
Богдан Футей 
про природу 
українських 

судових 
проБлем

ЧОмУ ЗА НОВим ГЕНПЛАНОм КиЄВА 
мОЖЕ ХОВАТиСЯ ВЕЛиКий 

ПЕРЕДіЛ СТОЛиЦі

ВіЧНА мОЛОДіСТь? ОСТАННі НАУКОВі 
ДОСЛіДЖЕННЯ ДОВОДЯТь, 

ЩО СТАРіННЯ мОЖНА СПОВіЛьНиТи

ЯК РЕЗУЛьТАТи БОРОТьБи міЖ 
УКРАїНСьКим і РОСійСьКим НАПРЯмАми 
В УПЦ мП ВПЛиНУТь НА БЕЗПЕКУ КРАїНи

Featuring selected content  
from The Economist

№ 46 (211) 11 – 17 листопада 2011 р.





Уміння 
співіснувати  
на папері
Художник 
Павло Маков 
про графіку

Вічна 
молодість?
Як 
сповільнити 
старіння

Чтиво для дівуль
На Заході зростає попит на  
чикліт – улюблений жанр молодих 
емансипованих мешканок 
мегаполісів. Які книжки «для 
ціпочок» пишуть в Україні 

За чверть до кінця 
Олександр «Фоззі» Сидоренко 
про зменшення квоти української 
музики у вітчизняному ефірі

26

34

12

58 6052

50

Відродження Осяйної Порти
Чого хоче турецький прем’єр-
міністр Реджеп Таїп Ердоган і 
куди йде Туреччина?

Оксана Пахльовська 
про європейський 
вальцер єті

Дерев’яні розрахунки
Чому рішення про 
переведення розрахунків 
за газ на російські рублі 
створить лише ілюзію 
валютної стабільності

Система V.I.P.
Як отримати 
суспільних лідерів, 
не заражених 
совковими 
звичками

32

14

18 24

10

64

Відчуження
Чому влада 
перестала 
загравати з 
електоратом

Фото 
тижня
Люди з 
минулого

Великий переділ столиці
Чому за новим 
Генеральним планом 
Києва може ховатися 
бажання заробити 
на тисячах гектарів 
столичної землі

Заручники системи
60 років тому відбулася 
остання масова 
депортація українців – 
на догоду економічним 
інтересам Москви36 42

Постачальники 
хабарів
Де дають  
«на лапу»

Федеральний суддя 
США Богдан Футей 
про природу судових 
проблем в Україні

Юрій 
Макаров 
про 
відсутність 
еліти

© Український тиждень. Редакція залишає за собою право на літредагування надісланих матеріалів без узгодження з автором.  
Рукописи не повертаються й не рецензуються. Редакція може не поділяти думку авторів. За зміст рекламних матеріалів та листів,  
надісланих читачами, редакція відповідальності не несе

№ 46 (211) 11 – 17.11.2011
Засновник ЕСЕМ Медіа ГмбХ
Видавець ТОВ «Український Тиждень»
Головний редактор Сергій Литвиненко
Заступники головного редактора  
Ростислав Павленко, Наталія Петринська 
Оглядачі Юрій Макаров, Дмитро Вовнянко, 
Алла Лазарева
Редактори Жанна Безп’ятчук, Дмитро Губенко,  
В’ячеслав Дарпінянц, Роман Кабачій,  
Дмитро Крапивенко, Андрій Лаврик

Журналісти  Богдан Буткевич, Інна Завгородня,  
Олександр Михельсон, Аліна Пастухова
Відповідальний секретар Віталій Столига
Арт-директор Андрій Єрмоленко
Дизайнери Ганна Єрмакова,  
Тимофій Молодчиков  
Художник Павло Ніц
Більд-редакція Олександр Чекменьов, 
Валентина Бутенко
Фотограф  Андрій Ломакін
Кольорокоректор Олена Шовкопляс
Літературні редактори Юрій Бедрик,  
Лариса Мінченко, Марина Петрова
Коректори Росіна Ларіна, Ірина Павленко
Фінансовий директор Андрій Решетник

Директор зі збуту Олександр Грищенко
Директор з реклами Олена Андрєєва   
e-mail: olena.andreeva@tyzhden.ua
Skype: tyzhdenadvert
тел.: 067 407-10-89
Відділ маркетингу Андрій Ломакін
Голова редакційної ради Роман Цуприк
Видається з 2.11.2007 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію 
КВ № 13005-1889Р від 13.08.2007 р.
Адреса для листування 03067, Київ, а/с № 2
Адреса редакції та видавця  
03067, Київ, Машинобудівна, 37

E-mail: office@ut.net.ua. 
Тел.: (044) 351-13-00 
Друк ТОВ «НОВИЙ ДРУК»,  
Київ, вул. Магнітогорська, 1
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи  
ДК № 1447 від 28.07.2003 р.
№ зам. 116412
Наклад 41 500
Номер підписано до друку 9.11.2011 р.
Виходить щоп’ятниці.  
Розповсюджується в роздрібній торгівлі  
та за передплатою.
Ціна договірна. Передплатний індекс 99319

Матеріали, позначені літерою «Р»,  
під рубрикою «Трибуна» та на сірому тлі, 

публікуються на комерційній основі

8

У совєтскіх 
собствєнная гордость
Що змушує Савіка 
Шустера впадати  
в дрімучий совок

Куди йде УПЦ
Чому результати боротьби між 
прихильниками українського 
й російського напрямів в УПЦ 
Московського патріархату 
матимуть далекосяжний вплив 
на безпеку країни

46

Степові горяни
Чим живуть сьогодні 
на Донбасі західні 
українці, переселені 
з територій, які СРСР 
віддав Польщі

ВПРИТУЛ

наВігаТоР

мИ

№ 46 (211) 11 – 17.11.2011|УКРаЇнСЬКИЙ ТИЖДЕнЬ|3

зміст|на чаСі



на чаСі|фото тижня



ЛюДи З 
миНУЛОГО
Щороку 7 листопада вони повертаються. З вицвілими чи свіжозши-

тими червоними прапорами, портретами вождів, дехто у старій 
військовій формі, з численними медалями. Це ніби фізичне 
явище: якесь невидиме магнітне поле ностальгії матеріалізує при-

мар із минулого – комуністів та «сочувствующіх». Ритуал із роками не зміню-
ється: демонстрація, заклики про відродження (соціалізму, СРСР, єдності 
слов’янських народів – потрібне підкреслити), ретро-пісні й гвоздики. Проти-
лежності, як відомо, притягуються: завадити комуністам щоразу прагнуть ра-
дикальні націоналісти, але міліція цього дня завжди на боці червоних, тож до 
великих сутичок зазвичай не доходить. Дематеріалізація комуністичних химер 
здебільшого відбувається в той самий день, але цього року їм вдалося наслі-
дити – реанімовано пам’ятник Сталіну в Запоріжжі.

Фото: РОмАН мАЛКО, АНДРій ЛОмАКіН, УНіАН
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Тиждень 
в історії

На орбіту навколо 
Марса виведено 
його перший 
штучний супутник 
(марінер-9, США)

міносвіти УРСР видало ди -
рек  тиву: «Удосконалювати 
вивчення російської мови 
в загальноосвітніх школах 
республіки»

В Одесі у виставі 
«Сватання на 
Гончарівці» дебютував 
як актор марко 
Кропивницький

11 листопада 1978 року 12 листопада 1871 року 13 листопада 1971 року

Влада Сирії 
звільнила з-під 
арешту 553 
опозиціонерів

Чергова хвиля протестів 
у Києві та кількох 
обласних центрах. 
Під Радою мали місце 
сутички з «Беркутом»

У Нігерії внаслідок 
серії терактів загинуло 
щонайменше 65 осіб, 
сотні постраждалих

3 листопада 4 листопада 5 листопада

З
акони про розширення переліку пільгових ка-
тегорій громадян і підвищення виплат їм від 
перших років незалежності є звичним перед-
виборчим трюком. У результаті виникла 

об’єктивна реальність: багатомільярдні зобов’язан
 ня, які держава Україна неспроможна виконати. Ще 
в січні віцепрем’єр Сергій Тігіпко заявив, що цього 
року на виплати за пільгами бракує 160 млрд грн.
Однак, скаржачись на це, нинішні можновладці за-
бувають, що мають прямий стосунок до «розбещу-
вання» виборців. Наприклад, у 2004му, перед пре-
зидентськими перегонами, на додачу до законів про 
ветеранів війни, чорнобильців та інших тодішня 
прокучмівська більшість у ВР проголосувала Закон 
«Про соціальний захист дітей війни», в один момент 
збільшивши кількість пільговиків на понад 6 млн 
осіб. На сьогодні суди зобов’язали виплатити цій ка-
тегорії громадян 5,6 млрд грн; у них лежить ще по-

над мільйон позовів про забезпечення виконання 
законодавства про пільги й для інших категорій (зо-
крема, чорнобильців та афганців). Тож претензії і 
Тігіпка, і прем’єра Азарова, і президента Януковича, 
що також долучився до шельмування пільговиків, 
які нібито «не мають ані страху, ані совісті», повинні 
бути звернуті не до останніх, а до власної партії. 
Партія регіонів чи не вперше зіткнулася із серйоз-
ною проблемою відповідальності за свої слова. Але 
складається враження, що ані вона, ані гарант цієї 
відповідальності абсолютно не бояться. Через рік 
парламентські вибори, але команда Януковича з 
легкістю, а деколи і з цинізмом відмахується від ви-
мог пільговиків. Поки що проти афганців та чорно-
бильців ще не порушили кримінальних справ (хоча, 
за деякою інформацією, заготовки вже є); «Беркут» 
теж особливо не звірствував під час акцій протесту. 
Але й жодних варіантів вирішення проблем згада-

Автор:  
Андрій Дуда

СПиСАНі ЗА НЕПОТРіБНіСТю

на чаСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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Позачергова III сесія 
Верховної Ради УРСР 
ухвалила закон про 
входження Західної 
України до складу УРСР

Верховна Рада України 
скасувала Декларацію 
про суверенітет Криму

З Грузії до Узбекистану 
депортовано 100 тис. 
турків-месхетинців 
(нині частина 
проживає в Україні)

14 листопада 1944 року 15 листопада 1939 року 16 листопада 1918 року 17 листопада 1994 року

Угорщину, яка до 
цього була частиною 
Австро-Угорської 
імперії, проголошено 
республікою

Україна передала 
Британії головування в 
Комітеті міністрів Ради 
Європи

Скандал під час матчу 
«Динамо» – «мета-
ліст»: київських фанів 
не пустили на харків-
ський стадіон

Уряд Греції подав у 
відставку

6 листопада 7 листопада 8 листопада
Влада нарешті 
визначилася з назвою 
львівського аеропорту – 
його буде названо ім’ям 
Данила Галицького

9 листопада
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них категорій ані Кабмін, ані глава держави досі не 
запропонували. Пікантності ситуації додає те, що і 
чорнобильці, і афганці є переважно електоратом 
Партії регіонів і Януковича. Кількісно це дуже ве-
ликі групи активних виборців: ветеранів Афганіс-
тану в Україні проживає близько 150 тис., чорно-
бильців – понад 2,3 млн осіб. Крім того, ображе-
ними на ПР і гаранта за реальне урізання виплат 
будуть і ветерани війни (близько 2,5 млн осіб), і діти 
війни (близько 6 млн). Не в українських політичних 
традиціях легковажити мільйонними електораль-
ними групами напередодні перегонів. Тому тетче-
рівський стоїцизм команди президента в ігнору-
ванні протестів чорнобильців та афганців може 
свідчити лише про одне: Партія регіонів, попри 
низький рейтинг, який за нормальної виборчої сис-
теми прирікав би її на опозиційність, абсолютно 
спокійна за долю майбутніх виборів, владі вже не-
має сенсу «працювати» з «витратним» електора-
том. Проект нового виборчого закону від правлячої 
коаліції гарантує цілковитий контроль за результа-
том волевиявлення. Виборчі комісії – від окружних 
до дільничних – будуть сформовані партіями влад-
ної більшості, кандидатів від опозиції можна зні-
мати з перегонів на підставі «бо ми так хочемо». З 
інформації «з полів» можна також зробити висно-
вок, що суттєво посилить регіоналів на виборах 
2012 року інша електоральна категорія – державні 
та муніципальні службовці. Голови держадміні-
страцій і мери, навіть у західних областях України, 
вже активізували роботу з масового поповнення 
місцевих організацій ПР за рахунок службовців ор-
ганів влади. До речі, в умовах нефінансування пільг 
афганців, чорнобильців та інших ветеранських ка-
тегорій керівництво стабільно збільшує видаткову 
частину бюджету на органи державної влади, 
справно фінансуються захмарні зарплати і пенсії 
народних депутатів та вищих посадових осіб, поки 
що не чути про обмеження пільг для службовців. 
Зрештою, від протестів незадоволених владу, во-
чевидь, захистять міліцейські щити. Нового міні-
стра внутрішніх справ Віталія Захарченка по 
в’язують зі старшим сином Януковича Олексан-
дром (як і голову Нацбанку Арбузова та нового 
керівника податкової служби Клименка). Відтак 
розрізнені соціальні протести не забезпечать спо-
діваного успіху: голосів виборців уже не потребу-
ють, а нечисленні мітинги розгонять правоохо-
ронці за наказом людини, особисто відданої сім’ї 
президента.

Вища рада юстиції відкрила провадження за порушення суддів-
ської присяги членами Судової палати з кримінальних справ 
ВС України. Як стверджують в ВРЮ, у 2009–2010 роках вони неза-
конно змінили 15 особам вироки з довічного ув’язнення на 15 років 
позбавлення волі. У Генпрокуратурі не виключають, що проти цих 
суддів буде порушено кримінальні справи. У комітеті Верховної 
Ради з питань правосуддя припускають, що такі перевірки мають 
відношення до виборів нового голови ВСУ. За інформацією інсай-
дерів, у Василя Онопенка, якого пов’язують із БЮТ, високі шанси 
бути обраним на другий термін, тоді як кандидати на це крісло, ло-
яльні до влади, не розраховують на підтримку більшості суддів, – 
мовляв, перевірки на предмет порушення присяги є засобом пере-
конати останніх проголосувати за «провладного» голову судової 
інстанції. Термін повноважень Онопенка закінчився 29 вересня й, 
відповідно до закону, ВСУ мав обрати нового голову до кінця жов-
тня, але пленум із цього питання досі так і не зібрався.

Взяття Верховного Суду

Янукович добудовує клан?
Верховна рада Криму затвердила за поданням президента головою 
Ради міністрів автономії ексміністра внутрішніх справ Анатолія Мо-
гильова. За словами джерел, той дуже хотів керувати й надалі МВС, 
але Янукович більш як за півтора місяця так і не знайшов у своєму 
оточенні іншої надійної людини, якій можна було б доручити вибуду-
вану покійним Василем Джарти «макіївську» вертикаль кримської 
влади. Призначення Могильова 
викликало занепокоєння крим-
ських татар: у 2007–2008 роках 
він публічно схвалював сталін-
ську депортацію цього народу, а 
на посаді головного міліціонера 
АРК санкціонував жорстокі роз-
гони кримськотатарських «зе-
мельних» виступів. Посаду 
очільника МВС обійняв 46
річний генералмайор податко-
вої міліції Віталій Захарченко, 
що перед цим очолював Дер-
жавну податкову службу Укра-
їни. Експерти зазначають, що 
Віктор Янукович, попри всі роз-
мови про «владу професіона-
лів», намагається просувати 
вгору особисто відданих його 
родині людей.

тЕнДЕнЦіЇ тижня|на чаСі



5 млн одиниць зброї 10 років6 млрд грн
цьогоріч відсудили пенсіонери та пільго-
вики в держави. Дані Пенсійного фонду

мають українці, з них 3 млн одиниць 
нелегальної. Дані Української асоціації 
власників зброї

знадобиться Європі на подолання 
наслідків кризи. Прогноз Анґели 
Меркель 

ОЛЕКСАНДР КЛимЕНКО
нове обличчя податкової
31-річний очільник ДПCУ походить 
із Донеччини, в Служ-
бі – від 2005 року. У 
своїй роботі чимало 
уваги приділяв не-
трудовим доходам 
громадян.

ДмиТРО КОРЧиНСьКий
торгує братством
Відомий епатажем діяч офі-
ційно оголосив, що хоче 
продати свою партію 
«Братство». Стартова 
ціна – $300 тис. Отри-
мані від продажу 
гроші планує витра-
тити на мистецькі 
проекти.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЕНКА
готується до оборони
Білоруський прези  дент 
створює нову армію: 
роздав генеральські 
звання губернато-
рам, яким планує 
підпорядкувати 
«територіальні 
війська».

Ай ВЕйВЕй
чекає на викуп
Симпатики китайського 
художника-дисидента 
зібрали $840 тис. із 
$2,4 млн, які той має 
відшкодувати державі 
за несплачені подат-
ки. Утім, влада КНР 
вважає збір коштів 
незаконним.

5 ОБЛиЧ мАйЖЕ СЕРйОЗНО

До витонченості європеїзований 
Савік Шустер, попри свій до-
свід роботи на Заході й нету-
тешні паспортні дані, теж може 

впадати в дрімучий совок. Телеведучий 
довів це твердження, поставивши в 
ефірі свого політичного токшоу опиту-
вання аудиторії: «Чи має право Євро-
союз нав’язувати свої правила Україні? 
Так/Ні». Вражаюче формулювання, 
що нагадує безсмертне «Дівчинко, ти 
хочеш цукерку чи щоб тобі відірвали 
голову?»
Маніпулятивний характер запитання 
очевидний. Мало хто погодиться, що 
хтось інший «має право нав’язувати 
правила». Тим більше до студії не за-
просили жодного офіційного представ-
ника цієї «нав’язливої» Європи – голо-

ва представництва Євросоюзу в Україні 
Жозе Мануел Пінту Тейшейра був над-
то здивований цим фактом, про що й 
повідомив 4 листопада громадськість.  
Уявіть собі людину, котра сіла в трам-
вай без квитка і на вимогу кондуктора 
пред’явити проїзний документ волає: 
«Ви не маєте права нав’язувати мені 
свої правила!» Ситуація з «прагненням 
у Європу», про яке торочать українські 
можновладці, видається ще гіршою: ми 
хочемо кататися в безшумному єврова-
гоні з кондиціонерами та чистими кріс-
лами, але не лише не придбавши квит-
ка, а й поводячись там посовковому. 
Оббивку крісел поріжемо, а на вікні 
напишемо демократичне слово з трьох 
літер. І нехай не нав’язують нам свої 
правила?

У СОВЄТСКіХ 
собствєнная 
гордость

РЕйТиНГ

мУСТАФА ДЖЕміЛЄВ
відходить від справ
Лідер кримських татар 
заявив, що надалі не 
балотуватиметься 
на посаду голови 
Меджлісу, однак не 
має наміру завер-
шувати політичну 
кар’єру.
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до €100060% держзакупівель
здійснено за неконкурентними 
процедурами у 2010-му і першій 
половині 2011-го. Висновок 
Рахункової палати 

Товари, що мають таку вартість, 
можна ввозити до України без 
сплати мита – Рада ухвалила 
відповідний закон

КОРОТКО
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Розважати, а не інформувати 
Провідні українські телеканали зменшують 
кількість політичних новин і збільшують дис-
баланс у подачі інформації від влади та опози-
ції. Про це повідомили представники Академії 
української преси, презентуючи свій «Моні-
торинг новин провідних каналів українського 
телебачення: грудень 2010 – жовтень 2011 ро-
ків». У середньому три чверті новин у 2011му 
стосуються України і тільки кожна п’ята – по-
літики. Найменше політичних повідомлень 
на «1+1», найбільше – на ICTV, а таких, що не 
пов’язані з Україною, найбільше на «Інтері», 
СТБ, УТ1. Новин про кримінальні злочини 
більше, ніж про економічну ситуацію, еколо-
гічні проблеми та здоров’я населення. Левова 
частка ефіру припадає на розважальний іно-
земний контент.

італія без Сільвіо
Прем’єрміністр Іта 
лії Сільвіо Берлуско   
ні 8 листопада ого 
лосив, що вже наступ-
ного тижня – після 
того як буде ухвалено 
програму економіч-
них реформ – подасть 
у відставку. Цій заяві 
передувало голосу-
вання в Нижній пала-
ті італійського парла-
менту щодо зві  ту про 
виконання бюджету 
країни за 2010 рік. Як 
виявилося, за його результатами коаліція Бер-
лусконі втратила довіру більшості депутатів.

Польща vs Газпром 
Польська державна газова компанія PGNiG 
подала до Арбітражного суду Стокгольма по-
зов проти Газпрому з вимогою знизити ціни 
на блакитне паливо в межах довгострокового 
конт ракту. Раніше вона повідомляла, що до-
магається 10відсоткової знижки від діючого 
тарифу. Поляки хочуть перегляду умов контр-
акту, укладеного у вересні 1996 року між PGNiG, 
Газпромом і «Газпромекспортом».
 
Привид війни
Атака Ізраїлю на Іран стає «дедалі ймовірні-
шою», заявив 5 листопада в телеінтерв’ю прези-
дент Ізраїлю Шимон Перес. Ця заява прозвучала 
напередодні звіту МАГАТЕ, в якому, можливо, 
буде оприлюднено інформацію про розробки 
Іраном ядерної зброї. Іранський очільник Мах-
муд Ахмадінежад не забарився з відповіддю: в 
інтерв’ю єгипетській газеті AlAkhbar він укотре 
сказав, що Ізраїль є «заклятим ворогом Ірану», 
а початок воєнних дій між країнами неодмінно 
приведе єврейську державу до краху.
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СиСТЕмА ВЛАДНиХ 
ВіДНОСиН, ПЕРЕХОДЯЧи  
З РУК У РУКи,  
НЕ ЗміНиЛАСЯ

З
ростання кількості про-
тестних виступів, стрімке 
падіння рейтингів під-
тримки влади, погіршення 

рівня життя й демонстрація 
громадянами намірів узяти 
участь в акціях непокори мо-
жуть свідчити про готовність 
суспільства до раптових і кар-
динальних змін. Такі ознаки 
накопичувалися в країнах, які 
мають схожі з Україною особли-
вості відносин у політиці й соці-
умі, і це закінчувалося переза-
вантаженням. На початку 
ХХІ століття внаслідок політич-
ного й економічного банкрут-
ства керівництва змінився полі-
тичний клас в Аргентині та Бра-
зилії, згодом – у Туреччині. 
Однак критично важливо, щоб 
ті, хто прийде на місце сьогод-
нішніх можновладців, не вия-
вились носіями совкових «цін-
ностей» і моделей поведінки, 
притаманних нинішньому істе-
блішменту.

ВіДЧУТТЯ НЕПРАВиЛьНОСТі
Найстабільнішим відчуттям 
українців є те, що в країні все не 
так. Від половини до двох третин 
українців заявляють в опитуван-
нях: ситуація в країні розвива-
ється в неправильному напрямку. 
Рейтинги довіри до політиків – 
за рідкісним і тимчасовим винят-
ком – поступаються індексам не-
довіри до них. У цих тенденціях 
громадської думки – ілюстрація 
ставлення людей до своїх керма-
ничів. Адже досвід 20 років пока-
зує: політики всіх кольорів ідуть 
до влади для того, щоб потра-
пити в «систему V.I.P.». Остання є 
втіленням радянської феодально
блатної моделі управління, за 
якої доступ до керма є запорукою 
збагачення за рахунок країни, а 
статус дає змогу потрапити до 
кола обраних. У цьому колі гар-
ним тоном вважається демон-
струвати здобуті матеріальні 
ознаки статусу (див. стор. 12). 

Система робить усе можливе, 
щоб відгородитися від тих, хто 
не належить до «еліти».

Громадяни не здатні при-
тягти політиків до відповідаль-
ності; політики, відтак, не мають 
зовнішнього стимулу ані для 
проведення змін у країні, ані 
для відмови від примітивного, 
по суті, ставлення до посад, за 
які змагаються: «дістатися до 
води, аби напитись». 

ХРОНіЧНА ХВОРОБА
Про схильність нинішніх керів-
ників України до безпардонної 
монополізації владних повнова-
жень і джерел прибутків сказано 
чимало. Гірше не це: сьогоднішня 
опозиція великою мірою зара-
жена тими самими вірусами. Як 
показали 2005–2009 роки, засво-
єння правильної («європейської») 
риторики чи навіть готовності до 
«конкурентної» політики – за-
мало для проведення в країні пе-
ретворень. Про них думали, що 
вони прийшли змінювати країну. 
А з’ясувалося – перерозподіляти 
на свою користь. На всіх рівнях. 
Поведінка третьякових, жваній, 
губських, яценків, порошенків, 
портнових, ульянченків, буряків 
і багатьох інших дуже швидко 
показала: «питання вирішувати-

муть». Свідчень тому чимало: ко-
жен із нових господарів життя, 
змагаючись із собі подібними, 
повідав ЗМІ чимало подробиць із 
владної кухні. Наприклад, про 
те, скільки міг коштувати вхід до 
кабінету топчиновників. Чи 
якою була «норма відкату» за по-
вернення ПДВ. Діячі меншого 
масштабу (ставнійчуки, шев-
ченки, кириленки, васюники, 

зваричі, ляшки) також придба-
вали маєтки, машини, годин-
ники, що їх вартість не зіставна з 
доходами депутатів чи посадових 
осіб виконавчої влади, які ніколи 
не мали за собою бізнесу. Зре-
штою, і в професійних патріотів 
(мовчанів, яворівських, танюків) 
палкі промови могли вправно 
збігатися з використанням посад 
для власного піару, а то й допо-
моги «своїм хлопцям» (див. 
Тиждень, №44/2011).

Варто наголосити: йдеться не 
про те, наскільки погані чи добрі 
помаранчеві, білосині чи біло-
сердечні. Головна проблема в 
тому, що система владних відно-
син, переходячи з рук у руки, не 
змінилася. Хабарництво, кумів-
ство, пристосуванство, гонитва 
за особистим збага ченням і без-
відповідальність – огидні риси 
совка – залишалися системот-

Система 
Україна потребує суспільних лідерів,  
не заражених совковими звичками

Автор:  
Андрій Скумін

V.I.P.
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ворчими для української влади 
впродовж усіх років її існування 
безвідносно до прізвищ політи-
ків. Успадкована від СРСР, ця мо-
дель видозмінювалась у формах і 
деталях, але лишалася закосте-
нілою за своєю суттю (див. 
Тиждень, №33/2011).

До помаранчевих більше пре-
тензій. Поперше, тому що на них 
покладали надії. І ці надії не були 
виправдані. Головна претензія до 
попередньої влади в тому, що все 
зосталось «як завжди». Зрештою, 
нині провідні опозиціонери по-
жинають плоди: їх нікому захи-
щати від сваволі. А після інфор-
мації про те, як бютівські гене-
рали (Кожем’якін чи Власенко) в 
розпал процесу над їхнім лідером 
відвідують гламурні тусовки, вза-
галі виникає відчуття сюрреа-
лізму. Аби відродити в суспільстві 
сподівання на можливість змін, 

політики мають докладати над-
зусилля. Зокрема, показувати 
зміни на власному прикладі. На-
томість вони посилають інший 
сигнал: «усе – як завжди».

Подруге, більшість ниніш-
ніх політсил, які декларують 
опозиційність, родом із влади 
2005–2009го. І, схоже, жодних 
уроків не винесли. Розмови, обі-
цянки, декларації про об’єд
нан ня. Відсутність контакту з 
людьми, роботи на місцях. То-
тальна невідомість того, хто на-
повнить їхні списки і хто нині 
сидить за цими списками в пар-
ламенті чи місцевих радах. Не 
визначено ані цілей, ані про-
грам, ані команд. Тож закрада-
ється підозра: якщо повернуться 
до керма – знову спіткає розча-
рування.

Що влада, що опозиція зали-
шаються «системою V.I.P.», дале-

кою від своїх виборців. Тому їм і 
не вірять, і тому, хоча деякі пар-
тії претендують на подолання 
виборчого бар’єра, опозиція ри-
зикує програти парламентські 
перегони. З огляду як на фаль-
сифікації, так і – більшою мі-
рою – на те, що не зможе їм ні-
чого протиставити. Найголов
ніше – довіру й волю людей.

Зараз усяк охочий змін у кра-
їні має спиратися на здорові 
сили суспільства. На тих, хто 
здатен діяти, створювати свою 
справу, захищати права – свої та 
інших. А надто – хто здатен 
«бути біля води й не напитися». 
Хто відчуває огиду до хабарни-
цтва, торгівлі совістю і жлобства 
та совка в усіх проявах. Такі 
люди можуть показати себе 
тільки в конкретній роботі над 
змінами в країні. Однак поки що 
її ніхто не розпочав.   

V.I.P.

Продовження  
теми на стор. 
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Н
айпростіше відмахнути
 ся: мовляв, як казав один 
недоброї пам’яті полі-
тичний діяч, у мене для 

вас інших письменників немає. 
Немає в Україні іншої еліти, а 
та, яка є, впоратися зі своїми 
функціями не може й не хоче.

Сперечатися важко: те угру-
повання, яке перебуває нині 
при владі, демонструє осо-
бливу зажерливість, особли-
вий цинізм та особливе нехту-
вання інтересами нації. Але ті, 
хто в опозиції, за великим ра-
хунком, не кращі. Вони, може, 
мають пристойніший вигляд і 

здатні генерувати більш пере-
конливі тексти, але для вико-
нання функцій, до яких нібито  
по  кликані, – функцій суспіль-
ного менеджменту – фактично 
так само непридатні. Це дово-
дить уся новітня історія нашої 
держави: в ній мало сторінок, 
яки  ми варто пишатися, й ба-
гацько таких, за які відверто 
соромно.

То що ж робити? Невже 
карма така в України – розпла-
чуватися за недосконалість лі-
дерів? Ні, карма тут ні до чого. 
Треба лишень уважно приди-
витися до того, звідки беруться 
лідери взагалі й звідки взялися 
конкретно наші. Якщо припус-
тити, що керування іншими по-
требує певного набору особис-
тих якостей та кваліфікації, 
зрозуміло, що цих навичок про-
сто так в університеті не здобу-
деш. Вони не лише є результа-

том засвоєння практичних 
знань, а й похідною від до-
свіду, традицій, способу 
життя й решти ледве влов-
них складових, які важко 
алгоритмізуються, проте 
добре відчуваються. Якщо 
потрібне узагальнювальне 
слово, то це культура, ко-
тру слід розуміти як струк-
туровану складність. По-
колінню керманичів – тих, 
що при виконанні, чи тих, 
які сидять на лаві запас-
них, – такої культури не 

було звідки взяти. Підкреслюю: 
йдеться не про кількість прочи-
таних книжок або відвіданих 
музеїв (хоча про них так само), 
а про систему мотивацій, яка 
визначає пріоритети.

Нинішня еліта сформована 
на 95% або 99% за старих часів 
(решта 5% чи 1% – нащадки по 
прямій, які успадкували ті самі 
комплекси, а на додаток від-
чуття безкарності). Умови, які 
цілком визначили їхнє став-
лення до життя, – це розвине-
ний соціалізм плюс… бідність. 
Так, саме бідність. Хіба не цим 
можна пояснити непереборний 
потяг до матеріальних симво-
лів заможності: всіх їхніх ма-
єтків, автівок, годинників, 
брендового одягу, коштовнос-
тей тощо? Хіба не про це свід-
чить одноманітно тупий спосіб 
проведення дозвілля – ресто-
рани, сауни, запобігливі мо-
дельки та фотографування на 
«світських» заходах? Авжеж, 
тільки людина, якій з дитин-
ства верхом добробуту здава-
лися трикімнатна квартира в 
панельній восьмиповерхівці, 
суха ковбаса «по блату» й від-
починок у Болгарії за проф-
спілковою путівкою, так за-
взято доводитиме собі самій, 
що тепер вона може ВСЕ! В ан-
глійській мові є стале слово-
сполучення poor eating habits 
(прибл. «звички харчування 
бідняка») – воно значно точ-
ніше описує ситуацію, ніж 
французьке nouveau riche. Ну-
вориш як тип з’явився не 100 й 
не 200 років тому, тільки ра-
ніше для нього був наочний 
авторитет в особі аристократа, 
на якого він рівнявся у своїх 
смаках. Сьогодні, за браком 
зразка, він орієнтується лише 
на свої дитячі фантазії. Фанта-
зії бідні й хворі. Таку людину 
можна тільки пожаліти.

Інша складова цієї мен-
тальності – зростання в межах 
суворо структурованої та риту-
алізованої офіційної радян-
ської системи керування й 
контролю, яка була ворожою 

Poor eating habits

2. ПОНТИ  
І В ОПОЗИЦІї ПОНТИ.

 Депутат від БЮТ Микола 
Ковзель роз’їжджає на Rolls-

Royce вартістю $700 тис.

3. Запальна на словах 
опозиціонерка-нардеп Леся 
Оробець їздить на Mercedes 

S500 Long. Коштує він 
близько $200 тис.

1

2

3

1. ДЕМОНСТРАЦІЯ 
СТАТУСУ. 
Олегові Ляшку 
самого Range 
Rover Carbon 
Windsor вартістю 
близько 
$100 тис. 
замало. Нардеп 
установив 
на машину 
спецсигнали – 
проблискові 
маячки. В 
Україні їх 
дозволено 
прикріплювати 
лише на 
авто ДАІ та 
Державної 
охорони

Автор:  
юрій 

макаров
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будьякій людині, навіть тій, 
що перебувала на її вершинах. 
Звідти недовіра до офіційних 
правил і настанов, що вже й 
казати про закон, і захоплення 
паралельною культурою у ви-
гляді кримінальної роман-
тики. Антропологи давно спо-
стерігають цікавий феномен: у 
закритих спільнотах, де пере-
стає діяти актуальна ієрархія, 
з якихось глибин підсвідомості 
вилазять на поверхню моделі 
поведінки, притаманні більш 
раннім і примітивним формам 
суспільного ладу. Те, що ни-
нішня еліта вперто відтворює 
феодальні й навіть первіснооб-
щинні елементи організації, є 
доказом повернення туди, в 
ментальне минуле, коли осо-
бисті зв’язки, особисте патро-
нування й особиста відданість 
визначали більше, ніж фор-

мальні правила та чиїсь про-
фесійні якості.

Ненажерливість і недові
 ра – ось спадщина розвине-
ного соціалізму. Її неможливо 
вилікувати – тільки пережити. 
А для цього прояви дитячих 
хвороб мають бути визнані 
чимось гідним сорому й при-
ховування. Усі підлітки най-
більше бояться, коли з них 
сміються. Час нарешті пояс-
нити цим нещасним, що вони 
страшні, але водночас і смішні 
зі своїми підлітковими бан-
дами замість політичних пар-
тій, «понятіямі» замість прин-
ципів і способами самоствер-
дження, які не виходять за 
межі розбудови власного кня-
зівства. 

4. ДОХІДНИЙ ЗВ’ЯЗОК.
Іще один любитель дорогих машин і «статусних» 
номерних знаків – голова Державної служби зв’язку 
України Сергій Краснокутський їздить на авто 
вартістю $300 тис.

5. ЛЮДИНА №… ? Номери авто також засвідчують 
статус. Але трапляються курйози. У Юрія 
Іванющенка (№ 2 за впливовістю в Україні) номер 
0005, а в Сергія Краснокутського – 0001. Певно, 
справа ще і в літерах

6. НІЩО МИРСьКЕ НЕ ЧУЖЕ.  
Єпископ Житомирський і Новоград-Волинський 
Никодим (УПЦ МП) їздить на Lexus LS

4

5

6
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В
ідомий канадський соціо-
лог Маршалл МакЛюен, 
формулюючи тезу «глоба-
лізованого села», перед-

бачав пришвидшення комуні-
кацій у модерному світі та не-
минучість доступу людини до 
всеохопної інформації. Але він, 
вочевидь, не припускав, що десь 
на планеті з’явиться таке оригі-
нальне явище, як єті ком п’ю
теризованої доби. Так, ці своє-
рідні істоти навчилися викорис-

товувати мобільники за 10 тис. 
зелених і бацати пазурами по 
клавіатурі, однак не навчилися 
читати видобуту в такий спосіб 
інформацію на екрані. Зре-
штою, екрани такі маленькі! І 
так багато англійської і ще яки-
хось мов, написаних чужими лі-
терами, ніби порядному єті не-
достатньо знати «понятний со-
вєцкій язик». Відтак єті – з 
висоти свого могутнього зросту 
– спрямовують погляд поверх 
екрана. І, вдивляючись примру-
женими очима в прикордонну 
до них Європу, облизуються: з 
Печерських пагорбів україн-
ської столиці Європа видається 
їм гарно усмаженою печенею на 
відстані кошлатої лапи. А голо-
вне – безкоштовно. 

Тому комп’ютеризовані (і 
мерседисовані, і гелікоптеризо-
вані) єті не зовсім розуміють, «в 
чем деловопрос». Чи ж вони 
вже не пішли на поступки цій 
Європі, натягнувши на свої «біґ-

фути» справжні тухлі, зокрема й 
страусові? Чи ж не втиснулись у 
Brioni і не начепили годинники 
по $40 тис. на себе й на родичів? 
Мають вони чи не мають право в 
такому пристойному вигляді за-
просити, приміром, фрау Мер-
кель на вальцер коридорами 
Брюсселя?! 

А вона, глянь, не танцює. Так 
що тільки єті самі собі ноги від-
топтали. Європейці, замість дати 
м’яса, кажуть: спершу навчіться 
не їсти руками з тарілки, а страва 
потім. Нє, такого ярма нам не 
треба, гордо заявив один із єті
мислителів. Бо в них все кон-
кретно: лапу на стіл – і асоціа-
цію давай. А ні, так у нас запасна 
печера є. Веелиика! «ЄП» на-
зивається скорочено. Євразій-
ська Печера. 

У єті, як правило, погано з 
географією. Вони не зовсім зна-
ють, де живуть. Вираз «в Укра-
ине», як відомо, важкий для єті
артикуляції. Натомість у штір-
ліців з артикуляцією все окей, 
вони навіть легко вимовля-
ють альтернативний топонім: 
«ближнее подбрюшье России». 
А як же «брюху» без «подбрю-
шья»? Тож штірліцексперти 
дали єті «добро на зачистку 
поляны». І ті слухняно вико-
нали наказ.

Що більше зашкалюють аб-
сурди, то виразніше проступає 
крізь них майстерно вибудувана 
спецоперація кремлівських 
штірліців для «стрижки мало-
российских лохов». Зрозуміло, 

президент – лю-
дина зайнята, 
тож інформацію 
йому фільтрують 
довірені особи, і 
дедалі очевид-
ніше, з якого 
боку довірені. 
Відфільтрували 
чудово: гарант 
ще трохи – і не-
виїзний, асоціа-
ція сприймається 
як несмішний 
жарт, Україна 
зганьблена, її 
«л у к а шен к іза-
ція» феєрично 
наближається до 

Європейський вальцер єті

7. CОБАЧЕ ЩАСТЯ. 
Дочка спікера 
Володимира Литвина 
Олена вдягає своїх 
домашніх улюбленців 
у Gucci

8. РЕПРЕСІї 
РЕПРЕСІЯМИ, 
А ГЛАМУР ЗА 
РОЗКЛАДОМ? Депутат 
від БЮТ Андрій 
Кожем’якін та його 
дружина Наталя на 
Пушкінському балу в 
Національній опері України демонстрували 
прикраси з діамантів і смарагдів

9. ВИНАГОРОДЖЕНЕ СЛУЖІННЯ. Любителька 
дорогих аксесуарів, радник президента Ганна 
Герман із діамантовим годинником Franck 
Muller вартістю $50 тис.

10. … І СЕБЕ ПОКАЗАТИ. Любитель тусовок 
регіонал Владислав Лук’янов та екс-дружина 
його колеги з ПР Василя Горбаля Галина  
на Українському тижні моди  

Автор: 
Оксана 

Пахльовська

8

9

10

7
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фіналу. А Росія відтягла свою 
агонію років на 20, а то й більше: 
ще трохи шліфовки ситуації – і 
сама собою припливе дешева 
робоча сила в кілька десятків 
мільйонів, ресурси задарма, 
стратегічні підприємства під 
ключ. 

У цьому сценарії угоди, 
цифри, газпромівські заробітки 
– це навіть другорядне. З голоду 
й так не помруть. А першорядне 
– колосальна, неспростовна, 
епохальна дискредитація Укра-
їни. Єті такими категоріями і не 
мислять. А ось штірліци – так. 
Вони достатньо посновигали в 
Європі, щоб знати, хай і циніч-
ним поглядом на це дивлячись, 
що поняття честі й відповідаль-
ності обраного політика та до-
брого імені держави – одна з 
основних політичних і культур-
них категорій європейської ци-
вілізації як такої. 

Економічні збитки рано чи 
пізно можна порахувати, і збит
 ки від діяльності різних влад-
них кланів в Україні за 20 років 
незмірні. Натомість для мо-
ральної шкоди калькулятора 
немає. А вона катастрофічна. 
Якщо влада випустить Тимо-
шенко, скидатиметься на дріб-
ного злодія, якого спіймали на 
гарячому. Якщо не випустить, 
буде небезпечним суб’єктом, 
місця якому в пристойному то-
варистві немає. Але за всіх умов 
репутація країни, яку вона здо-
була під час Помаранчевої рево-
люції, – молоде свідоме суспіль-
ство, здатне на гідний, цивілі-
зований протест, на концепцію 
своєї європейськості, на страте-
гічний погляд на майбутнє, – 
безповоротно втрачена. 
Особамисимволами цієї втрати 
стали Пасічник і Шлепер. Опо-
зиція – заблукані в тумані роз-
сварені між собою невротики. 
Суспільство – розсипана моза-
їка некомунікабельних катего-
рій, кожній із яких болить своя 
зарплата, а не доля країни. Не 
кажучи вже про інтелігенцію, 
що грає у футбол на тлі неото-
талітарних судилищ, – абсурдні 
жовті фігурки укрсучлітівців, 
які на Львівському форумі 
вперто намагаються спіймати 
прудкий м’яч – єдине, що зали-
шилось у їхній юрисдикції, та й 
те тікає.

Поки настане керований хаос 
у державі, в головах почався вже 
хаос некерований. Одна частина 

суспільства гнівно 
проголошує, що Єв-
ропа порушує наш 
недоторканний суве-
ренітет. Інша переко-
нує, що підпис ЗВТ із 
ЄС – черговий остан-
ній шанс України. Ви-
конавці спец  операції 
мовчки шиють Ти
мошенко енну справу. 
А непосвячений у цю 
спецоперацію єті
політикум демон-
струє стадіони як не-
спростовний доказ 
європейськості Укра-
їни. Написано ж 
«Євро2012», то якої 
ще Європи вам 
треба?! 

Однак є одна «тиха» про-
блема, про яку забувається в 
громохких децибелах полеміки. 
Концепція європейської України 
– культурний продукт інтелек-
туальних зусиль, творчого на-
пруження і неперервного страж-

дання багатьох поколінь україн-
ців, які намагалися вивести своє 
суспільство з небуття, відвер-
нути його від безперспектив-
ності євразійського шляху і на-
креслити йому життя в параме-
трах свободи й гідності. Це 
також результат протесту на-
шого суспільства проти режиму 
і в 1991 році, і в 2004му. Тому 
сьогоднішній момент має карди-
нальну історичну вагу, яка вихо-
дить далеко за межі того чи ін-
шого брюссельського візиту яко-
гось із вітчизняних чиновників, 
що вирушають з Києва із завдан-
ням ошукати європейців і витяг-
нути з них якомога більше гро-
шей. У цей момент суспільство, 
що має самоповагу, повинно 
сформулювати до самого себе 
одне дуже незручне запитання: 
чи не є принизливим той факт, 

що угоду з Європою мали би під-
писати антиєвропейці, ідеоло-
гічні нащадки тих злочинців, 
які знищували – покоління за 
поколінням – саме тих україн-
ців, котрі цю Європу любили, 
знали її культуру і не відділяли 
своєї української ідентичності 
від європейської? І зробити ви-
сновки. Адже сьогоднішнім єті
полі тикам об’єктивно значно 
легше й природніше поставити 
підпис під угодою щодо євразій-
ської ЗВТ – Зони вільної торгівлі 
принципами, честю, законом, 
людськими життями, майбут-
нім. 

Може, саме тому європей-
ський вальцер єті в Брюсселі зу-
пинився після кількох незграб-
них тактів. З простої причини: 
вальс під балалайку не танцю-
ють. 

11. ЛИЦЕДІЙСТВО. Богдан Бенюк, 
як багато його колег-митців, 
може забути про політичні 
погляди (член ВО «Свобода»), 
якщо йдеться про халтурку зі 
співами голови ОДА Михайла 
Добкіна і міністра культури 
Михайла Кулиняка

12. ЖЛОБ-АРТ. У свої найкращі 
часи Леонід Черновецький 
роздавав доларові премії імені 
мера за вгадування переможців 
на бігах на іподромі
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13. БЛАТНЯК 
РУЛИТь. 
Перший 
заступник 
генпрокурора 
Ренат Кузьмін, 
щоб зробити 
приємне Янові 
Табачнику, 
виконав 
на роялі 
неофіційний 
гімн 
злочинного 
світу – 
«Мурку»
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У 
якомусь із фантастичних 
романів сучасної росій-
ської письменниці й пу-
бліцистки Юлії Латиніної 

один із героїв дуже дохідливо 
пояснює переваги монархіч    ного 
устрою перед усіма іншими: «В 
тому ж і річ, щоб була людина, 
котрій належить усе й котра, та-
ким чином, позбавлена жадоби 
та заздрощів». Скажімо, в Старо-
давньому Єгипті всі, від остан-
нього землероба до «слуг дому 
фараонового», як вони там нази-
вали членів кабміну, були рівні 
перед правителем, а отже, й між 
собою. Всі вважалися рабами, 
безпосередньою власністю воло-
даря, котрий був не хто інший, 

як земний бог. І хіба не ту саму 
практику взяли через тисячі ро-
ків на озброєння такі видатні ре-
форматори, модернізатори й 
провідники стабільності, як Ста-
лін чи Гітлер? І чудово ж працю-
вало.

Віктор Янукович, звісно, не 
Сталін, не Гітлер і навіть не Рам-
зес ІІ. Але логіка розбудови сис-
теми влади «за Януковичем» 
щось дуже нагадує. Звісно, з по-
правкою на епоху. Тобто моли-
тися на правителя не обов’язково 
(хоча це, безумовно, й вітається). 
Найважливіше – щоб ніхто не 
смів критикувати.

І погляньте лишень, які це 
дає чудові наслідки! Визнаймо: 

хіба уразив би вредного Юрія 
Луценка, розтратника 40 тис. 
грн, караючий меч правосуддя, 
якби він, Луценко, не мав необе-
режності нешанобливо вислов-
люватись про Віктора Федоро-
вича? Лячно й думати про таке, 
але будьмо мужні: цілком могло 
б і минутися. А так – порядок, 
негідний ексміністр у в’язниці і 
во человіцех благоденствіє.

А ці кляті футбольні фанати 
з їхніми кричалками, бійками, 
банерами, фаєрами? Не встигли 
обізвати президента, як відчули 
всю вагу руки государевої. 

Звичайно, є певні недопра-
цювання. Луценка за 40 тис. грн 
посадили, а не будемо казати, 
кого за $400 млн на незрозумілу 
бурову установку навіть не допи-
тують. А буває і таке, що нечисті 
на руку чиновники відверто при-
криваються государевим ім’ям, 
самі тим часом відбираючи біз-
неси, влаштовуючи підприєм-
цям міліцейські маскишоу, вда-
ючись до рейдерства. Справді 
щирі слуги президента, звісно, з 
таким борються. Не так давно 
сам прем’єрміністр Азаров пу-
блічно сказав: хто з чиновників 
буде зловлений на рейдерстві – 
негайно буде з роботи вигнаний. 
Так і сказав! Бійтесь, негідники!

Але, звичайно, наведення 
ладу потребує і співпраці від 
простих посполитих. Не всі ще 
тямлять, як це робиться. Ось, 
скажімо, директор видавництва 
«АБаБаГаЛаМаГа» Іван Мал    
кович теж цього тижня зітк
нувся з рейдерством: нахаби 
просто в офіс дірку в підлозі про-
різали, і не тільки до нього, а й 
до приміщення капели імені Ре-
вуцького. А міліція приїхала, по-
дивилась та й поїхала. Не зрозу-
мів пан Малкович поточної по-
літичної ситуації. Треба було 
дзвонити на телефон довіри вір
ного слуги президентова Вале-
рія Хорошковського. І казати, 
що нападники, проламуючи 
підлогу, ту саму фанатську кри-
чалку мугикали. Запевняю вас: 
негайно і міліція з’явилась би, й 
«Беркут», і «Альфа», і тільки й 
загуло б за зловмисниками.

Ні, є, є переваги в одноосіб-
ному владному устрої. Просто 
треба вміти користуватися… 

Україна для людини

Автор: 
Олександр 
михельсон
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Куди 
йде 

УПЦ
Результати боротьби 
між прихильниками 

українського 
й російського напрямів 

в УПЦ Московського 
патріархату справлять 

далекосяжний вплив на 
релігійну ситуацію 

та безпеку країни

О
фіційно історія Українсь
кої православної церк ви 
(Московського патріар-
хату) починається з Ар-

хієрейського собору Російської 
православної церк ви 1990 року, 
коли українській церкві було 
надано «незалежність і само-
стійність в управлінні». При-
своєнням статусу з таким нечіт-
ким формулюванням Москва 
прагнула нейтралізувати ба-
жання вітчизняних церковних 
діячів отримати канонічну ав-
тономію або автокефалію. Тоді 
ж таки було скасовано попере-
дню назву церкви – «Україн-
ський екзархат».

Автор:
Павло Берест

Фактично ж історія УПЦ 
Московського патріархату поча-
лася з Харківського собору 
1992 року. За активної під-
тримки Москви частина україн-
ського єпископату відійшла від 
«розкольника» – тодішнього 
митрополита Київсь  кого та всієї 
України Філарета – і обрала за-
очно (сам він був за кордоном) 
нового предстоятеля – митро-
полита Ростовського та Ново-
черкаського Володимира (Сабо-
дана). Останній, котрого певний 
час багато хто сприймав як руку 
Москви, обрав цілком само-
стійну, хоч і доволі обережну 
позицію.

СТАНОВЛЕННЯ 
САмОУПРАВЛіННЯ
Діставши від РПЦ  
статус «самоуправної 
цер к ви з широкими 
правами автоно-
мії», УПЦ Москов-
ського патріархату 
має змогу вести всі 
свої внут ріш  ні 
спра ви незалеж  но. 
Зокре ма, без зго ди 
Москви від бу ває
ть ся при    зна  чення 
або зві  льнення не ли
 ше священників, а і 
єпископів та митро-
политів. Та  кож і 
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обрання глави цер
к ви – митрополита 
Київсь  кого та всієї 
України – повинне 
відбуватися серед іє-
рархів УПЦ й самими 
українськими священ-
нослужителями, без 
втручання Москви або 
погодження там кан-
дидатури.

Поки був живий 
Патріарх Алєксій ІІ, 
російський плив на 
внутрішнє життя 
УПЦ МП зали-
шався обмеже-
ним. Це пов’я   
  зу  вали як із внут 
ріш  ньо  по лі тич
ни  ми проблемами 
в самій РФ, так і з 
начебто наявними 
домовленостями 
між Патріархом та 
митрополи  том Київським. За 
ми    нулі 20 років у середовищі 
УПЦ МП виросла й закріпилася 
на посадах ціла когорта священ-
нослужителів, не пов’язаних 
прямо з РПЦ ще радянського ви-
школу, котрі прихильніше став-
ляться до ідеї закріплення авто-
номії (якщо не автокефалії) УПЦ 
деюре. Але це здебільшого мо-
лоді люди, які тількино почина-
ють підніматися в церковній іє-
рархії. Водночас у найвищих 
кріслах в УПЦ МП та серед чле-

нів Синоду залишились 
ті, хто активно боровся 
з «розкольниками» з 
УПЦ Київського патрі-

архату та Україн-
ської автоке-
фальної право-
славної церкви, 

й ті, хто бачить своєю мі-
сією збереження повної 
єдності з РПЦ.

ПОШУКи 
ПРЕДСТОЯТЕЛЯ
Митрополит Воло-
димир зумів так по-

єднати відмінні, а часто 
й протилежні ін  тереси 
різних угруповань усе-
редині церк  ви, що 
будьякий, навіть 
найменший по-

штовх може при-
звести до ефекту 
доміно, коли за-
валиться вся її 
в і д л а г о д ж е н а 
структура.

Улітку цього 
року, під час про-
ведення Собору 
УПЦ МП, деякі 
п р е д с т а в н и к и 

РПЦ остерігалися, що Володи-
мир задумав вирішити це пи-
тання пре  вен  тивно: провести 
операцію «наступник» і обрати 
нового митрополита Київ-
ського. Завдяки впливу й авто-
ритету владики могла бути об-
рана кандидатура, яка повела б 
УПЦ МП шляхом унезалеж-
нення. Але на Соборі нічого та-
кого не відбулося (див. Тиж-
день, № 30/2011).

Водночас від того, хто 
саме очолить митрополію, 
залежатиме напрям розви-
тку церкви. Серед найімо 
вір  ніших Володимирових 
наступників називають 
мит   рополита Донецького 
Іла  ріона, митрополита Оде
 сь  кого Агафан гела й митро-
полита Вишгородського та 
Чорнобильсь  кого Пав  ла. 
Перші два мають чітку про-
російську позицію, а на-
місник КиєвоПечер  сь 
кої лав  ри Павло (Ле-
бідь) хоча й не був 
помічений в укра-
їнських патріотич-
них настроях, про  те 
намагається дис 
танціюватись і від 
Москви. І це мо  же 
бути пов’я  за  не не 
стільки з бажанням 
боронити самостій-
ність українського 
пра  во  сла    в’я, як із 
ро  зу  мін ням, що 
будьяка особа, під 
тримана Крем  лем, 

ра  но чи пізно поставить питання 
про те, щоб конт ролювати Лавру. 
Тож він, як і багато інших ієрар-

хів УПЦ МП, які знайшли 
власне місце в церкві, заці-

кавлений, щоб усі її про-
блеми вирішували в Укра-
їні, а не за кордоном. Адже 
саме тут вони мають вплив 
у церкві й знають, як домов-
лятися з владою щодо всіх 
питань, зокрема й про бю-

джетну допомогу на «рестав-
рацію» або «відбудову» хра-
мів. Як  що ж прийде безпосе-
редній ставленик Москви, зі 
своїми зобов’язаннями та за-

вданнями перед Біло 
кам’яною, то бага-
тьом до  ве деться по-
збутися своїх 
по  важ  них місць.

Що ж стосується 
саме тих ієрархів, 
яких прийнято нази-
вати проросійсь  кими 
(або прокремлів-
ськими), то серед 
них, окрім уже зга-

дуваних Іларіона та Агафангела, 
є ще митрополит Дніпропетров-
ський Іриней, «великий друг 
Путіна» архієпископ Тульчин-
ський Іонафан, архієпископ 
Львівський Августин та архіє-
пископ Сумський Євлогій. До 
промосковських діячів, але з 
особливою позицією, зарахову-
ють митрополита Чернівецького 
Онуфрія. Всі вони можуть стати 
претендентами на кафедру й 
конкурують за підтримку Мо-
скви.

Якщо російське лобі в УПЦ 
є достатньо численним, впли-
вовим та успішним у просу-
ванні своїх (а точніше чужих) 
інтересів, проукраїнська пози-
ція бачиться куди слабшою. 
Єдиним ієрархом, який дозво-
ляє собі відкрито виступати за 
автокефалію УПЦ й на захист 
усього українського в церкві, є 
митрополит Черкаський Со-
фроній. Він та деякі інші пра-
вославні ієрархи, яких підо-
зрюють у симпатіях до «само-
стійників», мають мінімальні 
шанси бути обраними на по-
саду предстоятеля.

Є також група найбільш на-
ближених до митрополита Во-
лодимира ієрархів, котрих хоч 
і не розглядають як основних 
претендентів на наступництво, 
але за певних розстановок мо-
жуть ними стати як «компро-

№ 46 (211) 11 – 17.11.2011|УКРаЇнСЬКИЙ ТИЖДЕнЬ|19

ЦЕрква|ВПРИТУЛ



місні» фігури. Серед таких на-
зивають голову відділу зов 
нішніх церковних зв’язків  
УПЦ архієпископа Пе  реяслава
Хмель  ниць  ко  го та Вишнев-
ського Олександра й керуючого 
справами УПЦ ар  хієпископа 
Білоцерківського Митрофана. 
Саме вони можуть зберегти в 
церкві теперішній статускво, в 
наявності якого зацікавлені 
багато священнослужителів. 
Щоправда, ці претен-
денти ще відносно мо 
лоді.

А більшість церковних 
діячів в УПЦ МП намага-
ються ніяк не афішувати 
своєї особистої позиції і 
готові підтримати (за пев-
них гарантій) того, хто 
виявиться сильнішим.

ЩО СКАЖУТь У КиЄВі?
Головне для Російської право-
славної церкви є не стільки ней-
тралізація можливого руху 
УПЦ МП до автономії, ба навіть 
не стільки промосковський ми-
трополит, скільки взяття під 
контроль усіх процесів та вну-
трішнього життя церкви. У кан-
целярії Кірілла і в Кремлі розу-
міють, що час грає не на їхню 
користь. Ще 5–10 років само-
стійного плавання – і Україн-
ська православна церква стане 
українською не лише за назвою, 
а й за змістом.

Та якщо в Москві зважаться 
на радикальні кроки й 
нададуть Кіріллові титул 
«Патріарха Московсь  ко
 го, Київського і всієї 
Русі» або проштовхнуть 
на Київську митрополію 
праву руку глави РПЦ 
митрополита Іларіона 

КОмЕНТАРі
ЄВСТРАТій (ЗОРЯ), 
єпископ Васильківський УПЦ КП,  
голова інформаційного управління 
Київської патріархії:
Від того, хто буде наступником Володи-
мира, залежить, чи існуватиме сама 
УПЦ МП. Теоретично може розгляда-
тися варіант, коли пришлють і продав-
лять якогось наближеного до Патріарха 
кандидата. Проте й у самій церкві Мос-
ковського патріархату в Україні є де-
сятки єпископів, достойних обійняти 
цю посаду.
Митрополит Володимир не тільки збе-
рігає баланс сил усередині УПЦ МП, він 
іде на діалог з іншими українськими 
православними церквами щодо подо-
лання поділу, а це багато хто в Москві 
сприймав негативно. Але він вважав за 
потрібне спілкуватися зі своїми спів-
братами й шукати шляхи для прими-
рення. Якщо ж зараз Москва поводити-
меться занадто грубо в Україні, то може 
виникнути ще один поділ, тепер уже 
всередині УПЦ МП.
Потрібно враховувати вплив на церкву 
з боку не тільки влади, а й великого 
бізнесу. Наприклад, усім відомий Вік-
тор Нусенкіс (донедавна був спонсо-
ром УПЦ МП. – Ред.), який бачить свої 
місію в тому, щоб тримати Україну в 
єдності з Росією. А з огляду на свої фі-
нансові можливості він (а також інші) 
здатні спробувати якимось чином 
вплинути на майбутні вибори митро-
полита.

АРХіЄПиСКОП IГОP (іСіЧЕНКО), 
керуючий Харківсько-Полтавською 
єпархією УАПЦ (о): 
Некоректно переоцінювати націо-
нальний чинник у неминучих інтригах 
довкола вибору предстоятеля 
УПЦ МП. Політична риторика, якою 
масковано амбітні цілі учасників зма-
гання за владу, – це лише засіб здо-
бути підтримку або, принаймні, при-
хильність позацерковних середовищ. 
Реальні перспективи суспільного слу-
жіння УПЦ МП, все ще вельми залеж-
ної від кон’юнктури, безпосередньо 
пов’язані з майбутньою політичною 
доктриною Києва та потужністю 
впливу на Україну Кремля.
Позиція УПЦ МП в осяжному майбут-
ньому навряд чи стане справді само-
стійною. Навряд чи можна говорити 
про промосковське лобі в церкві, на-
лежній до Московського патріархату. 
Вона вся, в усякому разі ї ї єпископат, 
об’єктивно становить промосковське 
лобі.
Із кон’юнктурних міркувань декому з 
кліриків вигідніше вдавати в певні мо-
менти прихильників посилення неза-
лежності від Москви, та це не більш як, 
за вдалим висловом Шевченка, «воль-
нодумствування в шинку».
Хоча Московський Патріарх та його 
кремлівські покровителі матимуть без-
перечний вплив на визначення пред-
стоятеля УПЦ МП, сподіваюся, що все-
таки вирішальною буде позиція україн-
ського єпископату.
На моє глибоке переконання, найопти-
мальнішим для України й Православної 
церкви загалом є повернення здорової 
частини УПЦ МП під омофор Вселен-
ського Патріарха, а відтак входження 
до єдиної Української православної 
церкви без додатків «КП» чи «МП».

Ал  фєєва, то це може не тільки 
посилити напруження всере-
дині УПЦ МП, а й приз  вести до 
чергового розколу. Хоча ситуа-
ція навколо призначення но-
вого митрополита Харків-
ського, яке вже кілька разів 
анонсували і так само відкла-
дали, свідчить як про серйозну 
боротьбу всередині УПЦ МП, 
так і про «глухий спротив» від-
вертому тискові РПЦ. Бо ж 

саме на посаду в Харкові 
може бути призначений із 
Москви митрополит Іла-
ріон щоб потім, як «україн-
ський» ієрарх, претендувати 
на Київський престол. Од-
нак визначальними можуть 

виявитись не ці чинники.
Позиція української вла  ди й 

особисто президента – ось те, 
що може мати вирішальний 
вплив на долю УПЦ МП. Зрив 
останньої запланованої зустрічі 
між Віктором Януковичем та 
Кіріллом під час візиту остан-
нього до Чернівців наочно по-
казав, що сторони не доходять 
порозуміння.

Пробуючи передбачити 
найближче майбутнє УПЦ 
МП, слід пам’ятати й про 
незриму, але всетаки при-
сутність в Україні інтересів 
та впливу Вселенського 
Константинопольського 
патріархату. Про те, що 
Україна не є «канонічною 
територією» Москви, було 
вже багато сказано, зо-
крема й на Соборі п’яти 

найдавніших православних 
церков. Своєю чергою, в жовтні 
цього року президент України 
зустрічався із Вселенським Па-
тріархом Варфоломієм і запро-
шував його відвідати з візитом 
нашу державу. Якщо Москва 
буде вже занадто наполегливою 
в проштовхуванні своїх інтере-
сів, у Києві мають до кого звер-
нутися, щоб митрополія повер-
нулася до свого справді кано-
нічного стану, в якому вона 
існувала й розвивалася від 
988 до 1686 року.

За останні два роки Янукович 
мав би зрозуміти, що УПЦ МП 

використовують саме як ін-
струмент російської полі-
тики і впливу. А це прямо 
суперечить планам влади 
контролювати всю країну, 
адже, на відміну від Банко-
вої, церкві довіряє до 70% її 
населення. 
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БЕЗ ГТС УКРАїНи РОСіЯ  
НЕ ЗмОЖЕ КОНТРОЛюВАТи 
ГАЗОВі ПОТОКи В РЕГіОНі

Н
езважаючи на гучні реля-
ції влади до європейців 
щодо створення міжна-
родного газотранспорт-

ного консорціуму, є глибокі сум-
ніви, що десь у Брюсселі чи де-
інде на Заході хтось отримав 
офіційні пропозиції української 
сторони з цього приводу. А ось 
Росія не розчарувала своїх парт-
нерів у Європі грандіозним 
«Газпромшоу» 8 листопада в ні-
мецькому Любміні з нагоди від-
криття першої черги «Північного 
потоку». Тепер черга України 
провести церемонію обміну по-
дарунками з Кремлем, і дуже 
схоже на те, що відбудеться вона 
за принципом «ви нам дешевший 
газ, ми вам трубу і все до неї». 

Принаймні про це свідчать 
дії української влади після са-
міту в Завидовому. Але сьогод-
нішня ситуація в Європі засте-
рігає проти бездумних поступок 
національними інтересами.

«ДОБиВАТьСЯ 
ПРиОБРЕТЕНиЯ»
Один із прогнозів Національ-
ної розвідувальної ради США 
«Глобальні зміни світу2025», 
оприлюднений 2010 року: 
«Злочинність може виявитися 
найбільшою проблемою, коли 
євра  зійські транснаціональні 
орга ні  зації, що черпають силу з 
видобутку палива та корисних 
копалин, стануть впливові-
шими і розширять свою сферу 
діяльності. Один або кілька 
урядів у Східній чи Централь-
ній Європі можуть бути жерт-
вою їхнього домінування». Зда-
ється, що у випадку з однією з 
країн Східної Європи – Украї-
ною – він уже справдився. 

Прогноз Джорджа Фрід-
мана зі STRATFOR стосується 
вже не тільки пострадянського 
терену: «У розвитку дій Росії 
буде три фази. На першій вона 
зосереди ться на відновленні 
впливу та ефективного контр-
олю в межах колишнього СРСР, 
відтворенні радянської системи 
буферів. На наступній спробує 

побудувати другий ряд буфер-
них зон уже поза колишнім Со-
юзом». Очевидно, що країни, 
які межують із пострадянським 
простором, зокрема Словач-
чина та Угорщина, а також 
Польща і Румунія, потраплять 
у зону особливої уваги в разі 
досягнення РФ своїх цілей в 
Україні та Білорусі. Одне слово, 
не питайте, чи за Україною 
дзвонить цей дзвін; він дзво-
нить за Європою також. 

Однак доки не завершено 
«першу фазу», особливо уваж-
ними має бути керівництво у 
країнах – сусідах РФ. Причому 
не тільки до питань стратегіч-
них, пов’язаних із національ-
ними інтересами, а й до суто 
«прагматичних», мова яких 
дуже зрозуміла нинішній владі 
в Києві. Адже, наприклад, якщо 
пригадати так звану Програму 
Лаврова 2010 року (Програма 
ефективного використання на 
системній основі зовнішньопо-
літичних факторів з метою дов-

гострокового розвитку Росій-
ської Федерації, підготовлена в 
МЗС РФ), то там чітко зафіксо-
вана позиція: «Добиваться при-
обретения контрольных пакетов 
акций крупных украинских 
предприятий российскими ин-
весторами». А також не допус-
кати залежності таких підпри-
ємств від українських поста-
чальників. Здавалося б, поперед   
ження більш ніж недвозначне. 
Але в Києві його воліють не по-
мічати.

ПРО мЕЖУ КОмПРОміСіВ
25 жовтня Микола Азаров уко-
тре заявив, що домовленості з 
РФ щодо ціни на газ буде досяг-
нуто максимум через місяць. За 
його оцінкою, російське керівни-
цтво в переговорах стосовно газу 

«не робить поступок, а йде шля-
хом пошуку компромісів». У цій 
обмовці – або зізнанні – корінь 
проблеми для нашої влади. 
Прем’єрміністрові варто було б 
знати, що компроміс – це поро-
зуміння, здобуте в результаті 
взаємних поступок. Ключове 
слово – «взаємних». А Росія не 
йде на поступки – тут Азаров, 
вочевидь, просто констатує факт. 
Але як тоді вона може «шукати 
компромісів»?

Якщо згадати газові домов-
леності 2004 (Ялта), 2006 (Мо-
сква), 2009 (Москва) та 2010 
(Харків) років, то вони якраз 
ілюструють торжество росій-
ських підходів і дедалі більшу 
їхню ціну для нашої держави. 
Що цього разу Україна може по-
бачити як черговий «компро-
міс»? Напевно, влада вже відчу-
ває, що майбутні домовленості 
викличуть несприйняття в сус-
пільстві. Недаремно Азаров 22 
жовтня провістив:«І коли ми про 
це оголосимо, з’являться різні 
думки: хтось нас звинувачува-
тиме, хтось аплодуватиме». 
Кількість останніх (імовірно, на 
чолі з Фірташем – див. Тиж-
день, № 42/2011), схоже, буде 
невеликою. 

Конкретики не повідомля-
ють. Голова Міненерговугле-
прому Юрій Бойко заявив, що 
уряд не збирається звертатися 
до Міжнародного арбітражного 
суду в Стокгольмі для перегляду 
газових контрактів 2009 року: 
відносини з Росією для України 
є стратегічно важливими, і в 
зв’язку з цим надалі всі спірні 
питання узгоджуватимуться ті
ль  ки в ході двосторонніх пере-
мовин. 

Голова президентської Адмі-
ністрації Сергій Льовочкін 1 лис-
топада теж не прояснив ситуації: 
«Тривають дужедуже складні 
переговори, але я повинен ска-
зати, що вони на фінальній ста-
дії пропозицій». 

Тим часом перша поступка 
України вже проглядається. 26 
жовтня 2011 року під час візиту 

Газова «матрьошка»
Прагнучи дешевих енергоносіїв, влада ризикує втратити контроль 
над енергетичною системою України

Про автора: 
Директор 
енергетичних 
програм 
центру 
«НОМОС»

Автор: 
михайло 

Гончар
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«Північний потік», 
на думку західних 

експертів, лише 
частково вирішує 
завдання, яке ста-
вив перед собою 

Кремль, проклада-
ючи в Балтійському 
морі газогін із Росії 

в Німеччину: по-
ставки блакитного 
палива в Європу в 
обхід України та 

Польщі. Німецька 
сторона скептично 

сприймає плани РФ 
побудувати нові 

гілки газопроводу, 
пропускна спро-

можність якого на 
сьогодні – тільки 27 
млрд м3 газу на рік 

(Україною тран-
спортується 

близько 150 млрд 
м3 на рік). Однак 

запуск «Північного 
потоку» може 

стати додатковим 
засобом психоло-

гічного тиску 
Кремля на нашу 

владу – для отри-
мання чергових по-

ступок в обмін на 
можливу знижку 
ціни на блакитне 

паливо.

до РФ голова Національного 
банку Сергій Арбузов домовився 
про можливість здійснення роз-
рахунків за спожитий газ у ру-
блях (див. стор. 24). 

ВПЕРЕД, ДО «мАТРьОШКи»
Так званої знижки в ціні на газ 
відповідно до Харківських угод 
21 квітня 2010го було досягнуто 
не за рахунок Газпрому, а за ра-
хунок російського бюджету шля-
хом відмови від експортного 
мита.  Воно було знято через 
ухвалення урядом РФ постанови 
№ 291 від 30 квітня 2010 року. 
Вона може бути скасована у 
будьякий час, бо в юридичному 
сенсі не є частиною домовленос-
тей. Суб’єктом угоди 2009го є 
Газпром, а він, за словами його 
очільників, не доброчинна орга-
нізація. Тому з високою ймовір-
ністю можна стверджувати, що 
Москва в той чи інший спосіб 
хоче отримати від України 
контроль над ГТС, що буде кон-
вертований у дисконт. 

Це підтверджують не лише 
висловлювання газпромівського 
менеджменту чи російських уря-
довців, а й передусім положення 
Енергетичної стратегії РФ.

«Россия будет наращивать 
усилия по консолидации вокруг 
своей газотранспортной инфра
структуры основных региональ
ных газодобывающих центров 
(страны Центральной Азии, 
Иран) и формировать евразий-
скую интегрированную газо-
транспортную систему для обес-
печения экспортных и тран
зитных перетоков междуЕвропой 
и Азией», «Российская трубопро-
водная инфраструктура станет 
составной частью энерго моста 
между Европой и Азией, а Россия 
– ключевым центром по ее 
управлению», – це тільки два по-
ложення, які ідеально відповіда-
ють проголошеному Владіміром 
Путіним курсу на створення Єв-
разійського Союзу, який має 
стати своєрідною «матрьошкою», 
що включатиме в себе і МС, і 
ЄЕП, і ЄврАзес, і ОДКБ. 

Для запаковування цієї 
«матрьошки» найефективніший 
«газовий аргумент», стрижнем 
якого є трубопровідна інфра-
структура. Згадана Програма 
Лаврова не випадково містить 
окрему позицію щодо нашої кра-
їни та газотранспортної систе ми: 
«Рассматривать как страте

гическую задачу участие России 
в эксплуатации газо транс порт
ной системы Укра ины».  

З технічного погляду без 
української ГТС та постійних 
сховищ газу РФ не зможе стати 
повноцінним ключовим цен-
тром із диспетчеризації газових 
потоків на лінії Схід – Захід. Ці 
об’єкти можуть потрапити під 
контроль РФ або за білоруським 
зразком, або шляхом створення 
СП, або через міжнародний кон-
сорціум чи злиття активів. 

Далі – більше. Росія, надавши 
через Газпром знижку в ціні на 
газ на додаток до безмитного екс-
порту, отримає ще один важіль 
примусу України до інтеграції в 
Євразійський Союз. У якийсь мо-
мент Москва поставить питання 
руба: або ми вступаємо до Мит-
ного союзу, або стягнення мита з 
експортованого до нашої країни 
блакитного палива відновлю-
ється, що означає відразу 30% 
стрибок ціни на нього. Загроза 
такого розвитку подій сприятиме 
слідуванню України у фарватері 
російського Євразійського про-
екту, що включатиме і цілковите 
поглинання енергоактивів під 
дією газового «батога». 
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ПЕРЕДЧАСНА РАДІСТь.  
Запуск Північного потоку  
не вирішує стратегічних 
завдань ані Росії,  
ані Німеччини
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СТАВИТь НА 
РУБЛь. Голова 
НБУ Сергій 
Арбузов іде 
на стратегічні 
ризики задля 
тактичної 
зручності

Дерев’яні 
розрахунки
Рішення про переведення 
розрахунків за газ у російські рублі 
створить лише ілюзію валютної 
стабільності

П
ресслужба НБУ днями 
повідомила, що за ре-
зультатами зустрічі їх-
нього шефа Сергія Арбу-

зова з керівництвом Мінфіну, 
Центробанку РФ та Газпрому 
було досягнуто згоди про здій-
снення розрахунків за спожи-
тий Україною газ російськими 
рублями. Згадана зустріч відбу-
лася на виконання попередніх 
домовленостей Миколи Азарова 
та Владіміра Путіна під час не-
щодавнього саміту керівників 
урядів країн СНД у Санкт
Петербурзі. Причому, попри 
давно відомі амбіції російського 
прем’єра щодо перетворення 
рубля на резервну валюту, при-
наймні регіонального масштабу, 
Микола Янович інтерпретував 
тоді цю складову домовленос-
тей мало не як велику поступку, 
акт доброї волі Москви. Мовляв, 
для оплати газу щомісяця дово-
диться викладати близько мі-
льярда доларів із валютних ре-
зервів НБУ, які останнім часом 
нічим поповнювати, адже тор-
говельний баланс погіршується, 
а МВФ більше кредитів просто 
так давати не хоче. 

Слідом за Азаровим в НБУ 
також переконують: досягнуті 
домовленості важливі тим, що 
надають українській стороні 
«можливість маневру», який 
допоможе уникати коливань на 
валютному ринку під час здій-
снення великих платежів росій-
ському монополістові. У цьому 
контексті показовим є той факт, 
що відразу після візиту Арбу-
зова до Білокам’яної, 28 жовтня, 
директор генерального еконо-

Автор:
Олександр Крамар

мічного департаменту НБУ Ігор 
Шумило заявив, що «підстав 
для ослаблення національної 
валюти, а тим більше істотного, 
немає». Хоча попередня інфор-
мація про зменшення обсягів 
золотовалютних резервів у ве-
ресні майже на $3 млрд свід-
чила, здавалося б, про зовсім 
інше. Тож зрозуміло, що так-
тично для Арбузова досягнута в 
Москві згода стала справжнім 
порятунком на тлі невизначеної 
перспективи співпраці з МВФ.

Тактично тому, що принци-
пово, у довгостроковому сенсі, 
переведення розрахунків за газ 
у рублях створить лише ілюзію 
послаблення дефіциту валюти, 
власне лише частини з неї – до-
ларів США. Натомість Україна 
вже найближчим часом зіт
кнеться з колосальним дефіци-
том російських рублів, який у 
подальшому лише збільшува-
тиметься. Адже з 2010го, після 
перерви в 2005–2008му, знову 
спостерігається прогресуюче 
погіршення торговельного саль
 до з РФ (див. Тиждень, № 15, 
№ 38/2011). Дефіцит торгівлі 
товарами з північним сусідом 
за вісім місяців поточного року 
становив $6,3 млрд проти $4,9 
млрд за відповідний період ми-
нулого. Оскільки за весь 2010й 
цей показник дорівнював $8,77 
млрд, а профіцит торгівлі по-
слугами не перекрив навіть 
його половини ($4,36 млрд), то 
2011го, коли ціни на російські 
енергоносії для нас зростали 
значно швидше, ніж, напри-
клад, тариф на їх транспорту-
вання, ключову стат  тю україн-
ського експорту послуг до РФ, 
можна очікувати, що дефіцит 
торгівлі з Росією за підсумками 

2011го сягне еквіваленту $6–8 
млрд (або 18–24 трлн руб.) 

Наступного року дефіцит 
торгівлі, зрозуміло, меншим не 
буде, отже, й брак рублів дове-
деться гасити двома шляхами: 
купуючи їх у Центробанку РФ 
за долари та євро, отримані від 
торгівлі з іншими партнерами 
або з тих самих резервів НБУ; 
рубльові кредити від росій-
ського Мінфіну чи банків (на-
приклад, Газпромбанку, ВТБ, 
ВЕБ тощо). Обидва ці сценарії 
не дають Україні жодної реаль-
ної переваги, адже у світлі нео-
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дноразових заяв про те, що пе-
рехід на розрахунки в рублях 
можливий лише за їхньої при 
в’язки до доларових цін на ро-
сійські енергоносії, Київ нічого 
не виграє. 

Чого не скажеш про Росію. 
За першого сценарію зроста-
тиме попит на рубль, що ма-
тиме важливе символічне зна-
чення в контексті озвучуваних 
Путіним претензій перетво-
рення його на регіональний за-
сіб розрахунків та резервну ва-
люту. До того ж він можливий 
лише за наявності в України 

достатнього обсягу валютних 
надходжень, але в такому разі 
втрачається закладений Азаро-
вим та Арбузовим сенс розра-
хунків у рублях. Зрозуміло, що 
логіка цих домовленостей вес-
тиме саме до другого сценарію 
– трансформації проблеми де-
фіциту доларів у швидке зрос-
тання рублевої заборгованості 
перед урядом РФ та/або так чи 
інакше конт рольованих ним 
фінустановами, які давно слу-
гують провідниками російської 
економічної експансії в Україні. 
І тут Москві справді простіше 
надати Києву кредит у рублях, 
бо в цьому випадку вона в кін-
цевому підсумку братиме їх не 
зі своїх золотовалютних резер-
вів чи експортної виручки, а з 
власного ЦБ – за принципом 
Попандопала «я себе еще нари-
сую». 

Понад те, нехай і ілюзорне, 
проте «зняття» чи принаймні 
послаблення валютного дефі-
циту демотивує нинішню укра-
їнську владу таки досягати 
електорально ризикованих до-
мовленостей із МВФ, шукати 
нехай і болісні, проте необхідні 
шляхи урівноваження платіж-
ного балансу та припинення 
прогресуючого зростання дефі-
циту зовнішньої торгівлі. Як 
довів досвід останніх років, 
наше керівництво полюбляє 
прості, «солодкі» рішення, які 
незабаром стають отрутою. І за 
рікдватри може виявитися, 
що «легкі гроші» у вигляді не-
обмеженої кредитної лінії в ру-
блях доведеться погашати або 
цілковитою відмовою від еко-
номічного, а можливо, й полі-
тичного суверенітету (до того 
часу всі учасники Митного со-
юзу можуть стати членами СОТ 
і зникне формальна відмовка 
від вступу до нього України), 
або стратегічними об’єктами на 
кшталт бази ЧФ, енергетичних 
об’єктів, транспортної галузі 
тощо. 

Альтернативою буде лише 
рефінансування безконтрольно 
накопичених зовнішніх боргів 
за принципом, який архітектор 
Євразійського союзу озвучував 
після Помаранчевої революції в 
контексті «дотування» ціни на 
газ, мовляв: «Хочете Україну – 
так платіть за неї!» Але чи за
бажають, скажімо, європейці  
платити за безвідповідальність 
української влади? 

ф
о

т
о

: у
н

іа
н



У 
хабарництві завжди бе-
руть участь двоє – не один. 
Критикувати нечистих на 
руку чиновників у бідних 

країнах зазвичай легше (до того 
ж це не спричиняє особливих 
правових наслідків), ніж докопу-
ватися до тих, хто дає їм хабарі.

Але 2 листопада міжна-
родна організація Transparency 
International опублікувала онов-
лений Індекс сприйняття ко-
рупції. Рейтинг складено за ре-
зультатами опитування 3 тис. 
бізнесменів, які оцінюють імо-
вірність того, що їхні компанії 
могли б «золотити ручку». У 
ньому фігурують 28 країн, на 
котрі припадає 80% світової 
торгівлі та інвестицій. Зі зна-
чним відривом від решти най-
гірші показники в Росії та Ки-
таю. Нідерландські та швейцар-
ські фірми мають найчистішу 
репутацію.

На жаль, останній індекс не 
демонструє значних змін від 
моменту виходу попереднього 
(2008), навіть попри істотні ново-
введення в національних законах 
та міжнародні зусилля, спрямо-
вані на боротьбу з хабарни-
цтвом. У результаті розсліду-
вання справ, порушених нещо-
давно на основі закону США 
про боротьбу з корупцією за кор-
доном, деякі зловмисники по-
трапили за ґрати на рекордні 
строки. 25 жовтня колишнього 
керівника американської телеко-

мунікаційної компанії Terra Tele
communications Corp. Джоела Ес-
кеназі засудили на 15 років за  
хабар у $900 тис. гаїтянському 
державному телефонному під-
приємству. Його спільник дістав 
семирічний термін.

Велика Британія теж ухва-
лила суворий закон проти хабар-
ництва. Лоуренс Кокрофт, там-
тешній економіст, який спеці-
алізується на боротьбі з цим 
явищем, каже, що чимала кіль-
кість справ, порушених британ-
ським Офісом боротьби з масш-
табним шахрайством, спростовує 
репутацію останнього як пасив-
ної установи, адже «це величез-
ний прогрес на тлі ситуації 
п’ятирічної давнини».

Навіть країни, найвідоміші 
як джерела й одержувачі хаба-
рів, намагаються дотягнутися 
до міжнародних стандартів, 
принаймні формально. Саудів-
ська Аравія створила управ-
ління з боротьби з хабарни-
цтвом. Китай, Індія та Індонезія 
прийняли проти хабарництва 
закони. Росія теж пішла їхнім 
шляхом. Цей крок більшість 
спостерігачів розцінюють як 
спробу Кремля забезпечити собі 
членство у СОТ і підтримку за-
явки, що перебуває нині на роз-
гляді, щодо вступу до Організа-
ції економічного співробітни-
цтва і розвитку (ОЕСР) – спілки 
розвинених країн із штаб
квартирою в Парижі.

Але на практиці прогрес зна-
чно менший. Transparency Inter
national скаржиться, що Німеч-
чина, Японія та Саудівська Ара-
вія ще не ратифікували Конвенції 
ООН стосовно хабарництва. 21 із 
38 країн, що підписали антико-
рупційну Конвенцію ОЕСР, зо-
крема Австралія, Бразилія, Ка-
нада, Мексика, Південна Африка 
й Туреччина, «впроваджують її 
мляво або взагалі не впроваджу-
ють». Спроби переконати Велику 
двадцятку, до якої належать най-
розвиненіші економічно країни 
світу, зробити суворішими пра-
вила щодо прозорості й хабарни-
цтва теж загальмувалися. На по-
рядку денному саміту в Каннах 
актуальнішим було питання, як 
уникнути економічного краху в 
найкоротшій перспективі, а не 
що робити з фінансовим шах-
райством, як сподівалася Фран-
ція.

Роберт Палмер із лондонської 
неурядової організації Global 
Witness стверджує: «Індекси ха-
барництва – це добре, однак вони 
не висвітлюють ключової ролі 
посередників – банків, котрі про-
водять корупційні платежі, й ад-
вокатів, які дають рекомендації 
клієнтам щодо того, в який спо-
сіб обходити антикорупційні за-
кони, – наприклад, проводити 
хабарі як винагороду за спро-
щення формальностей, що є по-
пулярним рецептом такої махі-
нації». Він та інші активісти хо-
чуть, аби за новими правилами 
компанії вели облік платежів 
представникам держави пу-
блічно й оприлюднювали ра-
хунки, що показують їхню пла-
тіжну діяльність у кожній країні.

Та джерелом найсильнішого 
тис  ку, схоже, буде гнів акціоне-
рів. Наступного року Transparency 
International опублікує оновле-
ний рейтинг великих міжнарод-
них компаній, де покаже їхню 
офшорну фінансову діяльність і 
готовність платити хабарі. Ось 
тоді обвал цін на акції може стати 
найбільшим антистимулом для 
тих, хто сприяє корупції серед 
слабкодухих і жадібних. 
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Постачальники хабарів
Новий індекс країн, де дають «на лапу», свідчить про незначний 
прогрес у боротьбі з корупцією

Дві сторони хабарництва
Рівень корупції у країнах і схильність компаній до хабарництва
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Китай
Саудівська Аравія

Мексика
 Індонезія Аргентина

Туреччина

Індія
Бразилія

Італія
Південна Африка

ОАЕ Південна
Корея

Гонконг

Франція

Іспанія

США

Сінгапур

Велика
Британія

Японія
Швейцарія

Бельгія

Канада Нідерланди
Німеччина

Австралія

Джерело: Transparency International
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Журнал Український тиждень, Австрійський культурний форум 
та Книгарня «Є» запрошують на зустріч у межах спільного 
проекту «Європейський досвід: Австрія»

Наш гість – АНДРЕАС КАППЕЛЕР
Тема зустрічі: «Історія України очима європейських інтелектуалів»

ВХІД ВІЛЬНИЙ

18 листопада (п’ятниця)
2011 року

18:00
Київ, Книгарня «Є», 
вул. Лисенка, 3

АНДРЕАС КАППЕЛЕР – 
австрійський історик української та російської тематики. 
Професор Віденського університету. Член Австрійської 
академії наук, іноземний член Національної академії 
наук України, іноземний член Академії наук Чувашії. 
Член редакційної колегії журналу Ab Imperio. Народився 
у Швейцарії. Навчався в університетах Відня та Цюриха. 
Був професором у Кельнському університеті.
Андреас Каппелер одним із перших серед західних 
учених акцентував увагу на багатонаціональності 
тодішнього Радянського Союзу та Росії. Його праця «Росія 
як поліетнічна імперія» дала змогу відійти від монолітної 
національної історії цієї держави й побачити інші регіони  
з цілком відмінними культурними та історичними  

традиціями. Саме зацікавлення поліетнічністю привело 
Каппелера до розробки тем з історії України. Теми праць 
науковця про неї – це український націоналізм, 
націєтворення, міжетнічні стосунки, історія Галичини. 
Каппелер також відомий науковими синтезами історії 
Росії та України.
Українською перекладено такі праці дослідника: «Росія 
як поліетнічна імперія» (2005) та «Мала історія України» 
(2007). Також Андреас Каппелер упорядкував збірник 
«Україна. Проблеми націотворення» (2011).
Нагороди та визнання:
• Премія «Kardinal-Innitzer-Preis» (2006)
• Доктор h.c. Чуваського державного університету  
   (Чебоксари, 2007)

 «Український тиждень»Генеральний інформаційний партнер – журнал



Спізніли зізнання

Автор:  
ігор Лосєв

З
алишки горбачовської «гласності» в сучасній 
Російській Федерації стимулюють місцевих 
політиків до певної відвертості, яка підтри-
мується тим, що, власне, тамтешнім лідерам 

нікого боятися. Захід так узалежнив себе від на-
фтогазових ресурсів московського режиму, що на-
вряд чи спроможний на повноцінну критику. Тому 
господарі Кремля можуть дозволити собі безкар-
ний цинізм, що межує з нахабством. Колись за ча-
сів СРСР це трактували як державну таємницю і за 
її відкриття можна було отримати термін 
ув’язнення. 
Наприклад, усіляко приховували той факт, що в 
Радянському Союзі боротьба проти націоналізму 
грузинів, українців, естонців та інших ведеться з 
позиції російського великоімперського націона-
лізму. Якби хтось із членів Політбюро ЦК КПРС 
бодай одним словом прохопився про цей факт, то 
негайно втратив би посаду. Натомість Владімір 
Путін абсолютно відверто заявив, представляючи 
ним особисто вибраного кандидата на посаду пре-
зидента РФ чотири роки тому Дмітрія Мєдвєдєва: 
«Дмитро Анатолійович Мєдвєдєв, як і я, росій-
ський націоналіст в доброму сенсі цього слова». 
Цікаво, що світові ЗМІ практично проігнорували 
це революційне зізнання. Воно революційне в тому 
розумінні, що в СРСР усіляко заперечували наяв-
ність російського націоналізму, починаючи вже з 
другої половини 30х років ХХ століття. До того 
періоду в інтересах привабливості для світової гро-
мадськості «розв’язання» національних проблем у 
Радянському Союзі час від часу практикувалися 
формальноритуальні інвективи проти великодер-
жавного московського шовінізму.
Сьогодні у російських ЗМІ 
також всіляко культивуються 
ворожість і відраза до націо-
налізму як теорії та політич-
ної програми. До будьякого, 
крім російського. Огидним 
треба вважати український, 
естонський, литовський, але 
весь негатив оцінок негайно 
змінюється на позитив, коли 
йдеться про російський.
Своєю проігнорованою західною громад-
ськістю заявою Владімір Путін легітимізував 
цей громадський рух, що стає в РФ дедалі потужні-
шим та агресивнішим, спрямованим не на захист 
російських цінностей, а на зовнішню експансію. 
Отже, за Путіним націоналізм є негативним яви-
щем лише тоді, коли мають на увазі його неросій-
ські форми. А російський націоналізм дозволений, 
підтримуваний і стимульований державою як іде-
ологічна і політична основа тієї системи влади, що 
склалася в цій країні в останні 10 років.
Друга таємниця комуністичного СРСР – той при-
хований факт, що він насправді був не «союзом су-

веренних соціалістичних республік» (як записано 
у сталінській і брєжнєвській Конституції СРСР), а, 
про що не втомлювалися заявляти українські, гру-
зинські, естонські та інші націоналісти, ще одним 
варіантом Російської імперії. Комунорадянські 
ідеологи відкидали такі заяви як наклепи та злісну 
антирадянську пропаганду. Проте в жовтні 2011 
року Владімір Путін сказав: «Розпався Радянський 
Союз. А що таке Радянський Союз? Це та сама Ро-
сія, тільки з іншою назвою». Під цим висловом 
підпишеться будьякий неросійський націоналіст. 
Цілком можливо, щось подібне Путін скаже за 
кілька років про Митний і Євроазіатський союзи, 
які дефакто є своєрідними формами реінтеграції 
колишнього імперського простору.
Оскільки Путін ототожнює Радянський Союз із 
Росією, то інша його фраза про розпад СРСР як 
«найбільшу геополітичну катастрофу ХХ століття» 
набуває дещо похмурішого забарвлення. Якщо на-
справді розпалася не якась союзна держава чи 
союз держав, а саме Росія, тоді метою кожного там-
тешнього політика має стати відновлення її ціліс-
ності. Таким чином російський прем’єр ще раз од-
нозначно продемонстрував, що стане ідеєюфікс 
його третього президентства. Колись Європа дуже 
стримано спостерігала за аналогічним процесом у 
Судетах, Австрії, Мемелі, заспокоюючи себе тим, 
що йдеться лише про повернення традиційних ні-
мецьких (за складом населення) земель. Проте 
традиційними землями не закінчилося… А закін-
чився лише 1945 року з величезними жертвами і 
втратами для Європи. У 2009му в органі росій-
ських націоналістів журналі «Наш современник» 
(№ 10) було надруковано маніфест геополітичних 

планів націоналістичної РФ: 
«Єдиним легітимним кордо-
ном треба визнати кордон 
Російської імперії на 1913 
рік… Це й буде, сказати б, 
прожитковий мінімум, те, з 
чого треба починати зби-
рання російських земель». 
Отже, це тільки початок, 
далі буде.

У 1938му в європейських столицях вважали, 
що коли віддати «ефективному менеджерові» 
з Берліна Австрію, Судети і ще щось, то він за-

спокоїться й задовольниться. Однак насправді 
лише розпалили його апетит. Історія повторю-
ється, і, здається, ми знову переконуємося, що вона 
нікого нічого не вчить. Вихід на західні кордони 
України та Білорусі ніколи не був для Кремля 
останньою метою. То завжди був лише початок. 
Адже «ефективний менеджер» у Москві навряд чи 
може запропонувати щось російському суспіль-
ству, крім багатовікової традиції «збирання зе-
мель». І цим шляхом РФ просуватиметься так 
довго, як довго її не зупинять. 

ВиХіД НА ЗАХіДНі 
КОРДОНи УКРАїНи  
ТА БіЛОРУСі НіКОЛи  
НЕ БУВ ДЛЯ КРЕмЛЯ 
ОСТАННьОю мЕТОю
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Журнал «Український тиждень» та Книгарня «Є» запрошують 
на зустріч у рамках проекту «Європейський досвід»

Наш гість – ГАННЕ СЕВЕРІНСЕН
Тема зістрічі: «Вибори 2012: Чи дійсно українці обиратимуть?»

ВХІД ВІЛЬНИЙ

17 листопада (четвер) 
2011 року

18:00
Київ, Книгарня «Є», 
вул. Лисенка, 3

ГАННЕ СЕВЕРІНСЕН – 
викладач, магістр історії та політології.

Працювала на Гельсінкський комітет із прав 
людини.
1994–2007 – депутат парламенту Данії.
1991–2008 – член Парламентської асамблеї Ради 
Європи.
1995–2007 – Співдоповідач Моніторингового 
комітету Парламентської асамблеї Ради Європи.
29 червня – 12 жовтня 2007 року – голова 
Спеціального комітету Ради Європи зі 
спостереження за позачерговими 
парламентськими виборами в Україні.

Була спостерігачем на виборах у різних країнах: 
Росії, Азербайджані, Боснії, Туреччині.
Президент організації «Європейська 
медіа-платформа».
Радник (на добровільних засадах) українського 
уряду у 2008–2009 роках.
Член наглядової ради Української школи 
політичних досліджень.
Член Ради Інституту світової політики 
в Україні.

Заступник голови ради Данської технічної ради, 
член ради Данського інституту з прав людини та 
інших організацій своєї країни.



Євразійський 
союзник
Результати президентських виборів 
у Киргизстані засвідчили, що країна рухається 
в обійми Кремля

Н
а виборах президента 
Киргизії, що відбулися 
30 жовтня, перемогу здо-
був чинний прем’єрмі 

ністр – 55річний Алмазбек 
Атамбаєв, який ще напередодні 
перегонів заявляв, що країна 
рухатиметься в Митний і Євра-
зійський союзи, а американські 
військові мають залишити базу 
в Манасі 2014го. 

Хоч офіційні результати буде 
оголошено лише за 20 днів, го-
лова ЦВК Туйгунаали Абдараїмов 
уже повідомив, що за провлад-
ного кандидата проголосувало 
понад 63% виборців і «можна 
точно сказати, що другого туру не 
буде». Це відразу ж викликало 
чимало запитань, адже для розді-
леної міжрегіональними проти-
річчями Киргизії такий результат 
видається вельми несподіваним, 
він не збігся з прогнозами біль-
шості спостерігачів, які очікували 
другого туру.  

У владі не приховують задо-
волення від перемоги, ігноруючи 
той факт, що вона може вияви-
тися пірровою. Зокрема, ниніш-
ній «тимчасовий президент» 
Роза Отумбаєва, яка очолила 
країну після торішнього держав-
ного перевороту й усунення по-
переднього глави держави Кур-
манбека Бакієва, вже заявила, 
що результати виборів «проде-
монстрували єднання киргизь-
кого народу». Однак більше ски-
дається на те, що лідерам перево-
роту лише вдалося досягнути 
своєї мети, яку озвучила під час 
голосування 30 жовтня уже зга-
дувана Роза Отунбаєва: позба-
вити прихильників поваленого 
ними очільника «останнього 
шансу на реванш», яким, за її 
словами, й були ці перегони. Пи-
тання про те, чи виконають вони 
іншу, важливішу функцію – легі-

Автор:
Олександр 
Олексієнко

тимізації нинішньої влади та 
примирення різних частин кра-
їни – залишилося відкритим.

ЕТНОКУЛьТУРНі РОЗЛАми 
У радянський час киргизи стано-
вили меншість населення країни 
(наприклад, за переписом 1959го 
їх було 40,4% проти 41,5% росій-
ськомовних вихідців із європей-
ської частини СРСР: росіян, укра-
їнців, німців та поволзьких та-
тар). І хоча за даними останнього 
перепису населення (2009 року) 
в країні проживало 5,36 млн 
мешканців, а частка киргизів 
унаслідок високого природного 
приросту та масової еміграції ко-
лишніх переселенців із європей-
ської частини Російської імперії/
СРСР на батьківщину зросла до 
71%, традиційний розлам між 
двома найбільш густозаселеними 
та економічно розвиненими регі-
онами, які все ще належать до 
різних цивілізацій, залишився. 

З одного боку, русифікована 
та урбанізована Північ зі столи-
цею Бішкек, серед населення 
якого в радянські часи абсо-
лютно переважали європейські 
поселенці, під культурним впли-
вом котрих, своєю чергою, роз-
вивалася місцева киргизька 
меншість. Нині в столиці та при-
леглій до неї Чуйській області 
проживає майже третина меш-
канців Киргизії – 1,64 млн осіб. 
Хоча киргизів поміж них уже по-
над 1 млн осіб (62,7%), а вихідців 
із європейської частини колиш-
нього СРСР – лише 0,4 млн 
(24,7%, зокрема 25,8% у Біш-
кеку), російська мова і масова 
культура тут і далі домінують. 

З іншого боку, це традиціона-
лістський прилеглий до Узбеки
стану та Таджикистану аграрний 
Південь, у якому зовсім недавно 
частка киргизів та узбеків була 

співмірною, причому останні пе-
реважали в основних містах, а іс-
ламські традиції залишалися 
майже недоторканними впро-
довж усієї радянської доби. Тепер 
на суміжний до Узбекистану те-
риторії Киргизії (місто Ош, Ош-
ська та ДжалалАбадська облас
 ті) проживає майже половина 
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ПОЛІТИКА 
І ЛЮДИ. 
Вибори – 
чи не єдина 
надія бідного 
киргизького 
населення хоч 
на якісь зміни

мешканців країни (2,4 млн), се-
ред яких киргизів – 1,6 млн 
(67,6%), узбеків – 0,7 млн (28,3%). 
У найбільшому місті регіону – 
Ош – відповідно 48% і 44,2%. 

Решта країни – це переважно 
киргизькі території, де представ-
ники титульної нації становлять 
близько 90%, проте на них про-

живає менше ніж чверть насе-
лення держави. Це високогірні 
райони, які мають низький рівень 
економічного розвитку, а їхні 
мешканці часто все ще живуть в 
умовах родоплемінного ладу та 
мають мінімальний вплив на по-
літичні процеси в Киргизії.

ПРОРОСійСьКий КРЕН
Уже перед виборами у владному 
таборі почав спостерігатися оче-
видний проросійський крен, 
пов’язаний із низкою факторів – 
від ролі Москви у торішньому 
поваленні президента Курман-
бека Бакієва до високої частки 
ринку членів Митного союзу в 
загальному експорті Киргизії та 
посилення присутності росій-
ського капіталу в країні. 

Дуже важливу роль відіграло 
й рішення президента Обами про 
виведення військ із Афганістану. 
Адже впродовж останнього деся-
тиліття потужна військова при-
сутність США в регіоні та наяв-
ність у Киргизії важливої з цього 
погляду бази в Манасі давали 
країні можливість для балансу-
вання і виступали потужним мо-
тиватором прозахідного кур  су. 
Виведення військ НАТО з Афга-
ністану не лише істотно ослабить 
стратегічне значення Киргиз-
стану, а й призведе до зростання 
загрози радикального ісламізму 
й об’єктивно посилить у регіоні 
Росію та Китай. Зокрема, Роза 
Отунбаєва нещодавно заявила: 
«Ми, безпереч но, рухатимемося 
в напрямку Митного і, ймовірно, 
Євразійського союзів. Виведення 
Збройних сил НАТО 2014 року не 
залишає нам іншого вибору, 
якщо ми турбуємося про безпеку 
держави». Навіть більшість про-
західної киргизької еліти вважає, 
що країна просто не має іншого 
вибору. Піднебесна, відома на-
сильницькою асиміляцією авто-
хтонних народів своєї Пів  нічно
Західної, сусідньої з Киргизією, 
частини, вважається гіршою аль-
тернативою, а відтак, за словами 
відомого учасника демократич-
ного руху Киргизії Еділа Байса-
лова, «навіть ті з нас, хто най-
більше занепокоєний проблемою 
збереження суверенітету і націо-
нальної належності, розуміють: 
нам краще прикріпити свій ва-
гончик до потягу Росії та Казах-
стану». 

Проте фундаментальною пе-
редумовою для повернення кра-
їни під контроль Кремля все ж 

слід вважати збереження в Кир-
гизії безпрецедентного для дер-
жав Центральної Азії, окрім Ка-
захстану, статусу і сфери застосу-
вання російської мови. Вона не 
лише зберегла в країні здобуті в 
радянський час позиції в еконо-
мічному і суспільному секторі, а 
й домінувала всі ці роки у ЗМІ та 
масовій культурі. Крім того, за 
нею тут було збережено статус 
офіційної мови в Конституції та 
спеціальному Законі «Про офі-
ційну (російську) мову Киргизь-
кої Республіки» від 2000 року. 

ПіВДЕНь 
НЕ ВиЗНАЄ ВиБОРіВ 
Переможця виборів Атамбаєва 
сприймають у країні як «людину 
Півночі». Натомість «люди Бакі-
єва» – лідер минулих парламент-
ських перегонів Камчібек Ташієв 
(набрав 14,з% голосів) та найпо-
слідовніший опонент нинішньої 
влади Адахан Мадумаров (14,7% 
голосів) – як представники Пів-
дня вже відмовилися визнати 
«бліцкриг» владного кандидата, 
звинувативши його і ЦВК у масо-
вому застосуванні адмінресурсу 
під час волевиявлення та фальси-
фікацій у процесі підбиття під-
сумків. Відтак пригрозили «ви-
вести на вулиці мільйони людей». 
За словами Камчібека Ташієва, 
«то був перший шанс провести 
справді чесні та прозорі вибори, 
але ми його втратили. Я не ви-
знаю цих результатів. Ми захища-
тимемо свої права та права наших 
громадян». Своєю чергою, Адахан 
Мадумаров вимагає визнати їх та-
кими, що не відбулися, та ство-
рення «спеціальної комісії у 
складі неурядових організацій, 
громадянського суспільства і пар-
ламенту» для з’я  сування їхньої 
репрезентативності. 

Якщо вибуху не станеться за-
раз, то взимку, на коли й запла-
новане передання влади від Рози 
Отунбаєвої новому президентові 
(її повноваження спливають 31 
грудня), за оцінками експертів, 
країна змушена буде зіткнутися з 
низкою викликів, пов’язаних із 
дефіцитом продовольства, енер-
гетичними та соціальними про-
блемами. Заворушення в півден-
них районах уже розпочалися і, 
на думку оглядачів, можуть стати 
початком громадянської війни, а 
за песимістичного сценарію на-
віть покласти край існуванню 
держави Киргизстан у її ниніш-
ніх, «сталінських» кордонах. 
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Відродження Осяйної Порти
Чого хоче турецький прем’єрміністр Реджеп Таїп Ердоган 
і куди йде Туреччина?

Автор: 
майкл Бініон П

риродні лиха не шкоду-
ють ані бідних, ані бага-
тих. Спустошливий зем-
летрус ударив по Східній 

Туреччині саме в той час, коли 
динамічна 73мільйонна нація 
перетворюється на дедалі важ-
ливіший новий ринок і здобуває 
вплив у регіоні. Спочатку Ан-
кара наполягала на тому, що 
впорається з усім сама, – мож-
ливо, аби показати, що Туреч-
чина вже піднялася вище за ста-
тус країни, яка розвивається. 
Але розмах лиха дуже швидко 
вщент розбив цей пустий гонор. 
Туреччина відчинила двері гу-
манітарній допомозі й рятуваль-
никам з усього світу.

Але останнім часом вона 
опинилась і в серці землетрусу 
політичного. Центральна роль, 
яку сповнений ентузіазму пре 
м’єр Реджеп Таїп Ердоган нині 
відіграє в Арабській весні, впер
 ше, відколи розпалась Осман-
ська імперія, зробила Туреччину 
життєво важливим чинником у 
політиці Близького Сходу. По-
мірковано ісламістський уряд 
країни свідомо пропонує себе як 
зразок для арабських демокра-
тів. Економіка Туреччини, що 
стрімко розвивається, налаго-
джує нові торговельні зв’язки з 
країнами Перської затоки та 
Північної Африки. Нова полі-
тика «без конфліктів із сусі-
дами» принесла туркам регіо-
нальну значущість.

Економіка Туреччини одна з 
найдинамічніших. Нещодавно 
темп її зростання сягнув 11% за 
рік. Уже сьогодні вона посідає 
16те місце у світі за величиною, 
і її починають порівнювати з 
країнами БРІК – Бразилією, Ро-
сією, Індією та Китаєм. Тож вона 
приваблює значні інвестиції із 
західних країн, які шукають 
альтернатив слабкому розвитку 
й кризі довіри в Європі.

Стрімке покращення рівня 
життя забезпечило Ердогану і 
його правлячій Партії справед-
ливості та розвитку надзви-
чайну популярність у Туреч-
чині. Нещодавно його обрали 

на третій термін. Незабаром він 
стане лідером, котрий пробув 
біля керма найдовше, – після 
Кемаля Ататюрка, засновника 
Турецької Республіки. Він уже 
не боїться зазіхань на свою 
владу з боку військових і рішуче 
зменшив вплив генералів на по-
літику. Поки що йому вдавалося 
стримувати амбіції радикалів 
підштовхнути уряд до виразно 
ісламських настроїв. До того ж 
Ердоган стверджує, що не зби-
рається змінювати світську Кон-
ституцію.

Старий світ не надто швидко 
оцінив нову міць Туреччини. 
Давній штамп щодо «хворої 
людини Європи» із ХІХ сто-
ліття досі впливає на мислення 
жителів континенту. Водночас 
заявка Анкари на повне член-
ство в ЄС злякала Європу тим, 
що остання сильно змінилася 
б, якби до неї приєдналася на-
віть одна мусульманська кра-
їна. У такому разі Туреччина 
швидко відібрала б у Німеч-
чини статус найбільшої з дер-
жав ЄС; але водночас у ній ба-
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ЗАЯВКА АНКАРи НА ПОВНЕ 
ЧЛЕНСТВО В ЄС ЗЛЯКАЛА 
ЄВРОПУ

гато порівняно бідних селян. 
Париж та Берлін, зокрема, ви-
словили сумніви щодо такого 
можливого членства. 

Але для країн, що межують 
із Туреччиною, вона вже пере-
творилася на велетня. Порів-
няно з турецькою економікою, 
будьяка сусідська здається зо-
всім дрібною. Вплив держави за-
раз поширюється на Північ 
(Балкани) й на Південь (землі 
арабського світу, що колись були 
під правлінням Османської ім-
перії). Туреччина надала значну 
підтримку мусульманській Бос-
нії, яка її потребувала. Налаго-
джує дедалі тісніші зв’язки зі 
своїм старим ворогом – Росією. 
А її динамічна економіка вихо-
дить на експортні ринки всієї 
Східної Європи.

Турецькі політики часто го-
ворять про свою країну як центр 
перетину трьох кіл – Європи, 
арабського світу й Центральної 
Азії, де вона має перевагу в 
формі мовних, релігійних та іс-
торичних зв’язків. Західні євро-
пейці називають її нині страте-
гічним «мостом» між Сходом і 
Заходом, одначе самі турки не 
люблять виступати лише в ролі 
зв’язки. Вони дивляться на себе 
як на осердя Сходу й Заходу.

Однак дедалі важливіше зна-
чення Туреччини породжує 
кілька питань, що хвилюють. 
Перше – чи не втрачає країна, 
розлючена повільним, на її по-
гляд, темпом переговорів про 
вступ до ЄС, зацікавленості в єв-
ропейському майбутньому, звер-
таючи натомість увагу на Пів-
день, до мусульманського світу? 
Ердоган постійно відкидає такі 
звинувачення, наполягаючи на 
тому, що його вітчизна залиша-
ється вірна образові європейської 
країни, якою її бажав бачити Ата-
тюрк. Політик і справді глибоко 
розчарований затягуванням, на 
його думку, процесу вступу й ан-
титурецькою позицією Саркозі та 
Меркель. Але він знає, що багато 
турків розглядають переговори 
про вступ як ключовий стимул 
для реформування системи за-
хисту прав людини в країні, соці-
альних змін, захисту прав курдів 
та інших демократичних здобут-
ків. Вони вжахнулися б, якби Ту-
реччина відмовилася від своєї 
європейської мети, адже це може 
привести до влади в ній консер-
вативні ісламістські чи націона-
лістичні сили.

Друге питання полягає в 
тому, чи справді Ердоган вірить у 
світську Конституцію, а чи його 
партія натомість нишком лобіює 
ісламістські правила, які згодом 
стануть очевидними й більш ра-
дикальними. Боротьба навколо 
того, чи варто запроваджувати 
зміни до закону, що дозволяли б 
турецьким жінкам ходити до уні-
верситетів із покритою головою, 
в очах багатьох прихильників 
світського способу життя мала 
вигляд основного конфлікту між 
ісламістами й турками, які не хо-
чуть, аби релігія дужче впливала 
на життя в державі. 

Третє, що непокоїть, – Ердо-
ган стає надто амбіційним, надто 
впевненим у власному успіху і в 
тому, що здобуде підтримку сусі-
дів. Араби й справді останні 
кілька місяців розглядають ту-
рецьку модель. Але вони ще 
пам’ятають 500 гірких років прав-
ління Османської імперії на їхніх 
землях і розчаровані новими на-
ціоналістичними нотками в голо-

сах багатьох турків, які зараз за-
кликають до пере оцінки ролі 
Османської імперії (вважаючи, що 
відколи вона розпалася 1918 року, 
її критикують незаслужено).

Ердоган зробив багато, щоб 
задобрити арабів. Особливо на 
його користь зіграла непохитна 
позиція щодо Ізраїлю. Його пу-
блічний конфлікт із Шимоном 
Пересом на саміті в Давосі два 
роки тому поклав початок стрім-
кому погіршенню відносин із 
цією державою, що сильно стур-
бувало, зокрема, Америку й ба-
гатьом західноєвропейцям ба-
читься спробою Анкари підлес-
титися до мусульманської гро   
мадської думки. Штурм ізраїль   
ськими сецназом «Флотилії 
миру» (яка пливла до Сектора 
Газа), внаслідок якого загинули 
дев’ятеро турків, та відмова Ізра-
їлю вибачитися чи виплатити 
компенсацію за це після місяців 
тихих переговорів розлютили 
Ердогана. У будьякому разі він 
теж запальний і швидко обра-
жається. Але складається вра-
ження, що колись стратегічні 
військові відносини, які Вашинг-
тон давно бачив життєво необ-
хідними для регіональної без-

пеки на Близькому Сході, тепер 
безповоротно зіпсуто.

Як наслідок – постає запи-
тання: чого хоче Ердоган і куди 
йде Туреччина? Чи залишиться 
вона одним із ключових членів 
НАТО, особливо з огляду на те, 
що вже не боїться Радянського 
Союзу, а чи зміцнюватиме нато-
мість торговельні відносини з Ро-
сією? Чи відійде вона від союзу з 
Америкою, особливо після охо-
лодження між двома країнами, 
коли Анкара не дозволила силам 
США використати Туреччину як 
базу під час вторгнення до Іраку 
2003 року? Чи спробує вона знову 
посилити регіональний вплив, 
як торік, коли разом із Бразилією 
без успішно намагалася висту-
пити посередником у відносинах 
між Іраном і Заходом? І чи про-
веде вона достатньо реформ, чи 
дасть достатньо автономії та мов-
них прав курдам, аби вони відмо-
вилися від насилля й підтримки 
терористичної діяльності Робіт-
ничої партії Курдистану? А чи ту-
рецькі військові спонукатимуть 
до силового варіанту, що при-
зведе до нової серії збройних кон-
фліктів на сході Туреччини й по-
силення курдського тероризму?

Ключовим випробуванням 
може стати те, як зараз уряд Ер-
догана поведеться із Сирією. До 
минулого року турецький пре 
м’єр багато вкладав у розбудову 
нових відносин із цією країною 
та президентом Асадом. Відтоді 
Ердоган стурбований і розгні-
ваний відмовою лідера Дамаска 
провести реформи, які, за сло-
вами Анкари, необхідні у зв’язку 
з демократичними вимогами 
сирійських демонстрантів. Він 
попередив Асада, що на того че-
кає катастрофа, коли його полі-
тичний курс не зміниться. Хоча 
турецька армія – єдина сила, 
здатна здійснити інтервенцію в 
Сирію, Ердоган навряд чи по-
шле туди своїх вояків, якщо 
тільки там не вибухне широка 
громадянська війна і ООН не 
дасть чіткого дозволу на це.

Сирія може стати серйозним 
випробовуванням на міцність 
нового статусу Туреччини як 
найвпливовішої держави у 
регіо ні. Але, безперечно, країна, 
колись списана світом як кволий 
залишок Османської імперії, 
нині переживає відродження. 
Як і 400 років тому, вона знову 
перетворюється на силу, з якою 
її сусіди мусять рахуватися. 

Економіка  
Туреччини  

посідає  

16-те  
місце у світі
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«Ніхто не 
шануватиме 
суддів,  
які самі 
себе не 
шанують»

З
а 20 років незалежності в 
Україні не раз відбувалися 
гучні судові процеси, які 
розтягувалися на довгий 

час, оскільки у вітчизняному 
судочинстві не було вироблено 
ефективних сучасних моделей 
їх вирішення. Остання така 
справа – експрем’єрки Юлії 
Тимошенко – довела українцям 
і світові, що без реформування 
судової гілки влади подальших 
позитивних зрушень у модерні-
зації країни та її десовєтизації 
не відбудеться. Про західний 
погляд на природу українських 
судових проблем Тиждень 
спілкувався з федеральним суд-

лити закон). Проте якщо суд 
має самоврядування, він сам 
повинен здійснювати контроль 
за поведінкою суддів. Також є 
багато процедур, які дефіні-
тивно треба змінити. Ми колись 
дискутували з представниками 
правових комітетів Верховної 
Ради України щодо прийому 
громадян у судах. Вони ствер-
джували, що така практика є 
дуже демократичною. У нас це 
суворо заборонено. Будьякі 
розмови чи слухання можуть 
відбуватися лише в присутності 
обох сторін процесу. 

Американське розуміння по-
няття судової влади є дещо ін-
шим, ніж в Україні. Вважається, 
що крісло федерального судді є 
фіналом юридичної кар’єри, 

БіОГРАФіЧНА НОТА
Народився 1939 року в Бучачі на Тернопільщині.  
У 1943-му разом із родиною емігрував до Аргентини, у 
1957-му – до США. У 1964-му закінчив юридичне відді-
лення Західного резервного університету Кейза у Клів-
ленді (штат Огайо). У 1972–1974 роках – головний по-
мічник прокурора поліції Клівленду, 1974–1975-й – по-
мічник мера Клівленду. Організатор і партнер 
правничої фірми «Базарко, Футей і Оришкевич» 
(1975–1984). У 1984–1987 роках очолював комісію з 
урегулювання міжнародних позовів США. Від 1 січня 
1987-го – пожиттєвий федеральний суддя округу Ко-
лумбія, єдиний американець українського походження  
з-поміж федеральних суддів США.ф
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Федеральний суддя США 
Богдан Футей про природу 
українських судових 
проблем та конституційну 
реформу

Спілкувалася 
Ганна Трегуб

дею США Богданом Футеєм, 
який відвідав Національний 
університет «КиєвоМоги  лян  сь
 ка академія».

У. Т.: Як можна протидіяти ха-
барництву поміж суддів? Як із 
цим борються в США?

– У США є Кодекс судової 
етики. Якби були якісь справи, 
пов’язані з хабарництвом, то ад-
міністрація судової системи 
звернулася б до нас і ми мали би 
дисциплінарні санкції. В Укра-
їні також хочуть прийняти Ко-
декс судової поведінки, який 
передбачає певні дисциплінарні 
заходи. Але ж говорять про те, 
що недотримання його норм не 
може бути причиною певних 
санкцій (бо потрібно ще ухва-
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ЗАВиСОКий РіВЕНь 
ПОЛіТиЗАЦії ШКОДиТь 
ВЕРХОВЕНСТВУ ПРАВА  
ТА СУДОВій НЕЗАЛЕЖНОСТі

найвищою посадою, яку може 
обіймати правник. І кожен на-
магається робити все можливе, 
щоб така опінія про суд та суддів 
була, бо це вигідно для всіх. А 
щодо українських реалій, то я 
скажу так: ніхто не почне шану-
вати суддів, допоки вони самі не 
почнуть шанувати себе.

У. Т.: Чи є в Америці та інших за-
хідних країнах аналог Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів 
України? Як ви оцінюєте ті пов-
новаження та роль, які відведені 
їй в українській судовій системі, 
а також спосіб її формування?

– У США на рівні штатів діє 
постанова, що судді повинні 
мати хоча б п’ять років адвокат-
ської практики. Їх після балоту-
вання обирають. Також є школи 
для штатних суддів, у яких вони 
проходять додаткове навчання. 
У Німеччині, Франції, Англії та-
кож наявні відповідні заклади. 
Якщо, закінчивши юридичний 
факультет, випускники обира-
ють суддівський шлях, після 
навчання та складання певних 
іспитів у таких установах вони 
можуть бути суддями. У США 
теж є федеральні судді, яких 
номінує президент. Перед цим 
їхню кваліфікацію перевіряє 
сам Білий дім, який встанов-
лює, чи відповідає той чи інший 
кандидат вимогам. 

Треба документально до-
вести, що претендент на згадану 
посаду має не менше ніж 10 ро-
ків адвокатського стажу, надати 
назви справ, у яких він брав 
участь і на чиєму боці, вказати 
сторони позивача і відповідача, 
хто був суддею у тих процесах. 
Також звертаються до ФБР, щоб 
його агенти опитали свідків, які 
могли б оцінити психічний стан 
та адекватність поведінки кан-
дидата. Лише після такої екс-
пертизи очільник держави над-
силає номінацію до сенату, який 
заново починає свою перевірку. 
Все практично те саме, але до 
цього професійну оцінку канди-
датові дає Палата американ-
ських адвокатів (ABA). Потім 
його затверджує сенатська комі-
сія, і лише після того зазначену 
кандидатуру схвалює сенат. 

Наскільки мені відомо, те-
пер в Україні суддів тестувати-
муть. Мені здається, що знання 
тематики – це задовільна ви-
мога, аби служителі Феміди ро-
зуміли суть справи. В Україні 

засадничо треба збагнути пи-
тання психіки людей: якими 
суддями вони будуть за своєю 
поведінкою? Мені прикро про 
це говорити, але були оприлюд-
нені доповіді Freedom House та 
ABA, у яких ішлося про те, що 
українські судді мають лише 3 
чи 4 характеристики з 15, яких 
вимагають міжнародні стан-
дарти. Freedom House у своїй 
доповіді вказав, що корупція є 
величезною проблемою вашої 
судової системи. Як свідчать 
опитування українців, зникає 
довіра до неї та до всього, що 
відбувається в державі. Споді-
ватимуся, що запровадження 
Вищої кваліфікаційної комісії 
для суддів поліпшить ситуацію.

У. Т.: В Україні лунало багато 
критики на адресу як уже згада-
ної Вищої кваліфікаційної комі-
сії, так і Вищої ради юстиції, існу-
вання якої передбачено Консти-
туцією України. Зокрема, багато 
хто вважає, що ці інституції ро-
блять служителів Феміди залеж-
нішими від президента. Якою є 
ваша думка з цього приводу? 
Який інституційний механізм 
вважаєте найкращим для забез-
печення незалежності суддів від 
будь-якої влади?

– Згідно з позицією про вер-
ховенство права жодна особа, хоч 
би який статус вона мала, не 

може бути поза чи над законом. 
Тому суддя повинен бути тим 
чесним брокером, арбітром між 
сторонами і намагатися об’єк 
тивно вирішувати справи. Якщо 
він упереджений у своїх діях, тоді 
падає довіра до судочинства. 

Відповідно до Конституції 
України до Вищої ради юстиції 
входять представники різних се-
редовищ, пов’язаних із правом, а 
також інших гілок влади. Верхо-
вна Рада, президент, з’їзд суддів 
України, з’їзд адвокатів України, 
з’їзд представників юридичних 
вищих навчальних закладів та на-
укових установ призначають до 
ВРЮ по три члени, а Всеукраїн-
ська конференція працівників 
прокуратури – двох. До складу 
Вищої ради юстиції належать за 

посадою голова Верховного Суду 
України, міністр юстиції України, 
генеральний прокурор України. 
Своєю чергою, до Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів України 
шість членів обирає з’їзд суддів, 
двох – з’їзд представників юри-
дичних вищих навчальних закла-
дів та наукових установ, а по од-
ному призначають міністр юсти-
ції, уповноважений ВР з прав 
людини та голова Державної су-
дової адміністрації України.

У США призначення суддів 
федерального рівня є політич-
ним, тому що особа отримає ре-
комендації сенаторів чи конгрес-
менів певного штату, які відігра-
ють не останню роль тоді, коли 
президент затверджує певного 
кандидата на цій посаді. Але що 
відбувається далі? Можу розпо-
вісти про це з власного досвіду. 
Перед своїм призначенням фе-
деральним суддею (ще за часів 
Рональда Рейґана) я був дуже 
політично заангажованим. Але, 
посівши цю посаду, автоматично 
віддалився від політики. Амери-
канські служителі Феміди не 
мають нічого спільного з нею 
взагалі. У нас ані очільник дер-
жави, ані інші можновладці не 
наважуються кликати суддів, 
щоб вказувати їм, як саме вони 
мають бути незалежними. Ніхто 
з них не відреагував би на таке, 
бо це було б сприйнято як спроба 
тиску на судову систему. Компе-
тенції трьох гілок влади у США є 
суворо обмежені та відокремлені 
одна від одної. 

Судочинство в Україні треба 
реформувати згідно з рекомен-
даціями Венеціанської комісії та 
інших міжнародних організа-
цій, позаяк зависокий рівень по-
літизації шкодить верховенству 
права та судовій незалежності. 

Досягти останньої можна дов-
гостроковим призначенням слу-
жителів Феміди та наданням їм 
задовільної зарплати. У Сполуче-
них Штатах вони не бояться, що 
будуть фінансово залежати від 
будького, а усунути їх із посади 
можливо лише через проголо-
шення імпічменту – оскарження 
в Палаті представників у Конгресі, 
пізніше має відбутися судовий 
процес у сенаті, при цьому рі-
шення про відсторонення мають 
прийняти дві третини сенаторів. 
Саме через це судді не бояться ви-
носити ухвали, що є непопуляр-
ними у виконавчій чи законодав-
чій владі. 
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Великий переділ столиці
За новим Генеральним планом Києва може ховатися бажання 
чиновників заробити на тисячах гектарах столичної землі

Р
озроблений із порушенням 
законодавства та містобу-
дівної логіки новий Ген 
план розвитку столиці вла

 да прагне затвердити вже цього 
року. Обіцяних механізмів залу-
чення інвестицій цей документ, 
звичайно, не містить. За стосами 
бюрократичних паперів прогля-
дається бажання щонайменше 
легалізувати 1,2 тис. га, виведе-
них у тінь командою Чернове
цького. Щонайбільше – «пере-
травити» іще кілька тисяч гекта-
рів. Ціна питання обраховується 
десятизначними цифрами.

іСТОРіЯ ПРОБЛЕми
Рішення розробити документ під 
назвою «Генеральний план роз-
витку м. Києва та його приміської 
зони до 2025 р.» столичні депу-
тати ухвалили 2008го. Тоді ко-
манда мера Леоніда Черновець-
кого переконувала киян, що за-
плановане раніше розширення 
меж міста від 83,6 тис. до 
143,4 тис. га не відбувається, чи-
сельність населення та автомобі-
лів у столиці зростає не щодня, а 
щогодини, а головне – чинний 
Генплан не містить необхідних в 
умовах ринкової економіки меха-
нізмів залучення інвестицій для 
розвитку Києва. Як наслідок – за 
чотири роки розробники нового 
Генплану витратили 24 млн грн 
бюджетних коштів, але нагора 
видали документ, якого жоден із 
незалежних експертів не зміг на-
звати прогресивним у сенсі роз-
витку міста. Як залучити до реа-
лізації масштабних інфра 
структурних проектів у Києві 
великий іноземний капітал (за 
наявного рівня корупції та від-
сталості в мисленні чиновників), 
у КМДА й Кабміні не знають. 
Згідно з новим Ген планом, на ре-
алізацію тільки першочергових 
заходів щодо розвитку в най-
ближчі п’ять років потрібно за-
лучити 131 мрд грн, а до 2025го 
витратити близько 500 млрд. 

Автор:
Олександр Красногородський

Про непідйомність цієї суми 
може свідчити, зокрема, такий 
факт: чи не щороку бюджетний 
план столиці недовиконується: 
2009го дефіцит міської скарб-
ниці становив 7,7 млрд грн, 
2010го – близько 1,5 млрд грн. 
Зрештою, сума у 500 млрд вида-
ється фантастичною навіть з ура-
хуванням запланованих дохо-
дів. Зокрема, 2011 року міськрада 
розраховує отримати в бюджет 
Києва 16,3 млрд грн.

Розробники нового Генпла  ну 
запланували на території області 
житлове будівництво, перене-
сення на суміжні території всіх 
екологічно небезпечних підпри-
ємств столиці, а також будівни-
цтво в Обухівському районі пра-
вобережних споруд з очищення 
стічних вод і сміттєспалюваль-
ного заводу. Як повідомили 
Тижню джерела в Київській об-
лдержадміністрації, обласну вла
 ду в питанні використання «су-
міжних з Києвом територій» те-
пер просто ставлять перед 
фактом. «Такий розвиток подій 
прогнозували ще 2008 року, ко
 ли, давши добро на розробку Ген
 плану Києва, центральна влада 
припинила фінансувати роботу 
над Схемою планування Київ-
ської області, – пояснює співроз-
мовник. – Тепер керівництво ра-
йонів змушують погоджувати 
столичний Генплан, навіть не 
надаючи в повному обсязі його 
матеріалів. Уголос претензій до 
цього документа сьогодні ніхто, 
звичайно, не висловить, хоча в 

ПРО(Ж)ЕКТи

Деякі мегапроекти, які обіцяє реалі-
зувати київська влада до 2025 року, 
і скільки вони, за підрахунками 
Тижня, коштували б сьогодні:
27,5 млн м² житла – 134 млрд грн
32 нові станції метро – 22,4 млрд грн
Діловий квартал «Київ-Сіті» – 
16–80 млрд грн
Шість тунелів під Дніпром – 
15 млрд грн
Реконструкція каналізації та мереж 
водопостачання – 2,4 млрд грн
Метро на житловий масив Троє-
щина – 1,5 млрд грн
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цивілізованому світі ці питання 
вирішують інакше».

Щодо проблеми будівництва 
у самому Києві житла, громад-
ських центрів, об’єктів транспорт-
ної інфраструктури новий Генп-
лан незначно відрізняється від 
чинного на сьогодні документа. 
Профанацією виявилися всі за-
яви столичного керівництва про 

те, що в місті після затвердження 
нової містобудівної конституції 
різко збільшиться кількість зеле-
них зон, а історичну частину буде 
врятовано від забудови. Щодо зе-
лених зон розробники цього до-
кумента на замовлення керівни-
цтва КМДА просто маніпулюють 
цифрами, плануючи перевести в 
категорію парків і скверів терито-

рії лісів. А не допустити нового 
будівництва в ареалах пам’яток 
історичної та культурної спад-
щини можна лише розробивши й 
затвердивши детальні плани цих 
територій, а також чітко позна-
чивши в земельному кадастрі їхні 
межі. Що навряд чи буде зро-
блено, зокрема, з огляду на стислі 
терміни.
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НЕЗВАЖАюЧи 
НА НЕДОЛУГіСТь
За словами директора ДП «Ки-
ївгенплан» Володимира Чекма-
рьова (розробника поперед  ньо  го 
аналогічного документа для сто-
лиці), в Києві років 10 поспіль у 
середньому лише на 10–15% пла-
нових показників фінансували 
спорудження та реконструкцію 
інженерних мереж, мостів і до-
рожніх розв’язок. «До кризи в 
столиці випереджальними тем-
пами йшло ті  ль  ки будівництво 
торгових та офісних центрів, які, 
притягнувши до себе масу авто-
мобілів, зробили центр міста не-
пристосованим для нормаль-
ного руху транспорту, – пояснює 
Чекмарьов. – Новий документ 
сам по собі цієї проблеми не ви-
рішить. І вже тим більше не було 
жодної необхідності, окрім як 
для приховування земельних 
злочинів, витрачати значні бю-
джетні кошти, розробляючи но-
вий Генплан розвитку міста».

Якщо новий документ ба-
читься недолугим у сенсі міс 
тобудування, то аж ніяк не з по-
гляду тих, хто сьогодні роз  по 
ряджається землею. Те, що сто  
  личному керівництву 2008 року 
за допомогою нового Генплану 
було вкрай потрібно сховати зе-
мельні зловживання, підтвер-
джує також нова управлінська 
команда КМДА на чолі з Олек-
сандром Поповим. Але плани 
своїх попередників щодо легалі-
зації незаконних земельних рі-
шень минулих років нинішнє 
керівництво Києва, схоже, під-
хопило. Зараз Попов та його пер-
ший заступник Олександр Ма-
зурчак невпинно заявляють, що 
завдяки позовами до судів із 
боку КМДА близько 1,2 тис. га 
(ділянки, передані в приватні 
руки зі зміною цільового при-
значення) уже повернулися в ко-
мунальну власність. Але реєстру 
цих наділів наразі ніхто не ба-
чив, земельного кадастру міська 
адміністрація відкривати не по-
спішає, а до підсумків інвента-
ризації земельних ділянок, про 
які йдеться, громадськості не до-
пускають.

За інформацією Тижня, 
Голова рхітектура й Київзем за 
останні півроку справді відкли-
кали масу своїх погоджень, ви-
даних раніше бізнесменам на 
освоєння земельних ділянок. 
Але розробники нового Генп-
лану не передбачили (за рідкіс-

ним винятком) повернення цим 
ділянкам початкового цільо-
вого призначення (зелені, ре-
креаційні зони, зони історичної 
забудови тощо). Схоже на те, що 
нинішнім власникам та оренда-
рям наділів запропонують нео-
фіційно за них доплатити, або 
перепродадуть цю землю ін-
шим людям. Недарма навіть го-
ловний архітектор Києва Сергій 
Целовальник зазначив: новому 
Генплану не вистачає розділу 
«забудова, що дисонує». Мов-
ляв, зносити споруджене там, де 
не можна було будувати, ніхто, 
звичайно, не буде, але «нега-

тивне ставлення до цього явища 
було б висловити непогано».

За підрахунками віцепре 
зидента Національного еколо-
гічного центру України Олексія 
Василюка, новий Генплан благо-
словить знищення понад 480 га 
парків та скверів Києва і близько 
700 га лісів у межах міста. А за 
інформацією Володимира Чек-
марьова, у цьому документі мо-
жуть не відновити початкового 
цільового призначення більш 

ніж 1,2 тис. га земель, переданих 
раніше Київрадою в приватні 
руки. «Точна інформація щодо 
цих ділянок зараз незалежним 
експертам не доступна, – каже 
Чекмарьов. – Графічні матері-
али нового Генплану Києва, 
представлені у вигляді плакатів 
і схем, викладені для ознайом-
лення в інтернеті, сильно різ-
няться. По суті, потрібно чекати 
результатів його держекспер-
тизи. Але якщо згори йде за-
вдання в стислі терміни узго-
дити й затвердити Генплан, то і 
це, ймовірно, мало що дасть».

НА КОНУ ПОНАД 30 мЛРД
Відповідно до нормативної 
оцінки, результати якої було за-
тверджено 2007 року, 1 м² сто-
личної землі коштує 385,8 грн. 
Виходячи з того, що її ринкова 
вартість, на думку першого за-
ступника директора КП «Київ-
ський інститут земельних відно-
син» Леоніда Новаківського, в 
шістьсім разів вища за норма-
тивну, то 1,2 тис. га землі в Києві 
реально обходяться не менше як 
у 30 млрд грн. А якщо врахувати, 
що під егідою затвердження но-
вого Генплану Києву може віді-
йти 5 тис. га спірних територій, 
на які претендували сільські й 
районні ради області, то мова 
буде про істотніші суми.

Відповідно навряд чи зупи-
нить запущений процес і той 
факт, що новий Генплан столиці 
розроблено з явними порушен-
нями Закону «Про регулювання 
містобудівної діяльності». Адже 
положення останнього наказу-
ють створювати такий документ 
«на підставі оновленої картогра-
фічної основи в єдиній системі 
координат геопросторових да-
них УСК2000» з урахуванням 
даних земельного та містобудів-
ного кадастру. Актуальної топо
геодезичної зйомки до розроб
лення Генплану в Києві не про-
водили, а містобудівний кадастр 
столиці в КМДА робити тільки 
збираються. Також закон вима-
гає, щоб невід’ємною частиною 
документа був «план земельно
господарського устрою», що пе-
редбачає завершення інвентари-
зації земель на території міста та 
розділення їх на державні й ко-
мунальні. Але цього також у Ки-
єві досі не виконано. Тобто тепер 
треба міняти або Генплан, на 
розробку якого витратили міль-
йони, або закон. 

НОВий ГЕНПЛАН 
БЛАГОСЛОВиТь ЗНиЩЕННЯ 
ПОНАД 480 ГА ПАРКіВ
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ПОРУШУЮЧИ 
ГЕНПЛАН.
Зупинити 
хаотичну 
забудову 
столиці влада 
не може і, 
схоже, не хоче
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Спочатку був Донбас...

Автор:  
Кирило 
Галушко

Н
а території України одночасно відбува-
лися події наших національновизволь
них змагань та російської громадян-
ської війни. Тут було чимало цікавих 

утворень на кшталт Республіки Таврида, чи 
бунтівного Гуляйполя, чи інших «ситуативних 
утворень». Хтось забуде, а хтось згадає… Ко-
мусь цікава ЗУНР, комусь Шулявська Респу-
бліка, а комусь (не дивно) – що ж у цьому 
жанрі нам подарував Південний Схід. Треба ж 
пошукати прецеденти зі штучності України 
нинішніх розмірів. Або України як такої.
Аж тут відбулося доленосне! Уперше книжковий 
простір України отримав серійний вітчизняний 
продукт на згадану тему. Зізнаємося, що це є 
етапним моментом у розвитку вітчизняного 
книгодрукування. Як виявилося, книжка хар-
ківського видавництва «Фоліо» із серії «Знаме-
ниті українці» про житіє Дмитра Табачника (в 
авторстві Георгія Зубченка) була просто першою 
благою вістю з нового джерела поліграфічної 
благодаті. Надалі ми побачили однакове серійне 
оформлення цікавих для психоаналітиків кни-
жок Данила Яневського під спільною назвою 
«Проект «Україна». Там ішлося про так і не роз-
криту автором «таємницю Михайла Грушев-
ського» та не менш руйнівні для авторського ви-
кладу «крах» та «ілюзії» Симона Петлюри. 
Оформлення породило в 
мене самого руйнівну 
оману, що «Фоліо» просто 
розпочало видання антоло-
гії навколоісторичної ма-
ячні, але задум, як вияви-
лося, є набагато масштабні-
шим. Це СЕРІЯ!
Днями в Парламентській 
бібліотеці відбулася пре-
зентація книжки директора київської філії 
російського Інституту країн СНД Володи-
мира Корнілова «ДонецькоКриворізька 
Республіка: розстріляна мрія». Я тут, звісно, не 
беруся нашвидкуруч за щось критикувати ака-
демічні аспекти 600сторінкового дослідження, 
яке, як стверджує автор, базується на значному 
обсязі раніше невикористаних архівних доку-
ментів. Не хочу працювати у відомому жанрі «не 
читав, але засуджую». Нюанс в іншому: істо-
ричні монографії з одного періоду можуть ґрун-
туватися на потужній і дефакто однаковій дже-
рельній базі, але дуже суттєво різнитися інтер-
претацією, особливо в царині актуальної 

політики. І тут нове видання породжує надто 
багато варіантів застосування, що робить честь 
професійному чуттю автора. Книжка цікава 
буде і Москві, і Донецьку, і Харкову, і декому в 
Києві. Дуже толерантно та безсторонньо.
Не неочікуваною виявилася ситуація, коли пер-
шими, хто мав гідно оцінити твір, були палкий 
комуніст членкореспондент НАНУ Валерій 
Солдатенко та справжній патріарх КПУ Георгій 
Крючков. Півтори години очманілого виборсу-
вання з déjà vu партійних зборів залишили 
мене на роздоріжжі. Згадали, що бувтаки 
принцип національного самовизначення, але 
чомусь я впевнився, що на тлі доленосних двох 
із половиною місяців існування Донецько
Криворізької Республіки (ДКР) усякі там УНР, 
ЗУНР і Гетьманати Скоропадського, навіть 
УСРР є породженням моєї хворої уяви. Такі собі 
симулякри. І набагато триваліший час пану-
вання в тому самому регіоні махновщини не 
мусить чимось «перекрити» ДКР. Нестор не гід-
ний уваги як вияв волелюбного духу краю. 
Дрібнота. А ось Артем…
І пішов я з презентації із враженням: а чи не 
живемо ми знову в цій начебто померлій респу-
бліці? Не два місяці, а два роки? Тож із погляду 
актуальної політики книжка має стати приму-
совим бестселером та обо в’яз  ковою для чи-

тання школярами. З по-
гляду науки дізнаємося, 
коли дозволять «дотор-
кнутися» до цього тво-
ріння безпартійним нау-
ковцям. Але щодо «акаде-
мічної дискусії» (вона має 
відбутися в редакції «Из-
вестий»), то запрошення 
на неї дістали лише Вале-

рій Солдатенко та Петро Толочко. Дивно, 
адже вони ж між собою не дискутують. 
Один історик ХХ століття, інший – фахі-

вець із Давньої Русі, спільне – лише політична 
орієнтація. Але я все ж із нетерпінням чека-
тиму наступної книжки серії «Фоліо». Автор 
(зовсім неочікувано) – Валерій Солдатенко. 
Люблю його творчість: партійні збори у твер-
дій, рідкій та газоподібній формі. Мабуть, на-
ступна буде Петра Толочка? А дискутуватимуть 
з приводу неї Данило Яневський, Володимир 
Корнілов та Валерій Солдатенко? Як усе перед-
бачувано. Гарна серія, але дякую, що довго не 
протриває. Замало авторів. 

ХТОСь ШУКАЄ 
ПРЕЦЕДЕНТи  

Зі ШТУЧНОСТі УКРАїНи 
НиНіШНіХ РОЗміРіВ. 

АБО УКРАїНи ЯК ТАКОї
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Перша монографія про ДонецькоКриворізьку Республіку  
стала продовженням серії видавництва «Фоліо» про штучність 
«Проекту «Україна»





Р
адянська пропаганда зма-
льовувала переселенців 
привілейованою верствою – 
їм надавали грошову до

помогу, довгострокові позики, 
част  ково компенсували вартість 
житла. Проте, як показує досвід 
примусово переселених 1951 ро
 ку бойків, на півдні радянської 
України їм тривалий час дове-
лося поневірятися без кутка, че-
кати на розрахунки від дер-
жави і навіть бути обмеженими 
в правах порівняно з місцевими 
мешканцями. 

БЕЗ ПРАВА НА ПОВЕРНЕННЯ
В 1951 році між СРСР і Поль-
ською Республікою відбувся об-
мін територіями, який вважа-
ють найбільшим мирним обмі-
ном в історії останньої та одним 
із найбільших змін кордонів  
у літописі повоєнної Європи  
(480 км²). Польща отримувала 
нафтопромисли на заході то-
дішньої Дрогобицької області 
та можливість спорудити на 
Сяні Солинську ГЕС. Натомість 
Радянський Союз на заході Лю-
блінського воєводства мав зру 
чне залізничне сполучення та 
перспективний Ль вівськоВо

лин  ський кам’яно ву гільний ба-
сейн. До 26 жовтня з колишньої 
радянської території (історична 
земля західної Бойківщини) 
було відселено 32 066 осіб (7167 
сімей). 5810 колгоспних родин, 
у яких працездатними були  
14 648 людей, із 43 західно
бойківських сіл переселили в 
південні області. 

Розселюючи бойків з одного 
села по кількох населених пунк-
тах, влада мала намір поступово 
перетворити переселених із За-
хідної України, де чинився опір 
радянській системі та колективі-
зації, на звичайних колгоспни-
ків українського півдня, з яких 
поступово вивітриться самостій-
ницький дух та зітреться пам’ять 
про визвольні змагання. На За-
хідній Україні отримали право 
оселитися лише робітники і 
службовці та деякі сільські ке-
рівники, насамперед ті, що най-
переконливіше змальовували 
перспективи бойків на півдні. 

ВіРТУАЛьНЕ  
ЖиТЛО ТА ХАРЧі
Останній ешелон із переселен-
цями від’їхав із Нижніх Устрик 
16 жовтня. До початку зими 1951 

року житло отримала лише чет-
вертина приїжджих. Найкра-
щою ситуація була в колишніх 
німецьких колоніях, де бойки 
великою мірою самотужки взя-
лися облаштовувати зруйновані 
будівлі. В інших селах пересе-
ленці восени 1951го побачили 
не житло: у кращому разі – лише 
фундамент, у гіршому – кілок на 
полі зі своїм прізвищем, куди 
тільки мали завозити будмате-
ріали. Так турбота партії та 
уряду про переселенців вияви-
лася папероводекларативною. 

Автор: 
Наталя 
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Заручники системи

60 років тому 
відбулася 
остання масова 
депортація 
українців –  
на догоду 
економічним 
інтересам 
Москви
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ПІД СОНЦЕ 
ПІВДНЯ.

Переселенці 
з с. Скородне 

(праворуч)  
та з с. Рівня  

(внизу) на 
Мико  лаїв-

щині

Сотням родин довелося жи
 ти в тісноті та в непристосова-
них приміщеннях до літа 1953 
року. Поспіх у зведенні житла 
позначався на його якості. За-
мість черепиці дахи вкривали 
толем або навіть очеретом. Зве-
дені з невисохлих блоків стіни 
просідали... Помешкання зі зру-
бів старих хат із західних облас-
тей, які перевозили для пересе-
ленців, виявилися непридат-
ними для будівництва. Вологі 
будинки спричиняли хвороби 
дихальних шляхів. На додаток 
до цього бойків не забезпечили 
опалювальними матеріалами в 
потрібній кількості. Одно-
часно з передачею 
житла на переселен-
ців мали оформляти 
кредити на суму, ви-
трачену на його спору-
дження. Гроші, а це 
було близько 5 тис. руб., 
їм довелося виплачу-
вати 10 років. 

Нестача продовольства на 
посушливому півдні України в 
повоєнні роки була хронічною 
проблемою. Брак їжі особливо 
дошкуляв тим, хто приїхав на 
початку літа без урожаю. Нато-
мість тим, хто прибув восени, не 
дозволили брати картоплю. Ді-
яльність уповноважених із пере-
селення, органів МДБ і праців-
ників НКВС часто зводилася до 
заборони  бойкам брати із собою 
свій основний харч, що значно 
ускладнило їхній перший рік 
життя в південних областях, 

своєму походженні «з Польщі» 
перед малознайомими людьми. 

мАРАЗм ПРОПАГАНДи
Офіційно уряд видав потрібні 
документи, які мали на меті ви-
рішити проблеми переселених 
із житлом, забезпечити продо-
вольством і товарами першої 
необхідності, сплатити компен-
сацію за втрачені господарства. 
Проте насправді дієвої допо-
моги вчасно так і не надали, а 
із запланованих заходів найре-
тельніше виконувалася хіба що 
ідеологіч  нопропагандист 

ська робота: було прочитано 280 
лекцій про «дружбу народів», 
«марксизм – лєнінізм», «україн-
ський буржуазний націоналізм» 
та інші теми, які влада вважала 
актуальними. Як уродженці За-
хідної України, бойки постійно 
відчували до себе посилену 
увагу органів безпеки. Навіть 
коли діти переселенців через 
різні обставини переставали від-
відувати школу, їхніх батьків 
уже підозрювали в «антирадян-
ському саботажі». До речі, бой-
ків не було спрямовано у при-
кордонні райони, що теж свід-
чило про недовіру влади. Пере   
селенець на керівній посаді теж 
на початку 1950х був великою 
рідкістю. 

У перше десятиліття після 
виселення в середовищі бойків 
жила віра, що вони ще повер-
нуться на рідну землю, що по-
милку 1951го виправлять і 
Союз, і Польща. Це було причи-
ною того, що частина їх не праг-
нула особливо облаштовуватися 
на новому місці: наприклад, 
вони не поспішали будувати 
ґанки, копати криниці й пив-

фактично стало причиною хро-
нічного недоїдання. Безоплатна 
праця в колгоспі, де видавали 
лише один раз на рік незначну 
суму готівкою, а також 
зобов’язання сплатити за надані 
державою будинки перетворили 
переселенців у перші роки на 
жебраків, які своєю убогістю 
вирізнялися навіть на тлі зли-
денних рядових колгоспників. 
Праця на присадибних ділянках 
та розведення домашніх тварин 
стали для них єдиною альтерна-
тивою, щоб вижити.

У перші роки життя на новій 
землі своєю бідністю та незахи-
щеністю бойки вирізнялися на-
віть зпоміж злиденного колек-
тивізованого селянства півдня 
України. Статус людини з пере-
селенським квитком впливав 
на підсвідомість, заважаючи від   
чути себе рівноправним грома-
дянином. Щоб уникнути зайвих 
підозр із боку степовиків («якщо 
переселяли, отже, було за що...»), 
вони не уникали зізнаватися у 

Українців Західної 
Бойківщини 
заселили у 

25 
сіл Сталінської 
(Донецької), 

10 
сіл Миколаївської,

20
сіл Одеської та 

5 
сіл Херсонської 

областей  
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ниці, аргументуючи тим, 
що все одно скоро повер-
нуться до своїх домівок; 
також не одружувалися/
не виходили заміж за міс-
цевих, побоюючись, що 
«друга половина» може 
не захотіти їхати з півдня 
в гори. 

Будівництво каскаду 
Дніпровських ГЕС потре-
бувало залучення додатко-
вої робочої сили, яку скли-
кали з усієї України і навіть 
із сусідніх союзних респу-
блік. Але таку можливість 
не надали переселенцям, 
які мешкали поруч у над-
дніпровських селах. Вони 
отримали би зарплату живими 
грішми, що дало б змогу легше й 
швидше розрахуватися з колгос-
пами за зведене житло після 
примусового переміщення. Зре-
штою, народжені в Карпатах 
люди могли використати свій 
досвід у будівельних роботах 
різної складності. Проте бойків, 
як переселених до відсталих 
колгоспів, такої можливості по-
збавили. Облвиконкоми вже в 
січні 1952 року дали вказівки 
«звільнити всіх переселенців і 
направити їх до тих колгоспів, 
звідки вони прибули», а «в май-
бутньому на роботу без довідок 
сільрад не приймати». Своєю 
чергою, сільрадам було «заборо-
нено видавати довідки для при-
йому їх на іншу роботу». Також в 
архівах можна побачити спеці-
альні розпорядження, у яких 
очільники районів погрожують 
притягнути до відповідальності 
кожного керівника, якщо він на-
важиться взяти на роботу таку 
людину. 

Незвичний для горян клімат, 
відсутність церков і духовних 
осіб, неприйняття місцевими їх-
ніх релігійних настанов і тради-
ційної релігійної обрядовості, 
постійний брак води та дере-
вини – усе це сприяло тому, що 
більшість переселених бойків, 
які мали родичів чи знайомих у 
західних областях, почали мрі-
яти про дорогу на захід. Ще 16 
жовтня 1945 року Хрущов і Ко-
ротченко підписали постанову 
про заборону повернення пере-
селенців зі східних областей у 
західні. Виконували її і в 1950х. 
На залізничних станціях, по-
близу яких мешкали останні, 
чергували патрулі, котрі від-
стежували всі переміщення, а 

квитки на потяги, що їхали в за-
хідному напрямку, там не про-
давали взагалі. Тих, кого вия-
вили під час переміщення, при-
мусово повертали на попереднє 
місце проживання. Дехто з бой-
ків дістав можливість поверну-
тися на захід шляхом підкупу 
чиновників чи підробки доку-
ментів. Зрештою, такі випадки 
теж не залишалися без уваги 
влади. Цих людей знаходили, 
їм відмовляли у прописці на но-
вих місцях і повертали до кол-
госпів. 

ЗиСК ДЕРЖАВи 
Отже, економічні та політичні 
інтереси держави було постав-
лено над інтересами переселе-
них людей. Видавши поста-
нови, органи влади не доклали 
необхідних зусиль для вико-
нання своїх зобов’язань щодо 
їхнього матеріальнопобуто
вого облаштування. Поза сум-
нівом, ордени та медалі за це 
заслужили щонайперше самі 
бойки. Лише з відновленням 
незалежності України ко-
лишні керівники областей не 
приховуватимуть, що передо-
вими колгоспами були саме 

ті, де компактно мешкали ви-
хідці із західних областей, хоча 
до їх прибуття ці господарства 
пасли задніх. Себто зиск дер-
жави був очевидним не тільки 
від отримання терену зі зна-
чними покладами кам’яного ву-
гілля в районі Червонограда, а й 
від виселення бойків на причор-
номорські та приазовські степи, 
де працьовитий народ, попри 
свою нечисленність, зробив ва-
гомий внесок у відбудову та роз-
виток аграрної галузі на півдні 
України.

Та чи мали здобутки в ре-
зультаті переселення 1951 ро  ку 
самі люди? Втрата батьківщини 
і можливості плекати рідну 
традиційнопобутову культуру, 
збідніння, розірвані сім’ї, по-
ширення хронічних хвороб, 
пов’яза них із нелюдськими 
умовами транспортування на 
південь, зміною клімату, недої-
данням і проживанням у при-
стосованих приміщеннях, пе-
редчасна смерть сотень людей 
– такими були наслідки при-
мусового переселення для тих, 
хто з волі Москви і Варшави 
став його учасником. Остання 
кореляція кордону пройшла не 
лише по землі, а й по долях 32 
тис. бойків.  

міЖ іНШим
Виселені із Забужжя поляки твердять (їх було 14 тис. осіб 
проти 32 тис. бойків), що під час радянсько-польських пе-
реговорів СРСР наполягав на тому, щоб їхня країна дала 
притулок у Бескидах політичним біженцям із Греції після 
завершення громадянської війни. І хоча прямих доказів на 
підтвердження того, що саме під час перемовин про обмін 
ділянками державних територій Кремль чинив тиск на 
Польську Республіку в справі облаштування грецьких ко-
муністів, оприлюднено не було, влада останньої з 1952 
року розмістила по українських садибах греків у селах Ко-
ростенко, Лісковате і Стебник, де вони навіть переоблад-
нували церкви на театри. Натомість бойкам не надали 
шансу зайняти в 7,5 тис. помешкань на Забужжі після висе-
лення звідти поляків, і в перші роки після цього хати сто-
яли переважно порожні.

НА НОВІЙ «БОЙКІВЩИНІ».
Діти з с. Хміль у с. Миколаївка на Одещині
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Степові горяни
У Тельманівському районі Донецької області вже 60 років живуть 
західні українці, переселені з територій, які СРСР віддав Польщі 

Автор: 
 ігор Кручик

Фото автора

Що краще – гори чи 
степи? Дитяче запи-
тання. Однак тисячам 
людей, що з дідапра 

діда жили на Дрогобиччині, 
60 років тому комуністичний 
режим присудив степ Сталін-
ської області – без їхньої на те 
згоди й без жодних інших варі-
антів улаштування своєї долі. 
Вони їхали в теплушках і крізь 
щілини вдивлялись у нову бать-
ківщину, за уважували дивні ан-
тропогенні ландшафти й наз  ви 
промислових міст: Крама-
торськ, Машчормет, Горлівка… 
Нарешті станція Карань, Тель-
манівський район.  

ДОНБАСьКі «БАНДЕРіВЦі»
Бойки – етнічна група україн-
ців, які мешкають на північних 
і південних схилах Карпат. Але 
ми спілкуємося з ними на До-
неччині. Цих колись депортова-
них сюди горян та їхніх дітей 
давно вже вважають донбащу-
ками. Вони працюють на шах-
тах, в агрокомплексі, тутешній 
промисловості.

Дорога повз озеро веде на до-
вгу, витягнуту на 4 км, вулицю 
Жовтневу. Через хатудругу тут 
мешкають сім’ї переселенців із 
села Чорна Нижньоустріцького 
району на Дрогобиччині. Нині 
там уже Польща.

Першим на шляху постає 
обійстя Василя Павліва. На мо-
мент депортації йому виповни-
лося 19 років. Усе пам’ятає: «Вже 
парубкував. Приїжджають до 
нас у Карпати агітатори. Ка-
жуть, що на Донбасі дуже добре. 
Ну але люди не вірили й не хо-
тіли кидати своє. Та указ був та-
кий, що вислали всіх, навіть по-
ляків, хоч та територія перехо-
дила до Польщі. Ґвалтів, пла   
чів… А як не погодишся – на Си-

ЗГАДУЮТь 
ТІ СТЕЖКИ.

Анну Витязь 
вивезли 

з немовлям 
на руках, а її сусід 

Михайло Павлів 
був тоді 

підлітком
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Катерина 
Бірців і Анна 
Патарай 
(Ступак)

Єва і Михайло 
Куцманди

ФОТОГРАФІї 
1950-Х РОКІВ ІЗ 
КРАЄЗНАВЧОГО 
МУЗЕЮ В 
ТЕЛьМАНО  - 
ВОМУ

бір. Тут нам дали такі хати, як 
курені, самі каркаси. Підлоги 
не було. Не мащені, не поштука-
турені. То вже самі до морозів 
доробляли. А опалювали кізя-
ками».

Його дружина пані Марія, 
теж бойкиня, під час висилки 
була ще дівчинкою. 1951го 
пішла в Тельмановому до сьо-
мого класу. «Після школи одно-
класники перестрівали нас у 
балці. Йдемо – вже ждуть і лу-
пасять. Ні за що! «Ти бан-
дера», – кажуть, та й усе». Й досі 
не минула та прикрість. Марія 
Павлів змахує сльозу і заводить 
на наше прохання переселен-
ську пісню, як вони «їхали у 
Сталінську вночі». Тобто у Ста-
лінську область, так тоді нази-
валася Донецька.

Ганна Витязь, яка мешкає на 
іншому кутку цієї самої вулиці, 
під час депортації мала піврічну 
доню Катерину. «Нас довезли 
вагонамителятниками до Ка-
рані. Потім вантажівками – в 
Тельманове. А тут хати нема, 
хіба три стіни голі. Де дитині 
зварити, де її викупати? Пла-
кала… Корову ми привезли, але 
вона осліпла – якийсь клімат не 
такий… І туалету навіть не було, 
лише місцина на городі, обне-
сена сухими стеблами соняха. У 
Чорній як умовляли їхати, то 
казали, що тут буде краще. І 
що? Кожне літо – посуха. Кар-
топлі нема, капусти нема... Ну 
ми привчили місцевих бульбу 
вирощувати. Гній тваринний не 
викидати, а використовувати як 
добриво».

Її друга донька Марія ви-
росла вже в Тельмановому. Хо-
дила до школи. «Було два класи 
російські й один український. І 
нас теж бандерівцями нази-
вали – через батьків. Які вони 
бандерівці? Я не знаю, бо вже 
тут народилася».

мАЛО ЗНАНі ТРАГЕДії
«Називається Тельманове так 
тому, що до нас тут жили німці. 
Їх іще раніше кудись висе-
лили, – розказує нам Василь 
Павлів. – Хоча не всіх. Зі мною 
на тракторі працював один. Ма-
тір вислали, а його залишили. А 
ми приїхали у 1951му, то тут 
уже колгосп був сформований, 
тільки людей у ньому не виста-
чало».

Його однофамілецьодно  се 
лець Михайло Павлів теж добре 

пам’ятає ті події: «Мені 14 років 
було. У Чорній закрили нас у 
клубі, провели собраніє: хто не 
желає у Тельманове, той на Си-
бір. Нікуди діватися…»

Привезли бойків, як вияви-
лося, на землі, котрі щойно пе-
ред тим «зачистили» від пред-
ставників іншої нації. До Дру-
гої світової Тельманове на   
зивалося Остгейм, а сусіднє 
село Мічуріне – Грюнталь. Тут 
іще з часів імператриці Єкатє-
ріни ІІ компактно мешкали 
німці. Радянська влада спо-
чатку намагалася їх комунізу-
вати. Насаджували культ Тель-
мана – від тих часів і досі збе-
реглися деякі топоніми. Та 
потім комуністи вкотре зміксу-
вали коктейль із людських доль 
і відправили німців далі на 
схід, а натомість із Дрогобич-
чини пригнали товарними ва-
гонами, як худобу, горян.

Хоча бойки не забувають 
тих, хто мешкав у Тельмано-
вому раніше. «Я коли 1956 року 
в армії служив, то зустрів у Ка-
захстані німця, висланого з 
Остгейма. Він казав: наші старі 
вже повмирали, а молодим іще 
років по вісім заслання лиши-
лося», – розповідає Михайло 
Павлів.

У тутешньому етнографіч-
ному музеї поруч із типовими 
для таких закладів прядкою й 
колискою є й суто донбаський 
артефакт – ліхтарикконогонка. 
І характерні лише для Тельма-

нівського району речі: фанерна 
валіза бойкапереселенця й 
портретплакат Ернста Тель-
мана.

міЧУРіНСьКий ТРиКУТНиК
Рейсовий автобус зупиняється 
в селі Мічуріному. На вулиці 
Шевченка знаходимо садибу 
Миколи Кріля, якому на час де-
портації було три роки. «Батько 
й мама все життя казали: там, 
удома. Тут, на Донбасі, їм був не 
дім, – розповідає пан Микола. – 
Шкодували абсолютно за всім: 
за горами, за своїм господар-
ством, навіть за карпатським 
повітрям. Мріяли повернутися, 
бодай хоч подивитися на село 
Чорну, звідки їх вислали. Та не 
змогли».

На батьківщині тато Кріля 
працював майстром нафтови-
добувної дільниці. У Мічуріно
 му ж пішов завфермою. Обіця-
ного житла влада не надала. 
Квартирували спершу в місце-
вого грека, потім збудували 
власну хату.

Микола Кріль у цьому са-
мому селі закінчив середню 
школу, ладнався вступити до 
гірничого училища. Та пересе-
лених так просто звідси не ви-
пускали. «Я у 1963 році захотів 
поїхати навчатися до Донецька. 
Не міг отримати паспорта по-
первах! Зрештою, посприяв го-
лова сільради».

У родині завжди говорили 
українською, школа в Мічуріно
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 му теж була українськомовна. 
«Важко було переходити в учи-
лищі на російську. Бо я вчив 
трикутник, а там треба – трє
уґольнік».

Ще не раз довелося бойкам 
зачіпатись об гострі кути того 
інтернаціоналізму. Пан Микола 
все життя сумлінно пропрацю-
вав на шахті «Донбас». У нього 
троє дітей, вже є онуки. Усі вва-
жають себе бойками, не цура-
ються своїх звичаїв і мови.

У Тельманівський район по-
трапили 400 сімей із Чорної. Ін-
коли комуністи навіщось спеці-
ально розводили родини. «Ми 
жили в Мічуріному, а моя ба-
буся і двоюрідний брат – у Тель-
мановому», – каже Микола 
Кріль. Такі експерименти на 
людях не марилися жодному 
Мічуріну... 

НОСТАЛьГіЯ і ШЕНГЕН
Їх депортували в ім’я «вищих 
державних інтересів», хоча вже 
1948 року СРСР підписав між-
народну декларацію про права 
людини. Режим не зважав ані 
на громадян, ані на нації. Пере-
селенцям не залишили навіть 
можливості хоч інколи відвіду-
вати батьківщину: бо виїж-
джати за кордон у Польщу, на-
віть соціалістичну, мали змогу 
лише комуністи, та й то не всі.

Тож не всім донецьким бой-
кам і досі випало побачити обі-
товану землю своїх пращурів. 
«Був із нами висланий один по-
ляк, нині його вже випустили, 
подався назад на Польщу, – 

живе нині. Наша хата стоїть не-
жила. А поляки в ній тримають 
свиней». «Кожну стежку я в Чор-
ній пам’ятаю, – журиться й Ми-
хайло Павлів. – Тягне з’їздити. 
Але як?»

Микола Кріль – один із тих, 
кому таки вдалося побувати в селі 
батьків: «Я поїхав 2005 року. 
Уп’ятьох найняли ми у Львові 
маршрутку й гайнули до Польщі – 
там лише 150 км. Я побачив ко-
лишню нашу хату. Вціліли старі 
сходи, під які я падав, як розпові-
дав мені батько. Там нині полька 
живе. Каже мені: ви за своїм пла-
кали, а ми – за своїм».

«А ми теж з’їздили в 1990х 
роках, – хвалиться «донбаська 
бандерівка» Марія Бірців. – 
Природа там, у Чорній, набагато 
краща, як тут! І поляки машину 
чи трактор кидають будьде без 
нагляду – не бояться, що хтось 
щось украде».

Якщо й справді десь «Схід і 
Захід разом», то це тут, у Тельма-
нівському районі. Історичні рани 
гояться. Бойки змирилися з но-
вою вітчизною, хоч і не забувають 
про стару. Відзначили у клубі 
Тельманового 60ті роковини де-
портації: видрукували брошурою 
поіменний реєстр депортованих, 
вдягнули вишиванки (і старі пе-
реселенці, і юні їхні онуки), за-
грали сумних мелодій на тради-
ційних інструментах.  

ГІРНИК.
Микола Кріль усе 

життя пропрацював 
на шахті, 

не забувши мови 
й звичаїв Карпат

НОВІ 
ДОНЕЦьКІ.
Василь та 
Марія Павліви 
від часів 
депортації 
живуть у 
Тельмановому 
й досі не 
бачили рідних 
смерек

каже Василь Павлів так, наче й 
справді йдеться про довголітнє 
заслання. – А наші діти бували 
в горах тільки на Івано
Франківщині, а в Польщі – ні». 
Сам він навідатися до Карпат 
навіть не мріє – вік уже не той.

Його дружина пані Марія 
схвильовано додає: «А мій брат 
їздив у Чорну! Сестрин зять його 
возив з ІваноФранківська ма-
шиною. Я забула, коли це було – 
мабуть, іще до Шенгена. І брат 
розказував: там мало людей 
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За чверть до кінця

Автор:  
Олександр 

«Фоззі» 
Сидоренко

У
се почалося з sms, яке я отримав від колеги 
з іншого гурту. В ньому – лише одне недру-
коване слово. Вважатимемо, це було щось 
на кшталт «приїхали». Але зрозуміло, про 

що йдеться, – саме того дня Верховна Рада вдвічі 
скоротила квоту на українську музику у вітчизня-
ному ефірі (від 50% до 25%).
До речі, мій колега найчастіше співає російською, 
але його цей закон стосується так само, бо йдеться 
про національний музичний продукт будьякою 
мовою. Отже, якщо вирахувати реальне співвід-
ношення пісень українською і решти (із п’яти 
ефірних композицій наших виконавців буде одна 
українською), то загалом вийде одна на 20 
(25%:5=5%). Справді, приїхали.
Спочатку мене, м’яко кажучи, переповнювали 
емоції. Однак минуло кілька днів, і тепер можна 
спокійно подивитися на речі, аби не здаватися 
радикальним істериком, який дбає насамперед 
про гроші. Хоча чому ні, адже захист власного 
ринку – це передусім захист прибутків для тих, 
хто на ньому працює. Виходить, якщо цей зако-
нопроект і дбає про гроші, то не про наші. Перша 
теза, якої, в принципі, й вистачає для розуміння 
ситуації.
А тепер така історія: їдемо на концерт, ніч, усі 
сплять, водій слухає радіо. І от на одній із відо-
мих станцій звучить кілька українських пісень. 
Понад те, українською мовою. Поспіль! Відпра-
цьовують квоту, думаю, мож  на спати, як і біль-
шість людей у цей час. Але 
зранку – те саме. Щоб уя-
вити мій культурний шок, 
не треба знати FMплей 
лістів – зрозуміло й так, що 
ситуація унікальна. Може, 
ми на межі Кіровоградської 
та Миколаївської областей 
перетнули якусь прозору 
межу і, як у романі Стівена 
Кінґа, опинились у пара-
лельному світі?
Якщо трошки пофантазувати, то в цьому мо-
носвіті хотілося б затриматися. Судіть самі, в 
такому випадку українська музика була б успіш-
нішою, адже більше ефіру = більше грошей = 
більше охочих = більша конкуренція = більше 
цікавого продукту. От коли «ностальжисти» за-
водять канонічний плач за радянською піснею 
(кіно та футболом так само), яка іноді дійсно ба-
читься кращою за сучасну, вони чомусь забува-
ють про те, що на кожну гарну пісню тоді, як і 
тепер, припадало мінімум тисяча нецікавих. По-
рахувати просто: за часів СРСР утримували ве-

личезну когорту авторів, і суто математично – 
що більше фахівців працює, то більше шансів на 
успіх.
Але повернімося до нашого ідеального моно-
світу, що привидівся мені дорогою, якої жоден 
чемпіонат Європи з футболу не врятує. Мабуть, 
артистам там було б комфортно. Як у Німеччині, 
де своє лунає на 52%. Або як у Греції, де палає 
криза, під час якої в ефірі звучить 69% націо-
нального продукту.
Мабуть, найціннішим матеріалом у цій ідилії 
була б пісня нового українського артиста – радіо
станції шукали б її цілодобово, як у Франції, де на 
FM кожна п’ята французька пісня мусить бути від 
виконавця, котрий щойно розпочав кар’єру. Там-
тешні народні обранці, мабуть, усім кагалом пла-
нували почати співати, якщо зафіксували таку 
квоту.
Ну й досить на цьому, помріяли про паралельний 
український світ і баста, а то ще й привидиться 
захист музичного ринку, реальна боротьба з по-
рушенням авторських прав, популяризація влас-
ного продукту й тому подібна наукова фантас-
тика. Отожбо, – всім зрозуміло, що це не про нас, 
такої України нині в реальності бути не може.
Коли приймали стару норму, ми жартували, що 
тепер найбільший попит на музичному ринку 
буде на шансон у виконанні людей з українською 
пропискою, адже де ці популярні станції наберуть 
пісень на 50%, бо одного Гарика Кричевського їм 

не вистачить. Як з’ясувало
 ся, шансонні станції разом 
із тими, хто їм співчуває, 
дуже спокійно перенесли 
старі квоти: вітчизняним 
продуктом вони вважали 
шоу типу «на замовлення», 
де ведучий просто зачиту-
вав привітання між піснями 
відповідного стилю й мови. 
Тобто не працювали ті 

квоти. Аж ніяк. А вночі можна було й покру-
тити трошки свого. Для власного спокою.
Повертаючись до того несподіваного свята з 

українським проривом на чудовому радіо, за-
значу, що ситуація з’ясувалася швидко – одного 
дзвінка друзям вистачило, аби встановити іс-
тину, яка була на поверхні: того дня цю станцію 
моніторили на відповідність квоті. Ще старій. 
Сиділи люди в суворих структурах і слухали. А 
потенційні «потерпілі» про це якось дізналися 
(мабуть, із гороскопа) і спрацювали на виперед-
ження, подарувавши зненацька мрію про те, як 
усе могло бути. 

КВОТУ НА УКРАїНСьКУ 
мУЗиКУ 

У ВіТЧиЗНЯНОмУ ЕФіРі  
ЗАЗВиЧАй 

ВіДПРАЦьОВУюТь 
ВНОЧі
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Із повним переліком заходів та його можливими змінами Ви можете 
ознайомитися в Книгарні «Є» у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua 
Із повним переліком заходів та його можливими змінами Ви можете 
ознайомитися в Книгарні «Є» у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua

11–18 листопада
чекаємо Вас на таких заходах 
у Книгарнях «Є»   

◆ У Києві (вул. Лисенка, 3):
11 листопада, 18:00 – презентація роману Юрія Камаєва та 
Владислава Івченка «Стовп самодержавства, або 12 справ 
Івана Карповича Підіпригори».
14 листопада, 18:30 – презентація книжки Володимира 
В’ятровича «Історія з грифом секретно». Учасники: Володи-
мир В’ятрович, Руслан Забілий, Євген Сверстюк, Василь 
Овсієнко, Орест Сохар та Вадим Осадчий.
16 листопада, 18:00 – публічна лекція Вахтанга Кіпіані 
«Формування історичної пам’яті в режимі онлайн» у межах 
лекційного проекту Книгарні «Є» «Новітні тенденції: 
суспільство, політика, культура».
17 листопада, 18:00 – у межах проекту «Європейський 
досвід» зустріч із Ганне Северінсен. 
18 листопада, 18:00 – у межах проекту «Європейський 
досвід» зустріч із відомим австрійським істориком Андреа-
сом Каппелером.
19 листопада, 12:00 – дитячі читання з журналом «Малят-
ко». Майструємо саморобки!

◆ У Харкові (вул. Сумська, 3):
14 листопада, 18:30 – тренінг на тему «Плюси та мінуси 
у міжнародних програмах». Тренер-консультант Кароліна 
Лєйти.
15 листопада, 18:30 – творчий вечір поета і перекладача 
Віктора Бойка.
17 листопада, 19:00 – брифінг на тему «Inside the rich’s 
mind». Мова – англійська.

◆ У Вінниці (просп. 50-річчя Перемоги, 26):
12 листопада, 12:00 – майстер-клас Марини Наумчук із 
ткацтва для дітей .

17 листопада, 18:00 – презентація роману Братів Капрано-
вих «Щоденник моєї секретарки».

◆ У Тернополі (вул. Валова, 7–9):
16 листопада, 18:30 – презентація книжки Братів Капрано-
вих «Щоденник моєї секретарки». 
18 листопада, 18:00 – творча зустріч із письменницею Ірен 
Роздобудько та презентація книжки «Я знаю, що ти знаєш, 
що я знаю».

◆ В Івано-Франківську 
(вул. Незалежності, 31):
11 листопада, 19:00, 4-й поверх – джаз-клуб: показ концер-
ту джазової співачки Сари Воен.
14 листопада, 18:00, 5-й поверх – відкриття виставки 
Всеволода Бажалука «У пошуках Великої Риби».
16–18 листопада, 18:00, 4-й поверх – мандрівний 
фестиваль документального кіно про права людини 
Docudays.UA.

◆ У Львові (просп. Свободи, 7):
15 листопада, 18:00 – зустріч зі словенською письменницею 
Барбарою Корун.
16 листопада, 18:00 – презентація книжки Василя Базіва 
«Хрест».
18 листопада, 18:00 – презентація книжки Богдана Гудя 
«Українсько-польські конфлікти новітньої доби: 
етносоціальний аспект» (вид-во «Акта»).
19 листопада, 14:30 – спільно з радіо «Львівська хвиля»: 
забави для дітей 6-9 років із ведучим улюбленого радіо 
Юрком Добрим.



На Заході зростає попит на 
чикліт – улюблений жанр 
молодих емансипованих 
жительок мегаполісів. В 
Україні теж пишуть 
«літературу ціпочок», 
щоправда, дещо 
специфічну

П
ісля шаленого успіху філь-
мів «Щоденник Бріджит 
Джонс», «Секс і Місто», 
«Диявол носить Prada», 

знятих на основі однойменних 
бестселерів, стало очевидним: 
тра  диція «високого» жіночого 
письма продовжилась у жанрі 
«дівчачого чтива». Попит поро-
джує пропозицію: годі й пораху-
вати численних епігонів Софі 
Кінселли та Кендес Бушнелл. 
«Нова жінка» сучасності – це ді-
вчина з великого міста, яка прагне 
урівноважити кар’єру й особисте 
життя. У той час коли «ідеальні 
дружини» дивляться серіали і 
врядигоди перечитують «Анже-
ліку», незаміжня жителька мега-
полісу надає перевагу іронічному 
чикліту та дорогому глянцю.

В українських книгарнях 
чикліту все ще достатньо, але не 
на стендах новинок. Утім, дослі-
дивши попит і пропозицію тек-
стів масової культури, можна 
з’ясувати: то якою є жителька 
сучасного українського міста? 
Що її хвилює? Що вона читає? 
Як і про що пише, зрештою? 

КЛАУДіА, СіНДі, НАОмі 
УКРСУЧЛіТУ
З роману Світлани Пиркало «Зе-
лена Маргарита» (2000) розпо-
чався український чикліт. Ма-
рина Погрібна працює авторкою 
глянцевого журналу, але вигляд 
має і поводиться зовсім не як пер-
сонаж чи адресат глянцю. Харчу-
ватися вдома яєчнею і бути ресто-
ранним критиком; бути негла-
мурною і задавати стиль життя 
читачкам жіночих журналів – 
така вона, ця нова героїня іроніч-
ної прози. Вона активно працює 
над тим, щоб виграти стипендію і 

полишити Україну (sic! Не 
пошлюбивши інозем
 ця за допомогою від-
повідної агенції). Не 
обходиться, звісно 
ж, і без любовних 
пригод, проте цей 
аспект посідає у 
творі зовсім не цен-
тральне місце, на від-
міну від класичних 
дамських романів. «Зе-
лена Маргарита», дуже 
схожа на оповідь про страж-
дання Бріджит Джонс, так і за-
лишилася неперевершеною: на-
писати чогось гострішого поки 
що не вдалося навіть самій Світ-
лані Пиркало. Її наступний ро-
ман «Не думай про чер-
воне» (2004) хоч і ви-
кладений таким са   
мим легким стилем, 
проте менш іроніч-
ний, а подекуди й 
пронизливо лірич
 ний. Прикро, що 
автобіографічна 
відвертість не йде 
на користь творові 
загалом, особливо 
коли читач очікує са-
моіронії, єхидства та 
чергового знущання із 
соціальних стереотипів.

«Колекція пристрастей, або 
Пригоди молодої українки» 
(2001) – роман, написаний На-

талкою Сняданко від імені 
емансипованої галицької фі-

лологині. Відсутність єди-
ного або домінантного 
партнера, необтяженість 
потребою практичного 
втілення ідеїфікс про 
заміжжя – це все виріз-
няє сучасну молоду 
жінку, яка дістала на-

лежне патріархальне вихо-
вання, проте не травмована 

ним безнадійно. На відміну 
від Пиркало Сняданко зосеред-

жується на описі національних 

Автор: 
 Оксана Щур

ЧиКЛіТ (CHICK-LIT)
Жанр масової літератури, назва 

якого перекладається як «література 
ціпочок», «дівчаче чтиво» або ж «чтиво 

для дівуль». На відміну від дамських рома-
нів чикліту притаманна самоіронія, вико-

ристання споживацьких стереотипів глянце-
вих журналів, а любовна лінія тут не є цен-

тральною: для героїні важливе не лише 
особисте життя, а й кар’єр  ний успіх. Стилет-

ворчим фактором, отже, виступає фено-
мен «молодіжної свідомості», а саме 

спроба відбити в літературі соціо-
культурний досвід сучасної мо-

лодої жінки
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стереотипів (пристрасті по
українськи, поросійськи, по
німецьки то  що), не оминаючи 
нагоди зіронізувати з традицій-
них поглядів та конвенційної мо-
ралі. Порядна галицька панянка, 
якій «за двадцять п’ять», але ще 
не «за тридцять» (рубіжники 
для героїні чикліту), дуже добре 
знає не лише правила, а й спо-
соби використати вікторіанську 
подвійність стандартів на власну 
користь, що свідчить про автен-
тичність образу. На жаль (чи на 
щастя?), авторка обмежилася од-
ним іронічним текстом «для 
кльових чикс»: усі її подальші лі-

тературні вправи можна оці-
нювати порізному, але чи-
клітом вони точно не є. Втім, 
це не заважає критикам та ви-
давцям знов і знов позиціо-
нувати Наталку Сняданко як 
«неЗабужко», хоч би що вона 

написала.
Ірена Карпа – третя авторка, 

яка дебютувала в цей самий час, і 
чи не єдина, що продовжує пи-
сати книжку за книжкою, майже 
не змінюючи тематики, стилю, 
аудиторії. Ті, хто в юності читав 
колонки Сої Лось (публіцистичне 
псевдо Карпи. – Ред.) – новіт-
нього Ді Снайдера у спідниці, – 
нині з подивом застануть на пре-
зентаціях Ірени самих себе пубер-
татного періоду. Штамп «наїв» на 
лобі, прищі на щоках, захват від 
лайки як інструменту поруйну-
вання шкільних норм – визна-
чальні риси тих читачів, які ро-
блять кожну книжку авторки 
бестселером: від «50 хвилин 
трави» і «Фройд би плакав» до 
«Піци «Гімалаї». Стає у пригоді й 
те, що Карпа – єдина українська 
письменниця, яка є постійним 
персонажем світської хроніки. 
Вона лідерка музичного гурту, 
працювала віджеєм MTV, знялась 

у кількох фотосесіях для чолові-
чих журналів, вийшла заміж за 
іноземного бізнесмена, народила 
двох дітей. Здається, критики 
ще ніколи не були такими од-
ностайними в обпльовуванні 
автора. А він, отой автор, на-
стільки послідовним у кредо 
«А я ще й пишу». Це ще один 
приклад загравання зі стерео-
типами – у даному разі пись-

менниця дражниться ще й із екс-
пертами літератури: вони ла-
ються, нагороджують її анти   
преміями, а вона – дедалі успіш-
ніша. До уваги зацікавлених: 
«Піца «Гімалаї» не така фрагмен-
тарна, як попередні тексти, й ціл-
ком придатна до читання.

ПРЕТ-А-ПОРТЕ
А потім, за законами жанру й лі-
тературного процесу, посипа-
лося. Молоді письменниці кину-
лися публікувати одкровення, 
що з таким самим успіхом могли 
б існувати у форматі онлайнового 
щоденника. У кращому разі ці 
автобіографічні монологи поді-
бні до сповіді випадковому зна-
йомому в купе. Буквально опи-
сати власний досвід включно з 
незалікованими підлітковими 
комплексами, незабутими кохан-
цями і прагненням до стандартів 
«дольче віта» вдається дебютант-
кам ліпше, ніж створити іроніч-
ний за стилістикою і продуманий 
за формою роман.

«36 пісень про жит  тя» Кате-
рини Хінкулової видавці позиці-
онували як типовий чикліт. Утім, 
якщо читач зіставить цю про  зу із 
загальними уяв  леннями про 
жанр, то виявиться, що від 
нього тут – ли  ше рожева 
обкладинка. Роман про 
емігрантів, про вихо-
вання чу  жої ди-
тини, про власне 
сирітство, про не-
щасні любові й 
епізодичні при-
страсті – це 
книж  ка, автор
 ка якої могла б 
стати героїнею 
чикліту, бо часто 
саме такі дівчата 
виписують власні 
травми й комп-
лекси у формі пові-
стей – і роблять це 
достатньо небуквально, 
щоб упевнено на  голоси
 ти: ні, ви що, жоднісінького 
автобіографізму і взагалі це не 

ВиТОКи 
ЧиКЛіТУ

В основу цього жанру масової літера-
тури лягло високе жіноче письмо, зо-

крема вікторіанський роман. Джейн Остін та 
Шарлотта Бронте – авторки, які виробили іро-
нічний стиль і поетику відповідного прозового 
викладу. їхні героїні – це дівчата із критичним 
мисленням, не схожі на персонажів солодкавих 

сентиментальних романів. В українській літе-
ратурі про самостійних жінок почали писати 

Марко Вовчок («Живая душа») та Олена 
Пчілка («Товаришки»). Зоня Річинська із ві-

домого роману – родинної саги Ірини 
Вільде – теж утілення емансипатки, яка 

оселяється на гарсоньєрці й знаходить 
роботу замість спрямувати всі зу-

силля на пошук чоловіка

сублімація. Самоіронія тут геть 
відсутня, а жінка, спробу осмис-
лення досвіду якої тут зроблено, 
аж ніяк не тягне на самодостатню 
дівулю.

Стереотипи глянцю обіграно 
в автобіографічному романі Іри 
Цілик «Післявчора» про реклам-
ницю Кіру Буцім. Тут добре про-
писано деталі: стильний одяг, 
інтер’єр, впізнавані київські ву-
лички й кафешки. Театральний 
виш, виснажлива креативно
комерційна робота, поїздка до 
Парижа, одружений коханець, 
екзистенційна криза – у кожному 
епізоді помітний почерк поетки, 
якій вдається через деталь пере-
дати душевний стан. Але для 
прози цього замало: чогось біль-
шого їй сказати не поталанило. 
Надмірна ж симпатія авторки до 
власної героїні надає оповіді над-
мірної сентиментальності.

Юлія Бурковська досі веде 
блог, де описує довколишній 
світ, історії власні та своїх знайо-
мих таким соковитим живим 
суржиком, до якого хочеться 
припадати й пити з не меншим 
задоволенням, ніж із джерела 
літературної мови. Проте мова 
роману «Траляля» значно при
 чесаніша, і текст від цього багато 
втрачає. Та й сам твір – це моно-
лог героїні сповідального й рад
 ше терапевтичного характеру. 
Ми багато дізнаємося про шоу
бізнес, про українську культуру, 
про чоловіків і про те, чим жи-
вуть дівчата, яким пощастило 
ввірватися до столичного життя 

РіЗНОВиДи ЧиКЛіТУ
Попит породжує пропозицію, тож на 

Заході такі твори пишуть й публікують дедалі 
більше. Відтак у рамках «дівчачого чтива» вини-

кають піджанри відповідно до зацікавлень різних 
груп читачів. А деколи рефлексії постфемінізму навіть 

зближуються з дамським романом. Часто це спричинено ще 
й тим, що авторки старшають і набувають досвіду родинного 

життя й материнства.
Hen-lit. У сучасну добу жінки віку 40+ теж цікавляться роботою, 

шопінгом і коханцями. Щоправда, в них є ще й інші проблеми – з 
урахуванням таких особливостей і пишуться книжки цього піджанру.
Bigger-girl lit. Героїня цього різновиду чикліту має фігуру, далеку від 
модельних стандартів. Але це не заважає їй жити. Ну хіба трохи, як 

Бріджит Джонс.
Mom-lit. Історії про молодих мам: як вони входять у нову роль, по-
трапляють до комічних ситуацій і переживають зміни власної фі-

зіології та самоусвідомлення. Часто такі книжки починають 
писати колишні авторки класичного чикліту, набувши відпо-

відного життєвого досвіду.
Lad-lit. Література про хлопців, написана для жінок. 

Якби героїня чикліту була чоловіком, про неї 
оповідали б саме так: проблеми, комп-

лекси, побачення, шлях до успіху.
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й отримати хай невеликий, але 
виграш у тамтешній лотереї 
успіху. Але хочеться патетично 
вигукнути: «Ну чому, Юлю? Ти 
ж могла розказати про Діму Ла-
зуткіна набагато яскравіше!»

ми ВиРОСЛи. ЩО ДАЛі?
Якщо на Заході авторки чикліту 
живуть на гонорари і це одна з 
причин, що стимулює їх писати 
нові й нові продовження пригод 
«кльових чикс», то українські 
письменниці творять, здається, 
всього лиш, доки є натхнення 
або поки не розкажуть про всі 
пережиті враження. Далі або 
творчий ступор, або перехід до 
чогось нового.

Колонки і блоги Світлани 
Пиркало досі читають і перечи-
тують спраглі за її новими 
книжками прихильники. Ви-
давці тим користуються: «Кухня 
егоїста» та «Авторська ко-
лонка» – це саме добірки коло-
нок, які раніше було друковано 
в періодиці.

Наталка Сняданко написала 
«Гербарій коханців» – компози-
ційно і стилістично продума-
ний роман, яким довела, що є 
цілком зрілою авторкою. Що-
правда, досвід чикліту не так 
просто відкинути: подейкують, 

окремі персонажі мають прото-
типів серед публічних людей; а 
ще письменниця продовжує до-
тепно іронізувати над стереоти-
пами галицького соціуму.

Юлія Бурковська та Ірена 
Карпа активно описують у своїх 
блогах «мамський» досвід, а 
от  же, є шанс незабаром поба-
чити на полицях книгарень 
momlit – продовження історії 
про амбітну й успішну молоду 
жінку, яка вже має досвід мате-
ринства.

Нового чикліту поки що не 
з’являється, тоді як, наприклад, 
дамська проза розвивається до-
сить непогано: нові романи ви-
дають Люко Дашвар, Ірен Роз-
добудько, Галина Вдовиченко. 
Водночас успішні дівчата вели-
ких міст через економічну 
кризу змушені віддавати всю 
творчу енергію офісній роботі, 
працюють над дисертаціями й 
пишуть здебільшого прес
релізи та сценарії реалітішоу й 
рекламних роликів. Та всетаки 
літературний процес триває, і 
видавці оголошують нові імена: 
Олена Печорна – нова Люко 
Дашвар, авторка роману «Гріш-
ниця» про гіпернещасну жінку; 
Вікторія Гранецька – в містич-
ній «Мантріомані» оповідає 

мОЖНА ПОЧиТАТи

про блондинку, яка приїжджає 
до великого міста і стражадає, 
що їй доводиться бути стервоз-
ною; Вікторія Горбунова – її 
службовий роман «Над  ра 
банку» про те, як гроші змага-
ються з почуттями. Ціну жіно-
чого успіху знову вимірюють 
іншими категоріями. Читач 
хоче любові та душевності, а ще 
справжнього хепіенду, такого, 
щоб принц, білий кінь і марш 
Мендельсона – натомість отри-
мує сльозливі історії на кшталт 
тих, що переказують в елек-

тричках, але й таким задоволе-
ний. Постфемінізм дав можли-
вість домогосподаркам бути 
щасливими на власних кухнях, 
і патріархальне суспільство 
туттаки скористалося з цієї по-
ступки. У літературі це позна-
чилося наступом дамського 
чтива, і в такий спосіб перемога 
іронічних дівуль над «степ-
фордськими дружинами» вия-
вилася примарною. 

В УКРАїНСьКиХ КНиГАРНЯХ 
ЧиКЛіТУ ВСЕ ЩЕ ДОСТАТНьО, 
АЛЕ НЕ НА СТЕНДАХ 
НОВиНОК

мюріел 
Спарк. «Дівчата 

скромного достатку».  
Незаміжні юнки з добропоряд-

них родин живуть у лондонському 
пансіонаті. Усі вони передбачають, 
що незабаром вийдуть заміж і їхнє 

життя налагодиться паралельно з від-
будовою економіки. А поки доводиться 
виживати: давати приватні уроки, за-

кохувати в себе офіцерів і користу-
ватися їхніми продуктовими та-
лонами, відвідувати вечірки в 

позиченій сукні від 
Ск’япареллі…

Трумен Капоте.  
«Сніданок у Тіффані».  

Роман про дружбу 
письменника-почат  ківця та ді-
вчини, яка прагне красивого 

життя, а для того, щоб повернути 
душевний спокій, ходить гуляти 
крамницею Тіффані. Не чикліт і 
не глянець, але це книжка, без 
якої склад  но уявити і глянець, 

і чикліт. Класика історій із 
життя мегаполіса

Кендес 
Бушнелл. 

«Секс і місто».  
Книжка нарисів про само-

тніх та успішних мешканців 
Нью-Йорка. Варто почитати 

всім прихильникам одно-
йменного серіалу та жанру 

чикліт, щоб знати, з 
чого починалося

Лорен 
Вайсберґер.  

«Диявол носить 
Prada».  

Дві подруги-філологині при-
їжджають до великого міста. 
Одна вступає до аспірантури, 

друга влаштовується на ро-
боту в модний глянцевий 
журнал. Складно обом. 

Який шлях легший і 
кращий?

Софі 
Кінселла.  

«Нотатки шопоголіка».  
Журналістка економічного 

видання Бекі Блумвуд – шопо-
голік. Вона не може оминути ві-

трини з красивою сукнею, шикар-
ними туфлями чи не спокуситися 
знижкою на феєричний шалик. 

Гроші давно закінчилися; борги на-
копичуються. Вихід? Ні, не по-
грабування банку і не шлюб із 

мільйонером, а нова ви-
сокооплачувана 

робота!
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Infected Mushroom

Клуб Stereo Plaza
(Київ, вул. Кіквідзе, 17)
Один із найпопулярніших елек-
тронних проектів світу вдруге 
їде до України. Ізраїльський гурт 
грає психоделічний транс з еле-
ментами року та хардкору. Його 
історія почалася 1997 року зі 
знайомства засновників колек-
тиву Аміта Дудевані та Ереза Ай-
зена. Відтоді Infected Mushroom 
випустили сім альбомів і не 
раз опинялися на вершинах 
світових чартів. У записі їхньої 

останньої платівки 
«Legend of the Black 
Shawarma» (2009) 
взяли участь соліст 
Korn Джонатан Дейвіс 
та американський 
рок-виконавець Пер-
рі Фаррел. 

Сестри Тельнюк

Готельний комплекс Zaleski
(Луцьк, вул. Кривий Вал, 39)
Сестри Тельнюк представляють 
нову програму, більшість пісень 
якої прозвучать чи не вперше. 
Спектр їхньої творчості досить 
широкий: від лаконічного дуету 
до щедрого оркестрового зву-
чання. Та цього разу Галя і Леся 
обіцяють здивувати навіть своїх 
давніх шанувальників. Відомо, 
що в основі нової програми 
лежать вірші Оксани Забужко.  
З нею сестри Тельнюк співпрацю-
ють із минулого року. 
На музику вже по-
кладено поезії «Жінка 
з цитринами», «А 
музика щемна», «Я 
згоряю від ніжності», 
«Автопортрет без 
ревнощів». 

Анонси

«Анонім» Роланда 
Еммеріха: бути чи не бути 
Шекспіру таким, яким ми 
його уявляли?

відчувається натяжка ситуацій, а око ріжуть чис-
тенькі костюми бідноти й білі зуби аристократів, 
то з часом ти починаєш «жити» в кадрі, при-
ймаєш правила гри і пливеш за течією фільму. 
Еммеріху вдається захопити глядача і шляхом 
розкривання цікавої інтриги, і невгамовним тем-
пом подій, хутко й туго сплетених із деталей та 
алюзій шекспірівських творів у вузол конспіроло-
гічного детективу, цілком подібного до того ж 
таки «Коду да Вінчі». Проте за грою на сцені йде 
гра за лаштунками, і цьому є підказка, коли граф 
Едвард де Вер (за сценарієм, справжній автор 

Н
асправді це абсолютно несуттєво. Несут-
тєво навіть те, чи був узагалі Шекспір. Го-
ловною є наявність життєствердних коме-
дій, глибоких трагедій та прозорих сонетів. 

Але ж інтрига, поки вона не доведена Верховним 
судом США, є ідеальним для Голлівуда способом, 
перетасовуючи факти, погратися в загадки і від-
гадки, заробити на цьому й сформувати нову чи 
поліпшену стару думку. Якби точно було задоку-
ментовано і нотаріально засвідчено існування  
Ісуса Христа, книжка Дена Брауна «Код да Вінчі» 
не розійшлася б мільйонними тиражами, її екра-
нізація не зібрала б у світі $760 млн, а католицька 
церква не зазнала б такої наруги. Це саме стосу-
ється й Шекспіра. «Анонім» можна вважати лише 
грою, бо загадок навколо англійського генія 
справді повно. Режисер Роланд Еммеріх у реклам-
ному ролику навів 10 фактів, які заперечують іс-
нування такого Шекспіра, якого ми знаємо. У 
стрічці, користуючись сценарієм Джона Орлоффа, 
написаного ще 2003 року, він вправно розкидав 
ці факти, вклавши їх у великедетективнотри 
леровенібиісторичне панно. І якщо спочатку 

11 листопада, 19:00 12 листопада, 22:0011 листопада, 18:00
Презентація книжки

Книгарня «Є»
(Київ, вул. Лисенка, 3)
Гумористичний детектив «Стовп 
самодержавства, або 12 справ 
Івана Карповича Підіпригори» 
написав дует авторів: Владислав 
Івченко (Суми) та Юрій Камаєв 
(Кременець), що зустрічалися 
лише раз, а потім працювали над 

книжкою в мережі. Події 
провокаційно-сатиричного 
роману розгортаються в 
Києві початку ХХ століття. 
Головний герой – агент цар-
ської охранки Іван Підіпри-
гора – бурлескний типаж, 
виписаний рельєфно і з 
тонкою іронією. Не менш 
яскраві й інші персонажі 
книжки, у яких уважний 
читач легко впізнає відомі 
обличчя. 

Драма 
політики

«Анонім».
У кінотеатрах 
України
з 17 листопада

КіНО
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18–19 листопада, 19:00
Radio and Juliet

Національна опера України
(Київ, вул. Володимирська, 50)
Дві легендарні історії кохання бу  - 
дуть розказані в межах однієї ба -
летної вистави у виконанні зірок 
Національної опери України, Ма -
ріїнського театру та Національного 
театру Словенії. Вечір розпочне 
«Кармен-сюїта» на музику Жоржа 
Бізе та Родіона Щедріна у постанов  - 
ці Альберто Алонсо, а продовжить 
прем’єра балету Едварда Клюга 
«Radio and Juliet» на музику сучас-   
ного британського рок-гурту Radio -

head. Шість танцівни-
ків і одна балерина, 
світлові ефекти та 
відеоінсталяції замість 
декорацій – на адресу 
незвичайного дійства 
пролунало вже чима-
ло захоплених відгуків. 

17–20 листопада12–13 листопада, 19:00

шекспірівських творів) каже: «Мистецтво – це по-
літика». Ніби непомітно вкотре вставляється 
шпилька католикам, яких їде до Ірландії приду-
шувати англійський граф. І не лише їм, а й зага-
лом християнству, апологет якого у фільмі Вільям 
Сесіл виведений хит рим і підступним інтрига-
ном, а його віра – тупим консерватизмом… Вправ-
ний, красивий і недурний «Анонім» – черговий 
голлівудський витвір, випущений на поле полі-
тики під виглядом грайливої драми.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Сучасне чеське кіно

Кінотеатр «Жовтень»
(Київ, вул. Костянтинівська, 26)
До програми фестивалю увійшли 
п’ять найкращих чеських стрічок 
останніх років. Мультфільм «Кукі 
повертається» – зворушлива казка 
про пригоди ведмежатка Кукі, 
улюбленої іграшки шестирічно-
го хлопчика, хворого на астму. 
Комедія «Відчайдушні» розповідає 
про компанію злегка розчарованих 
життям друзів, що вирішують втіли-
ти дитячу мрію. Події драми «Про-
тектор» відбуваються в часи окупа-
ції Чехословаччини, де 
відомий радіоведучий 
Еміль намагається 
врятувати від нацистів 
свою дружину-єврейку 
Гану. Також у програмі 
«Пута» і «Троянда 
Кавасакі».

«Protection»

Центр Сучасного мистецтва 
«Дах»
(Київ, вул. Велика 
Василькiвська, 136)
Вистава за п’єсою молодого 
німецького драматурга Ані Гіллінг 
створена в межах проекту ЛСД 
(Лабораторія Сучасної Драматур-
гії) за підтримки Ґете-Інституту. 
«Protection» – це триптих про 
кохання, яке не змогли втримати. 
Перша історія про смертельно 

хвору Люсі – музиканта,  
який грає в метро, та за-
коханого в неї бездомного 
Хорса. Друга – про юнаківна 
ім’я Марко і Марк. Третя – 
 про нещасну дівчину-
туркеню Назіфе, яка пере-
жила жорстоку наругу. Три 
зустрічі на вулицях Берліна, 
три можливих пари. 

Тоні Блер. «Шлях»
Книжка британського політика не є традицій-
ними мемуарами – експрем’єр вдається до ми-
нулого, щоб порушити досі актуальні питання й 
запропонувати своє бачення майбутнього. Тоні 
Блер веде мову про виклики, які дали йому де-
сятиліття влади та наступні роки; книжка про-
низана, зокрема, і темою взаємин з очільниками 
інших країн. Автор аналізує геополітичні про-
блеми сучасності й висловлює власне розуміння 
новітніх тенденцій, вважаючи, що вони можуть 
подарувати чимало шансів державам Заходу. 

Філіп Солерс. «Війнасмаку»
Філіп Солерс – відомий французький романіст, 
засновник часопису Tel Quel, що згуртував такі 
постаті, як Юлія Кристева, Ролан Барт, Жак Де-
рида та ін. Збірка його есеїв присвячена славет-
ним іменам французької літератури, філософії, 
мистецтва різних епох: від Монтеня до Сартра, 
від Паскаля до Батая. За допомогою лаконічно-
го стилю, несподіваних означень, провокаційних 
тверджень автор творить жваву та неконвенційну 
історію французької культури.

«18 поетів із Гетеборга»
Гетеборг – друге за величиною місто у Швеції, 
культурний «антагоніст» столиці, у якому Ема-
нуїл Сведенборґ вбачав схожість із Раєм. У Гете-
борзі, якщо вірити його поетам, до всього звикли 
ставитися серйозно, тільки не до самої серйознос-
ті. Антологія віршів 18 літераторів у майстерному 
перекладі Лева Грицюка дає уявлення про сучас-
ну поезію цього міста. Звичний світ поети роз-
бивають на скалки для того, щоб ці скалки – сло-
ва – зустрілися, наче вперше, і склалися в цілком 
оригінальну мозаїку.
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Художник Павло Маков пояснює і розшифровує художні образи, 
символи, актуальні явища та поняття

Записала 
Тетяна Терен

Фото: 
Андрій 

Ломакін

У
пізнати його стиль не-
складно – в такій манері 
в Україні більше ніхто не 
працює (та й у світі хіба 

що одиниці). Маков не просто 
робить офорти, він створює від-
битки часу, настільки точні, що 
в них проступають спочатку на-
півзабуті орнаменти, маршрути, 
плани, схеми, а придивишся 
ближче – й окремі деталі та 
символи. Врешті, його роботи 
стають частиною книжок, ди-
зайну та ексклюзивних автор-
ських ігор. Одна з них – словник 
символів і смислів, укладений 
за допомогою Тижня. 

Графіка. Це дуже вузько-
вживаний і до певної міри заста-
рілий термін. Він існує на тере-

нах Німеччини та колишніх ра-
дянських республік. А у світі на 
позначення того, чим я займа-
юся, використовують інший: 
мистецтво на папері (це і друк, і 
акварель, і олійний живопис). 
Тобто головним у вирізненні на-
пряму творчості стає папір. 
Якщо на Заході скажете, що ви 
графік, усі подумають, ніби ви 
працюєте з комп’ютером, – так у 
них називають комп’ю  терних 
дизайнерів.

Епатаж. Мені це не цікаво. 
Реалії нашого життя епатують 
куди більше, ніж епатаж у мис-
тецтві. Він існує зазвичай там, 
де немає нічого іншого. Хоча не 
слід забувати, що це один з ін-
струментів сучасного арту.

Класика. На мій погляд, її 
немає. Гіпертрофована класика 
в образотворчому мистецтві – 
Леонардо да Вінчі. Але коли я 
бачу його роботи (мені щастило 
в житті опинятися з ними майже 
наодинці), він здається мені су-
часником. Між нами немає п’яти 
століть! Мені нещодавно потала-
нило подивитися в капелі Скро-
веньї (Падуя, Італія) фрески 
Джотто. Це класика чи сучас-
ність? Я сказав би інакше: це те, 
що до сьогодні на тебе серйозно 
впливає. Так само на мене діє 
американський філософ, теоре-
тик культури Ганс Ульріх Ґумб-
рехт. Я з ним знайомий, він над-
звичайно мені близький. Ніхто 
до нього не пояснював мені та-
ких важливих речей словами. То 
він класик чи сучасник? Інший 
приклад: хто в Україні може 
бути сучаснішим за Гоголя? 
Тому «класика» – це дуже не-
конкретне поняття. Мистецтво 
буває цікавим чи нецікавим, але 
точно не сучасним і класичним. 
Не забуваймо й про час, який 
щоразу сам визначає, що є нині 
актуально, а що ні.

Влада. З нею в мене дуже 
прості стосунки. Я розумію, що 

мистецтво, навіть із виразним 
політичним підтекстом, ніколи 
влади не змінювало. Тому все 
моє життя побудоване так, щоб 
якомога менше залежати від 
неї. Я відмовляюся від керівних 
посад, державних звань і наго-
род. Я не заслужений, бо ніколи 
не служив.

Культура. Це вміння співіс-
нувати. Література, музика, жи-
вопис, театр – лише маленькі ін-
струменти, що допомагають нам 
зрозуміти, як жити далі, як зна-
йти свій шлях разом.

Оригінал. У випадку з моєю 
творчістю наявність оригіналу й 
відсутність копій по  в’язані з осо-
бливостями виробничого про-
цесу. Всі попередні століття, 
доки існував офорт, були дошка 
й певний наклад віддрукованих 
із неї копій. Я ж працюю і з до-
шкою, і з фотографією, і з живо-
писом. Жодної з моїх робіт по-
вторити неможливо. Навіть мені 
це не під силу. Я знаю, що у 
ХІХ столітті Ілля Рєпін створив 
кілька копій картини «Запо-
рожці пишуть листа турецькому 
султану», бо на неї був попит. 
Але для мене це гірка сторінка 
історії мистецтва: замість того, 
аби зробити щось нове, Рєпін був 
змушений заробляти гроші. Я 
з’їхав би з глузду, якби довелося 
самого себе копіювати.

Утопія. Відтоді, як я вперше 
вжив це слово у своїй творчості 
на позначення неіснуючої кра-
їни, воно абсолютно не втра-
тило своєї актуальності. Колись 
я думав, що утопічними, неви-
значеними є держави колиш-
нього Радянсь  кого Союзу. Нині 
я бачу: це стосується і Європи, 
Америки. Про це в книжці Ґумб-
рехта «У 1926му: Життя на ві-
стрі часу» – про минуле, яке ні-
чого нас не вчить.

Харківська арт-школа. 
За мистецьким Харковом для 

Уміння співіснувати на папері

БіОГРАФіЧНА НОТА

Павло маков
Народився 1958 року в Ленінграді. Живе і працює в Хар-
кові. Член Королівського товариства живописців та гра-
фіків Великої Британії, член-кореспондент Академії 
мистецтв України. Роботи Павла Макова є в Музеї Вікто-
рії і Альберта (Лондон), Метрополітен-музеї (Нью-
Йорк), Національній художній галереї (Київ), Центрі су-
часного мистецтва (Осака), Державній Трєтьяковській 
галереї (Москва), Музеї сучасного мистецтва (Ібіца) та 
інших зібраннях. Роботи Павла Макова було виставлено 
на аукціоні Sotheby's (2009).
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«Східний хрест» (із циклу «Сади»), 
2009–2010 «Донроза» (із циклу «Сади»), 

2008–2010

БіБЛіОГРАФіЯ

«Донроза» 
(2011)

«Авторські 
книжки та що-

денники» 
(2007)

«Utopia. Хро-
ніки 1992–

1995» (2006)
«Книга Днів» 

(2000)
«Анатомія Мі-
шені та всі, всі, 

всі...» (1999)
«Наш пейзаж» 

(1998)
«The Best of 

Printmaking» 
(1997)

Уміння співіснувати на папері
мене стоять Борис Косарев, Ва-
силь Єрмілов, Віталій Куликов. 
Останнього називаю своїм учи-
телем, але не в сенсі існування 
якоїсь специфічної місцевої 
школи. Косареву просто не дали 
змоги створити її в радянський 
час. Єрмілов жив у Харкові, але 
вплинути на культурне життя 
міста не міг, бо за тих часів це 
був оплот соцреалізму. Не 
важко помітити, що всі названі 
художники абсолютно різні, до-
робок одного не спровокував 
творчості іншого. Коли й є десь 
харківська школа, то в царині 
фотографії. Є покоління Бориса 
Михайлова, і є інше – Сергія 
Браткова та ще багатьох дуже 
талановитих фотомитців.

Художник. Це людина, яка 
фахово малює. І все. Ніякого 
високого змісту. Це банальна, 
побутова професія, одна з най-
давніших – люди малювали ще 
до того, як навчилися говорити. 
Ти просто маєш добре викону-
вати свою роботу, а далі з усім 
розбереться історія. 

Проект «Українська абетка», 
2010–2011

№ 46 (211) 11 – 17.11.2011|УКРаЇнСЬКИЙ ТИЖДЕнЬ|59

мистЕЦтво|наВігаТоР



© 2011 the 
economist 

newspaper 
limited. all 

rights reserved

Б
іологи досягли неабияких 
успіхів в осмисленні про-
цесу старіння, одначе їм 
так і не вдалося винайти 

спосіб його сповільнення. Вони 
показали особливі види певних 
генів, які продовжують життя, 
але тим, у кого їх немає, користі 
від цього мало. Утім, у статті про 
дослідження Даррена Бейкера з 
Клініки Майо (Міннесота), опу-
блікованій у міжнародному на-
уковому тижневику Nature, 
йдеться про незвичайні резуль-
тати, що вказують на те, як 
можна «оптимізувати» процес 
старіння. Доктор Бейкер демон-
струє, принаймні на мишах, що 
клітини тіла, які старіють, нега-
тивно впливають на здорові клі-
тини навколо себе. Якщо вибір-
ково знищувати такі старіючі 
клітини, їхній руйнівний вплив 
на сусідні неуражені зникне.

Ця епопея почалася з одного 
спостереження кількарічної 
давності. Вчені помітили, що 
старіючі клітини часто проду-
кують молекулу під назвою 
P16INK4A. У більшості клітин 
тіла є верхня межа числа поді-
лів. P16INK4A – це елемент 
контрольного механізму, який 
гальмує процес поділу клітин, 
коли вони досягають цієї межі.

Прийнято вважати, що межа 
Гейфліка (названа на честь Лео-
нарда Гейфліка – біолога, який 
її відкрив) запобігає розвиткові 
раку. Вона створює бар’єр, який 
стримує нескінченне аномальне 
розмноження клітинних ліній, 

здатних перетворитися згодом 
на пухлину. Кожен вид має свою 
межу (в людей, наприклад, 
близько 60 поділів), і вона від-
повідає тривалості життя відпо-
відної істоти. Відтак що старі-
ший організм, то більше в нього 
накопичується клітин, котрі до-
сягли межі Гейфліка. Тож ба-
гато біологів вважають, що саме 
від цього залежить, якою буде 
максимальна тривалість життя. 
Експеримент доктора Бейкера 
дає підстави стверджувати, що 
припущення правильне.

Шляхом генетичного втру-
чання доктор Бейкер створив 
групу мишей з уже незвичними 
властивостями. У них спостері-
гався синдром пришвидшеного 
старіння, на який страждають і 
деякі люди. Науковець дещо змі-
нив ДНК цих гризунів: убив клі-
тини, що продукували P16INK4A, 
вжив  люючи в їхню ДНК другий 
ген поруч із тим, що відповідав за 
вироблення P16INK4A. Через 
близькість розташування генів у 
них відбувалася ідентична транс-
формація. Активізуючись тоді, 
коли й генвиробник P16INK4A, 
вживлений ген продукував бі-
лок, який сам по собі був не шкід-
ливим, але ставав убивчим під 
час введення в організм певного 
препарату. Потрапляючи до ор-
ганізму миші, він знищував клі-
тини, що досягли межі Гейфліка, 
але не зачіпав інших. Так доктор 
Бейкер ростив своїх мишей, вво-
див їм препарат і спостерігав.

Результати вражають. У ми-
шей, яким давали препарат 
кож  ні три дні від народження, 
спостерігалася значно менша 

вікова утрата ваги, ніж у тих, 
які його не отримували. Вони 
губили менше жирової тка-
нини. Їхні м’язи не атрофува-
лись і залишалися міцними, як 
показували тести на тренаже-
рах. До того ж у них не розвива-
лася катаракта ока. Та всетаки 
вони переживали вікові про-
блеми в тканинах, що не проду-
кують P16INK4A в процесі ста-
ріння. Зокрема, серце та кров’яні 
судини в них зношувались, як і 
у звичайних мишей (точніше, 
звичайних мишей із синдромом 
пришвидшеного старіння). 
Саме тому їхня тривалість 
життя не збільшилася, бо пере-
важно вони гинули від серцевої 
недостатності.

Як виявив доктор Бейкер, 
препарат усетаки приносив 
певну користь, коли його вво-
дили особині у старшому віці. 
Він не міг вилікувати вже наяв-
ного потьмяніння кришталика, 
спричиненого катарактою, але 
частково повертав процес 
утрати ваги й жирової тканини. 
Тож ці миші були здоровішими 
за тих, яким його не дістава-
лося.

Аналіз тканин, узятих у ми-
шей, загиблих під час експери-
менту, засвідчив, що речовина 
давала очікуваний ефект. З’яв 
ляючись, клітини, що продуку-
вали P16INK4A, відмирали й ви-
водилися. Відтак, результати 
дослідження доктора Бейкера 
підтверджують неперевірену 
доти гіпотезу про те, що клітини 
на межі Гейфліка не лише при-
пиняють нормально функціону-
вати самі, а й негативно вплива-
ють на своїх здорових сусідів (гі-
потетично через хімічні еле  мен   
ти, які вони виділяють).

Якщо не зважати на біохі-
мічні подробиці, найбільш ін-
тригуючим результатом дослі-
дження доктора Бейкера став 
новий підхід до думки про спо-
вільнення процесу старіння, 
який передбачає союз з приро-
дою, а не боротьбу з нею.

Якщо вдасться знайти інші 
способи очищення організму 
від клітин, що активно проду-
кують P16INK4A, можна споді-
ватися на досягнення бажаного 
результату. Тоді втрата й осла-
блення тканин, якими супрово-
джується процес старіння, були 
б у минулому, а відтак старість 
зробилася б справжньою вті-
хою. 

Вічна молодість?

Як уповільнити старіння
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місто гріхів
На світло неонових 
вогнів ЛасВегаса 
щороку прилітає 
понад 37 млн 
туристів. Бажання 
клієнта тут – 
найвища цінність

наВігаТоР|поДорожі
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К
ожне місто має свій ха-
рактерний запах або 
звук – аромат свіжоспече-
ного хліба, тупіт тисячі 

ніг, які поспішають на роботу, 
або ж роздратований шум ма-
шин, застряглих у заторі. У Лас
Вегаса – це нескінченне гудіння 
ігрових автоматів, запах доларо-
вих купюр та дзвін монет. Тут 
підраховують кожен цент і кож-
ного відвідувача. Цифри в цьому 
місті вирішують усе.

Ось, наприклад: середньо-
статистичному гостеві Вегаса 
майже 50 років, він залишається 
там на тричотири ночі, а на 
азартні ігри в середньому витра-
чає $470. Це місто дорослих. 
Їхати сюди, не досягнувши пов
ноліття (а в США це аж 21 рік), 
безглуздо – без документа, що 
посвідчує особу, не пустять на 
вечірку і не наллють безкоштов-
ного коктейлю, а намагатися зі-
рвати джекпот – не менш нере-
альна мрія. Навіть якщо підлі-
ток і прокрадеться до ігрового 
автомата, виграних грошей йому 
все одно не видадуть. Може, 
тому серед гостей міста лише 7% 
неповнолітніх. Іноземців поміж 
них теж мало – лише 18%. Лас
Вегас – місто, створене амери-
канцями для американців.

ВіВА ЛАС-ВЕГАС!
Стереотип щодо Вегаса – дороге 
місце для відпочинку. Із цим 
твердженням можна поспереча-
тись. Ніде в США ви не побачите 
стільки дешевих розкішних го-

телів, кафе, яскравих шоу й без-
коштовної випивки, як тут. Се-
редньостатистичний номер 
коштує в місті $95 (у Києві це мі-
німальна ціна ночівлі у пристой-
ному готелі). Завдяки промо
акціям та знижкам у ЛасВегасі 
можна зупинитись у чотиризір-
ковому закладі й за $60. При 
цьому «зірковість» тут буде 
справжньою.

Крім того, важко знайти 
місто, більш зациклене на кон-
куренції. Високим рівнем обслу-
говування, смачною їжею та без-
коштовними басейном тут ні-
кого не здивуєш. Тому кожне 
казиноготель на радість своїм 
відвідувачам має власну «фіш
 ку». Якщо враховувати, що у Ве-
гасі понад 80 гральних домів, 
стане зрозуміло: побачити на 
один раз усі «родзинки» майже 
годі. Найкращі заклади розта-
шовані на центральній вулиці, 
яку звуть просто Стріп. Майже 
всі головні готелі з’єднані кри-
тими мостами й підземними пе-
реходами – тут можна тижнями 
не показуватися на світ божий і 
не відчувати спеки (влітку тем-
пература в Неваді підіймається 
до 50° за Цельсієм).

Почати насолоджуватись Ве-
гасом можна з його перлини – 
музичного фонтана казино 
Bellagio. Щовечора тут відбува-
ється феєричне шоу – вистава з 
потоків води, кольорового світла 
і звуку. Найчастіше грає кла-
сика, але «танцює» фонтан і під 
популярні мелодії пісень Ма-
донни або Френка Сінатри. 
Стрункі ряди рівних цівок зді-
ймаються до висоти 76 м, а 

Спеціально  
для відвідувачів 
США та Канади  

роумінг-оператор 
TravelSiM розробив 
окрему сім-картку 

GSM-1900.  
Для цих країн  
передбачено  
спеціальний  

тариф:  
вхідний дзвінок – 

$0/хв;  

вихідний – 

$0,45/хв

Автор:  
Олена мукосій

НАйВиЩі 
БУДіВЛі  

ЛАС-ВЕГАСА
Stratosphere Tower 

350 м

Fontainebleau 
Resort Las Vegas  

224 м

The Palazzo 

196 м

 
Encore 

192 м

Trump International 
Hotel & Tower – 

Tower One

190 м

ВОДА СПІВАЄ.  
Фонтан казино Bellagio 

став прикладом для 
наслідування у світі

ТЕРИТОРІЯ 
АЗАРТУ. Тисячі 
«одноруких 
бандитів» 
чигають на 
свої жертви у 
фойє гральних 
домів
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У лютому 
2012 року в Лас-
Вегасі має від-
критися Націо-
нальний музей 
організованої 
злочинності та 
правоохорон-

них органів. Те-
мою експозицій 

стане історія 
стосунків між 
світом кримі-
налу і право-

охоронцями в 
контексті Лас-
Вегаса та США 

загалом

4,5 тис. світлодіодів додають різ-
нобарвного сяйва до шоу води та 
звуку. Bellagio – найрозкішніше 
казиноготель ЛасВегаса. Воно 
відоме не тільки своїм водо-
граєм, а й величезною колекцією 
оригінальних полотен світових 
митців. У тамтешній галереї 
можна, приміром, побачити ори-
гінали картин Моне, Шагала. 
Витвором мистецтва є і саме 
фойє готелю – скляна інсталя-
ція із квітів та метеликів, які не-
мовби присіли на стелю. А для 
малечі тут є чарівний куточок із 
мініатюрним садом та невелич-
ким паротягом, що проїжджає 
крізь нього.

Наступна «фішка» Вегаса – 
знамените казино в давньорим-
ському стилі Caesars Palace. Білі 
колони, копії відомих статуй, 
концертна зала у вигляді амфі-
театру, численні фонтани – псев-
доантичність тут усюди. Улю-
бленою скульптурою американ-
ців є постать Юпітера, який 

щогодини починає рухатись і го-
ворити щось на кшталт «Вітаю в 
палаці Цезаря!». А європейцям, 
навпаки, таке бачиться верши-
ною несмаку й вульгарності. Ба-
гато хто каже, що це «найжах-
ливіше видовище», на яке дове-
лося натрапити в місті.

Якщо мова про слабкі нерви, 
то варто згадати казино MGM 
Grand. У холі цієї гігантської 
будівлі в клітках походжають 
живі леви. Після кількох па
м’ятних знімків із найпо пу
лярнішими тваринами міста 
можна вирушити у New York.  
Це казино зімітувало все, що 
тільки можна, – статую Сво-
боди, хмарочоси Манхеттена й 
навіть Бруклінський міст. Аби 
додати всій цій конструкції 
життя, архітектори звели на-
вколо готелю швидкісні амери-
канські гірки. Пролітаючи за-
крученою трасою, можна навіть 
одним оком зазирнути у вікна 
чужого номера.

Цей атракціон тут узагалі 
дуже популярний. У готелі 
Stratosphere гірки розташовані 
найвище у світі – 329 м над зем-
лею! Заряд адреналіну забезпе-
чують бездонна прірва під но-
гами й величний вигляд Лас
Вегаса з висоти пташиного 
польоту. Якщо ж цього недостат-
ньо, то за $100 будьхто може 
спробувати 250 м вільного па-
діння з мотузкою за плечима. А 
коли й цього мало, то в Лас
Вегасі для екстремалів є ще одна 
розвага – дайвінг у басейні з ве-
личезними акулами в готелі 
Mandalay Bay.

міСТО РОмАНТиКи  
й ПОСПіШНиХ РіШЕНь
Ще на початку ХХ століття Лас
Вегас став популярним місцем 
для поспішних і легковажних 
одружень, що їх у пуританських 
Штатах трактували як амо-
ральні. Відтоді весілля у Вегасі – 
одна з американських легенд. 
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Для цього тут створено всі зруч-
ності: лояльне й просте законо-
давство, безліч капличок, ресто-
ранів і недорогі готельні номери, 
де зупиняються гості. Щороку в 
місті реєструють майже 100 тис. 
шлюбів.

Ще одна з популярних тра-
дицій – проведення окремо для 
нареченого й нареченої холос-
тяцьких вечірок перед весіллям. 
Для таких розваг у Вегасі забез-
печено всі умови: дівчата йдуть 
насолоджуватися СПАсалонами 
й розкішними басейнами, а чо-
ловіки – стрипбарами й нескін-
ченними нічними вечірками у 
клубах. Особливо полюбляє 
тему «побратись у Вегасі» аме-
риканський кінематограф, який 
зняв про це не один фільм чи 
епізод серіалу.

Місто справді сприяє ро-
мантичному настрою. Тут 
можна зайти у казино Venice й 
поплавати на справжній гон-
долі штучними каналами го-
телю (до речі, вартість такої 
екскурсії буде куди нижча за 
реальну венеційську). Після 
псевдоАдріатики є нагода від-
відати казино Paris, на вер-
шечку якого красується Ейфе-
лева вежа в половину своєї 
справжньої висоти. Тут ви про-
йдетеся вуличками міста з ма-
льованим небом, відчуєте аро-
мат щойно спечених круасанів, 
послухаєте французький шан-

сон за тисячі кілометрів від ре-
ального Парижа.

ХЛіБА й ВиДОВиЩ!
У Вегасі ніхто ніколи не зали-
шиться голодний, адже там ве-
лике розмаїття буфетів, кафе й 
ресторанів екстракласу. Куди 
піде турист, залежить лише від 
товщини його гаманця. Кулі-
нарний тур варто розпочати з 
буфетів – саме вони є візит-
ними картками готелів. Аме-
риканський їх варіант не має 
нічого схожого з нашим, пост
радянським, – це радше швед-
ський стіл, де, заплативши на 
вході фіксовану ціну, їсти 
можна стільки, скільки витри-
має шлунок.

Увечері, коли місто запалює 
мільйони лампочок та неонових 
вивісок, настає час видовищ. Та-
кою кількістю високоякісних 
постановок не похвалиться на-
віть Бродвей. І не обов’язково 
бути багатієм, аби відвідати де-
які з них. Одним із найкращих 
шоу визнано «Шоумаскарад у 
небі» від казино Rio, яке ство-
рює атмосферу справжнього 
бразильського карнавалу. Лати-
ноамериканська музика, танці, 
яскраві маски й незвичайні кос-
тюми – важко не піддатися 
цьому святковому настрою. До 
параду може приєднатися будь
хто – для цього досить купити 
квиток за $13 і переодягнутися 

не пізніше ніж за 30 хв. до по-
чатку дійства.

До популярних безкоштов-
них шоу належать «Сирени» в 
казино Treasure Island. Цю ма-
льовничу битву між м’язистими 
піратами й красуняминапів
птахами побачили вже понад 
10 млн осіб. Сміливе фехту-
вання, акробатика й феєрична 
піротехніка не залишать байду-
жим нікого. Енергію вогню 
можна відчути перед казино 
Mirage: виверження штучного 
вулкана забудеш нескоро. Полу
м’я скаче на 60 м, а в самому кра-
тері вулкана містяться 120 
вогняних куль, які дають змогу 
не лише роздивитися заграву, а 
й відчути її тепло.

Не слід забувати й про му-
зику – вона тут усюди. Три зірки 
музичної сцени знайшли своє 
втілення й на лаштунках Лас
Вегаса в шоу «Віва Елвіс!», «Ко-
хання Бітлз» та «Станцюй зі 
мною, Френку Сінатро». Проте 
єдиною піснею, що цілком відо-
бражає характер цього дивовиж-
ного міста, є «Віва ЛасВегас!». 
Як співає Преслі, «…навіть якби 
в добі було сорок годин, я не спав 
би тут і хвилини. О, цей блек-
джек, і покер, і колесо рулетки – 
удача усміхається й відверта-
ється від нас щосекунди. Все, що 
тобі треба, – це сильне серце й 
міцні нерви. Хай живе Лас
Вегас!» 

ЩО ПОБАЧиТи НЕПОДАЛіК ЛАС-ВЕГАСА
Гребля Гувера – бетонна гребля за-
ввишки 221 м з гідроелектростанцією, 
споруджена в нижній течії річки Коло-
радо. Розташована на кордоні штатів Арі-
зона й Невада, за 48 км на південний схід 
від Лас-Вегаса; утворює водосховище 
Мід, де є популярна зона відпочинку.
Каньйон Ред-Рок – 910-метрові скельні 
утвори за 24 км на захід від Лас-Вегаса. 
Щороку цей заповідник відвідує 1 млн ту-
ристів.
На увагу заслуговують також Великий 
каньйон та Долина Смерті (найнижча 
точка Північної Америки), але вони ле-
жать у сусідніх із Невадою штатах – Арі-
зоні та Каліфорнії, за 216 і 480 км від Лас-
Вегаса, тож їм незайве присвятити окре-
мий тур.
ЛАС-ВЕГАС і мАСОВА КУЛьТУРА
«Гріховна» естетика міста доволі часто 
фігурує в популярних фільмах, а ще його 
часто згадують у назвах стрічок («Страх і 
ненависть у Лас-Вегасі», «Похмілля у Ве-
гасі», «Залишаючи Лас-Вегас», «Це ста-
лося у Вегасі» тощо). Образ Лас-Вегаса та-
кож залюбки використовують розроб-
ники комп’ютерних ігор, приміром, 
Fallout: New Vegas змальовує постапока-
ліптичне місто. 
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ОАЗА 
ХМАРОЧОСІВ. 
Забудовники 

зводять у Лас-
Вегасі дедалі 
вищі об’єкти

МІСТО ДУБЛІКАТІВ. 
Тутешні копії, на 
перший погляд, 

дуже подібні 
до оригіналів, 

особливо площа 
Святого Марка в 

готелі Venice
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Богдан  
Буткевич

Жанна 
Безп’ятчук

Дмитро  
Губенко

Роман  
Кабачій

ТРОЄЩиНА?
Якщо цілу країну можна порів-
няти з якимнебудь легендар-
ної слави житловим масивом, 
пиши – пропало. Щось зовсім 
негаразд у цій країні. Бо що 
таке житловий масив? Це там, 
де безліч хаотично накида 
них багатоповерхових будинків 
один упритул до другого, супер
маркети на кожній зупинці, не-
має науки й театрів, а про еле-
гатність, такт й інші цінності 
інтелектуалів варто й поготів 
забути. Це принаймні укра
їнськоросійськолатиноаме   ри
канська версія спального райо
 ну аля «вавилонське стовпот-
воріння». Є країни, котрих не 
назвеш  житловим масивом. А  
є такі, де подібна метонімія 
влучно схоплює і передає дух 
часу, архітектури, культури, іс-
торії. Троєщино моя, Троє-
щино. Чи все ж таки ні? При-
наймні в мабутньому – ні. 

НОВі ОБЛиЧЧЯ
Коли ти молодий, хочеться 
спілкуватися з усім світом. 
Кожна нова людина захоплює, 
здається, в ній є щось таке, що 
ти неодмінно маєш дізнатись. 
У знайомствах, у мерехтінні 
облич довкола тебе проходять 
дні. Список контактів у теле-
фоні вимірюється сотнями 
прізвищ, імен та прізвиськ. 
Але що старший стаєш, то вуж-
чим робиться коло спілку-
вання. Бо з більшістю цих ні-
бито незамінних знайомих, 
виявляється, насправді взагалі 
немає про що говорити. Ось 
абсолютно чужими стали й де-
які вчорашні найкращі друзі. 
Так і має бути – повноцінна 
людина з віком формує свій 
власний мікрокосм із родини 
та однодумців. Надлишок но-
вих облич – зайвий стрес
фактор у нашому мінливому 
світі.  

НЕ ДЛЯ ЛюДЕй
В історії зі скасуванням Укрза-
лізницею деяких потягів мене 
найбільше здивував ентузіазм, 
із яким її керівництво запрошує 
на ці маршрути конкурентів – 
авіа й автоперевізників. Я розу-
мію, що пасажирські переве-
зення в Україні загалом збит-
кові, але ж окремі зі скасованих 
потягів були досить популярні й 
за умови підняття цін на квитки 
цілком могли б вийти на рента-
бельність. Чи можна уявити, 
щоб, наприклад, Deutsche Bahn 
так охоче відмовлявся від по-
тенційно вигідних напрямків на 
користь Lufthansa? Складається 
враження, що залізничний мо-
нополіст узагалі не хоче мати 
справи з пасажирами. От ву-
гілля – інша річ! Що ж, робота з 
людьми ніколи не була сильною 
стороною вітчизняних підпри-
ємств – ані державних, ані при-
ватних. 

Олена  
Чекан

7 мЛРД
Позитивний аспект у кризі є: 
людство на очах дорослішає. 
Починає розуміти, що від соціа 
льної активності кожного за-
лежить УСЕ, окрім хіба при-
родних катаклізмів. Що не
обхідно позбутися не тільки 
політичної залежності від во-
лодарів енергоносіїв, а й самої 
в них надпотреби. Розвинені 
країни давно споживають на-
багато більше енергоносіїв, 
ніж це потрібно для нормаль-
ного, не розбещеного життя. 
Усвідомлення, що можна жити, 
відмовившись від зайвого, 
приходить сáме в цих держа-
вах. Побудувати суспільство 
споживання для 7 млрд вкрай 
складно. Зараз кожні 3–4 с. че-
рез нестачу їжі в світі помирає 
одна людина. 

БУВАЄ Ж ТАКЕ!
Люди, на яких ми звикли нарі-
кати (маю на увазі водіїв марш-
руток), – плоть і кров від навко-
лишнього суспільства. Хтось із 
них слухає шансон, а хтось рок
музику, як і ми всі. Останнім 
часом довелося проїхатись аж... 
із двома маршрутниками, які 
здивували позитивно. Перший 
на приміському напрямку ро-
сійською притакував до про-
хань пасажирів: «Помню, спа-
сібо»; «Присажуйтєсь»; «Добрє, 
конєшно»... Другий україн-
ською в Києві оголошував голо-
сно кожну зупинку, а на кінце-
вій, КПІ, побажав усім «гарного 
завершення робочого дня». Те, 
що мало б бути повсюдним яви-
щем, сприймається в таких ви-
падках як «бонус за гарну пове-
дінку»... 

НЕ ВіДмОВЛЯйТЕСЯ!
Мамця з молодшим сином (два 
місяці) – в лікарні. Батько зі 
старшим (два роки) – на госпо-
дарстві. Помучившись із малю-
ком перший день, зробив реві-
зію дитячих речей, пересорту-
вав, організував догляд, аби 
собі було зручно. І справа за-
йшлася: на третій день хлоп-
чик уже не вередував і задово-
лений тато встигав і з ним гу-
ляти, й телевізор дивитися. Аж 
за тиждень із лікарні поверну-
лася дружина. І от після трьох 
годин «спільного виховування» 
старшого сина вигнала чолові
 ка за комп’ютер. Аби не розуму-
вав. Так що майте на увазі, 
хлопці: коли дружини погро-
жують залишити вас сам на 
сам із дитиною – не відмовляй-
теся.  

Дмитро  
Вовнянко

наш ТИЖДЕнЬ| 






	ОБКЛАДИНКА
	ЗМІСТ
	НА ЧАСІ
	Фото тижня
	Списані за непотрібністю
	У совєтскіх собствєнная гордость
	Система V.I.P.
	Poor eating habits
	Європейський вальцер єті

	ВПРИТУЛ
	КудийдеУПЦ
	Дерев’яні розрахунки
	Постачальники хабарів
	Відродження Осяйної Порти
	Федеральний суддя США Богдан Футей
	Великий переділ столиці

	МИ
	Заручники системи
	Степові горяни

	НАВІГАТОР
	За чверть до кінця
	Чтиво для дівуль
	Відгуки/анонси
	Уміння співіснувати
	Вічна молодість?
	Місто гріхів

	НАШ ТИЖДЕНЬ



