
травою стежці. Він нікуди не йшов, 
лиш розглядав спійману на гачок 
рибу. Руки його були від неї масні, 
і він зовсім нічого не сказав, коли 
побачив, що до нього приїхали. 
Лишень, коли жінка запитала, чи 
пам’ятає він, що через три тижні йо-
го виставка, відповів, що пам’ятає 
про їжу, коли голодний, і про сон, 
коли втомився…

Очевидно, художникові не по-
трібно визнання і виставок, якщо він 
втік так далеко від людей, урвавши 

будь-які шляхи комунікації. Але хто 
веде його за руку, якщо він творить 
такі картини? І навіщо він це робить, 
якщо вони припадають пилом і він 
не хоче їх показувати? А як назвати 
митців, коли вони самі собі влашто-
вують фестивалі й створюють при-
життєві пам’ятники?

Той художник таки поїхав на 
свою виставку (напевно, напо-
лягли), стояв під стіною і лиш ди-
вився, навіть не на свої картини, 
а на людей, які також не дивилися 
на картини, а пили вдосталь ви-
на і мали вдосталь розмов… одні 
з одними. Тепер я часто думаю, що 
ми не знаємо справжніх митців так 
само, як не знаємо значення цього 
слова. Можливо, вони помирають 
на хуторах, а на їхніх романах 
готують вечері. Філософи йдуть 
шукати слід Кастанеди і знаходять, 
ніколи більше не повернувшись… 
Балерини викручують ноги з ве-
нами, залишаючись сонними кра-
сунями у власних ліжках. Просто, 
може, все це не так важливо, як нам 
здається: досліджувати амфібрахій 
в поезії кінця ХІХ століття чи анкету-
вати людей, виділяючи нові аспекти 
звертання у професійному мовлен-
ні. Можливо, навіть Богові нецікаві 
наші вірші, якщо ми не рятуємо 
людей на операційних столах чи не 
залишаємо серця на війнах, щоб 
нарешті був мир. Здається, саме 
тому художник лише малював, не 
чекаючи на винагороду, бо просто 
не міг не малювати, але тільки так, 
щоб вижити до наступної картини, 
яку поставить на іншу і запорошить 
пелюстками білого цвіту, що спада-
ють з гілок, котрі заглядають у вікн-
о, чи згодом листям, чи снігом...

А чи не любили б і ми Бога біль-
ше, якби не було стільки всього 
іншого, що можна полюбити?..

Один священик сказав мені, що 
треба радіти з малого, пізніше це 
саме я прочитала у Господньому 
письмі. Якщо щиро, то не вдається. 
Від цього дуже сильно хочеться піти 
босою по траві і дійти до якогось 
вулика, де можна буде спати і ніх-
то мене не покусає, навіть якщо 
спершу дуже боятимуться. А потім 
творити лише для того, щоб жити, 
якщо не вдасться зовсім цього не 
робити…

p.s. Але ж хтось таки зняв цей 
фільм, який так мене зачепив. Тому 
я не знаю, як правильно. Я тільки 
міркую. Тільки.

Христя Венгринюк, Чернівці

„Я пам’ятаю, що треба 
їсти, коли голодний, 
і спати, коли втомився“
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Чи бачиш ти смерть у номерах телефонів? Чи 
знаходиш стрази в розритій землі? Не певен. За-
те пам‘ятаю, як ти спокушала архангелів екстре-
мальними асанами-позами, а потім викрикала їхні 
імена з вікна нашої мансарди, аж піднімали голови 
перехожі, адже небеса архангелів уже давно попід 
нами, десь у серпневій імлі.

Тільки вище – не краще. Вище – це просто вище. 
Там, де прозоріше і небо чистіше.

 Де озонові діри в берлінській стіні. 
Де ні “так”, ані “ні”. 
Анілін. Мескалін. Тінь і тлін. Нафталін.
Слова без думок – це порожні трамваї, екскурсія 

оптом, синоніми снів. Слова без думок – це те, що 
тримає, коли не лишилось нічого, крім слів.

Зате думка без слова безконечна, як сад, у якому 
німа змова, і трава – дім сонця, а сонце – як нове, 
і зорі – як феєрверки, а місяць – ніби грейпфрут, 
і ще різні овочі-фрукти сотаються просто з імли 
надвечір‘я, мов привиди їжі, ластівки франкфурт-
ські рейси прокреслюють, а дим піднімається вгору 
– чебрець, шавлія, конопля, – а отже ми є, і гойдал-
ка під нами хитає човном – чи то стікс, чи то лімфа, 
чи просто ріка – приходи-від‘їзди – суцільний дур-
дом – подвір‘я, під‘їзди, поїзди і проїзди, пройоби, 
проколи, мартіні і кола... а тим часом повільно, 
спроквола, полохлива, сторожка, обережна, мов 
равлик, мов корінь мандрагори виповзає із кухні 
нірвана, залишаючи восковий слід, і скрапують со-
лодом липа і клен, адже календарі відмінено, і в нас 
– різдво щодня і коляда, кутя, горіхи, мед, даровані 
мандаринки і дівчинка даша колискову несе, і є все 
що треба, ну, майже все...

Якось так павутину нанизує протяг, і ворушиться 
пух по кутках, а в кімнаті – анішешерх, тільки подих 
до подиха і хребет до хребта. Тихо сплять по шафах 
кістяки і ведмедики тедді. Зграї молі орнаментують 
пил. Десь на пів дюйма від крана зависла крапля 
води – згідно з новим трендом передумала падати 
вниз – ти зітхаєш і пара осідає туманом, покрива-
ючи підніжжя гори, зручної, як фудзіяма – японці 
діло знають – а там, під горою, в імлі запітнілого 
лісу блукають чудовиська з твоїх снів, усі ці монстри 
й потвори – василіски, чебурашки, монтикори, різ-
ні там приятелі ще – вони лиш урізноманітнюють 
світ, але хащі лякають, і вищир хижий ввижається 
за кожним кущем, а ти чекаєш свого снігового 
тигра, чи, точніше, – лева, а він шукає свою сні-
гову королеву, і все це – в силіконі орієнтальному, 
в сувенірній скляній кулі, та казка – справжня, 
і магія – справжня, і зриває дах по всіх чотирьох 
півкулях, і мозок виявляється зовсім не головним 
і непотрібним майже, і несуттєвою робиться само-
та, коли усі леви знаходять своїх королев, а далі 
– лиш подих до подиха, і хребет до хребта, і весь 
світ як спальня.

Отак, дівчинко, отак, сонечко, отак усе воно є, 
незалежно від нас і нашого ще непройобаного 
життя. І скільки б шлагбаумів не падало тут ще, 
в нашому саду – гойдалка і благодать. Власне 
кажучи, нас просто нема – є лише цей бекграунд, 

пейзаж. А тому нас не впіймає нас ніяка зима, ані 
фукуяма. Наш пейзаж обертається в джаз – чудеса 
мімікрії, інтуїтивні метаморфози, і ми перебудемо 
їхні морози й холод у теплі необжитого дому, і пре-
будемо ми на горі, за яку воюють усілякі там боснії, 
ібіци й герцоговіни, адже це – найкраща гора на 
світі, і кожен дилер вважає за честь постачати ту-
ди наркотики, а архангели вештаються неподалік 
дому в заростях ялівцю, чекаючи, поки ти почнеш 
називати їх поіменно, і тоді вони злітатимуть вго-
ру на своїх гелієвих кульках, аби тобі з мансарди 
в обрамуванні вікна явилась оця феєрична кар-
тина – масове вознесіння професійних ледарів, 
лідерів світового лінивства й растаманського 
пофігізму – і геть кошмари про комівояжерів із 
чорними парасольками, які падають з неба замість 
дощу. Від неба тепер – ані помилок, ані вказівок. 
Відтепер – лише сонце. Або сніг. Або вогненний 
град. Або що там знову нашаманять ньюсмейкери. 
Ми покірно приймаємо метеопрогнози. Тамуємо 
каменепади. Реанімуємо трейлери. Ми пишемо 
гороскопи замість віршів. Ми замальовуємо газети 
й журнали білим акрилом – аби переписати світо-
ві його телепрограми і світські новини. А потім усе 
присипаємо пилом.

І ми відміняємо час у дієсловах, а наші відмінки 
інфінітивів – більш ніж інтимні. Мов попіл ми стру-
шуємо тривогу і страх, віддираємо пластир і скотч, 
і завіси пускаємо димні. Нас вони не доженуть, 
бо віддавна немає ніяких “вони” – лиш вогні на 
перонах усіх, хто від‘їхав, не попрощавшись, а ми 
від‘їжджаємо щомиті, кожен наш календарний 
листок – відрив, а під скотчем і пластирем – голий 
торч, смерч, гостре харчо, палісандр і псалтир, ну, 
ред-хот-чілі-пеппер, коротше, а голі торси наші 
краще від гіпсових богів прикрашають нашу першу 
терасу – ми самі собі атланти й каріатиди, ми самі 
собі прейскуранти і пресрелізи, маршрути і траси, 
ми самі-собі-самі, без провини – відтягуємося, мов 
жуйка на підошвах – без виду, без встиду, зате 
з вином і сенсом, і всілякими іншими сексовними 
штуками – яблуками, персиками, авокадо, сулугуні 
й цоцхалі, перестиглою вишнею, хмелем, герба-
ріями шишок, чаями з лотоса блакитного й рути 
сирійською, з фольгою, в якій мутили контрабанду 
аяхуаски, зі сніданками, основою яких є попіл учо-
рашніх листів та пилок сьогоднішніх суцвіть – ми за-
вжди даруватимемо одне одному листи і квіти, але 
це коли від нас уже не залишиться нічого крім двох 
потічків чорнила і жмені праху, а поки ще ангели 
вголос не промовили наші імена, і не минає сон, 
гойдай мене, мила, без страху, гойдай мене, мила, 
бо вечір короткий, бо вітер примхливий, бо вічність 
мінлива, гойдай мене мила, допоки не дзвонить 
останній твій модний ringtone.
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Художник та митрополит
Львівський музей Олекси Нова-

ківського (1872–1935) знаходиться 
у приміщенні, яке слугувало митцю 
майстернею, – велика, світла кім-
ната на другому поверсі будинку 
в українському стилі, з терасою, 
з якої колись був чудовий вид на 
собор св. Юра, – сьогодні його 
частково закривають дерева. Поки 
я оглядаю експозицію та спілкуюсь 
із люб’язною доглядачкою, за ві-
кном лунає цокіт копит – так, наче 
я потрапила до епохи століття тому. 
І світлини, на яких Новаківський із 
родиною, та автентичні меблі до-
помагають мені запізнатися з тією 
атмосферою.

Цей художньо-меморіальний 
музей відкрили у 1972 році, до 100-
річчя від дня народження митця, який 
більшу частину творчої зрілості 
провів саме у Львові. На Галичині 
Новаківський оселився завдяки ми-
трополиту-меценату Андрею Шеп-
тицькому, який, відвідавши Краків 
у 1911 році, запримітив таланови-
того українця з оригінальною твор-
чою манерою та запросив повер-
нутись до України, запропонувавши 
житло, майстерню та можливість 
організувати власну школу (в якій 
згодом навчались відомі художни-
ки: графік Святослав Гординський 
чи живописець Роман Сельський). 
Митець із доброю європейською 
освітою (навчався спочатку в Одесі, 
згодом у Кракові, де потрапив під 
вплив імпресіонізму в інтерпретації 
польської малярської школи) шукав 
власний шлях у живописі, здатний 
поєднати характерні для імпресіо-
нізму чуттєвість і динамізм миттєвої 
передачі природи із власним бурх-

ливим темпераментом фактурних 
мазків і божевільного бурління лінії, 
присвячених не чистій красі, декору, 
а складним філософським розду-
мам про долю митця, особистості 
у (національному) суспільстві.

Саме тому одним із найцікавіших 
напрямків творчості Новаківського 
є автопортрети, яких залишив по со-
бі кілька десятків. На одному з пер-
ших, датованому 1898-им (на цей 
момент художникові було 26 років), 
бачимо розумні очі молодого про-
фесіонала у європейському одязі. 
Згодом цей вигляд змінюватиметься 
– коли художник житиме у Львові зі 
своєю дружиною, підкреслювати-
ме власну українськість народним 
костюмом та зачіскою і бородою, 
як у пророка (його ж муза-дружина 
Анна-Марія постійно носитиме 
краківський стрій, щоб нагадувати 
чоловікові про власне походження). 
Їхній спільний портрет – знамените 
полотно „Втрачені надії“ (1903–
1908) – про філософські пошуки 
власного шляху, на якому і найтала-
новитіших підстерігає зневіра й роз-
пука, а вирятувати художника може 
лише віра, про що натякає неясно 
намальована ікона Богоматері за 
плечима подружньої пари.

Син лісника з Вінниччини, Нова-
ківський вносить у власні полотна 
буйний подих української природи. 
Чи не найбільш помітно це в ро-
ботах 1930-х років – „Довбуш“ та 
„Дзвінка“, які зображають гордих, 
сильних і трагічних персонажів, 
що наче вписані у драматичний 

карпатський ландшафт, зливають-
ся з ним, силою свого духу демон-
струючи, що породжені навко-
лишньою величчю. Новаківський 
– автор численних портретів своїх 
сучасників і сучасниць, алегорич-
них декоративних панно „Наука“, 
„Мистецтво“ тощо, трактованих 
в українському стилі, звертається 
також до класичних символічних 
сюжетів на кшталт „Леди“, але 
саме в „Довбуші“ та „Дзвінці“, на-
писаних за кілька років до смерті, 
бачимо квінтесенцію характерно-
го для Новаківського синтезу наці-
онального колориту і авангардних 
живописних пошуків.

Остання, незавершена робота 
митця – великий образ „Мати мило-
сердя“ для собору св. Юра, – у якій 
Новаківський до власної стилістики 
додає барокової екзальтованості,  
графічний ескіз роботи у повний 
розмір, який виставлено в музеї, 
є справжньою драмою лінії. Цей же 
настрій домінує у численних графіч-
них та живописних автопортретах 
художника 1920–1930-х років, 
де він постає в образі пророка, 
біблійного старця, який дивиться 
на світ злегка піднявши підборіддя, 
наче відірваний від усього довко-
лишнього у своїх трансцендентних 
розмислах; змарнілі риси обличчя 
обрамлені буйними завитками во-
лосся та бороди, і лише у погляді 
відбивається пильний інтерес та 
вболівання за долю того, що лиша-
ється на рідній землі.

Тамара Злобіна, Київ
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Траса Львів–Київ – це один 
із головних трансєвропейських 
транспортних коридорів, частина 
стародавнього „Королівського 
шляху“ (про останнє, правда, 
рідко в нас згадують, і про те, що 
Київ – остання східна точка „Via 
Regia“, особисто я, наприклад, до-
відався свого часу аж у Вроцлаві). 
Дев’яносто зі ста людей, яким до-
водилося мандрувати Україною, 
безумовно мали нагоду їздити цією 
автотрасою Е-40. Гадаю, доведеть-
ся тут побувати й вам, шановні 
читачі. Так ось, рушаючи на схід від 
Львова, наближаючись до кордонів 
Рівненщини, невдовзі після зна-
менитого Олеська, не пошкодуйте 
часу й зупиніться на так званому 
Підгорецькому роздоріжжі. Трі-
шечки на південь – і ви в одному 
з чарівних і романтичних закутків 
Галичини: у Підгірцях.

Звісно, кожен мандрує тими са-
мими шляхами по-своєму, але для 
мене образ цього села наклався на 
дві обставини-„очуднення“. Перша 
– я діставався в Підгірці автостопом 
під неперевершеним серпневим 
дощем. Друге – підгорецький палац 
я вже бачив, і не де-небудь, а в чу-
довому призабутому радянському 
„готичному“ кіно „Дике полювання 
короля Стаха“. Там маєток „грає 
роль“ занехаяного південнобіло-
руського палацу, в якому живе кра-
сива нервова пані, а ще „маленька 
людина“, „блакитна жінка“ та інші 
хрестоматійні паранормальні 
мешканці шляхетних гнізд. До речі, 
у фільмі палац уперше також постає 
укритий дощем…

Село Підгірці постало непо-
далік території літописного міста 
Плеснеська – воно буцімто було 
найбільшим населеним пунктом Га-
лицько-Волинського князівства. Із 
сімнадцятого до двадцятого століт-
тя село належало Конєцпольським, 
Жевуським і Сангушкам. Першим 
двом родинам і можна завдячувати 
майже всім, що є цікавого у Під-
гірцях.

У XVII столітті архітектор Дель 
Аква та інженер Боплан (той са-
мий) звели тут згадуваний уже за-
мок-палац у стилі бароко. Справді, 
в ньому і навколо нього гріх було не 
зняти кіно. Витончені башти, бага-
тий фасад із вікнами, розмаїті види 
з різних боків, бастіони, парк, кас-

кадний спуск від головного фасаду 
– усе створює ефектний „псевдо-
оборонний“ характер. Перед при-
ходом радянської влади власники 
вивезли з маєтку всі цінності до 
Південної Америки. Потім тут був 
туберкульозний санаторій. Зараз 
триває реставрація. Принаймні 
ще недавно потрапити всередину 
було неможливо, але це в жодному 
разі не завадить вам неспішно по-
гуляти, милуючись парадними і гос-
подарчими будівлями та парком.

Зовсім неподалік височіє храм 
відверто незвичної для цих місць 
архітектури. Костьол Святого Йо-
сипа і Вознесіння збудував у XVIII 
столітті архітектор Романус. Ма-
сивний, об’ємний, але водночас 
стрункий, він особливо вдало під-
креслюється колонами. Надзвичай-
но стильна будівля. І про костьол, 

і про палацовий ансамбль фахівці 
часто говорять, що вони виконані 
в італійському дусі. Якоюсь мірою 
з цим можна погодитись, а в чому 
точно немає сумнівів – що це один 
із найбільш стильних архітектурних 
комплексів Західної України.

Неподалік „для контрасту“ 
можна побачити пам’ятки зовсім 
іншого типу. Наприклад, традицій-
ну дерев’яну Михайлівську церкву. 
Або василіанський монастир.

Спускатися до траси від підго-
рецького палацу краще навпрос-
тець – через тераси колишнього 
панського саду. Тоді перед вашими 
очима розгорнуться чудові пологі 
й мальовничі нескінченні лісисті 
пагорби Галичини, що ними, зда-
ється, куди не руш, скрізь чекає 
щось цікаве.

Олег Коцарев, Київ

Підгірці, де полював король Стах
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к у л ь т р е в ю музика
Нещодавно мистецьке об’єднання 

„Остання Барикада“ вирішило по-
єднати в музиці все те найкраще, 
що було заспіване на відродження 
українського духу по всій Україні, 
у „Збірку повстанської та патріотич-
ної пісні“. Відродження, а не підтри-
мання, бо саме відродження зараз 
– як і тоді, на початках – актуальні-
ше. „Барикадівцям“ вдалося досить-
таки чітко згрупувати все зібране на 
чотири диски: „Бойовий“, „Ліричний“, 
„Жартівливий“ і „Модерний“. Пропо-
нуємо вашій увазі огляд двох із них: 
„Бойового“ і „Модерного“, як двох 
крайнощів, двох епох, які, попри ці 
часові крайнощі, плавно вливаються 
одна в одну.

Диск №1, „Бойовий“
Диск „Бойовий“, хоч і повен бойо-

вих і побудних пісень, та все ж дещо 
суперечливий. Цілком органічно 
у ньому чується стрілецький марш 
„Йде січове військо“, заспіваний 
чи не найбравішим з усіх сучасних 
співців – Тарасом Компаніченком. 
І хоч не з середньовічно-вишуканою 
„Хореєю козацькою“, а з сучасними, 
більше спрямованими на „гуморне“ 
аранжування, „Воплями Відоплясо-
ва“ – однак на маршовість пісні це 
зовсім-таки не вплинуло негативно. 
Навпаки, аранжування ВВ, сказати 
б, „підхльоскує“ темп маршу, в якому 
є оте таке необхідне українському 
гімнові – „як поборем воріженьків 
– не буде в нас лиха“. Пісня набагато 
життєствердніша за іншу, співану 
Компаніченком, у якій є слова „Ми 
сміло в бій підем за Русь святую, / і як 
один проллєм кров молодую!“ – бо 
нащо ж прирікати себе на загибель 
у бою, якщо можна переможно йти зі 
словами маршу „Йде січове військо“? 
Проте тієї другої пісні на цьому диску 
немає, тож продовжуємо переможно 
маршувати. А далі маршуємо з Ма-
рією Бурмакою, яка співає ту ж стрі-
лецьку „Гей на горі, на Маківці“ (або 
ж „Хлопці, підемо“). Згадується, як 
ваш покірний слуга героїчно стрибав 

у манежику, розмахуючи дерев’яною 
шаблюкою з криком „Хлопці, підемо, 
/ боротися будЕмо“ – а ось тепер 
є можливість послухати її у виконанні 
Бурмаки на згадуваному диску.

Велику справу зробив Тарас Чу-
бай, зібравши свого часу в одному 
диску повстанські пісні у своєму пере-
співі, які тепер добре відомі більшості 
українців, незалежно від їхнього 
світосприйняття. Тож зовсім не дивно 
побачити у „Барикадівській“ збірці 
заспівану Чубаєм „Ми йдем вперед“, 
під яку нам з вами маршується все 
бадьоріше й бадьоріше.

На перший погляд дещо незрозу-
міло, за яким принципом до „Бойо-
вого“ диску втрапила пісня Віктора 
Морозова і „Мертвого Півня“ на 
слова Ярослава Довгана „Не від того 
я помру“, адже кохання – це начебто 
зовсім не бойова річ, і місце їй на дис-
ку №2, „Ліричному“. Хоча, згадуючи 
(за Юрком Позаяком) „тАйми лицАр-
ства“, розумієш, що свого часу через 
кохання виникали війни, розмахом із 
сучасні корисливі політичні сутички, 
і слова „Не від того я помру, / що на 
світі буде вОйна, / а від того, що вона 
/ мого вірша недостойна“ набувають 
якісно нового, агресивнішого, сенсу, 
виправдовуючи багатоплановість 
„Бойового“ диску і його безперечне 
право на існування і голосне звучан-
ня в українських плеєрах і музичних 
центрах.

Диск №4, „Модерний“
Диск четвертий, „Модерний“, роз-

починає пісня, яку можна назвати 
чи не найзначущішою серед усіх 
сучасних патріотичних українських 
аудіонадбань. Це „Партизанська“ 
– пісня запорізького гурту „Хорта“. 
За 20 років незалежності певні об-
ставини посприяли внутрішньоукра-
їнському розколу – коли Запоріжжя 
вже ідентифікуємо не як столицю 
козацтва, а як шалено зрусифіковане 
місто. Тим приємніше долинає до нас 
голос запорізької „Хорти“, яка у мело-
дійно-реперському стилі співає про 
сміливих „залишенців“ – „…за свою 
родину, / через спалені хАти / вони 
взяли тоді / у руки автомати, / і я вірю 
– / ти б зробив би те ж саме, / коли 
твої двори / повні ворогами“, „не за 
владу, славу, чи гроші / їх пам’ятають 
береги Черемошу“ – з цією піснею на 

очі навертаються сльози, сльози про-
будження.

Цілу хвилю збудило в українському 
інтернеті відео на пісню „Тартака“ 
і Андрія Підлужного „Не кажучи 
нікому“. Ця пісня також є серед тих, 
що увійшли до „барикадівського“ 
„Модерного“  CD. У подібному до 
„Хорти“ реперському стилі тут пе-
реповідається про те, як „одна біда 
пішла на Захід, друга прийшла зі 
Сходу“.

Хотілося б виділити „Сумний свя-
тий вечір“ гурту „Гайдамаки“, який 
на мотив коляди „Нова радість 
стала“ виспівав усю трагедійність, 
яка випала українському народові 
у голодні 1946–47 роки. Окрема 
похвала аранжуванню до пісні: тут 
вчуваються і стогони, і плач, – усе те, 
що супроводжувало будні українців 
тих часів.

Фактично, через ці основоположні 
пісні спадає на думку та цілком логічна 
річ, що „Бойовий“ диск, ніби похідний 
писар, оповідав нам про стрілецький 
та упівський життєствердний марш 
назустріч ворогам, а „Модерний“ 
– за хронологічною відповідністю до 
назви – вже перелічує полеглих у бою 
за Україну, спонукаючи до нових 
дій. Ось так межа між „Бойовим“ та 
„Модерним“ дисками повністю сти-
рається і залишається тільки слухати 
цих обох „писарів“, сподіваючись на 
добре майбутнє.

Зрештою, без пісні на слова Павла 
Тичини „Пам’яті тридцяти“ у виконан-
ні Марійки Бурмаки на диску №2 
(„Ліричний“), чи без „Чорної гори“ 
у виконанні гурту „Вася клаб“, або 
„Червоної фіри“ „Братів Гадюкіних“ 
на диску №3 („Жартівливий“), задум 
„Останньої Барикади“ буде непо-
вний, а з неповної картини мало що 
витягнеш, отож рекомендую вам не 
розриватися і прослухати усю чо-
тиридискову колекцію повстанської 
та патріотичної пісні від „Останньої 
Барикади“.

Тарас Малкович, Київ

**********

**********

Маршуємо!
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Ностальжі

Антон Санченко. Нариси бурси, 
Київ, Темпора, 2011.

„Збірка оповідань та нарисів про 
курсантів морехідного училища є від-
чайдушною спробою автора повер-
нутися в ті часи, коли він був молодим 
і красивим, усе своє носив з собою, 
призначав дівчатам по три побачен-
ня на день під реліктовим 200-літнім 
дубом, найбільшим делікатесом вва-
жав пельмені в пельменній на площі 
Свободи славного міста Херсона, 
а попереду на нього чекала воля. 
Справжня. Кейптаун, Лас-Пальмас 
і Сингапур...“

До розлогої цитати з авторської пе-
редмови до книжки вдаюся винятково 
з розуміння впертого факту: краще 
не скажеш. „Нариси бурси“ Антона 
Санченка є суцільною, кристалізо-
ваною ностальгією. І вже на неї, як на 
хребет із живим і чутливим нервом, 
себто навіть спинним мозком, на-
стромлюються епізоди цього весе-
лого роману в новелах (Антоне, ну 
нащо прибіднятися, яка „збірка опо-
відань“?), наділеного всіма ознаками 
химерної постмодерністської гри.

Втім, постмодернізмом нині нікого 
не здивуєш. Антон Санченко вчинив 
мудріше: застовбив за собою місце 
в сучасній українській літературі, що 
на нього досі не здогадався претен-
дувати ніхто, – вакансію письменни-
ка-мариніста. А посівши цю посаду, 
здійснив у читацькій свідомості еле-
гантну підміну понять: мариністика 
– це не про море, як ви могли наївно 
вважати. Це про моряків. Або навіть 
про моряків майбутніх.

У „Нарисах бурси“ моря немає 
взагалі (ну яке в Херсоні море?): єди-
ний епізод на воді під промовистою 
назвою „Чорноморський стиль“, і той 
розповідає про перегони шлюпок 
на Дніпрі. Бурхливе життя курсантів 
Тюльки (це не те, про що ви зараз по-
думали, а неформальна назва ХМУ 
рибної промисловості) відбувається 
на суходолі, що не робить його менш 
драматичним (а саме таким завжди 
є школярське, бурсацьке, студентське 
життя).

Тут Санченкові є на кого спертися 
в літературі й мистецтві: традиція 
сягає середньовічних вагантів 
– і далі через Гоголя аж до комедій 
Леоніда Гайдая та саги Джоан Ролінґ. 
Херсонські курсанти мають свій не-
формальний дрес-код („Пружина“), 
власний фольклор („Привиди замку 
ХМУ“), винахідливо складають сесію 

(„Кварцевий генератор“), чергують 
на кухні („Люддити“), змагаються 
за честь закладу („Чорноморський 
стиль“), залицяються до дівчат (май-
же скрізь), влаштовують кульміна-
ційний гала-концерт („Я викликаю 
капітана. Африка“) і, нарешті, їдуть 
додому („Звізда канікула“). Мабуть, 
пам’ятаючи відому максиму для 
письменників-початківців і не тільки, 
Санченко водночас пише і про те, що 
добре знає сам (як ви вже зрозуміли, 
головний мариніст сучукрліту вчився 
в Тюльці у 80-х), і про те, чого крім ньо-
го не знає майже ніхто. Задля лікнепу 
до книжки додано два словнички для 
полярних категорій читачів – поетів 
і матросів. Першим автор пояснює, 
що таке GPS, гюйс і вмордувінд, дру-
гим – хто такі Гоголь, Котляревський 
і Квітка-Основ’яненко.

Щодо останнього – це в „Нарисах 
бурси“, як у радянському анекдоті, 
двоє різних людей. Антон Санченко 
добряче повеселився, називаючи 
своїх курсантів прізвищами україн-
ських класиків і сучасників та дома-
льовуючи у фотошопі матроські ко-
мірці-гюйси до портретів з підручника 
літератури (до вибраної компанії 
потрапили також Отар Довженко, 
Олесь Бережний, Богдан-Олег Го-
робчук і, звісно, сам Антон Санченко, 
молодий і красивий). І ця відверта, 
навіть демонстративна гра одразу 
виводить „Нариси бурси“ з площини 
„виробничої“ студентської прози так 
само, як і з камуфляжу мариністики. 

Письменник не просто занурюєть-
ся у світлі курсантські спогади. На 
цьому виграшному матеріалі він ви-
творює власний світ, де може робити 
все, що хоче, – навіть зауваження 
прихильникам діаспорного правопи-
су: „в ефірі (а хрін вам – в етері!)“. 

Реалізмом тут і не пахне. Натомість 
багато класичного „котляревського“ 
бурлеску-травестії: ось курсант 
Гоголь зустрічається одразу з двома 
дівчатами, ось винахідливі курсан-
ти-радійники Квітка й Основ’яненко 
мимоволі виходять на екзамені в мілі-
цейський ефір, ось по плацу училища 
суне пам’ятник з обличчям начальни-

ка ОРСО (для поетів: організацій-
но-стройовий відділ) тощо. У цьому 
всуціль позитивно-оптимістичному 
світі геть усе – кумедне, веселе, не-
страшне. Вивернута морська еконо-
міка застійних часів з її інвалютними 
рублями та банківською термінологі-
єю, вивченою моряками набагато ра-
ніше за всю країну („Економіка РП“). 
Дідівщина військового навчального 
закладу, для подолання якої досить 
„однієї небитої роти“ („Рота, підйом!“). 
Суворе комсомольське керівництво 
над курсантською художньою само-
діяльністю, що йому так легко проти-
ставити творчу винахідливість та 
зухвалість у дусі „Карнавальної ночі“ 
(„Я викликаю капітана. Африка“)... 

Та весь цей іронічний, ігровий, май-
же безконфліктний (чи не єдиного на 
всю книжку негідника-комсомольця 
обеззброюють раніше, ніж він встиг 
бодай щось) світ тримається, нага-
дую, на щирій авторській ностальгії. 
„Аби не підробка. А справжньою мо-
же бути і блатна пісня на три акорди, 
і соло Річі Блекмора, й канцона“.

Немає сумніву, що на матеріалі 
тієї ж Тюльки 80-х який-небудь Ан-
друхович міг би написати трагічний 
і безнадійний роман про дідівщину, 
партійне свавілля і тотальний радян-
ський абсурд, в якому немає місця 
нічому світлому. Та реальність у кож-
ного своя, так само, як і молодість. 
Повернути яку неможливо – тільки 
витворити заново. 

Чи принаймні відчайдушно спробу-
вати.  Яна Дубинянська, Київ

Роздуми під однією 
обкладинкою 
Іван Дзюба. Нагнітання мороку: Від 
чорносотенців початку ХХ століття 
до українофобів початку століття 
ХХІ, Київ, Вид. дім „Києво-
Могилянська академія“, 2011, 
503 с.

Цьогоріч сповнилося вісімдесят 
одному з найповажніших і найша-
нованіших українських інтелектуалів 
– Іванові Михайловичу Дзюбі. Його 
ювілей став приводом до низки ціка-
вих і важливих видань – як власних 
книжок автора, так і збірників на його 
пошану.

До „Нагнітання мороку“, найнові-
шої книжкової публікації Івана Дзю-
би, увійшли давніші статті й виступи 
автора та нові, ще неопубліковані, 
тексти. Тому книжка не становить (на 
перший погляд) цілісного наративу 

рецензії т
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– вона радше є зібранням різнорід-
них тем, сюжетів і фрагментів розду-
мів під однією обкладинкою. Тим-то 
й назва – „Нагнітання мороку: Від 
чорносотенців початку ХХ століття 
до українофобів початку століття 
ХХІ“ – дає простір для різнорідних 
думок і текстів, об’єднаних спільною 
ідеєю „українофобії“.

Спектр порушених у новій книзі 
Івана Дзюби проблем обіймає 
питання пошуків нової української 
ідентичності, культурних аспектів 
глобалізації, суспільної етики, 
державної політики, внутрішніх 
усобиць, історіософії імперіалізму, 
галичанофобії та фірмової Дзюби-
ної теми – русифікації. Цілий розділ 
присвячено „прокислим “щам” від 
Табачника“, тобто діяльності сумноз-
вісного міністра науки й освіти. Цій 
малодостойній особі та її діяльності 
присвячено близько десяти відсотків 
грубезного тому, обсягом півтисячі 
сторінок дрібним „почерком“. 

Книжку супроводжує вступне сло-
во від автора й іменний покажчик. 
Надрукована за фінансової допо-
моги Фундації імені Івана Багряного, 
вона видається цілком самоокуп-
ною: адже тисяча примірників має 
всі шанси на успіх у читача різних 
сфер зацікавлень і діяльності. Влас-
не, на таке „широке коло“ видання 
й розраховане.

Хотілося би бачити цю „цеглину“ 
в твердій палітурці з ошатною су-
перобкладинкою. Не зайвим був 
би також предметний покажчик чи 
бодай своєрідний путівник інтелек-
туальними стежками, що ними прой-
шовся Іван Михайлович, пишучи тек-
сти до цієї книжки. Такий дороговказ 
полегшив би налагодження контакту 
з тією читацькою аудиторією, яка, 
мабуть, випала з поля зору видавця, 
– людьми різного віку, але насам-
перед молоддю, що мало знає про 
духовного велетня Дзюбу й не дуже 
добре розуміється на контекстах 
його роздумів. 

Якщо продовжувати мріяти, то 
можна говорити про light- чи демо-
версію „Нагнітання мороку“ – щось 

на кшталт „Іван Дзюба за 30 хвилин“ 
(за прикладом популярної серії про 
видатних західних філософів і мис-
лителів у доступному викладі). Але 
це вже було би цілком інше видання. 
„Нагнітання мороку“, тимчасом, 
– чудовий, якісно виданий збірник 
статей, виступів, есеїв і полемічних 
нотаток Івана Михайловича – пер-
шого серед нині сущих українських 
публічних інтелектуалів. 

Наталя Якубчак, Київ

Відповіді Олеся 
Ульяненка
Олесь Ульяненко. Без цензури: 
інтерв’ю, Київ, Махаон-Україна, 
2011, 376 с.

„На всі питання, на які я хочу від-
повісти, намагаюся відповідати 
у власних романах. А взагалі я не 
люблю відповідати на запитання“, 
– така відповідь Олеся Ульяненка на 
запитання: „На яке запитання хотів 
би відповісти Олесь Ульяненко?“. 
Попри те, письменник давав чима-
ло інтерв’ю і сьогодні маємо добру 
нагоду почути важливі відповіді. Це 
уможливилося завдяки видавництву 
„Махаон-Україна“, у якому до ро-
ковин смерті письменника вийшла 
збірка його інтерв’ю, що публікува-
лися у різних виданнях чи звучали 
у теле- і радіоефірах з 1994-го до 
2010-го року, а також низка раніше 
не оприлюднених розмов і матеріа-
ли справи щодо заборони роману 
„Жінка його мрії“. Упорядники книги 
Мирослав та Олена Слабошпицькі 
підібрали дуже промовисту назву 
– „Без цензури“. Також на обкладин-
ку авторства Олександра Єфімова 
винесено фразу з одного з інтерв’ю 
Ульяненка: „Ті, хто сміли, зараз уже 
мертві…“

Вочевидь, він смів. Книга почина-
ється статтею Павла Загребельного 
„Олесь Ульяненко, або Прощання 
з Римом“, яку було опубліковано ще 
1998 року. Мова найперше про ре-
цепцію роману „Сталінка“: „Звісно, 

ретрогради й примітивні традиціо-
налісти мерщій сплели цілі букети 
звинувачень – “чорнуха”, “дно”, 
“бомж”, ідеалізує “бомжів”, безвихідь, 
безнадію. Голоси, що пролунали на 
захист “Сталінки”, стверджували: це 
твір про забутих людей, про забуті 
слова, про забуту мову… […] Пись-
менники нового покоління надто го-
стро відчувають відповідальність за 
всіх упосліджених, бо вони сьогодні 
(і це, може, найбільша трагедія Укра-
їни) опинилися в ролі людей забутих, 
покинутих, чужих у власній країні“. 

Такий настрій мігрував і підсилю-
вався у кожному з наступних рома-
нів („Дофін сатани“, „Вогненне око“, 
„Син тіні“, „Квіти Содому“ та ін.“). 
Назви найточніші, відчай найбезна-
дійніший.

Олесь Ульяненко народився 1962 
року в місті Хорол на Полтавщині. 
Тоді він ще називався Олександром 
Ульяновим, а потім виріс і прийняв 
рішення. У 35 за „Сталінку“ одержав 
малу Шевченківську премію і писав 
далі, виходили вже згадані тут та 
ще не згадувані книги. У 2009-му 
з’явився черговий роман „Жінка його 
мрії“, який став знаковим не лише 
для письменника, а й для всього 
українського суспільства. Це єдина 
офіційно заборонена книга за всю 
історію незалежної України. Наці-
ональна експертна комісія з питань 
моралі визнала роман порногра-
фічним і книгу було вилучено з про-
дажу. Складалася комічна ситуація, 
адже, згідно з законом України про 
боротьбу з порнографією, автор 
міг отримати три роки ув’язнення 
за зберігання рукопису власного 
твору. Ульяненко – єдиний україн-
ський письменник, який обстоював 
у суді свободу творчості і, зрештою, 
обстояв. Роман „Жінка його мрії“ 
перевидано, і нині книга є у вільному 
продажу. 18 вересня 2010 року Улья-
ненка знайшли мертвим у власній 
квартирі.

Книга „Без цензури“ – це історія 
життя Олеся Ульяненка, розказана 
ним самим. Власне, саме у цьому 
виданні є відповіді на ті запитання, 
які виникають під час читання його 
романів. Саме тут декларація сві-
тогляду і принципів, бачення життя 
суспільного і зображення його при-
ватного і внутрішнього життя. „На 
яке запитання не має відповіді Олесь 
Ульяненко?“ – Олесь Ульяненко 
відповів: „Їх багато, і коли вони ви-
никають, краще заглянути в Святе 
Письмо“.

Василь Карп’юк, Івано-Франківськ
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Приклади останніх 
протестів у світі не 
залишають сумнівів: 
раніше чи пізніше хвиля 
протестів охопить Україну. 
Це тут влада абсолютно 
не чує голосу суспільства 
і нехтує демократією. 
Існує величезне соціальне 
розшарування, а багато 
молодих людей знаходяться 
у безвихідній ситуації, 
яка схожа на становище 
їх ровесників у країнах 
Західної Європи, Північної 
Африки чи Латинської 
Америки.
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