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В
ідзначення свята незалежності Польщі, 
яке проходило 11 листопада у Варшаві, 
перетворилося цього року на справ-
жню вуличну битву з ідеологічним під-

текстом. У жорстоких сутичках зійшлися ради-
кальні націоналісти, які традиційно проводять 
цього дня Марш незалежності, та прихильники 
лівацьких угруповань. Оскільки в країні ліві по-
гляди загалом не популярні, місцеві ліваки за-
просили на допомогу представників ідеоло-
гічно споріднених рухів з інших країн Європи 

(зокрема, німецьких антифашистів). Учасники 
заворушень закидали одне одного пляшками 
й камінням, а потім зійшлись у рукопашній. 
Поліцейські розвели протиборчі сторони, але 
під час цього постраждали 40 правоохоронців, 
розбито 14 їхніх машин, а також пересувну сту-
дію польського телеканалу TVN24. У шпиталях 
опинилися й 30 учасників бійок. Загалом було 
заарештовано 210 осіб (із них 95 іноземців, пе-
реважно громадян Німеччини).

Фото: AP

фото тижня|на часі
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Тиждень 
в історії

У Львові відкрито 
пам’ятник королю 
янові ііі собеському 
(1944-го перенесений 
до Гданська)

Закінчилася 
найбільша битва 
Першої світової 
війни – на соммі

імператор Австро-
Угорщини Франц йосиф I 
надав автономію східній 
Галичині (за домінування 
поляків)

18 листопада 1916 року 19 листопада 1916 року 20 листопада 1898 року

Чергова акція протесту 
в Білорусі – міліція 
затримала кількадесят 
опозиціонерів

У масштабному ДТП 
на Хрещатику, яке 
спровокував Bentley, 
намагалися звинуватити 
регулювальника

Новий уряд Греції склав 
присягу. Новим прем’єром 
став Лукас Пападімос. 
Урядова криза, що тривала 
тиждень, завершилася

10 листопада 11 листопада 12 листопада

М
ожновладці вперто виставляють себе на 
посміховисько. Відмова Януковича летіти 
до Вроцлава на зустріч із польськими та 
німецькими колегами буцімто через страх 

перед туманом стала лише хрестоматійним прикла-
дом «ведмежої грації» тих, хто відповідає за при-
криття негожих дій керівництва. Випадок такий ре-
льєфний, що наштовхує відразу на кілька доволі 
серйозних тем. 
По-перше, про «ведмежу грацію». Іноді складається 
враження, що відповідальні за гарний імідж прези-
дента мислять себе в часах «залізної завіси», коли 
монополія на істину належить лояльним до влади 
ЗМІ, а інших просто немає. Таке сприйняття вельми 
схоже на те, що відбувається у відомій сусідній дер-
жаві; цілком можливо, зараження цим вірусом ві-
тчизняних владних іміджмейкерів пов’язане з робо-

тою «радників» із тієї країни. Радник голови Адмі-
ністрації президента Ігор Шувалов, наприклад, 
цілком може задавати тон в ігноруванні реальності 
й удаванні, що громадяни чутимуть тільки те, що 
скаже керівництво. Але нині часи інші. Тож не всти-
гла ще благопристойна версія про жахливий туман 
над полем у Вроцлаві розійтися інформаційним 
простором, як її витіснила новина про те, що, крім 
Віктора Федоровича, туману більше ніхто не зля-
кався. А розтиражована новинними агенціями ре-
акція німецького президента Крістіана Фульфа на 
нерішучість українського колеги: «Ми зустрінемося 
з Януковичем, коли спаде туман, і думаю, що з Укра-
їни спаде туман» – практично не залишила сумніву 
у справжніх причинах туманофобії нашого гаранта. 
Довелося все-таки летіти і вислуховувати від євро-
пейців про необхідність звільнити політичних 

Автор:  
Ростислав 
Павленко

Мантри 
в тумані

на часі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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У Луганську народився  
Владімір Даль, російсь -
кий мовознавець, 
фольклорист, тюрколог, 
письменник

Народився Микола 
Вороний, український 
поет, театрознавець, 
один із засновників 
Центральної Ради

Біля села Базар  
на Житомирщині 
більшо  вики 
розстріляли 359  
вояків Армії УНР

21 листопада 1921 року 22 листопада 1801 року 23 листопада 2006 року 24 листопада 1871 року

У Лондоні від отруєння 
полонієм помер 
Алєксандр Літвінєнко, 
автор книжки «ФСБ 
підриває Росію»

У Донецьку чорно -
бильці захопили 
приміщення Пен  сій  - 
ного фонду і оголо -
сили голодування

Президентські ви-
бори в Південній 
Осетії – до другого 
туру вийшли два про-
російські кандидати

Визначилися всі 
учасники Євро-2012. 
На 2 грудня призначене 
жеребкування групового 
раунду чемпіонату

13 листопада 14 листопада 15 листопада
Вибух у центрі 
Дніпропетровська, 
загинула одна людина. 
Правоохоронці 
вважають це терактом

16 листопада

ф
о

т
о

: у
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в’язнів... Як висловився один із політологів, для ни-
нішньої влади характерна суміш зарозумілості з не-
компетентністю.
Тут маємо другу тему. Ті, хто готує керівництву 
держави відповіді на гострі запитання, і саме ке-
рівництво, якщо воно з ними погоджується й озву-
чує їх, певно, вважають аудиторію в Україні та за її 
межами позбавленою можливості адекватно 
сприймати дійсність. Знову і знову читається ман-
тра про «незалежний суд». Однак влада не пере-
конала ані Захід, ані українців загалом, ані своїх 
прихильників. За даними соціологічної служби 
«Рейтинг», позбавлення Тимошенко волі підтри-
мують лише 24% опитаних загалом в Україні, 
менш як половина мешканців Донбасу (45%) та 
прихильників Партії регіонів (48%). Отже, «по-
садка» екс-прем’єрки не принесла навіть електо-
ральних дивідендів. Від неї, як і від репресій уза-
галі, тільки шкода. Нині під загрозою не лише ра-
тифікація, а й саме підписання угоди з Євро-   
союзом, про що вже заговорили в кулуарах 
європейські дипломати. Влада в Україні марно на-
магається скинути з себе відповідальність за зрив 
цілком реального шансу запустити механізм інте-
грації до ЄС, використовуючи ще одну стару ман-
тру: «А Європа не дає нам перспективи членства». 
На етапі Угоди про асоціацію згадані перспективи 
окремо не прописуються. Власне, укладення самої 
Угоди про асоціацію та поглиблену зону вільної 
торгівлі і є тією «перспективою членства», якої ні-
бито прагнуть можновладці. 
І тут важливий третій момент. Деякі дії (чи радше 
не дії) влади на зовнішній арені упродовж остан-
нього року (зокрема, завершення підготовки 
угоди з ЄС, спускання на гальмах більшості росій-
ських інтеграційних планів у різних галузях енер-
гетики та промисловості тощо) породили споді-
вання, що вона спроможна адекватно оцінити на-
ціональний інтерес принаймні крізь призму 
власного економічного інтересу, перспектив для 
підприємств, які їй належні чи підконтрольні. Але 
відмова чути і наполегливі попередження Європи, 
і позицію власного суспільства на користь поту-
рання своїм ірраціональним бажанням та страхам 
позбавляє будь-яких ілюзій. Влада – в тумані са-
монавіювань і самозаспокоювань. Вона йде своїм 
курсом перетворення країни на вотчину вузького 
кола людей (див. стор. 12). Решта – лише ман-
три. І те, що в них практично ніхто не вірить, тур-
бує керівництво держави дедалі менше.

У ЗМІ з посиланням на джерела в українському уряді з’явилися по-
відомлення, що в переговорах із РФ ціну на газ, мовляв, погоджено 
на рівні $220–230 за 1 тис. м3, але в обмін на преференції для ро-
сійського бізнесу, зокрема під час приватизації українських під-
приємств. Наша влада нині докладає чималих зусиль, аби знизити 
ціну на російське блакитне паливо (левова частка якого надходить 
до підприємств, що належать наближеним до керівництва олігар-
хам). Без нових цін уряд не може ані остаточно скласти бюджет на 
2012 рік, ані навіть домовлятися про кредити МВФ.
Оскільки намір отримати під контроль українські підприємства де-
кларовано в низці стратегічних документів різних відомств росій-
ського уряду, такий «обмін» видається імовірним. На подібних умо-
вах отримала знижку на газ, зокрема, Молдова. Щоправда, прес-
секретар прем’єра Росії Владіміра Путіна називає згадані заяви 
«передчасними». Мовляв, переговори тривають, і «фіналізовані» 
будуть лише підписанням відповідних документів. Імовірно, росій-
ська сторона вимагає закріплення гарантій передачі під її контроль 
енергогенеруючих компаній та облгазів – які швидше за все і є тими 
підприємствами, що їх прагне отримати Росія насамперед.

Знижка в обмін 
на підприємства?

Декриміналізація. 
Тільки для своїх
Верховна Рада ухвалила президентський законопроект щодо гума-
нізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської 
діяльності (проект №9221). Зважаючи на його зміст, закон можна 
називати документом, що легалізує економічні правопорушення 
(див. Тиждень, №41/2011). Реально прогнозувати, що він стиму-
люватиме контрабанду, рейдерські захоплення, умисне банкруту-
вання підприємств, інші фінансові злочини, оскільки вигоди від та-
ких правопорушень тепер стають 
значно більшими за ризик пока-
рання – від нього завжди можна буде 
відкупитися штрафом. Натомість 
сподівання опозиції на декриміналі-
зацію статті, за якою засудили Юлію 
Тимошенко, не справдилися. Як і по-
переджала радник президента Ганна 
Герман, фракції більшості вирішили 
«поважати суд», і поправка, необ-
хідна для звільнення екс-прем’єра, 
набрала лише 157 голосів.
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$10 млрд 9,3% 3,98 млрд грн
заборгували підприємства теплокомун-
енерго за газ станом на 11 листопада. 
Інформація компанії «Газ України» 

таку суму заплатила Україна за росій-
ський газ за 10 місяців поточного року

лише стільки українських суддів 
впевнені, що суспільство їм довіряє. 
Дані Центру суддівських досліджень 

ВіКТОР яНУКОВиЧ
непопулярний автор
Книжка за авторства президента 
«Opportunity Ukraine», 
яка опинилася в 
центрі «плагіатного» 
скандалу, не прода-
ється в Європі – весь 
наклад направлено 
до України.

ПАТРіАРХ КіРіЛЛ
ностальгує за 
сРсР
«Цього року ми зга-
дуємо 20-річчя краху 
Радянського Союзу. 
Я у зв’язку з цим 
вважаю за краще 
говорити про крах 
історичної Росії».

АНДРій сЛюсАРЧУК
опинився за ґратами
Лікаря-нейрохірурга, 
який прославився 
запам’ятовуванням 
десятизначних цифр, 
правоохоронці зви-
нувачують у підробці 
документів – він не 
має вищої медич-
ної освіти.

АНДеРс БРейВіК
назвав мотиви
Теракт і розстріл мир-
них співгромадян 
норвезький вбивця 
пояснив прагнен-
ням «урятувати 
Норвегію і Європу 
від мусульман та 
мультикультура-
лізму».

5 ОБЛиЧ МАйЖе сеРйОЗНО

Русифікація 
NON-STOP
Витіснення української мови з медіа-
простору нарощує темпи. І річ навіть 
не в примусі з боку влади. Діє чітка 
кореляція: що «моднішим» є формат 
(ТБ, радіо, глянцеві журнали), то мен-
ше в ньому можна натрапити на ук-
раїнську мову. Де-факто менеджери 
багатьох медіа виступають більшими 
русифікаторами, ніж, наприклад, чи-
новники з відомства Дмитра Табачника. 

За результатам
и м

оніторингу Руху добровольців «П
ростір свободи»

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
% часу програм від загальної кількості 
на восьми найрейтинговіших каналах

РАДІО
% пісень на шести 

найрейтинговіших FM-станціях

ГАЗЕТИ 
(% від загального 
накладу видань)

ЖУРНАЛИ 
(% від загального 
накладу видань)

46,8
31,0

22,2

Російською 
мовою

Російською 
мовою

Двомовні Двомовні 
Українською 

мовою

Українською 
мовою

Українською 
мовою

Українською 
мовою

Російською 
та іншими 
мовами 

95,4 4,6 66,5

30,1
3,2 0,2

Іншими 
мовами

90

Російською 
та іншими 

мовами

10

ДОсЛіДЖеННя

АЛеН РеМі
новий посол Франції  
в Україні
У французьких ди-
пломатичних колах 
вважають, що мсьє 
Ремі має промосков-
ські погляди.
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На 12,7 року30% українців
бояться міліції, а 57% не 
схвалюють її діяльності. 
Опитування Центру Разумкова 

скорочується життя людей, 
які живуть на забруднених 
територіях. Дані американського 
Blacksmith Institute

КОРОТКО

Русифікація 
NON-STOP
Витіснення української мови з медіа-
простору нарощує темпи. І річ навіть 
не в примусі з боку влади. Діє чітка 
кореляція: що «моднішим» є формат 
(ТБ, радіо, глянцеві журнали), то мен-
ше в ньому можна натрапити на ук-
раїнську мову. Де-факто менеджери 
багатьох медіа виступають більшими 
русифікаторами, ніж, наприклад, чи-
новники з відомства Дмитра Табачника. 

За результатам
и м

оніторингу Руху добровольців «П
ростір свободи»

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
% часу програм від загальної кількості 
на восьми найрейтинговіших каналах

РАДІО
% пісень на шести 

найрейтинговіших FM-станціях

ГАЗЕТИ 
(% від загального 
накладу видань)

ЖУРНАЛИ 
(% від загального 
накладу видань)

46,8
31,0

22,2

Російською 
мовою

Російською 
мовою

Двомовні Двомовні 
Українською 

мовою

Українською 
мовою

Українською 
мовою

Українською 
мовою

Російською 
та іншими 
мовами 

95,4 4,6 66,5

30,1
3,2 0,2

Іншими 
мовами

90

Російською 
та іншими 

мовами
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М
атч «Україна – Німеччина» на щойно відкритому стадіо-
ні «Олімпійський» з результатом 3:3 засвідчив, що наші 
футболісти ще зберігають свої традиції ну майже пере-
можців. А чиновники – свої, совкові. Перед початком 

гри виявилося, що через деякі входи потрапити на стадіон зась. На 
вулиці зібралося, гріючись лайкою, чи то 10, чи то 20 тис. уболі-
вальників, деякі з них полізли штурмувати залізний паркан. Най-
гарячіші спробували потрощити намертво заблоковані турнікети; 
за словами очевидців, нікого не скалічили тільки дивом... Уже піс-
ля матчу з’ясувалося, що винні в усьому самі ж фанати. Заступник 
гендиректора стадіону Андрій Герц пояснив: приходити треба за 
годину-дві до початку – тоді й не доведеться «відключати» турні-
кети, які нібито не здатні пропустити юрму охочих. 
Насправді турнікети були саме заблоковані («відключені» обер-
таються, а відтак уболівальники могли б потрапити на стадіон), 
причому більш ніж за годину до матчу. Адміністрація й не поду-
мала направити в «гарячі точки», скажімо, стюардів, які могли 
б переспрямувати вболівальників на інші входи. Словом, давня 
«добра» традиція вирішувати будь-яку проблему з людьми через 
«не пущать!» у дії. Подейкують, що входи заблокували, щоб «ре-
альним V.I.P.» було комфортно потрапити на стадіон (матч, зо-
крема, вшанували своєю присутністю прем’єр і президент, якого 
в перерві знову освистали, що вже стало ще однією футбольною 
традицією)... Коментуючи скандал, директор Євро-2012 в Укра-
їні Маркіян Лубківський погодився, що дещо таки не врахува-
ли, але до початку чемпіонату все виправлять! Інакше кажучи, 
«окремі недоліки» якщо й усунуть, то не заради глядачів, а під 
показову дату. Коли нарешті «виправиться» традиція ставитися 
до пересічних громадян як до стада, Лубківський, звичайно, не 
уточнив.

«Олімпійський» 
для небожителів
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іще одне попередження
Данський Гельсінський комітет з прав людини 
дійшов висновку, що порушення нових кримі-
нальних справ проти Юлії Тимошенко є полі-
тично вмотивованим. Про це йдеться в чергово-
му звіті інституції за результатами моніторингу 
кримінальних справ проти екс-прем’єра. «Час 
подій, вік справ та попередня історія підтвер-
джують сильні підозри щодо політичних мотивів 
цих розслідувань», – зазначено в доповіді.

Україна без спадщини 
Питання про права України на закордонну влас-
ність колишнього СРСР вже не є предметом пере-
говорів Києва з Москвою. Про це заявив офіцій-
ний представник МЗС РФ Алєксандр Лукашевіч: 
«Незважаючи на те що Україна не ратифікувала 
угоди про «нульовий» варіант, російська сторо-
на практично в усіх державах перереєструвала на 
себе власність СРСР... Українська сторона більше 
не ставить питання про надання їй об’єктів у тре-
тіх країнах для потреб її дипломатичних пред-
ставництв». У процесі розпаду СРСР у грудні 
1991 року було укладено базову угоду про право-
наступництво зовнішнього боргу та активів Со-
юзу, згідно з якою Росія повинна була отримати 
61%, а Україна 16,4%.

Не до співпраці
За інформацією МЗС України, із 466 заходів, пе-
редбачених планом щодо виконання Річної наці-
ональної програми «Україна – НАТО» на 2011-й, 
упродовж трьох кварталів цього року повністю 
виконано лише 15%. Вітчизняні дипломати го-
ворять про «нестачу прагматизму» в програмах 
співробітницва.

Криза наближається
Економічні негаразди у країнах Східної Європи 
є практично неминучими через вихід великих 
західних банків із цих ринків – прогнозує The 
Financial Times. Західні фінустанови (переважно 
європейські) контролюють майже три чверті від-
повідних систем Східної Європи. І хоча Польща та 
Чехія все ще залишаються відносно привабливи-
ми для інвесторів, будь-які інші ринки цієї части-
ни континенту є уразливими до кредитної кризи, 
оскільки банки Заходу заморожують нові позики.

Табір іде до Шенгена
Фінляндія скасувала своє вето на вступ Болгарії 
та Румунії до Шенгенської зони наступного року. 
Таким чином, наразі лише Нідерланди блокують 
ухвалення остаточного рішення про прийняття 
туди цих двох країн. Донедавна Амстердам та 
Гельсінкі стверджували, що корупція, організо-
вана злочинність, які в Румунії та Болгарії все ще 
перебувають на високому рівні, а також «циган-
ський чинник» заважають прийняттю Бухареста 
й Софії до Шенгена.
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Чемоданний настрій

Автор:  
юрій 

Макаров

Н
і, не дочекаються. Принаймні від мене, 
але якби ж то я один!.. Хоч кого зустрінь – 
рано чи пізно розмова поступово перехо-
дить на еміграцію. Востаннє щось схоже 

спостерігалося років 30 із чимось тому, тільки 
тоді легальну можливість радикально забратися 
за кордон мала єдина категорія безправних гро-
мадян – радянські євреї. Відтоді пам’ятаю анек-
дот: стоять двоє на перехресті, підходить третій: 
«Не знаю, про що ви тут розмовляєте, але їхати 
треба». Той самий настрій знову запанував в 
Україні, лише тепер доводиться обтирати по-
роги не ВВІРу (була така вража совіцька уста-
нова), а іноземних амбасад. І, на відміну від тих 
часів, усе, врешті, реально й досяжно, аби вік 
був відповідний, а ще бажано якийсь практич-
ний фах.
Насправді нічого принципово нового не спосте-
рігається, хіба що так, сезонне загострення. По-
тік охочих чи то попрощатися з батьківщиною, 
чи то трохи від неї відпочити не мілішав ані на 
день упродовж усіх цих 20 років. Пригадую, на 
початках вітчизняного незалежного телеба-
чення, десь усередині 1990-х, ми запустили 
промо-кампанію «Нас 52 мільйони». Уже тоді 
ми добросовісно помилялися, зараз ціна по-
милки хіба що зросла. Щонайбільше – 46. Вра-
ховуючи бодай мінімальний теоретичний при-
ріст, слід констатувати зникнення 6–6,5 млн 
співгромадян. Це збігається з оцінками Світо-
вого банку, тільки він знає, куди поділися укра-
їнці, та й ми підозрюємо. Теж мені таємниця: все 
Північне Середземномор’я включно з Мальтою 
перебуває на постійному 
побутовому обслуговуванні 
наших. Може, тому там так 
чисто, а в нас так захара-
щено, що вони підмітають 
там, а тут нема кому. А ще 
вони обслуговують сверд-
ловини в Сибіру, допомага-
ючи кревним братам звес-
тися з колін, а ще склада-
ють комп’ютерні програми в Купертіно, 
штат Каліфорнія, та Сієтлі, штат Вашинг-
тон. 15% українців працюють за кордоном, 
зміцнюючи чужі економіки. Хтось на тимчасо-
вих засадах, хтось остаточно перегорнув сто-
рінку. Все це люди, по-перше, в найактивнішому 
віці, по-друге, непогано освічені (хоча для до-
глядання італійських бабусь дипломи нібито не 
потрібні), по-третє, мотивовані й працьовиті, 
по-четверте, соціально активні. Золотий запас, 
якого вдома так бракує.
Наявність сталих традицій заробітчанства дає 
змогу проблему не те, щоб ігнорувати, радше 
споглядати по-філософськи: мовляв, така вже 

їхня вдача, тих хохлів. Це суттєво легше, ніж 
усвідомлювати масштаби втрат і виробляти ре-
цепти лікування. Гаразд, не ми одні такі, – ка-
жуть, мексиканці теж схильні шукати щастя де-
інде. А ще з Нігерії та Гани теж намагаються 
втекти. Але в них є додаткові причини: всев-
ладдя організованої злочинності, громадянські 
війни, важкий спадок колоніалізму, що вже тут 
удієш. В Україні причини, здавалося б, на-
стільки очевидні, що нібито не вимагають сер-
йозного дослідження. Безробіття, кажете? Я так 
теж гадав, особливо спираючись на статистику. 
Хай там як, а майже 9% – це не жарти. Але в кра-
їнах Єврозони безробіття сягає часом 12–13%, а 
все одно там ніби медом намазано. Ні, тут є до-
датковий чинник.
Я спеціально вивчив кілька сайтів, створених 
потенційними емігрантами для взаємної мо-
ральної підтримки. Підкреслюю: потенційними, 
бо людина, яка на щось твердо наважилася, не 
має потреби це детально аргументувати ані собі, 
ані іншим. Є там і результати голосування від-
відувачів, які кожен фаховий соціолог відкине з 
обуренням через відсутність наукової бази. А я 
не соціолог, мені можна. Так от, на першому 
місці серед причин залишити країну респон-
денти називають не економічні проблеми, а пе-
редусім загальний соціально-політичний клі-
мат (цікаво, як це логарифмізувати?), корупцію 
та незадовільну інфраструктуру, й тільки по-
тім – брак роботи та соціальних ліфтів. Речі ні-
бито ефемерні, їх не намазати на хліб і не залити 
в бензобак, а от, як бачимо, вони визначають 

або, як мінімум, забарвлю-
ють. Тому, мабуть, на по-
чатку 2005-го потік україн-
ських мігрантів на кілька 
місяців змінив напрям – 
до країни почали потроху 
повертатися заробітчани. 
Але дуже швидко він від-
новився в традиційному 
напрямі, що тут дивного?

І останнє: згідно з офіційними даними, наш 
респектабельний європеєць із Межигір’я пе-
реміг із перевагою 887 309 голосів. Менше 

мільйона. Якби ті – соціально активні, мотиво-
вані, освічені, мобільні – залишалися в Україні, 
невже вони дозволили б обрати нещастя в пря-
мому й переносному сенсі? Невже сама їхня 
присутність у суспільстві кардинально не помі-
няла б розстановки сил, включно із соціально-
політичним кліматом? Невже Україна була б та-
кою, як тепер?
Ось чому я нізащо не поїду за кордон. Із прин-
ципу. Не хочу дарувати цим мордатим свою 
країну. 

ХОЧ КОГО ЗУсТРіНь – 
РАНО Чи ПіЗНО 

РОЗМОВА ПОсТУПОВО 
ПеРеХОДиТь  

НА еМіГРАЦію

Україна 
третя у світі 
(після Нігерії та 

Гани) за кількістю 
заявок громадян 

на участь у лотереї 
Green Card, пере-

можці якої отриму-
ють посвідку на 

проживання й до-
звіл на роботу  

в США. Цього року 
такі заявки подали

853 тис. 
українців, торік –

760 тис.
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ПеРеДПЛАТА ВиГіДНіША!
ОТРиМУйТе ЖУРНАЛ У ПіВТОРА РАЗА ДеШеВШе, НіЖ УРОЗДРіБ! 

інші переваги передплати:
• отримувати журнал зручно – додому чи в офіс

• вчасно – щотижня
• книжки в подарунок  

(за умови оформлення редакційної передплати на 6 або 12 місяців) 

Увага! «Український тиждень» гарантує переадресацію видання в разі зміни адреси доставки та виключно за умови редакційної 
передплати. Просто попередьте нас за три тижні,  зателефонувавши за номером +38 (067) 407 10 96 (callback), і Ви вчасно отримаєте 
свіжий номер «Українського тижня» на нову адресу.

НіКОЛи ще ПеРеДПЛАТА Не БУЛА 
ТАКОю ПРОсТОю ТА ШВиДКОю!

Оберіть зручний для Вас спосіб передплати:
редакційна:

у будь-якому банку за наведеними нижче  
реквізитами. Повідомте адресу доставки  
за телефоном (067) 407 10 96 (з 9:00 до 18:00, 
оператор скине Ваш виклик і перетелефонує);

у відділеннях Укрпошти: 
за індексом 99319;

за системою Portmone: 
на сайті журналу – http://tyzhden.ua/Virtual/
Subscription/

У разі передплати через Укрпошту та за системою Portmone 
книжки в подарунок не надаються.

Вартість редакційної передплати:

▪ за 1 міс. – 45 грн
▪ за 2 міс. – 90 грн
▪ за 3 міс. – 135 грн
▪ за 4 міс. – 180 грн
▪ за 5 міс. – 225 грн
▪ за 6 міс. – 270 грн
▪ за 12 міс. – 540 грн

Акційна ціна!
За умови редакційної  
передплати з можливістю  
отримання подарунка*.

▪ за 6 міс. – 270 грн 10 коп.**
▪ за 12 міс. – 540 грн 10 коп.**

За умови оформлення 
редакційної передплати

на 6 місяців
«Український тиждень»

дарує одну з книжок
I категор� на Ваш вибір,  

на 12 місяців – 
будь-яку з I та ІІ категорій

Подарунок* для передплатників журналу!

Детальну інформацію можна 
отримати за тел. (044) 351-13-00 
або (067) 407-10-96 (callback).
Менеджер з передплати Ірина 
Приліпко prilipko@tyzhden.ua,  

www.tyzhden.ua   
*Під отриманням подарунка мається 
на увазі можливість придбати книжку 

за 0,10 грн.
Грошовий еквівалент подарунків не 
виплачується та не компенсується.

Кшиштоф Варґа
«Гуляш із турула»

Едвард Лукас
«Нова холодна війна. 
Як Кремль загрожує 

і Рос�, і Заходу»

С’юзен Мендус
«Політика та мораль»

Кінґслі Денніс 
і Джон Аррі

«Після автомобілізму»

I категорія II категоріяIIII к кат рія

Кристина Курчаб-Редліх
«Головою в мур Кремля»

Генрік Мейнандер
«Фінляндія, 1944. Війна, 

суспільство, настрої»

Генрік Лільєґрен
«Від  Таллінна
до Туреччини»

Оллі Вехвіляйнен
«Фінляндія 

в Другій світовій війні: 
між Німеччиною і Росією» 

**Акційна ціна з урахуванням отримання подарунка.



Розстановка кадрів за принципом належності до одного регіону 
чи сім’ї сягає корінням традиційних стосунків у первісних  
суспільствах і призводить до деградації управління

О
станні призначення 
міністра внутрішніх 
справ і голови Подат-
кової служ  би Укра-

їни медіа сприйняли з гу-
мором. Мовляв, донецька 
«кузня кадрів» найнадій-
ніша. Між тим для кадрової по-
літики пострадянської вла  ди 
принцип земляцтва у призна-
ченні на державні посади – 
явище, ідентичне саджанню у 
крісла близьких родичів чи дру-
зів. Дивно, що досі ані партії, ані 
громадянські інститути не став-
лять це питання у площину від-
повідальності влади. Форму-
вання останньої за принципом 
належності до до  нецької регіо-
нальної «еліти» сприймається як 
данина. Тим часом влада, яка 
складається лише зі «своїх», 
апріорі не здатна до кри-
тичного погляду на себе, 
врахування помилок і 
розвитку.

ВіД сТРУКТУРи 
ДО КАРиКАТУРи
Кадрові призначення за 
принципом земляцтва набу -
ва  ють карикатурних форм. У 

Кабінеті Міністрів України май-
 же половина членів (8 із 17) або 
народилися в Донецькій області, 
або пов’я  зані з нею своїм ка  р’єр -

ним зростанням (див. стор. 
18). Вихідці звідти посіда-
ють усі ключові місця в 
уряді. Крім того, керівник 

Секретаріату Кабінету Мі-
ністрів (раніше ця посада 
називалася міністр Кабі-

нету Міністрів) Костянтин 
Люб  ченко також із доне-

цьких. Це означає, що вищий 
орган у системі виконавчої 
влади цілковито підконтр-
ольний істеблішменту однієї 
області України. 

Зважаю-
 чи на перші 
кроки ново-
п р и з н а ч е -
ного міністра 
внутрішніх 
справ донеччанина Віталія Захар-
ченка, можна очікувати, що неза-
баром у МВС стануться серйозні 
кадрові зміни, також не в останню 
чергу через інфільтрацію в сис-
тему його територіальних управ-
лінь вихідців із Донбасу. Приклад 
такої інфільтрації можна спосте-
рігати на органах прокуратури. 
Генеральним прокурором Ук -
раїни і його першим заступником 
є донеччани Віктор Пшон  ка і Ре-

РОДОПЛеМіННий ЗВиЧАй

тривалий час працював 
на Донеччині 

народився 
на Донеччині

МиКОЛА 
АЗАРОВ

Прем’єр-міністр 
України

БОРис 
КОЛесНіКОВ

Віце-прем’єр-міністр 
України – міністр 

інфраструктури України

КАБіНеТ МіНісТРіВ 
УКРАїНи

Автори:
 Андрій Дуда, 

Олександр 
Крігер
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БОНУси сТАТУсУ

Вочевидь, інтерес обійняти високу посаду не обмежується 
отриманням статусу чи престижним записом у трудовій 
книжці. Влада прекрасно конвертується в бізнес-інтереси, і 
нинішнє керівництво держави як ніхто вправно здійснює ці 
перетворення. Так, Податковий кодекс містить новелу про 
автоматичне відшкодування ПДВ підприємствам-експор -
терам. Але здобуття права на «автомат» стало преферен-
цією для обраних. За офіційними даними, у січні – вересні 
2011 року ПДВ було повернуто на загальну суму 31 881 
млрд грн. З них в автоматичному режимі – 215 підприєм-
ствам на суму 9,88 млрд грн, із яких 3,8 млрд грн припало 
на підприємства Донецької області. 
Є і більш цільові видатки з державного бюджету для біз-
несу з донецькою пропискою. Приміром, пам’ятна історія 
річної давності, коли Комісія з координації здійснення за-
ходів, пов’язаних із реалізацією інвестиційних проектів, 
очолювана Андрієм Клюєвим, рекомендувала Кабміну 
виділити бюджетні кошти на «компенсування сум відсо-
ткових ставок за користування кредитами» заводу «Енер-
гомашспецсталь» у розмірі 171,7 млн грн та Заводу напів-
провідників у розмірі 200 млн грн». Головою спостереж-
ної ради Енергомашспецсталі є син нинішнього «донець-   
кого міністра» Анатолія Близнюка (на час надання 
державної допомоги він був головою Донецької держав-
ної адміністрації), а підприємство «Завод напівпровідни-
ків» зараховують до бізнес-імперії братів Клюєвих. Днями 
фірма «Танталіт», що орендує 127 га на території резиден-
ції «Межигір’я», отримала податковий кредит на 286 млн 
грн. І таких прикладів чимало: від хрестоматійних закупі-
вель відомством Юрія Бойка бурових установок за цінами, 
у півтора раза вищими за середньоринкові, до встановлен-
 ня виплат із бюджету чи пільг конкретним підприємствам, 
які проводяться урядовими (а то й відомчими) рішеннями  
і назагал залишаються маловідомими громадськості. 
Іншим способом задоволення матеріальних потреб 
можновладців є переділ на свою користь українського 
бізнесу. Для багатьох схем рейдерства навіть підво-
диться законодавча база: декриміналізуються статті 
Кримінального кодексу, за якими могли б кваліфікува-
тися дії із захоплення чужих підприємств (див. Тиж-
день, № 41/2011). Крім того, власники великого і серед-
нього бізнесу розповідають про ознаку останнього часу, 
мовляв, від «представників влади» находять пропози-
ції, від яких важко відмовитися: «нам 60–80% бізнесу, 
тобі – решта і менеджерські повноваження». 
Справжнім золотим дном для донецьких еліт стала фі-
нальна частина Євро-2012. Кожне з міст, які прийматимуть 
чемпіонат, стало таким собі Клондайком для «зароблян-
 ня» на бюджетних коштах (див. Тиждень, № 44/2011). Під 
це також підведено законодавчу базу. За Законом «Про 
внесення змін до законів України «Про здійснення держав-
них закупівель» та «Про організацію та проведення фі-
нальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу  
в Україні» щодо забезпечення здійснення заходів із прове-
дення та підготовки в Україні організації фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу» процедура заку-
півлі товарів і послуг під приводом футбольного турніру  
в одного учасника застосовується замовником після пого-
дження зі спеціально уповноваженим центральним орга-
ном виконавчої влади. Очолює його екс-генеральний ди-
ректор донецького ТОВ «Стадіон Шахтар» Володимир Ко-
валевський. Українські ЗМІ вже давно вивели закономір    - 
ність, що до згаданої вище процедури активно вдаються 
під час замовлення робіт у фірм із донецькими пропискою 
і зв’язками. Зокрема, компанії тамтешньої фінансово-про -
мислової групи «Альтком», яку пов’язують із Борисом Колес-
ніковим, здійснювали реконструкцію аеропорту «Донецьк», 
будували стадіон і злітно-посадкову смугу у Львові тощо.  
Освоєння бюджетних коштів донецькими елітами могло 
б стати предметом окремого розслідування органами 
прокуратури. Але для цього вона, своєю чергою, спо-
чатку має перестати бути «донецькою». 

нат Кузьмін. Наслідок їхньої ка-
дрової політики – з 27 регіо-
нальних органів Ген  про ку-
 ра   тури 12 очолюють 
вихідці з Донецької об-
ласті – або за місцем 
народжен  ня, або за 
професійною ознакою. 

Якби в керівництві 
про    куратури перева-
жали вихідці з Хар -
ківщини чи Київщи-
 ни, це якось можна бу-
 ло б поясни  ти – все-таки 
тут сформовані цілі юри    дичні 
школи за рахунок наукового 
потенціалу Юридичної ака-
демії іме  ні Ярослава Му-
дрого і юри  дичного фа-
культету Університету 
імені Тараса Шев-
ченка. Але, виявля-
ється, все навпаки: 
прокурором Київщи-
 ни призначений колишній 
донецький прокурор 
Михайло Витязь, а в 
Харківській області у 
цьому кріслі уродже-
нець Донеччини Ген-
надій Тюрін.

Трохи менше 
спів  відношен  ня ви-
хідців із Донеччини наразі по-
між очільників центральних ор-
ганів виконавчої влади. Але вже 
на сьогодні 25% керівників ЦОВВ 
(крім міністерств) – представ-
ники донецьких еліт. При цьому 
йдеться про дуже впливові по-
сади. Голова Державної податко-
вої служ  би, керівник Державної 
пенітенціарної служби… 

Донецька прописка стала ви-
значальним критері  єм і під час 
призначення керів  ни  ків місце-
вих дер    жавних адмі  ніс  т    ра  цій. 
Звичайно, якось це не в’я  жеть  ся 
з ініціативами тоді ще опозицій-
ної Партії регіонів про те, що 
очільників регіонів мають оби-
рати меш  канці об  лас  тей. Утім, 
на сьогодні шестеро з них мають 
донецьке походження. 

сіМ’я
Тенденцією остан  ньо  го часу стало 
призначення на ключові посади 

не просто представників 
Донецького регіону, а осіб, 
близьких до сім’ї прези-
дента Януковича (див. 
Тиждень, № 1/2011), 
зокрема до його стар-
шого сина Олександра. 

Нові керівники МВС, 
Державної податкової 
служби, НБУ вважа-
ються креатурою ос -

таннього. Захарченко, Кли -
мен  ко, Арбузов протягом 

останнього ро  ку зробили 
карколом  ну кар’єру, причому 
тільки завдяки родині Януко-
вичів. І, що не менш важливо, 
до них немає поваги з боку ін-
ших центрів влади. Вочевидь, 
зміна режиму миттєво від-
править цих людей у зворот-

ному напрямі без спо-
дівань затрима-

тися не лише 
в структурах 
влади, а й у 

великому біз-
несі. Отже, питання 
виживання системи 
влади для них є пи-
танням особистого 
виживання. 

Серед інших ке-
рівників, наближених до «Сім’ї», 
називають очільни  ка Донецької 
обласної ради Ан-
дрія Федорука, но-
воспеченого го-
лову Львівської 
ОДА екс-ген -
ди    рек  тора Ук-
р з а л і з н и ц і 
М и     х а й л а 
Костю  ка та, 
що особливо 
важливо у 
світ  лі очікува-
ної земельної 
реформи, керів-
 ника Держав-

РОДОПЛеМіННий ЗВиЧАй

АНДРій 
КЛюЄВ 

Перший 
віце-прем’єр-міністр України – 
міністр економічного розвитку 

і торгівлі України

юРій 
БОйКО

Міністр енергетики 
та вугільної промисловості 

України
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ного агентства земельних ресур-
сів Сергія Тим  ченка. 

Особливо ціка  во, що в цьому 
випад  ку Віктор Яну  кович фак-
тично відмовився від тра-   
диційної для українських пре-
 зидентів побудови системи 
стримувань та про  тиваг – 
ос  тан  ні призначення відбу-
ваються не про  с  то в інтересах 
вик  люч  но од  нієї-єдиної гру    -
 пи, а й фактично за рахунок 
інших. Імовірно, і Фірташ, і 
Льовочкін, і Ахметов були не 
проти «заповнити» вакансії і 
поміж голів ОДА, і в Кабінеті 
Міністрів своїми кандидату-
рами. Але не склалося, і це 
вже стає тенденцією.

Показовим є останнє засі-
дання уряду під головуванням 
українського гаранта – усі очі-
кували гуч  них відставок та не 
менш гучних призначень. Але 
нічого цього не сталося. І тепер 
цьому є логічне пояснен  ня. 
Звільни  ти одразу купу міністрів 
та приз  на  чити на їх  ні місця 
пред    ставників «Сі    м’ї» – це не 
просто скандал. Це casus bel  li 
для тих груп, які володіють зна-
чними ресурсами та організа-
ційним потенціалом для того, 
щоб суттєво погіршити життя 
чинному главі держави вже сьо-
годні. Вочевидь, для такого про-
 тистояння «Сім’я» не готова. 
Поки що не готова, бо для рішу-
чого наступу потрібно взяти під 
контроль усю силову та фіс-
кальну вертикаль країни. Воче-
видь, на черзі СБУ та Міністер-
ство фінансів. І тепер можна по-
ставити під великий знак 
питання плани Валерія Хо  рош   -
ков  сько  го стати віце-пре  м’єром 
«з фінан сових потоків». Не 
можна виключити варіант, коли 

вла  да знову зіграє у вже ви -
пробува  ну схе  му: по  саду міні-
стра фінансів обійме, напри-
клад, Сергій Арбузов, а НБУ 
очолить його нинішній перший 
заступник, теж дуже надійна 
людина, перевірена спі  льною 
роботою в Укрексімбанку.

Захоплення владних крі-   
сел за принципом земляцтва і ро-

динних зв’язків триватимуть, 
зокрема через низьку якість 
управлінців із нинішньої 
владної команди. Дос  татньо 
згада  ти про новації пана Арбу-
зова щодо обміну валют та ре-
акцію не тільки пересічних 
громадян, а й навіть його ко-
лег. Нині на посади приходять 

без необхідної ос  віти, без досвіду 
роботи, але з відповідним похо-
дженням. Наприклад, що може 
розповісти митникам на відпові-
дальній посаді заступника на-
чальника Київської обласної мит-
ниці 23-річна Ольга Джарти? До-
відник про  фесійно-кваліфі  ка  цій-   
  них характеристик навіть для за-
ступника начальника управління 
у складі департаменту (а не тери-
торіального управління) вимагає 

стаж роботи за фахом на держав-
ній службі на посаді головного 
спеціаліста не менше ніж три 
роки або за фахом на керівних по-
садах в інших сферах щонай-
менше п’ять років… І хоча поста-
вити під сумнів готовність нових 
«менеджерів» виконувати накази 
не можна, цілком імовірним є те, 

що їхні накази спустять на галь-
мах як своєрідний протест чинов-
ників проти «чужака» і непрофе-
сіонала. Щоби запобігти цьо    му, 
міліцію, податківців та інші 
«ощасливлені» новим керівни-
цтвом структури, вочевидь, очі-
кують капітальні чистки. Як свід-
чать повідомлення з регіонів, про-
цес пішов.

Тепер у питанні випуску па-
 ри влада має значно більші мож-
ливості – аж до посадки пред-
ставників влади (але не із «Сім’ї») 
на радість виборцям і демон-
страції світові ефективної та 
жорсткої боротьби з корупцією.

В Україні формується система 
влади, яка ґрунтується на владі 
однієї людини, яка спирається на 
гру    пу, пов’язану родинними зв’яз -
ками, – таке собі 
«плем’я». Втрата 
вла  ди першою 
осо  бою означає 
втрату всього для 
всіх представників 
групи. Але це озна-
чає, що вже цього 
року цілі гру  пи в 
Партії регіонів 
ризикують втра-
тити не ті -
льки своїх 
п редс та в-
ників у вла-
 ді, а й увесь 
свій вплив.                                          

С хоже, 
в оточенні 
Ріната Ахметова, наприклад, уже 
відчу  ли небезпеку. Його газета 
«Сегодня» останні кадрові зміни 
у керівництві прокоментувала 
ду  же жорстко: «Во власти идет 
«тайный переворот». Але чи не 
занадто пізно прийшло це розу-
міння до Ріната Леонідовича? 

МиКОЛА 
ПРисяЖНюК

Міністр аграрної політики

ОЛеКсАНДР 
АНіщеНКО

Міністр охорони здоров’я 
України

ВіТАЛій 
ЗАХАРЧеНКО

Міністр внутрішніх справ

ФеДіР 
яРОШеНКО

Міністр фінансів

КОсТяНТиН 
ЛюБЧеНКО

Керівник Секретаріату 
Кабінету Міністрів

АНАТОЛій 
БЛиЗНюК

Міністр регіонального 
розвитку, будівництва 

та житлово-комунального 
господарства України

ПРиЗНАЧеННя РОБЛяТься 
Не ПРО  с  ТО В іНТеРесАХ 
ОД  НіЄї ГРУ      Пи, А й ФАКТиЧНО 
ЗА РАХУНОК іНШиХ
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У 
нових призначеннях чи-
новників жодної сенсації  
немає. Так чи інакше, ці 
призначення (вслід за 

яки  ми розпочнеться неминучий 
кадровий землетрус у верхівці 
МВС та ДПСУ) логічно виплива-
ють не лише із особистих інтер-
есів сімейства Януковичів і їх-
нього найближчого оточення, а 
й із усієї логіки побудови соці-
ального життя Донбасу.

Донбас – це особлива тери-
торія не тільки у складі Укра-
їни, а й в усьому колишньому 
СРСР. Бурхливий розвиток ви-
добувної та важкої індустрії з 
кінця ХІХ століття йшов пліч-
о-пліч із менш бурхливим фор-
муванням дуже своєрідної на-
півурбаністичної культури, де 
патріархальні, традиційні, «сі-
мейні» відносини були перене-
сені в межі міст та робітничих 
селищ, а пізніше міських агло-
мерацій. Донбас, попри пере-
важну кількість етнічних укра-
їнців поміж його населення, – 
нововитвір Російської імперії, 
коли націєтворчі процеси 
тільки розгорталися. Понад те, 
людський матеріал Донбасу за 
умов Першої світової війни, 
коли на шахти і заводи пішов 
вельми специфічний контин-
гент, не випадково став у при-
годі більшовикам («больша-
кам», як їх називали в масах; 
большак – це головний чоловік 
у великій традиційній сім’ї). А 
перетворення «нахаловок» на 
більш-менш сучасні міста в по-
воєнний час (за збереження 
здебільшого відсталої індустрії 
з відповідною соціальною 
структурою) закріпило радян-
ський характер регіону.

Після Другої світової війни на 
шахти силоміць посилали не-

Автор:
 сергій Грабовський

стандартну публіку – як спецпо-
селенців, так і в’язнів ҐУЛАҐу; 
там тримали здебільшого не «по-
літичних» (на тих чекали відда-
лені місця), а кримінальників і 
колишніх поліцаїв та інших 
«зрадників». Традиції зміцніли: 
у пізні радянські часи в деяких 
містах Донбасу до третини чоло-
віків мали щонайменше приводи 
до міліції, якщо не відсидки; ось 
вам і специфічне плем’я зі своїми 
табу, татуюваннями, ціннісними 
настановами і жаргоном...

При цьому на Донбасі перева-
жає не російська культура і росій-
ська ідентичність, як дехто пере-
конаний, а совєтська вперемішку 
з місцевою. Там (якщо вести мову 
про більшість населення, про до-
мінуючу тенденцію) взагалі від-
сутня національна ідентичність 
як така, бо остання формується за 
ґрунті спільноти вільних (чи та-
ких, що прагнуть бути вільними) 
громадян. Натомість панують 
соціа  льно-регіональна, по суті, 
трайбалістська свідомість та іден-
тичність, що знаходять свої вияви 
на всіх рівнях.

Класичне значення поняття 
трайбалізм чи трибалізм (англ. 
tribalism, від лат. tribus – пле -
м’я) – це настанова на куль  турно-
побутову, культову і соціально-
політичну племінну відокремле-
ність, відрубність, одрізненість. 
Трайбалізм – характерна риса 
суспільств, що перебувають у 
процесі переходу від архаїчного, 
племінного устрою до ранніх 
форм капіталізму. Його прак-
тика полягає в наданні привілеїв 
вихідцям з однієї етнічної чи су-
бетнічної групи під час добору 
кадрів у державному апараті за 
рахунок інших груп населення. 
Трайбалізм використовує в неу-
сталених національних держа-
вах формально демократичні 
інсти  туції для здобуття певною 
регіо  на  льно-етніч  ною спіль  но -

тою контролю над усім 
державним механізмом; 
голосування на виборах 
відбувається не на ідеоло-
гічній основі чи відповідно 
до харизми політичного лі-
дера, а за принципом «наш, 
земляк, місцевий» – «чу-
жий, не наш». У постколоні-
альній Африці й частково 
Азії, де поширений трайба-
лізм, формування органів 
державної влади на підставі 
етнорегіональних зв’язків ви-
ливається часом у сепаратизм 
і призводить до громадян-
ських воєн.

Гадаю, не так важко зна-
йти відповіді на запитання: на-
селення якого українського ре-
гіону, окрім Криму, зазвичай 
практикує (принаймні це сто -
сується людей старшого віку) 
словесний зворот: «Я поехал на 
Украину»? У якому регіоні нашої 
держави достатньо поширеним, 
якщо не домінуючим, є звер-
нення: «Земляк, землячка, зе-
меля»? У якому регіоні найбіль-
 ше пишаються своїм «особли-
вим», «унікальним», «істинно 
чоловічим» (так!) характером? 

Або за кого ж голосували на 
минулих парламентських вибо-
рах на Донбасі? Партія регіонів: 
Донецька область – 72,05%, Лу-
ганська – 73,53%. Із першої де-
сятки списку ПР  семеро – донба-
сівці. З урахуванням голосів за 
комуністів і соціалістів, на Дон-
басі за «своїх» проголосувало 
близько 85% виборців.

У жодному регіоні України та-
кого не було й не могло бути. У 
Криму вималювалася приблизно 
така сама картина уподобань 
електорату, але підґрунтя більш 
ідеологічне: проти «бандер», за 
«братерство з Росією». В інших 
областях Сходу й Півдня Партія 
регіонів мала скромніші резуль-
тати: від 43% (Херсонщина) до 

«Вождь» і його «плем’я»
Кадрові пертурбації у владі логічно випливають 
не лише з особистих інтересів сімейства Януковичів 
та їхнього найближчого оточення, а й з усієї логіки 
побудови соціального життя Донбасу
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55% (Запоріжжя).  
Опоненти регіоналів, БЮТ і 
НУ-НС, у жодній області на Заході 
не здобули захмарних показни-
ків. Наприклад, в областях Гали-
чини першим із них дісталося 
50–52% голосів, другим – близько 
36%. НУ – НС відповідно 36,02%, 
36,78% і 35,16%. І при цьому в пер-
ших п’ятірках списків цих бло-
ків – жодного галичанина. І їхні 
лідери, на відміну від «своїх» у ПР 
та КПУ, були з інших регіонів. 
Знову-таки на першому місці не 
«земляцтво», а щось подібне до 
ідеології, причому всеукраїнської.

Що ж стосується панівної іде-
ології Донбасу, то її навряд чи в 
повному сенсі слова можна на-
звати політичною. Це трайбаліст-
ська міфологія зі стрижнем у ви-

гляді «образу Донбасу – зразко-
вого радянського краю з бога-   
тирським людом, якому «все 
задачи по плечу» і який гордо 
крокує по життю з високо підне-
сеною головою «гегемона», як пи-
сав академік Іван Дзюба, вихо-
дець із цього краю, що добре знає 
своїх земляків. Це, за його ж сло-
вами, вельми специфічний «доне-
цький патріотизм, у чомусь щи-
рий, у чомусь облудний, у чомусь і 
трагікомічний, а швидше, може, 
та розпливиста донецька ідентич-
ність, в основі яких – відчуття 
(хай і перебільшене) унікальної 
ролі Донбасу в життєзабезпеченні 
країни (колись – СРСР, тепер – 
України)». Причому дійсний стан 
справ тут, за Дзюбою, не має яко-
гось значення: «Знаменитий сло-
ган: «Донбасс никто не ставил на 
колени и никому поставить не 
дано» – народився саме тоді, коли 
Донбас, як і вся радянська країна, 
стояв на колінах».

З інших позицій, але той са-
мий феномен описав співак, біз-
несмен, депутат Держдуми Росії 
від партії «Єдиная Россия», та-
кож виходець із Донбасу Іосіф 
Кобзон: «Що таке Донбас, знає 
весь світ... Багато хто тут каже, 
що він зайняв усі ключові пози-
ції в Україні, тому що президент 
із Донбасу. Так це нормальне 
явище. Він знає, кого призна-
чає. Знає своїх земляків та ко-
лег, довіряє їм і є відповідаль-
ним за те, що на всіх ключових 
позиціях перебувають його зем-
ляки... Над нами всевишній по-
будував якусь таку ауру й обері-
гає нас, розповідає про те, що 
вихідці з Донбасу – це обраний 
народ. Досі говорили, що обра-
ний народ в Ізраїлі. А я кажу, 
що обраний народ на Донбасі».

Проте проблеми інтегру-
вання Донбасу в загальноукраїн-
ський політичний та культурний 
простір з обов’язковим подолан-
ням совково-трай  ба  ліс  тських мі-
фологем – це окрема (і надзви-
чайно важлива) тема. Натомість 
достатньо констатувати факт 
«племінної» ідентичності біль-
шості населення регіону та ті на-
слідки, які звідси випливають.

По-перше, йдеться про те, 
що окреслив щиросердо Коб-
зон, – про призначення на всі 
ключові позиції земляків, 
«своїх». Аж до начальників рай-
відділів міліції по всій країні, 
коли на полковничі посади при-
ходять майори й капітани з До-

неччини та Луганщини. «Зем-
ляк» – значить надійний. Годі й 
казати, що добір тут відбува-
ється не на основі професіона-
лізму, а взаємини між «своїми» 
аж ніяк не регулюються ані за-
конами, ані загальними мораль-
ними нормами: є специфічні 
«племінні» поняття, побудовані 
на принципі «свої – чужі».

По-друге, з огляду на окрес-
лену вище об’єктивну специфіку 
формування «донецького ха-
рактеру», неминучим є перене-
сення кланових відносин на всю 
державну систему. Класична 
мафія була побудована на патрі-
архальних, донаціональних за-
садах, які вивезли до США емі-
гранти з Південної Італії, пере-
дусім із Сицилії. Іншого зразка 
ефективних відносин ті емі-
гранти, які не хотіли «розчиня-
тися» в американському «пла-
вильному казані», просто не 
уявляли. Врешті-решт перепла-
вило всіх, але за ціле століття...

По-третє, всередині самого 
сучасного «племені» так само 
об’єктивно існують різні «кола» 
довіри і посвячення. Приміром, 
донецькі мають перевагу над лу-
ганськими, єнакіївські – над гор-
лівськими тощо. Але це загаль-
ний принцип, є і винятки, які 
ґрунтуються на наближеності до 
«вождів» регіону, на засвідченій 
учинками відданості їм.

По-четверте, у групі «вож-
дів» неминуче має виокреми-
тися «головний вождь», який 
водночас є й своєрідним «живим 
тотемом» трайбалістської спіль-
ноти, символом, уособленням її 
реальних та міфологічно зма-
льованих чеснот. Він так само 
неминуче прагне передати владу 
у спадок та спиратися на крев-
них родичів (передусім синів) та 
їхніх «побратимів». Отож, ска-
жімо, поява на владному Олімпі 
Олександра Вікторовича Януко-
вича, віднедавна мультимільйо-
нера, разом зі своїми молодими 
й енергійними «побратимами» 
(так само як вивищення інших 
«майже кревних» персонажів, 
наближених до «Самого») – це 
об’єктивна тенденція сього-
дення. Питання лише в тому, що 
з нею робити і чи, зрештою, на-
віть на Донбасі всі згодні жити 
на основі родоплемінних звичаїв 
дикунського світу. 

«Вождь» і його «плем’я»

Продовження теми 
на стор. 50
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Криза короткозорості

Автор:  
Андрій 

Пишний

Н
инішнього року очікується сповільнення 
темпів зростання глобальної економіки до 
3,2% з 3,8% 2010-го, згідно з останніми 
прогнозами Світового банку, і продо-

вження цього тренду 2012-го. Прогнози розвитку 
економіки РФ також погіршено з 4,7% до 4,1% 
(МВФ) та з 4,5% до 3,7% (Світовий банк).
Тим часом уряд України нібито не помічає гло-
бальних тенденцій. І це при тому, що на 2013-й 
припадає пікове навантаження виплат за зовніш-
німи боргами. Українська влада робить проти-
лежне тому, що для виходу з кризи радять робити 
економісти ЄС. 
Перша і головна вимога, що висувається до всіх 
членів ЄС, – контроль бюджетних видатків. При-
чому вона стосується насамперед адміністратив-
них видатків, а не капітальних. Натомість в Укра-
їні адміністративні видатки з 2009-го зростають, 
приміром, обсяги фінансування Генпрокурату-
 ри – у 2,5 раза, президента – майже у 2 рази, 
МВС – в 1,8 раза. Причому в проекті держбюджету 
на наступний рік заплановано дотації Нафтогазу 
й Укренерго на 13 млрд грн. 
Наступна типова вимога ЄС – контроль боргового 
навантаження. Попередній і нинішній вітчизняні 
уряди напозичалися кожен по $15 млрд. Рано чи 
пізно доведеться розраховуватися. Державний і 
гарантований борг України на кінець 2011 року 
сягне $62 млрд – майже 42% ВВП. Досі МВФ оці-
нював рівень критичності 
нашого держборгу в 40% 
ВВП. Ще влітку 2010-го, 
коли він становив 36% ВВП, 
Сергій Тігіпко визнавав, що 
«ця цифра є для нас критич-
ною». І що? 2011-го Україна 
виплатить за боргами 89 
млрд грн, 2012-го має повер-
нути близько 60 млрд грн. Це на тлі коло-
сального від’ємного сальдо зовнішньої тор-
гівлі (лише за січень – липень 2011 року ста-
новило $6,67 млрд). 
Хочемо того чи ні, а стабільність державних фі-
нансів України перебуває в лінійній залежності 
від надання МВФ чергової позики. Якщо те, 
бути чи не бути дефолту в Греції, вирішує бун-
дестаг Німеччини, то для України роль бундес-
тагу виконує МВФ. 
Ще одна вимога Євросоюзу – підвищення якості 
державного управління, особливо у сфері еконо-
міки та фінансів, де помилка може коштувати мі-
льярдів. Приміром, для Греції ЄС пропонує масш-
табну програму приватизації на €50 млрд за ра-
хунок ключових банків, монополій в електро-   
енергетиці, зв’язку та гральному бізнесі. Сумнівно, 
щоби під контроль Євросоюзу грецькі активи 
пішли за українським сценарієм – неконкурент-
ний продаж в одні руки. 
Низьку якість держуправління в нашій державі 
визнають навіть керівники уряду. Такі зізнання 
видаються водночас і сумними, і кумедними, адже 

важко зрозуміти, що заважає виправити ситуацію. 
Ось, скажімо, перший віце-прем’єр Андрій Клюєв 
нещодавно констатував наслідки роботи: «Пара-
докс ситуації в тому, що міжнародні рейтинги ви-
соко оцінюють природний, трудовий, інтелекту-
альний потенціал України. Але тіль  ки-но оцінка 
стосується сфери управління цими ресурсами, 
опиняємося у хвості будь-яких рейтингів». Так, 
чиновники люблять розповідати про експортні ре-
сурси нашої країни в 24 млн т зернових (у гро-
шовому еквіваленті – $6– 7 млрд). Але чомусь уряд 
запроваджує експортні мита на зерно, які руйну-
ють віт чизняний експорт, і це на піку глобальних 
цін. І лише після їх падіння на міжнародних рин-
ках провладна більшість у Верховній Раді скасу-
вала обмеження. Така політика завдала країні та 
виробникам щонайменше 10 млрд грн збитків.  
Інша базова антикризова рекомендація ЄС – по-
кращення умов ведення економічної діяльності. 
В Україні знову ж таки все інакше: опустилася зі 
149-ї на 152-гу сходинку в рейтингу «Ведення 
бізнесу-2012», підготовленому Світовим банком і 
Міжнародною фінансовою корпорацією, розміс-
тившись між Ліберією (151) і Болівією (153). У рей-
тингу «Економічна свобода у світі-2011» Україна 
посіла 125-те місце зі 141, розташувавшись одразу 
за Сенегалом. Влада говорить про радикальне по-
ліпшення інвестиційного клімату… Хоча після 
імплементації лише Податкового кодексу кіль-

кість охочих розпочати біз-
нес зменшилася втричі. За 
даними НБУ, в Україні від-
соток підприємств, які вва-
жають, що їхній економіч-
ний стан покращиться, зни-
зився з 36 до 30,5. 
В Україні встановлено низку 
штучних монополій, біль-

шість із яких є вкрай неефективними і здатні 
працювати лише за рахунок наднизьких ви-
трат на оплату праці та ухиляння від оподат-

кування. Надмірний монополізм економіки – це 
саме те, що критикував ЄС у Греції, де 200 під-
приємств вироб ляють половину ВВП. 
Євросоюз вимагає від Греції припинення безпре-
цедентних розмірів уникання податків. Для Укра-
їни це палиця на два кінці, однак іноді цифри 
вражають. Наприклад, загальний обсяг прямих 
іноземних інвестицій у Донецьку область стано-
вить $2,2 млрд, а відплив капіталу лише до Кіп-
 ру – $5 млрд.
У державах ЄС актуалізується питання контролю 
над фінансовими ринками та запровадження 
жорсткіших стандартів для банків, зокрема під-
вищення норм достатності їхнього власного капі-
талу. В Україні проблеми фінустанов від початку 
кризи 2008 року звикли перекладати на бюджет і 
платників податків. 
Рецептура Європейського Союзу є актуальною 
для України. Чому б її не застосовувати з огляду 
на місцеву специфіку? 

ВЛАДА «КОсиТь 
КАПУсТУ» ЗАМісТь 

ТОГО, щОБи 
«ПіДМОсТиТи 

сОЛОМи» КРАїНі
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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 

18–26 листопада
чекаємо Вас на таких заходах 
у Книгарнях «Є»   

◆ У Києві (вул. Лисенка, 3):
18 листопада, 18:00 – проект «Європейський досвід: 
Австрія». Наш гість – Андреас Каппелер. Тема зустрічі: 
«Історія України очима європейських інтелектуалів».
19 листопада, 12:00 – дитячий захід від журналу «Малят-
ко». Клеїмо саморобки!
21 листопада, 19:00 – проект «Європейський досвід: 
Сполучене Королівство». Наш гість – Кріс Мюррей. Тема 
зустрічі: «Розвиток нових міст та децентралізація міського 
управління у Великій Британ�».
22 листопада, 18:00 – презентація фотопроекту Ігоря 
Гайдая «РАЗОМ.UA».
23 листопада, 18:00 – проект «Європейський досвід». 
Наш гість – Томас Хаммарберг, Комісар Ради Європи 
з прав людини.
24 листопада, 18:00 – презентація українського видання 
«Книги джунглів» Редьярда Кіплінґа з додатком – сольним 
диском Сергія Василюка (гурт «Тінь сонця»). Учасники: 
перекладач Володимир Чернишенко, музикант Сергій 
Василюк.
25 листопада, 18:00 – презентація українських перекладів 
літературних репортажів Маріуша Щиґела про Чехію 
«Ґоттленд» і «Зроби собі рай» за участю автора.

◆ У Харкові (вул. Сумська, 3):
18 листопада, 18:00 – вечір екологічної відповідальності. 
Доповідач Варвара Ільницька, провідний спеціаліст відділу 
екоосвіти Національного парку «Гомільшанські ліси».
21 листопада, 18:00 – медіа-семінар «Незручні питання» 
Доповідач Дмитро Шевченко (радіо «Нова Хвиля», 
«Харківські новини»).
23 листопада, 16:00 – Книгарня «Є» і кіноклуб ArtHouse 
запрошують на перегляд та обговорення кінострічки 
«У минулому році в Марієнбаді» режисера Алена Рене.
24 листопада, 19:00 – брифінг на тему «Thanksgiving Day». 
Мова англійська.

◆ У Вінниці (просп. 50-річчя Перемоги, 26):
19 листопада, 18:00 – поетичний вечір Василя Карп’юка.
23 листопада, 18:00 – історичний клуб «ХроноТоп». 
Дискусія «Старовинна Вінниця: що можна врятувати?». 
Модератор Олександр Федоришен.

◆ У Тернополі (вул. Валова, 7–9):
22 листопада, 18:00 – презентація книжки Галини Вдови-
ченко «Бора».
25 листопада, 14:30 – презентація книжки «Зернятко над�» 
від видавництва «Свічадо». 
26 листопада, 16:00 – презентація книжки Тараса Антипо-
вича «Хронос».

◆ В Івано-Франківську 
(вул. Незалежності, 31):
18 листопада, 18:00, 4-й поверх – мандрівний фестиваль 
документального кіно про права людини Docudays UA.
19 листопада, 16:00, 4-й поверх – презентація проекту 
«Літературне бомбардування».
22 листопада, 16:00, 4-й поверх – засідання FRI-D–Club на 
тему «Cinema in Ukraine. Will the Ukrainian cinema be 
tomorrow?».
23 листопада, 19:00, 4-й поверх – джаз-клуб: показ концер-
ту піаніста Бреда Мелдау.
24 листопада, 19:00, 4-й поверх – кіноклуб: показ фільму 
Діани Кюріс «Саган».

◆ У Львові (просп. Свободи, 7):
18 листопада, 18:00 – презентація книжки Богдана Гудя 
«Українсько-польські конфлікти новітньої доби: 
етносоціальний аспект».
19 листопада, 14:30 – спільно з «Львівською хвилею»: 
дитячі читання та забави для дітлахів п’яти – восьми років 
із ведучим улюбленого радіо Юрком Добрим.
22 листопада, 17:00 – презентація новинок видавництва 
«Каменяр».
24 листопада, 18:00 – презентація повісті Тетяни Грунської 
«Злодій».
25 листопада, 18:00 – розмова про Львів у текстах Петра 
Яценка (Петро Яценко, Галина Пагутяк, Василь Ґабор, Ніна 
Бічуя та ін.).
26 листопада, 18:00 – презентація книжки Маріуша Щиґела 
«Зроби собі рай» за участю автора та Юрія Винничука.



К
оли 1931 року Велика Бри-
танія відмовилася від зо-
лотого стандарту, вона не 
лише відвернулась від мо-

делі валютного ре гулювання, а 
й визнала, що більше не здатна 
нести звання імперії. Коли Аме-
рика скасувала прив’язку долара 
до золота 1971 року, там почався 
спад, що тривав, доки Пол Вол-
кер не відновив довіри до націо-
нальної грошової одиниці на по-
чатку 1980-х. Як писав колись 
великий австрійський економіст 
Йозеф Шумпетер, валютна сис-

тема народу відображає все, чого 
нація хоче, що робить, від чого 
страждає і чим є.

Так і криза, яка охопила 
ЄС, показова не тільки щодо 
євро.  У час, коли обвалюються 
державні облігації та ціни на 
акції, банки непритомніють, а 
у двері стукає світова рецесія, 
насамперед усі бояться фінан-
сового й економічного краху. 
Але для розуміння того, що 
коїться з валютою, треба по-
глянути, що відбувається зі 
Старим світом.

Євро не буде в безпеці, доки 
Європа не знайде відповідей на 
деякі фундаментальні запитан-
 ня, від яких утікає вже багато 
років. Вони зводяться до того, як 
націям континенту реагувати на 
світ навколо них, котрий дуже 
стрімко змінюється? Що Європа 
робитиме, коли в процесі глоба-
лізації Захід утратить техноло-
гічну монополію, яка принесла 
йому його багатство, й зі своїм 
населенням, що старіє, дедалі 
дужче скидатиметься на захід-
ний півострів Азії, котра пере-
живає відродження?

Деякі європейці хотіли б від-
городити все ще великий і бага-
тий ринок ЄС старанно скон-
струйованими бар’єрами. Інші, 
зокрема й дедалі більше полі-
тиків-популістів, прагнуть пере-
конати свої національні електо-
рати думати про себе й закри-
тися не лише від світу, а й від 
проектів євроінтеграції, які про-
понує еліта. І мало хто – здебіль-
шого представники тієї ж таки 
еліти – наполягає на тому, що 
прийняти глобалізацію з від-
критими обіймами, а не втікати 
від неї – це єдиний спосіб, у який 
Європа зможе дозволити собі й 
надалі своє розкішне життя.

Це протистояння обмежить 
європейські держави всезагаль-
ного добробуту. Воно визначить 
форму ЄС в умовах незбалансо-
ваного партнерства між Німеч-
чиною та Францією і дедалі ак-
тивнішого відокремлення Бри-
танії. А ще – високу політику в 
Брюсселі та низьку політику єв-
ропейського популізму. І ви-
рішуватиме долю інструменту, 
який Шумпетер назвав би вті-
ленням усього цього, – євро.

Уже тепер єврозона потра-
пила в порочне коло спаду. 
Страхи з приводу того, чи змо-
жуть уряди Греції, Португалії, 
Ірландії, Іспанії і, найважли-
віше, Італії розрахуватися з бор-
гами на суму близько €3 трлн 
($4,2 трлн), вже розвалюють єв-
ропейські банки, які купували 
їхні облігації. Проблеми фінус-

Зазираючи у провалля
Криза євро може розбудити Європу. Але, найімовірніше,  
спричинить компроміс і занепад
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€3 трлн
становлять борги 
Греції, Португалії, 

Ірландії, Іспанії  
та Італії 

танов підривають довіру до них і 
можливість залучати позикові 
кошти. В тандемі із суворими за-
ходами фінансової економії ці 
обставини зумовлюють рецесію 
і поглиблюють страх перед тим, 
що уряди не зможуть виплатити 
борги. А це, своєю чергою, ще 
гірше послаблює банки. Так і 
крутиться порочне коло, тяг-
нучи Європу ближче й ближче 
до катастрофи.

Єврозона ще може зупинити 
цей наступ на свої банки та 
уряди. Як у блоку, в неї менший 
борг і нижчий дефіцит держбю-
джету, ніж у США. Вона має 
гроші на зміцнення своїх фінус-
танов у випадку дефолту Греції, 
а також Португалії та Ірландії, 
якщо буде така потреба. За всім 
цим наглядає Європейський 
центральний банк (ЄЦБ), який, у 
принципі, може надати підтрим-
 ку вразливим урядам, викупову-
ючи їхні боргові інструменти в 
необмежених кількостях на вто-
ринному ринку. Однак ЄС уже не 
раз не вдавалося запропонувати 
переконливий план порятунку 
євро. Остання й найсміливіша 
спроба, зроблена наприкінці ми-   
нулого місяця, теж грішила не-
доліками, як і всі попередні. А 
все тому, що між європейцями є 
глибокі суперечності в тракту-
ванні причини кризи та внеску 
кожної країни в її подолання. 
Поки члени єврозони не дійдуть 
порозуміння між собою чи при-
наймні не погодяться, що роз-
біжності в їхніх припущеннях 
менш важливі, ніж пошук рі-
шення, вони не зможуть до-
класти спільних зусиль, необ-
хідних для захисту євро.

сТО ДОРіГ ДО КАТАсТРОФи
Поки світ чекає, коли ж Європа 
нарешті дійде якогось рішення, 
пахне лихом. Воно здатне набути 
будь-якої форми. Котрась країна 
може відмовитися від євро, хоча 
договором це заборонено, але 
хто зупинить її рішуче настроє-
ний уряд? Європейські банки 
може спіткати фатальна недо-
віра до них. Італія чи Іспанія, не 
виключено, втратять перспек-
тиви позичати кошти на при-
йнятних умовах. Або на зміну 
кабінетові, який намагатиметься 
запровадити заходи суворої еко-
номії, прийде інший, що висту-
патиме проти них. Будь-який із 
цих чинників спроможний зу-
мовити поширення інфекції 

кри  зи і штовхнути світову еко-
номіку в депресію.

Дехто розпускає чутки, що 
Німеччина може очолити країни 
розкольницького ядра єдиної ва-
лютної зони. Та якби курс тев-
тонського євро стрімко підско-
чив, банки й компанії зазнали б 
страшенних збитків на своїх за-
кордонних активах, а ще у про-
граші опинилися б експортери 
новоутворення. Крім того, на-
стільки безпардонне недотри-
мання Берліном договору про ЄС 
завдало б шкоди всьому європей-
ському законодавству, котре кар-
динально засуджує такі дії.

Імовірніше, що в умовах неа-
биякої економії прогнеться Гре-
ція і після кількох змін урядів, 
покине ЄС. Але це вже крок від-
чаю. Як наслідок – банкрутства 
банків та відплив капіталу. Ба-
гато компаній країни, які не 
зможуть розрахуватися за зобо-
в’язаннями в євро, теж збанкру-
тують. Афіни вже викинуто з 
ринків боргових інструментів, а 
в такому випадку вони, швидше 
за все, залишаться без будь-якої 
фінансової допомоги ЄС.

На тлі рецесії, поширення 
загрози невиконання боргових 
зобов’язань, банкрутств банків 
та виходу Греції з єврозони, у не-
безпеці може опинитися єдиний 
європейський ринок. На саміті 
ЄС 2008 року, коли лютувала фі-
нансова криза, Ніколя Саркозі 
вщент розкритикував Єврокомі-
сію за надто активну підтримку 
конкуренції. Один високопоса-
довець припускає, що якби на 
той момент французький прези-

дент попросив про голосування, 
то лідери уряду призупинили б 
дію правил. Нинішня криза така 
сама серйозна, як і тодішня.

Оскільки уникнути ката-
строфи ще реально, читач, не 
виключено, подумає, що найгір-
шого не станеться. Справді, 
може, й не станеться, а може, й 
станеться. Саме через страшні 
наслідки кожен надіється на му-
дрі вчинки когось іншого, тільки 
не на власні. Новий уряд Греції 
може сподіватися, що Європа ні-
коли не допустить банкрутства 
країни. Водночас ЄЦБ й Німеч-
чина можуть відмовитися від 
втручання, бо не хочуть, аби 
проблемні країни втікали від 
необхідності проведення ре-
форм. Або ж станеться так, що 
сувора економія зрештою при-
веде до влади популістів, які від-
вернуться від євро, і хай йому 
грець із тими наслідками.

Один із представників ЄЦБ 
визнає, що останнім часом за-
мислюється над катастрофами в 
історії на кшталт Першої світо-
вої війни й міркує, яким чином 
світ до них докотився. «Коли ти 
в самому серці кризи, – зловісно 
каже він, – відразу бачиш, як 
легко робити помилки».

Європейський економічний 
та валютний союз (ЄЕВС) мав на 
меті викорінення конкурентної 
девальвації, яка становила за-
грозу єдиному ринку на початку 
1990-х. ЄЕВС обіцяв, що прив’яже 
об’єднану Німеччину до ЄС і 
вимостить шлях до європейсь-
кого політичного союзу. Нині 
цієї мрії ще не розбито в друзки, 
але єдиний ринок укотре в не-
безпеці. Як писав автор книжки 
про історію євро Девід Марш, 
ЄЕВС – це радше європейський 
союз економічного від  чаю.

«Криза 2008 року свідчить 
про те, що домінантні економіки 
не так уже й домінують, як вони 
про себе думали, – каже колиш-
ній французький глава МВФ До-
мінік Стросс-Кан. – Якщо не 
знай  ти виходу з нинішньої кри-
 зи, Європа постраждає від низь-
кого зростання, економічного й 
культурного панування інших». 
Чи може вона повернути в про-
тилежний від провалля бік? 
Тільки якщо клю  чові країни 
підтримають решту в реалізації 
радикальних політичних, соці-
альних та економічних реформ. 
І не варто тішити себе ніякими 
ілюзіями: це буде дуже важко. 
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КіНеЦь БУРЛесКОНі
Що після Сільвіо

T
he Economist давно перед-
бачив катастрофічну роль 
Сільвіо Берлусконі для 
Італії. Згідно з прогнозом 

уже десятилітньої давності, той 
не має даних для керування 
державою. Але трагедія Італії в 
тому, що й опозиція не спро-
можна на системні реформи, 
яких так потребує країна.

ЗАБЛОКОВАНА ДеМОКРАТія
Щоб зрозуміти так звану анома-
лію Берлусконі, треба поверну-
тися в 1992 рік, коли в Італії ма-
гістратура, а насамперед суд  дя 
Антоніо Ді П’єтро, розпочали 
процес «Чисті руки». В центрі 
звинувачень – нелегальне фі-
нансування партій з боку біз-
несу. Соціалісти та християнські 
демократи, які тоді правили, ви-
давали дозволи підприємцям, 
скажімо, будувати міст чи шко-
 лу, але вимагали за це для своїх 
партій 10%. Процес, який супро-
воджувався грандіозним обу-
ренням суспільства, фактично 
завалив цілу політичну систему, 
засновану на неподільному па-
нуванні центральної тоді Партії 
християнських демократів. То-
дішній прем’єр-міністр Беттіно 
Краксі, щоб уникнути процесу, 
був змушений знайти собі при-
тулок у Тунісі. З кінцем цієї по-
літсили відійшла й Перша рес-
публіка – демократична Італія 
повоєнного часу.

Недоліки Першої республіки 
можна синтезувати у формулі: 
заблокована демократія. В пово-
єнній Італії опонентами христи-
янських демократів були лише 
комуністи – так званий фак-
тор К. У західній країні після 
Ялти ні Америка, ні церква не 
могли дозволити приходу до 
влади комуністів, а італійська 
компартія, як відомо, була най-
сильнішою в Європі. Симпатич-
ний і загалом порядний Енріко 
Берлінґуер (секретар Італійської 
комуністичної партії від 1972 до 
1984 року) не змінював ситуа-

Автор:
 Оксана Пахльовська, італія

ції – із-за нього визирала зло-
вісна постать його попередника 
Пальміро Тольятті.

Заблокована демократія 
при  звела до тяжких перегинів у 
економіці. Відсутність зміни 
влади давала християнським 
демократам змогу провадити 
високовитратну соціальну полі-
тику: легко надавали робочі 
місця, люди рано виходили на 
пенсію. Розвивалась корупція, 
яка теж призводила до бюджет-
них перевитрат, особливо на 
Півдні: там виявилося чимало 
«сліпих», які водили машину. 
Особливо розвинулись «бар-
терні» стосунки: я тобі голос – 
ти мені місце. А це, своєю чер-
гою, сприяло проникненню ма-
фії в державні структури й 
посилювало її контроль над те-
риторією. У владі засіли герон-
тократи, як незабутній Джуліо 
Андреотті: стонадцять томів 
процесу, в якому колишнього 
прем’єр-міністра звинувачува-
 ли у зв’язках із мафією, вкри-
лися пилом. «Влада псує, – ка-
зав він знущально, – тих, у кого 
її немає».

БеРЛУсКОНі – 
ПОЛіТиЧНий іЛюЗіОНіЗМ
Після кінця Першої республіки 
в італійській політиці утвори-
лась порожнеча ідей і постатей. 
Ось із цієї порожнечі й вигульк-
нуло квадратне усміхнене об-
личчя Берлусконі. Він пообіцяв 
італійцям закреслити постать 
старого, тобто професійного, 
політика. З’явився натомість но-    
вий homo politicus: бізнесмен. 
Але між міфом успішного під-
приємництва й реальними ре-
зультатами пролягла прірва. 
Берлусконі пообіцяв «покра-
щити життя вже сьогодні», а 
воно дедалі гіршало. Культ лег-
ких заробітків ображав суспіль-
ство. Типова реклама «берлус-
конізму»: молода пара купує 
машину. «Як, вона коштує лише 
€11 тис.?» – питає хлопець. «Не-
вже? А я хотіла заплатити 
більше», – з чарівною посміш-
кою каже дівчина.

Крім того, Берлусконі – ак-
тор, комунікатор, «масовік-
затєй  нік». Він мав «конфлікт 
інтересів», неможливий у будь-
якій іншій країні розвиненої 
демократії: володів половиною 
системи італійського телеба-
чення. А коли став прем’єр-
міністром, фактично в його ру-
ках опинились і державні ка-
нали. Тому Берлусконі, успад-   
кувавши від Краксі глибоко ко-
румповану, неповоротку полі-
тичну систему, зміг керувати 
країною фактично 17 років із 
невеличкими проміжками. За-
блокована демократія дала 
йому змогу взяти під свій 
контроль інформацію. У своє-
рідний спосіб – це не означає, 
що зникли критичні програми. 
Це означає, що у підвладному 
Берлусконі телевізійному про-
сторі створилось сприятливе 
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БеРЛУсКОНі йДе 
В ПОЛіТиЧНе НеБУТТя 
В НАйБеЗсЛАВНіШий  
сПОсіБ

середовище для формування не 
свідомого громадянина й ви-
борця, а всеїдного споживача, 
приклеєного носом до розва-
жальних передач. Людина, яка 
вчиться, яка працює, стала нуд-
ним персонажем. Телеекран за-
полонили напівголі дівчата, до-
тепні шоумени, вікторини, ло-
тереї... Словом, небезпечна гра 
зі смислами.

Але італійська аномалія по-
множилась на дуже складний 
процес, про який свого часу по-
передив видатний американ-
ський економіст Роберт Патнем. 
Якщо раніше, казав він, у США 
був розвинений «асоціаціоні зм», 
тобто об’єднання громадян за 
інтересами, то тетчеризм і рей-
ґанізм із їх культом ефективної 
праці та заробітку призвичаїли 
людей відпочивати від напру-
ження цієї моделі завдяки ко-
мерційному телебаченню, яке 
атрофувало чутливість до про-
блем демократії. Так, людина з 
виборця ризикує перетворитися 
на споживача – і цей ризик, 
прогнозував Патнем, з Америки 
перекинеться на Європу.

Справді, Берлусконі – це і є 
класичний приклад антиполі-

тики, породженої міфологемами 
комерційного телебачення. Коли 
студентка на зустрічі хотіла по-
скаржитись на проблеми молоді, 
він сказав: «Немає грошей? Ви-
ходьте заміж за мого сина, тоді 
будуть».

Цей ілюзіонізм у плані соці-
альної політики призвів країну 
до системної кризи. Завеликий 
політичний апарат: майже ти-

сяча сенаторів та депутатів дво-
палатного парламенту. Це най-
вище оплачувані політики у 
світі, отже, їм важко відмови-
тись від привілеїв. Але так 
само легковажною була й між-
народна політика Берлусконі. 
Мегаломан і людина не надто 
освічена (знаменита його фраза 
про засновників Рима «Ромула 
й Ремула»), він замінив аналіз і 
стратегію сніданками у шапці-
вушанці на путінській дачі.

УРяД ПРОФесОРіВ
Друг Путіна Берлусконі йде в 
політичне небуття в найбез-
славніший спосіб. Люди аплоду-
ють і танцюють. Найрадикаль-
ніші його опоненти – інтеліген-
ція, зокрема університетська. В 
Аргентині бордель називають 
«палацом Берлусконі». Але один 
політолог слушно сказав: вига-
няймо не тільки Сільвіо з Квірі-
нале, а й того Сільвіо, який си-
дить у кожному з нас. Адже про-
гнати його виявилось не так 
складно. Найгірше ж те, що опо-
зиція, схоже, справді не здатна 
на системні реформи. Розділена 
на католиків, «секулярних» по-
літиків і марксистів, вона є непо-
слідовною і конфліктогенною.

Італія опинилась у скрут-
ному становищі. Ні, це не-
правда, що вона наступна після 
Греції. Це багата країна: за од-
ними рейтингами сьома, за ін-
шими – восьма потуга світу. Іта-
лійці – народ талановитий і 
фантазійний. На їхній продук-
ції стоїть знак якості. На відміну 
від Греції Італія має що про-
дати, хоча дедалі більше має 
зважати на конкуренцію з боку 
Китаю та Індії. Італії потрібні 
податкова, пенсійна, виборча 

реформи... Проблема італійсь-
 ка, але і пан’європейська: жодна 
з країн континенту не може собі 
більше дозволити Welfare state 
(соціальної держави). Тому осно-
вною проблемою стають люд-
ські ресурси, і талановитій мо-
лоді доводиться часто шукати 
роботу деінде.

Наступник Берлусконі – 
професор найпрестижнішого 
італійського економічного уні-
верситету «Ла Бокконі» Маріо 
Монті (був його ректором і пре-
зидентом). Це постать, що має 
міжнародний авторитет. У 
1994–2004 роках Монті як євро-
комісар став знаменитий своєю 
антимонопольною діяльністю 
(особливо відомі його санкції 
проти Microsoft). Він сформує 
так званий технічний уряд, 
який уже називають «урядом 
Бокконі» через вираз  ну присут-
ність учених, причетних до 
цього університету. Якщо полі-
тики не бойкотуватимуть його 
діяльності, Монті провадитиме 
дуже жорстку лінію і за пару ро-
ків виправить ситуацію. Після 
популістських слоганів Берлус-
коні стриманий англосаксон-
ський стиль Монті лякає і вод-
ночас вселяє надію.

«я ПРОТесТУю, 
ОТЖе, я ісНУю!»
Найбільша проблема, як завж-
 ди, – молодь. Вона поділилася 
на два табори. «Молодь нудьгу-
юча» – італійські «противсі  хи»,  
дистанціюється від політики у 
формах політики, але натомість 
не може запропонувати нічого 
нового. Є також «молодь бун-
тівна», яка протестувала проти 
Берлусконі восени минулого 
року. Але й сьогодні вона прого-
лошує «перманентну асамб-
лею». Центром протесту став 
філософський фа  куль  тет Рим-
ського університету. Знак часу – 
без філософських засад будь-
яка політика сьогодні буде про-
вальна. На вході в Римський 
університет – маніфест: «На-
роде Європи, повставай!» Кра-
їна складна й вітальна, Італія 
подолає цей нелегкий момент. 
Бо вона має молодь, здатну зро-
бити своїм девізом модернізо-
вану картезіанську думку: «Я 
протестую, отже, я існую!» А це 
якраз і є той контрапункт, де 
стародавня Італія зустрічається 
із самою собою у вимірі майбут-
нього. ф
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Урядова криза в Греції минула. Однак невідомо, коли мине боргова 

Н
овим прем’єр-міністром 
Греції став колишній віце-
президент Європейського 
центрального бан   ку Лу-

кас Пападімос (на фото) – до-
свідчений, серйозний і шанова-
ний у європейських колах полі-
тик замінив Георгіоса Папанд-   
реу. Та реакцію простих греків 
на події останніх днів можна на-
звати радше саркастичною. У 
час, коли країна сповзала в мо-
рок «контрольованого» дефолту, 
на очах мільйонів лідери двох 
головних тамтешніх партій (Ге-
оргіос Папандреу очолює соціа-
лістичну ПАСОК, Антоніос Са-
марас – консервативну «Нову де-
мократію») шукали очільника 
нового уряду, який зумів би ви-
тягнути державу з хаосу, в який 
вони її занурили, але... не став би 
майбутнім конкурентом на най-
ближчих виборах. 

Потуги ключових фігур 
там  тешнього політикуму на тлі 
знекровленої країни видаються 
щонайменше потворними і ви-
кликають розчарування. Reu -
ters, зокрема, іронізує, що Лу-
кас Пападімос, який узяв на 
себе відповідальність за вижи-
вання Греції в єврозоні, докла-
дав зусиль і до входження дер-
жави до неї 2001-го. На побуто-
вому рівні її влучно передає 
фраза 37-річного банківського 
службовця Янніса П.: «Тобто 
запровадити в Греції грошово-
кредитну дисципліну, якої ні-
коли не було, покликали бан-
кіра (Пападімас очолював Цен-
тральний банк у 1994–2002 
роках), який давав Європі не-
точні фінансові дані з тим, щоб 
приєднатися до євро? О! Тепер 
ми можемо спати спокійно!»

Думка про греків як про ле-
дачий і непокірний народ, який 
страйкує через те, що його зму-
сили платити податки та не да-
ють безкінечно розважатися, є 
дещо гіперболізованою. Одна з 
основних причин кризи полягає 
в іншому. У своїй більшості 
грецький люд працює і тягне на 
своїх плечах армію недобросовіс-
них, корумпованих і розбещених 

Автор:  
Галина 

Маслюк, 
Греція

безконтрольністю чиновників, а 
також великий бізнес, який звик 
до преференцій. У країні досі іс-
нував непосильний, неспівмір-
ний для економіки державний 
сектор, підприємства-банкроти, 
зарплати службовців, які втричі 
перевищували зарплати праців-
ників приватного сектору. Була 
безпідставно завищена кількість 
людей у неефективних галузях 
освіти, охорони здоров’я, воєнно-
промислового комплексу. Мали 
місце мислимі й немислимі зло-

вживання державних пенсійних 
і страхових фондів, ухиляння від 
сплати податків великими ком-
паніями, тотальне порушення 
пристойних, приведених до за-
гальноєвропейських норм зако-
нів. А крім цього ще й ціла цер-
ковна імперія, утримання якої, 
як і раніше, лежить на плечах 
простих греків. 

Пересічні греки зізнаються, 
що їх приспав популізм хариз-
матичного оратора Андреаса 
Папандреу (батька вже екс-

*Життєвим 
ідеалом 
філософської 
школи 
стоїцизму були 
незворушність 
і спокій, які 
має зберігати 
людина на 
противагу світу, 
що змінюється. 
Основною 
чеснотою 
стоїки вважали 
розуміння 
(тобто знання 
того, що є 
добро і зло), 
мужність та 
справедливість

Греки повертаються до стоїцизму*
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Сукупний держав-
ний борг Греції 

€350 
млрд,

це понад 160% ВВП 
країни 

Дефіцит бюджету 

15%

прем’єра Георгіоса), який прий-
шов до влади 1981 року на чолі 
Всегрецької соціалістичної пар-
тії ПАСОК і під популістськими 
гаслами ввів втомлене диктату-
рою попередньої військової 
хунти суспі  льство в ейфорію 
безхмарного ситого державного 
соціалізму (не без підмоги по-
тужних вливань Європейського 
Економічного Співтовариства – 
попередника Євросоюзу). Саме в 
ті далекі вже часи харизматич-
ний прем’єр елегантним жестом 
подвоїв плату бюджетникам, ав-
томатично розділивши суспіль-
ство на привілейований держав-
ний (не маю освіти, нічого не 
роблю і добре заробляю) і ре-
альний приватний (висока кон-
куренція за всіма показниками і 
низька зарплата) сектори. Праг-
нучи завоювати все більшу кіль-
кість прихильників, перед вибо-
рами найбільші гре  цькі політ-
сили роздавали жадані бюд-   
жетні місця.

Протягом десятиліть обме-
жений вузькими рамками двох 
партій і фактично кількох сімей 
не  ефективний механізм управ-
ління державою, позбавлений 
відповідальності за власний на-
род, відкритий для європей-
ських кредитів і закритий для 
позитивного досвіду, призвів до 
цілковитого краху громадян-
ського суспільства. У середо-
вищі всеохопної корупції та 
брехні, підозри та недовіри, на-
магаючись утриматися чи при-
йти до влади, представники 
двох політсил раз по раз викри-
вали зловживання, провокуючи 
в суспільстві гучні економічні 
скандали. Після чергової зміни 
влади в жовтні 2009 року ПА-
СОК отримала такі економічні 
показники, які вже не можна 
було приховати від ЄС. Політика 
обох партій зазнала фіаско. 
Представники Європейської ко-
місії та МВФ, які почали моніто-
рити країну, вжахнулися. За не-
повних 10 років перебування в 
єврозоні борг Грецької держави 
сягнув неймовірних розмірів, а 
дефіцит бюджету – 15-тивід сот -
кової позначки замість декла-
рованих 3%. За словами екс-мі -

ністра фінансів Георгіоса Папа-
константіну, в країні не було 
жодного механізму контролю 
бюджетних видатків, незалеж-
ної служби статистики. Прав-
ляча партія «малювала» необ-
хідні для своїх потреб цифри. 
Безробіття зросло до 18%. Ошу-
кані громадяни зрозуміли, що 
після десятиліть праці та пен-
сійних відрахувань не можуть 
розраховувати на достойну ста-
рість. Найбільш свідомим та 
утисненим виявилося поко-
ління 40–60-річ  них, яке й ак-
тивізувалося з твердим наміром 
відродити громадянське сус-
пільство. «Кожне випробування 
робить нас загартованішими, – 
зазначає 50-річна Юлія К., 
службовець великого телека-
налу Греції, працівники якого 
вже вісім місяців не отримують 
зарплати. – Через неймовірні 
труднощі в людей прокинулося 
співчуття до ближнього. Народ 
почав знизу розбудовувати гро-
мадянське суспільство, утвори-
лися групи взаємодопомоги 
юристів, медиків, обміну това-
рами тощо. Греки готові діли-
тися останнім. Це вселяє надію 
в майбутнє нашого народу». 

Греки повертаються до стоїцизму*
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Кодекс фанаріота

Автор:  
Олексій 
сокирко

і
сторичні аналогії – завжди річ непевна, але 
непереборно спокуслива. Відмова від них авто-
матично означала б відмову історії людства в 
певній цілісності, тяглості й сякій-такій по-

вчальності, хоча з останньою, здається, проблем 
найбільше. Потужна криза, від якої лихоманить 
Грецію, а разом із нею і донедавна стабільну й за-
тишну єврозону, відлунює до болю знайомими 
нотами: життя в борг, апетити, неспівмірні з ре-
альними доходами, правила гри для своїх і чу-
жих, протекціонізм, корупція, подвійні стан-
дарти... Зараз про них говорять як про тотальний 
діагноз не лише грецької економіки, а й суспіль-
ства загалом. Утім, чи не маємо ми справу з чер-
говою реінкарнацією історії?
...До опанування Константинополя турками 1453 
року міський квартал Фанарос мало чим виді-
лявся з-поміж інших районів міста. Проте за 
кількадесят років він став відомим на весь Ста-
рий світ своїми мешканцями – залишками грець-
ких родин, котрі оселилися тут після османського 
завоювання, прибравши ім’я, співзвучне назві 
свого осідку, – фанаріоти. Вивищенню фанаріо-
тів сприяло кілька обставин: брак у турків квалі-
фікованих управлінців підвищував шанси добре 
освічених та енергійних нащадків візантійської 
бюрократії, яким в обмін на лояльність та вірну 
службу гарантували збереження християн-
ського визнання. Купецькі роди Кантакузіних, 
Ласкарісів, Панайоті, Мурузів із розгалуженими 
зв’язками на Заході, знанням мов і звичаїв хрис-
тиянського світу стали першим «вікном у Єв-
ропу» для новоспеченої Османської імперії. 
Торгівля не лише казково 
збагатила греків (першим 
пізньо  середньовічним міль-
йонером, що нажився на хут -
ряній торгівлі з Московією, 
став Міхаіл із роду Мавро-
кордато), а й проклала їм 
шлях до кар’єр у диплома-
тичному корпусі – спочатку 
як перекладачів, а згодом і 
як повноважних послів Порти в європей-
ських державах. Фанаріоти виявилися вправ-
ними посередниками в найскладніших пере-
говорах і побудові політичних комбінацій, часто 
дбаючи не так про інтереси султана або ж хрис-
тиянських володарів, як про власний зиск і мате-
ріальну вигоду. Ставками в подвійній чи навіть 
потрійній грі були вигідні концесії, торговельні 
оборудки, позики, а згодом політичний вплив.
Звичка перебувати між молотом і ковадлом, по-
всякчасна загроженість сімей, майна й свого 
життя протягом кількох поколінь виробила у фа-
наріотів гідні подиву живучість, витривалість і 
спритність в оминанні будь-яких небезпек. Сино-

німами фанаріотства стали безпринципність, 
прагматизм, що межували з жорстокою циніч-
ністю в ставленні до своїх і чужих. Хитрість і під-
ступність були візитною карткою османських гре-
ків аж настільки, що трактати європейських ман-
дрівників радили будь-що остерігатися їхніх 
послуг: у кращому разі обдурять, у гіршому – зве-
дуть зі світу.
Уже в ХVІ столітті фанаріоти здомінували в ото-
ченні Вселенського Патріарха, який був визна-
ний османами предстоятелем східнохристиян-
ської громади імперії. Фанаріоти часто втруча-
лися у вибори Константинопольського Патріарха, 
намагаючись гріти руки на хабарах, котрі пропо-
нували їм претенденти. Заможні й спритні шу-
качі долі мали шанси посідати й власні престоли: 
фінансові труднощі змушували султанів до про-
дажу грекам титулів господарів (правителів) са-
телітних придунайських князівств. Утім, каден-
ція фанаріотів, номінованих на такі уряди, була 
недовгою – лише рік-два, допоки підступні кон-
куренти не встигали зібрати більшу суму й пере-
купити жаданий престол. Чемпіоном перегонів 
на цій політичній біржі у ХVІІІ столітті став Кон-
стантін Маврокордато, який примудрився посі-
дати господарські престоли у Молдавії та Валахії 
аж 10 разів протягом сорока років! Жадібні й 
жорстокі фанаріоти, супроводжувані числен-
ними родичами та протекціантами, під час свого 
короткотривалого правління намагалися вича-
вити з місцевої людності якомога більше коштів, 
щоб зберегти свої титули.
За парадоксальною забаганкою історичної долі 

фанаріоти встигли прислу-
житися й виборюванню не-
залежності Греції в ХІХ сто-
літті. Утім, нова доба дикту-
вала жорсткіші правила гри: 
запопадливі й хитрі генд-
лярі, що намагалися грати 
на суперечностях сильних 
європейських покровителів, 
швидко вкинули країну в 

борговий полон, перетворивши Грецію на роз-
мінну монету в не завжди чистих іграх вели-
ких держав. Схоже, фанаріотські звички від-

лунюють у поведінці тамтешньої еліти і сьогодні...
Долі фанаріотів та їхніх нащадків не раз переплі-
талися і з нашою історією. Послугами грецьких 
дипломатів-посередників користувався свого 
часу ще Богдан Хмельницький, а за часів Пєтра І 
в Україні знайшли притулок чимало авантюрни-
ків із кварталу Фанарос, що рятувалися від сул-
танського гніву. Проте менталітет фанаріотів у 
його найгірших виявах не рідкість і поміж наших 
співвітчизників. Між іншим, чи ви не зустрічали 
бува українських фанаріотів? 

МеНТАЛіТеТ 
ФАНАРіОТіВ 

Не РіДКісТь і ПОМіЖ 
НАШиХ 

сПіВВіТЧиЗНиКіВ
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У 
Латвії, попри спроби Пар-
тії реформ екс-пре зи ден  та 
Валдіса Затлерса утворити 
так звану міжна ці ональну 

коаліцію за участю про- 
  російського лівоцентристсь кого 
альянсу «Центр злагоди», під 
тиском правоцентристсь кого 
блоку прем’єра країни Валдіса 
Домбровскіса все-таки було 
сформовано коаліцію латиських 
партій. Однак іще до завершення 
процесу її постання розпочалася 
широкомасштабна кам  панія дис-
кредитування «на ці ональ   ної ко-
аліції», до якої під  ключилися ро-
сійськомовні ЗМІ та проросійські 
організації, нагнітаючи антила-
тиську й антиамериканську істе-
рію, вимагаючи включення 
«Центру злагоди» до більшості 
й… «визнан  ня російської мови 
другою державною». Коаліцію, 
втім, було створено 25 жовтня, 
уряд склав присягу 26-го. Пози-
ції національно орієнтованих 
правоцентристів навіть посили-
лись: після розколу в партії ко-
лишнього президента, спровоко-
ваного його угодовською політи-
кою щодо «Центру злагоди», За-
тлерс не зміг претендувати на 
провідні посади в уряді та парла-
менті, їх посіли правоцентристи 
й націоналісти. Партія екс-
президента отримала, втім, по-
саду міністра закордонних справ, 
почасти аби пом’якшити реакцію 
Москви на створення уряду за 
участі Націоналістичного 
альян су, який там навіть на ди-
пломатичному рівні називали 
«неонацистами». Проте росій-
ська сторона та проросійський 
табір у Латвії, схоже, готуються 
до безкомпромісної боротьби за 
керування країною.

іНТеРеси КРеМЛя В ЛАТВії: 
МіФи ТА РеАЛьНісТь
Попри активно поширювані в ін-
формаційному просторі країни 
твердження, ніби «Латвія для Ро-
сії аж ніяк не на першому місці», 
реальні інтереси Москви у цій ма-
ленькій державі важко переоці-
нити.

По-перше, встановлення 
контролю над нею кладе край 
єдності позиції Балтійських 
країн, які, до слова, ще й спри-
чинили початок кінця держави, 
зникнення якої для Путіна є 
«найбільшою геополітичною ка-
тастрофою ХХ століття».

По-друге, в такий спосіб фак-
тично заганяють у глухий кут 
найпослідовнішого опонента Ро-
сії в регіоні – Литву, адже окрім 
Латвії вона межує з Калінін-
градською областю самої РФ та 
підконтрольною їй Білоруссю, а 
також має дуже незначний від-
різок кордону з Польщею, відно-
сини з якою, однак, є досить на-
пруженими.

По-третє, встановлення ро-
сійського контролю над Латвією 
означало б «потрапляння в ле-
щата» для Естонії і в разі успіш-
ної апробації сценарію викорис-
тання «співвітчизників» у Латвії 
відкривало б шлях до його за-
стосування і в цій країні.

Але найважливіше – прихід 
до влади проросійської політич-
ної сили та переорієнтація Лат- 

вії на Євразію мали б колосаль-   
не пропагандистське значення, 
ад  же продемонстрували б таке 
бажане для реставраційного 
проекту Владіміра Владіміро-
віча «банкрутство прозахідного 
кур  су» країни, яка звільнилася 
з-під опіки Кремля й поверну-
лася до європейської цивілізації.

РОсія ЗАВДАсТь УДАРУ 
ПісЛя ОБРАННя ПУТіНА?
Посол РФ у Латвії Алєксандр 
Вєшняков уже заявив: «Латвій-
ські політики й журналісти пи-
тають: а що після виборів буде в 
Росії? Наш курс миролюбної, 
дружньої політики, особливо до 
сусідніх нам держав, обов’язково 
збережеться. А от що буде тут, у 

Латвії, – в мене викликає певні 
запитання, з урахуванням того, 
як зараз формується урядова ко-
аліція і які сили туди входять».

На цьому тлі латвійському 
суспільству активно нав’язують 
думку, ніби перспектива розви-
тку країни безпосередньо зале-
жить від переорієнтації на Росію, 
оскільки в Західному світі вона 
«приречена залишатися на за-
двірках». Мовляв, країни Балтії, 
і зокрема Латвія, для Європи 
зайві, лише буфер на межі з Ро-
сією. Зокрема, директор Інсти-
туту проблем глобалізації Мі-
хаіл Дєляґін під час нещодав-
нього форуму в Ризі заявив: 
«Прибалтика була найбільш ци-
вілізованою частиною одного 
світу, але в підсумку перетвори-
лася на задвірки іншого».

«Центр злагоди» переконує 
виборців, що коаліційний уряд 
незабаром («у березні – квітні») 
розвалиться, він сам цьому спри-
ятиме. Тобто наступні дострокові 
вибори до парламенту країни в 
проросійському таборі прагнуть 
приурочити до початку нової 
президентської каденції Путіна з 
розрахунком на активніше втру-
чання східного сусіда. Прикла-
дом можуть бути провокації, які 
відбулися в Естонії під час пере-
несення бронзового монумента 
солдату 2007 року. Але, по-
перше, Естонія порівняно з Лат-
вією значно стійкіша країна, по-
друге, там тоді була політич  на 
стабільність і, по-третє, ще не 
розпочалася світова економічна 
криза. А найголов ніше – в Есто-
нії, за винятком прикордонної 
Нарви та її околиць, фактично 
відсутні регіони, де естонці ста-
новили б меншість населення. А 
от у Латвії ситуація інша.

ВНУТРіШНі РиЗиКи 
Навіть у столиці та її околицях 
(Рига, Ризький та Єлгавський 
райони, міста державного підпо-
рядкування Єлгава та Юрмала) 
за загальної чисельності на-
селення близько 1 млн осіб (із 
2,2 млн жителів в усій країні), 

Почати з Латвії
Переорієнтація Латвії на Євразію матиме колосальне 
пропагандистське значення для Росії

Автор:
Олександр 

Крамар

ПРОРОсійсьКі сиЛи У ЛАТВії 
сПОДіВАюТься НА АКТиВНе 
ВТРУЧАННя КРеМЛя

30|УКРаЇнсЬКИЙ ТИЖДЕнЬ|№ 47 (212) 18 – 24.11.2011

ВПРИТУЛ|латвія



латишів менше половини (47,5%). 
Причому в самій Ризі та при-
міських населених пунктах їхня 
частка взагалі коливається до-
вкола 40%.

У великих портових містах 
західного узбережжя Вентспілсі 
та Лієпаї латиші також мають 
мінімальну перевагу, а місцеві 
підприємці тісно пов’язані тран-
зитним бізнесом із російськими 
партнерами.

Строкатим є і населення в 
Південно-Східній Латвії, затис-
нутій між Білоруссю та Росією 
Латгалії (серед 0,38 млн меш-
канців латишів  – 47,9%). До 
того ж останнім часом там ак-
тивізувався рух, прихильники 
якого наполягають, що лат-
гальці – не етнографічна група 
латвійців, а окремий народ 
(щось на кшталт нашого «ру-
синства» на Закарпатті). Якщо 
більшість латишів є протестан-
тами, то вони – католики. На 
відміну від решти Латвії, насам-
перед Курляндії, Латгалія не 
мала досвіду навіть обмеженої 

державності. До Російської ім-
перії вона була приєднана 
1772 року внаслідок першого по-
ділу Речі Посполитої, після чого 
ввійшла до складу Вітебської 
губернії, в якій більшість за-
вжди становили білоруси та ро-
сіяни. За нашого часу в містах 
переважає російська мова, а в 
сільській місцевості – латгаль-
ський діалект латиської.

Поширенню сепаратистсь-
ких настроїв серед мешканців 
цієї території сприяє її депресив-
ність, у чому пропагандисти зви-
нувачують центральну владу. 
ВВП регіону вдвічі нижчий від 
середнього по Латвії, тут вироб-
ляють лише 8% його загального 
обсягу. Середній дохід на особу – 
135 латів (за 258 в Ризі). Інвести-
ції втричі менші за середньодер-
жавний показник, а безробіття 
більш як у півтора раза вище 
(22,5% проти 14,4% по країні на 
початок 2011 року). Як наслі-
док – за останні два десятиліття 
кількість мешканців Латгалії 
зменшилася на 82 тис. осіб 

(приблизно на 20%), а останнім 
часом темп скорочення майже 
втричі вищий порівняно з ре-
штою країни.

Ослаблюватиме Латвію і по-
зиція президента Берзіньша (в 
обранні якого неабияку роль ві-
діграв ЦЗ) та наявність у складі 
коаліції політиків, котрі не при-
ховують свого бажання ство-
рити більшість із «Центром зла-
годи». Зокрема, глава держави, 
«крізь зуби» погодившись на 
формування «національної» ко-
аліції 25 жовтня, відразу ж із 
сарказмом заявив: «…хотілося б 
сподіватися, що робота уряду 
буде кращою, ніж переговори 
про його створення», – і висло-
вив сумнів щодо його довговіч-
ності. Представники політи-
куму та експертного середо-
вища теж демонструють непри-
хований скепсис із приводу пер-
спектив дія льності нового уряду 
в складних соціально-еконо міч-
них обставинах, пов’язаних із 
другою хвилею кризи, що насу-
вається. 

Вентспілс

Лієпая

Кулдіга

Талсі

ЮрмалаТукумс

Салдус
Добеле

Єлгава

Бауска

Рига

Центр

Схід (Латгалія)

Лімбажі
Валмієра

Валка

Цесіс
Гулбене

Алуксне

Балві

Мадона
Огре

Айзкраукле
Лудза

Резекне

КраславаДаугавпілс

Єкабпілс
Прейлі

5,4% 3,0%

3,3%

5,7% 16,0% 25,7% 14,4%

19,0%

10,0%

12,2%

6,3%

8,6%

14,4%

12,8%

11,2%

20,3%

44,8%
42,8%

16,4%

31,5%

26,7%

30,0%

3,7%

9,3%

41,8%

45,9%

55,1%

58,5%

56,6%
56,6%

43,4%

42,3%

80,4%

3 – 10%

10 – 25%

25 – 40%

40 – 50%

50 – 80%

Частка мешканців,
які вважають російську мову рідною
(за даними перепису 2000 року)

42,4%

35,1 %50,8 %

55,2 % 65,1%

36,7%
47,5%

39,5%

17,9%

52,7%

38%

18,6%29,4 %

63,7%24,9%
40,9%

56,9%

48,2%

24,3%

39%

41,3 %

56,3%

47,9%32,6%

36,1%

51,8 %

Потенційні зони 
ураження
Уразливими перед 
зовнішніми впливами є 
територ� Латв�, на яких 
проживає майже дві 
третини � населення

Латиші
Росіяни

Iнші

Чинник впливу?
Російськомовне населення сконцентроване 
на сході Латв� та у великих містах

1 лат=
15,6 грн.
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 спілкувався 
Олексій 
сокирко 

 А
встрійський історик із 
паспортом Швейцарії, 
який працював у Німеч-
чині та Росії, Андреас 

Каппелер поставив собі за мету 
прокласти мости між Східною та 
Західною Європою. Він один із 
адвокатів українського мину-
лого в науковому світі, колишній 
керівник віденського Інституту 
історії Східної Європи. Тиж-
день цікавився думкою профе-
сора Каппелера щодо проблем 
формування нової європейської 
ідентичності та подальшого іс-
нування національних окреміш-
ностей у Старому cвіті.

У. Т.: Донедавна в країнах Єв-
ропи вияви національних іден-
тичностей вважали не вельми 
політкоректними залишками 
домодерну. Демонстрування й 
підкреслення національної то-
тожності європейські політики 
трактували як рецидиви ксено-
фобії та шовінізму. Чи справді 
епоха націоналізмів минула? і 
чи заступить національну само-
ідентифікацію щось нове?

– Щоб відповісти на це запи-
тання, варто згадати деякі мо-
менти історії. ХІХ століття було 
для народів Західної та Цен-
тральної Європи періодом заро-
дження національних рухів та 
формування окремих націй. 
Останні або закріпилися на тери-
торіях уже наявних країн (Фран-
ції, Данії), або сформувалися як 
окремі субрегіони (Німеччина, 
Італія), або ж виникли внаслідок 
відколення від колишніх імперій 
(Чехія, Ірландія). У другій поло-
вині ХІХ століття, а ще більше 
після Першої світової війни та 
розпаду континентальних імпе-
рій у Європі стали виникати нові 
держави-нації. Націоналізм не 
був і не є залишком епохи домо-
дерну. Навпаки, був і зостається 
важливим елементом сучасності 
(модернізму). Підтвердження то-
 му – деякі нації ще й досі не змо-
гли досягти власних цілей (Ката-
лонія), а інші, навпаки, відчлену-

валися від наднаціональних 
держав (СРСР, Югославія, Чехос-
ловаччина).

Модель етнічної диференціа-
ції національних держав зовсім 
не гармоніювала з етнотериторі-
альною реальністю Центральної 
та Східної Європи. Саме така си-
туація провокувала постійні кон-
флікти на національному ґрунті. 
Майже в усіх новостворених кра-
їнах спроби сформувати демо-
кратичні режими провалились. 
Адже до Другої світової війни 
майже скрізь у Південній, Цен-
тральній та Східній Європі пану-
вали диктатури з націо  на  ліс -
тично-авторитарними ідеологі-
ями (за винятком Чехосло  вач-   
чини). Водночас у Радянському 
Союзі, до якого належали три 
східнослов’янські народи, сфор-
мувався тоталітарний режим. 
Останній під керівництвом Ста-
ліна перебив будь-які спроби 
формування націй і витворив за-
одно з комуністичною ро  сійсько-
націоналістичну ідеологію. Па-
ралельно Німеччина, яка в ім’я 
расизму й націоналізму розпо-
чала Другу світову війну, прова-
дила безпрецедентні масові 
чистки, що перетворювали бага-
тоетнічні країни на моноетнічні 
території (прикладом може слу-
гувати Польща).

Досвід націоналізму та шові-
нізму, який дістала Центральна 

й Західна Європа, змусив людей 
шукати по війні нові ідеології та 
міжнародну ідентифікацію. Ви-
разом цього була ідея європей-
ської єдності, яка врегулювала б 
старі конфлікти і об’єднала під 
одним дахом колись ворогуючі 
країни. Східна частина конти-
ненту, яка на той час перебувала 
у складі СРСР, не знайшла при-
хистку під спільним дахом. Від-
повідно досвід радянського ко-
мунізму західні політики не 
сприймали як щось страшне й 
нелюдське. Ці діячі ще перебу-
вали під шоком від нацистського 
режиму та Голокосту, тож дехто 
з них навіть вважав, ніби радян-
ський лад лише сприяв вирі-
шенню національного питання.

НОВі ВиКЛиКи 
сТАРОї ЄВРОПи
У. Т.: інтерес західної гуманіта-
ристики до країн Центральної та 
східної Європи різко зріс після 
розпаду сРсР, ко  ли новопосталі 
держави виявилися для решти 
континенту суцільною «білою 
плямою». Чи зробилася відтоді 
ця «молодша Європа» зрозумілі-
шою для західних інтелектуалів 
та політиків?

– Про народи й республіки 
Радянського Союзу до 1989 року 
взагалі мало що знали, їх роз-
глядали як частини Російської 
імперії. Це стосується й України, 
яка довго залишалася terra 
incognita. Я був одним із небага-
тьох західних істориків, який іще 
до 1989-го викладав курси з її іс-
торії і науково займався цими 
питаннями. Відтоді ситуація по-
кращилася. Проте рівень знань 
на цю тему залишається ще до-
сить низьким. Йдеться не тільки 
про Україну, а й про таких членів 
ЄС, як Словенія та Словаччина, 
яких часто плутають між собою. 
Звичайно, сьогодні простіше 
зрозуміти народи та країни ЦСЄ. 
Перешкоди зникли, інформації 
вдосталь, як мінімум у кваліфі-
кованих ЗМІ. Проте інтересу в 
багатьох до цієї тематики просто 
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Європейський оптиміст
Історик Андреас Каппелер про політичне розуміння поняття  
«Європа» та можливості появи її спільної ідентичності
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немає. «Залізна завіса» ще й досі 
залишається в уявленні багатьох 
певним кордоном. І доки вини-
кають виклики з боку Китаю та 
ісламського світу, питання ЦСЄ 
відходять на задній план.

Коли розпалися Радянський 
Союз та Східний блок, Європа, 
яка вважала, що вже поборола 
націоналізм, з іткнулася з но-
вими державами й націоналіз-
мами. Такий поворот історії не 
вписувався в панівну на той час 
суспільну думку, тож часто його 
сприймали як прояви шовінізму. 
Криваві конфлікти, які спалаху-
вали тоді в колишній Югославії 
та на Південному Кавказі, були 
цьому яскравим доказом. Дехто 
вбачав у таких реаліях спроби 
відродити національну ідентич-
ність, придушену радянським 
режимом. Щоправда, в декотрих 
частинах Європи вони призвели 
до кривавих сутичок. Тепер пи-
тання було не лише у формуванні 
національних держав, а й в умін-
 ні контролювати можливі екс-
цеси та крайнощі. На щастя, си-
туація була не всюди однакова. 
Зокрема, у відносно гомогенних 
(унаслідок етнічних чисток) кра-
їнах (Польща, Чехія, Словенія і 
Литва) контролювати процес 
формування національної дер-
жави було простіше, ніж в ет-
нічно змішаних – у Східній та 
Південно-Східній Європі.

Урок, який можемо винести 
з катастроф ХХ століття, – це те, 
що всі нації та національні кра-
їни у своєму становленні відчули 
агресивний і руйнівний вплив 
націоналізму й намагалися його 
приборкати. Можна зробити ви-
сновок, що національне суспіль-
ство (яке може складатися з 
кількох етнічних груп) на сьо-
годні закріплюється міцніше, 
ніж моноетнічні прояви націо-
налізму, підтверджуючи думку, 
що поняття нації від часів Фран-
цузької революції тісно пов’язане 
з поняттям демократії.

Якщо ж трактувати націона-
лізм як прояв шовінізму, то, спо-
діваюся, його епоха добігає ло-
гічного кінця. Це не означає, що 
окрему націю потрібно сприй-
мати як об’єкт самоідентифіка-
ції. Якщо вона живе на принци-
пах демократії і толерантності, 
на основах урахування інтересів 
меншин та на базі відмови від 
зовнішньої експансійної полі-
тики, вона виборює гарантоване 
право на існування. Водночас 

нація має бути не лише об’єктом 
лояльності, а ще й регіоном, 
предметом соціальної належ-
ності, демократією, релігією, а 
також частиною світової спіль-
ноти, зокрема Європи і світу. В 
такому випадку національна 
ідентифікація не буде замінена, 
але втратить своє значення.

ТяЖКе НАРОДЖеННя 
ЄВРОіДеНТиЧНОсТі
У. Т.: Останнім часом чимало 
говорять про кризу ідентич-
ності об’єднаних європейських 
народів. Чи зазнав, на ваш по-
гляд, цей проект фіаско?

– Розмова про кризу ідентич-
ності не нова, а перелік критиків 
Європи досить довгий. Не дивно, 
що проекту об’єднаної Європи не 
буде реалізовано так швидко й 
безпроблемно, як сподівалися 
після Другої світової. З іншого 
боку, сталося багато змін, яких 

раніше і уявити не можна було. 
Так, зокрема, розширилася ком-
петенція європейських інститу-
цій, була запроваджена спільна 
валюта (з усіма подальшими про-
блемами), було знищено всі кор-
дони, що уможливило високу мо-
більність громадян. Більшість 
країн, які колись належали до 
Східного блоку, а три з яких були 
ще й радянськими республіками, 

тепер є членами ЄС. Про таке ці 
республіки не сміли навіть мрі-
яти ще 25 років тому. Як бачите,  
я залишаюсь європейським опти-
містом і саме тому (разом з ав-
стрійським) маю швейцарське 
громадянство (неєвросоюзівсь -
кого острова в центрі ЄС).

Формування європейської 
ідентичності просувається до  сить 
повільно. І, можливо, як такої 
збудувати її не вдасться, але по-
таланить сформувати різні варі-
анти євросамоідентифікації ок -
ремих націй, районів, релігій, ре-
гіонів тощо. Проблеми виникають 
тоді, коли задумуєшся: а що розу-
міти під поняттям «Європа»? Гео-
графічно до неї належать і Росія – 
територія до Уралу, Туреччина до 
Босфору, а також Україна й Біло-
русь. Історично, на мою думку, 
вся Східна Європа і всі право-
славні країни належні до неї.

Узагалі, від античних часів 
історія Європи творилася на те-
ренах між Римом та Константи-
нополем. Якщо використовувати 
поняття сучасної Європи з по-
гляду ЄС, то деякі країни на її 
сході наразі до неї не належать, 
як і деякі західні, як-то США, Ка-
нада чи Австралія. Питання схід-
них кордонів Європи ще й досі 
залишаються невирішеними, 
відкритими. Водночас визначити 
критерії «місткості» ЄС можна.

Останнім часом серед них 
спостерігаємо здебільшого полі-
тичні рішення (наприклад, чи 
будуть прийняті до ЄС Україна й 
Туреччина) так само, як політич-
ними були й резолюції, що забез-
печили вступ Греції, Румунії та 

сьОГОДНі МеНШе УВАГи 
ПРиДіЛяюТь сТАНОВЛеННю  
КРАїНи ВсеРеДиНі ЄВРОПи, 
НіЖ її сТАТУсОВі У сВіТі
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Болгарії. Я і досі вважаю, що Єв-
ропа, яка через Шенгенську зону 
вибудувала нову «Золоту завісу», 
є для мене неповною, адже я бачу 
країни Східної Європи як час-
тину великої Європи. Для мене 
ЄС без них не є справжнім сою-
зом європейських країн. Як спе-
ціаліст із питань Східної Європи, 
я бачу своє найважливіше за-
вдання в тому, щоб збудувати 
мости між нею і заходом конти-
ненту. Мости, які дали б змогу 
сформувати двостороннє розу-
міння й подолати старі забобони.

Останніми роками світ на-
стільки змінився, що питання 
європейської єдності перемісти-
лися на задній план, порівняно 
із глобальними. Сьогодні менше 
уваги приділяють становленню 
певної країни всередині Європи, 
ніж її статусові у світі.

сіЗіФіВ ТРУД ісТОРиКА
У. Т.: Після масштабних геопо-
літичних криз та конфліктів іс-
торикам часто радять поверну-
тися до лона літератури, мов-
ляв, їхня наука хронічно не 
може впоратися зі своєю мі-
сією – «вчительки життя». До 
якої міри це виправдано?

– Історики не пророки, так 
само як політики й учені в галузі 
соціальних наук, із яких мало хто 
навіть подумати міг про розпад 
Радянського Союзу. Політики за-
звичай узагалі не вчаться на уро-
ках історії. Виняток – хіба що Дру-
 га світова війна, уроки якої сильно 
вплинули на політику повоєнних 
часів. Хоча для цього насправді 
науковці мало що зробили.

Сьогодні, порівняно із 
ХІХ століттям та радянськими 
часами, історики є другорядними 
постатями в громадському житті. 
Політики та бізнесмени мало чи-
тають їхніх книжок. Хоча ви-
вчення минувшини може допо-
могти зорієнтуватися в сучас-
ності, визначити альтернативні 
шляхи розвитку або структури, 
розпізнати довгострокові тенден-
ції поступу й традиції, що діють. 
Звичайно, я не живу ілюзіями. 
Ми, історики, не є «вчителями 
життя», та ніколи й не були та-
кими. Бо не було ніколи історика, 
який підтримував би котрусь 
одну націоналістичну ідеологію, 
узаконював диктатуру або схва-
лював війни.

У. Т.: Ви маєте поважний викла-
дацький досвід. Хто нині, за ва-

шими спостереженнями, оби-
рає фах історика? які мотивації 
цих молодих людей і якою 
була ваша?

– Важливість історії як на-
вчального предмета в школах та 
університетах зменшилася. Одна 
з причин – фаху історика більше 
немає. Мало хто заробляє сьо-
годні на життя займаючись істо-
ричною наукою, хіба що вчителі в 
середній школі. Попри це, чи-
мало молодих людей усе ще оби-
рають курси історії, які в нашому 
університеті входять до переліку 
вибіркових дисциплін і не є 
обов’язковими. Тобто вона ще не 
втратила своєї привабливості. 
Дивно лише, що студенти, які сві-
домо обирають фах історика, зна-
ють, що по закінченні їм буде до-
сить складно знайти робоче місце 
й отримати заробітну плату на 
рівні колег – випускників еконо-
мічного, інженерного факультету 
або інформатики.

Хоча ситуація не така й тра-
гічна. Більшість випускників іс-
торичних напрямів знаходять 
себе в усіх можливих сферах. Зо-
крема, у ЗМІ, видавничій царині, 
музейній справі, а також в еко-
номіці, сфері суспільних послуг 
та дипломатії. Гнучкість і мо-
більність – головні вимоги до 
молоді сьогодні. На мою думку, 
важливим є те, що історичні сту-
дії нині мають не легітимізувати 
наявний порядок, а формувати 
критичне мислення. Очевидно, 
що історію і далі розглядати-
муть як загальну науку, дотичну 
до багатьох галузей. Це було б 
відповіддю на запитання сто-
совно того, що людина, звичайно 
ж, може вивчати ще щось, коли 
займається історією.

Щодо останнього – про мою 
особисту мотивацію. Я не хотів 
бути істориком, мріяв про фах 
журналіста. Ще раніше вирішив 
займатися питаннями Східної 
Європи. Те, що я наважився 
стати істориком, – випадковість. 
Я міг би вивчати славістику чи 
політологію. По закінченні док-
торантури мені запропонували 
працювати іноземним редакто-
ром газети й поїхати до Москви 
закордонним кореспондентом. 
Я відхилив пропозицію і зали-
шився в університеті. Це було 
також спонтанним рішенням... 
І не шкодую, хоч інколи й кажу 
собі, що міг би досягнути біль-
шого, будучи журналістом, а не 
книжковим хробаком. 



Гер і мадам, сеньйор і місіс

я
кщо колумбійська поп-
зірка Шакіра вийде заміж 
за свого бойфренда – іспан-
ського футболіста Жерара 

Піке, незвичним у цьо  му шлюбі 
буде лише те, що вона на 10 років 
старша та ще й відоміша за нього. 
В усьому іншому знаменитості 
лише проілюструють одну з па-
нівних світових тенденцій: поши-
рення міжнародних шлюбів.

Сотню років тому такі альян-
 си були прерогативою вищої 
еліти. Коли Рендольф Черчілль 
узяв собі за дружину Дженні Дже-
ром із Нью-Йорка, здавалося, 
ніби вони зійшли зі сторінок ро-
ману Генрі Джеймса. Зухвала, 
жвава американська спадкоє-
миця вдихнула нове життя в за-
непалу британську аристократію. 
Нині такі шлюби стали майже 

нормою. Взяти хоча б політиків: 
французький президент Ніколя 
Саркозі одружений з італійкою за 
походженням Карлою Бруні, а 
його прем’єр-міністр Франсуа Фі-
йон – із валлійкою Пенелопою 
Кларк. Нельсон Мандела одруже-
ний із Ґрасою Машел (із Мозам-
біку). Нова прем’єрка Данії Гелле 
Торнінґ-Шмідт – у заміжжі за 
британцем Стівеном Кінноком. А 
дві лідерки азійських країн Аун 
Сан Су Чжі (М’янма) та Соня Ґанді 
(Індія) – вдови, які перебували в 
міжнародних шлюбах. Лише в 
розвинутих країнах таких союзів 
щонайменше 10 млн.

Міжнародні шлюби важ-
ливі, зокрема, тому, що відобра-
жають глобалізацію і виплива-
ють із неї. Люди відпочивають 
або навчаються за кордоном, пе-

ребираються до іншої країни 
жити, працювати, приїжджі 
знайомляться й одружуються з 
місцевими. Їхні союзи – символ 
культурної інтеграції та поле 
бою для конфліктів навколо неї. 
Стати членом місцевої сім’ї для 
іммігранта – найкращий спосіб 
призвичаїтися до нової країни. 
Хоча діти таких подружжів мо-
жуть потерпати від упередже-
ного ставлення, міжнародні 
шлюби найефективніше сприя-
ють толерантності самі собою та 
побічно через своїх нащадків.

ТУМАННі ШЛюБи
Тож тим сумніше, що донедавна 
про такі шлюби відомо було дуже 
мало. Облік фрагментарний. Де-
які країни не ведуть щорічного 
збору інформації про громадян-
ство подружніх пар. Офіційні дані 
не можуть нічого сказати про 
шлюб, якщо весілля було за кор-
доном (наприклад, у країні іммі-
гранта – одного з подружжя).

Нарешті відбуваються дослідження, 
які проллють світло на масштаби, причини 
й наслідки міжнародних шлюбів
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МАйЖе ПОЛОВиНА 
ВсіХ ВесіЛь У ШВейЦАРії – 
МіЖНАРОДНі

Не все так просто і з визна-
ченням поняття «міжнародний». 
Весілля місцевого жителя з наре-
ченою закордонного походжен-
 ня – це зрозуміло. Але шлюб двох 
іноземців у третій країні іноді 
вважають міжнарод  ним, іноді ні. 
Та найцікавіше, як розглядати 
одруження іммігранта в другому 
поколінні, який має громадян-
ство країни-господаря (скажімо, 
дитини марокканців у Франції 
або мексиканців у США). Якщо 
такий чоловік побереться з корін-
ною француженкою або амери-
канкою, цього зазвичай не трак-
туватимуть як міжнародний 
шлюб, хоча насправді це міжет-
нічний союз. І навпаки: якщо він 
бере за дружину дівчину з рідної 
країни його батьків, шлюб вважа-
ють міжнародним, але тут немає 
мови про етнічний поділ і може 
радше йтися про ізоляцію, а не 
асиміляцію.

Відповіді на запитання про 
масштаби поширення таких 
шлюбів та їх визначення почали 
з’являтися, хоч і з запізненням. 
Здебільшого завдяки зусиллям 
Міжнародної спілки з наукового 
дослідження населення 
(IUSSP) – професійної асоціації 
демографів. А надто завдяки 
професорові Ханьянського уні-
верситету (Сеул) Кім Ду Субу, 
який очолює відділ досліджень 
міжнародних шлюбів. Чіткої сві-
тової статистики досі немає, та 
принаймні прояснюється ситуа-
ція з варіантами шлюбу в Азії та 
Європі. З’являються попередні – 
часто несподівані – висновки.

Азія – частина світу, де показ-
ник міжнародних шлюбів зрос-
тає найактивніше. За словами 
Ґевіна Джонса з Національного 
університету Сінгапуру, на 2008–
2009 роки в Японії у 5% подруж-
жів один із партнерів був інозем-
цем (причому іноземних дружин 
було вчетверо більше за чолові-
ків). До 1980 року цей коефіцієнт 
був менший за 1%. У Південній 
Кореї 2010 року іноземці фігуру-
вали більш як у 10% шлюбів. На 
тлі 3,5% на 2000 рік ситуація змі-
нилася. В обох країнах за остан-
ній час кількість міжнародних 
шлюбів припинила зростати, 
можливо, внаслідок світової еко-
номічної кризи. Найбільший від-
соток таких союзів – на Тайвані, 
де 2009 року 13% дружин були 
іноземками. Схожа статистика 
була й 1998 року, однак це значно 
менше порівняно із 2003-м, на 

який припадав пік весіль із за-
кордонними нареченими (28%). 
Громадян КНР не вважають іно-
земцями на Тайвані, тож якщо 
взяти до уваги й подружжя, в 
яких по одному китайцю, цей по-
казник буде ще вищим. Міжна-
родні шлюби значною мірою 
вплинули на зміни етнічної го-
могенності усіх цих східноазій-
ських країн.

Міжнародні шлюби поши-
рені й у багатьох країнах Європи. 
За підрахунками італійського де-
мографа Джампаоло Ланзьєрі, їх 
частка у Франції зросла від 10% у 
1996 році до 16% у 2009-му. У Ні-
меччині показник трохи ниж-
чий – 11,3% 1990 року й 13,7% 
2010-го. У деяких дрібніших кра-
їнах таких шлюбів куди більше. 
Майже половина всіх весіль у 
Швейцарії – міжнародні. Їх дода-
лося порівняно із 1990 роком, 

коли вони становили третину від 
усіх шлюбів разом узятих. При-
близно одне із п’яти одружень 
жителів Швеції, Бельгії та Ав-
стрії – з іноземним партнером.

ФАКТОР «МАММА Мія»
Найшвидше кількість міжна-
родних шлюбів зростає в се -
редземноморських країнах: 
1995 року в Іспанії та Італії їх 
було до 5%; 2009 року в Італії – 
14%, в Іспанії – 22%. Кіпр – осо-
бливий випадок: 2009-го що-
найменше три чверті шлюбів на 
острові були міжнародними 
(1995-го – лише половина). Але 
це тому, що батьківщина Венери 
має добре розвинений ринок ве-
сіль і медових місяців. Тут одру-
жується чимало іноземних пар.

Ця статистика базується на 
даних про весілля. Інше джерело 
для підрахунків – дані переписів 
населення. Ці відомості охоп-
люють ширші верстви, во  ни дуже 
точні й дають інформацію про 
кілька десятків років, що важ-
ливо. Втім, чимало країн не про-
водять переписів. Дослідники 
Центру демографічних студій 
(Барселона) й Міннесотського 
центру населення вперше опра-
цювали дані переписів більш ніж 
50 держав із усіх континентів про 
людей віком 25–39 років. Зага-
лом дослідження показало, що 

кількість міжнародних шлюбів 
зростає в більшості з них. Та го-
ловне відкриття – велика різ-
ниця в показниках розвинутих 
країн і країн, що розвиваються.

У багатьох країнах, що розви-
ваються, частка чоловіків, одру-
жених з іноземками, менша 2% 
(станом на 2000 рік): 0,7% – у Гані 
та Болівії; 0,2% – в Колумбії та на 
Філіппінах; 3,3% – в Південній 
Африці. Натомість половина за-
фіксованих міжнародних шлюбів 
припадає на три багаті країни – 
США, Велику Британію і Фран-
цію. Причому третину їх було 
укладено лише в Сполучених 
Штатах. Хоча з огляду на розміри 
країни внутрішній показник не-
великий: лише 4,6% американців 
були одружені з іноземцями 
2010 року (кількість шлю  бів 
зросла порівняно з 1970-м, на 
який припадало 2,4%).

Альберт Естеве з Автоном-
ного університету Барселони під-
рахував, що загальна чисельність 
міжнародних одружень у віковій 
категорії 25–39 років, яку він до-
сліджував, становила 12 млн на 
2000 рік. Не було взято до уваги 
кількох країн із великою кіль-
кістю таких союзів – Японії, Тай-
ваню, Австралії та Канади – тож, 
безумовно, загалом у світі їх 
більше (15 млн або й понад те). 
Якщо врахувати, що загалом у 
цій віковій категорії було укла-
дено 500 млн шлюбів в усьому 
світі, 15 млн не здаються аж 
надто великою цифрою. Але їх 
більше, ніж доти.

Усюди їх кількість зростає ра-
зом із міграцією, але повільніше. 
За даними пана Естеве, співвідно-
шення приблизно та  ке: один між-
народний шлюб на кожних двох 
нових мігрантів. Тобто це має 
означати, що половина новопри-
булих одружується з жителями 
країни-гос  подаря, а друга (ймо-
вірно) – зі своїми співвітчизни-
ками. Тому активізація іммігра-   
ції зазвичай призводить лише до 
незначного зростання кількості 
міжнародних шлюбів.

Дослідження ситуації в чоти-
рьох європейських країнах Сю-
занни Кулет із Брюссельського 
вільного університету та інших 
науковців підтверджує, що між-
народні шлюби в Європі не по-
ширилися так, як можна було 
сподіватися. Шлюби з інозем-
цями різко поширилися в Іспанії, 
але не за рахунок громадян ЄС: у 
1990-ті й 2000-ні до цієї країни 

Найшвидше кіль-
кість міжнародних 
шлюбів зростає в 
середземномор-

ських країнах: 
1995 року в Іспанії 

та Італії їх було

до 5%
2009 року в Італії – 

14% 
в Іспанії – 

22%

Частка міжнарод-
них шлюбів у Фран-

ції зросла від 

10% 
у 1996 році до 

16% 
у 2009-му
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була велика хвиля імміграції з 
Латинської Америки. Водночас 
тісніша інтеграція, яку планує 
Євросоюз, нібито не справляє по-
мітного впливу на вибір партнера 
громадянами Нідерландів, Бель-
гії та Іспанії.

Чому так? Пояснюючи цей 
феномен, Кулет звертається до 
специфіки шлюбів у Швейцарії. 
Ця країна – один зі світових лі-
дерів за кількістю міжнародних 
сімей (поступається лише Ліх-
тенштейну, Люксембургу й Кіп -
 ру). Але швейцарці шукають собі 
пари за кордоном особливим чи-
ном. Німецькомовні – одружу-
ються здебільшого із сусідніми 
німцями; франкофони – з фран-
цузами; італомовні – з італій-
цями. Те саме з бельгійцями: 
фламандці зазвичай беруть 
шлюб із голландцями, валло-
 ни – із французами. Виходить, 
мова залишається головним 
бар’єром для міжнародних шлю-
бів у Європі.

В Азії інакше. В Європі й Аме-
риці союзи – наслідок міграції. В 
Азії люди одружуються, щоб емі-
грувати. Наприклад, у Південній 
Кореї шлюби часто організовує 
брокер. Процедура не надто ро-
мантична: займає два-три дні й 
коштує корейському нареченому 
$20–30 тис. А на Тайвані поши-
рені шлюби між місцевими чоло-
віками та в’єтнамськими жін-
ками. Одружень побільшало, 
коли тайванські компанії почали 
робити у В’єтнамі інвестиції.

За словами Джонса, чоловіки 
з таких країн шукають іноземних 
наречених, маючи на те дві при-
чини. По-перше, в деяких східно-

азійських державах спостеріга-
ється так званий шлюбний 
страйк. У багатших країнах Схід-
ної та Південно-Східної Азії (Япо-
нії, Сінгапурі, Південній Кореї та 
на Тайвані), третина, а то й більше 
місцевих жінок не виходять за-
між; а ті, що виходять, роблять це 
пізно – у 31 чи 32 роки. Це спону-
кає деяких чоловіків шукати 
партнерок за кордоном. Інша при-
чина (специфічна для деяких 
азійських суспільств) – несиме-
тричне співвідношення статей 
упродовж останніх 20 років. У цих 
країнах традиційно віддають пе-
ревагу синам, а тепер стали до-
ступними аборти за статевою 
ознакою. Тож нині народжується 
замало дочок. Узяти до прикладу 
Південну Корею: 1990 року в кра-
їні народилося 117 хлопчиків на 
кожних 100 дівчаток. Тож там-
тешні чоловіки за кордоном шу-
кають можливості закрити про-
галину на місцевому шлюбному 
ринку.

ВіДЧАй ЗАМісТь ВисОКиХ 
ПОЧУТТіВ
Зі свого боку, молоді жінки – не-
рідко з бідних провінцій Китаю 
та В’єтнаму – шукають економіч-
них перспектив. Одруження з чо-
ловіком із багатшої країни вва-
жають можливістю вирватись і 
допомагати своїй рідні. Тож в Азії 
міжнародні союзи – наслідок ви-
кривленого місцевого шлюбного 
ринку; у Європі – наслідок про-
блем на ринку праці, що стиму-
люють міграцію. В обох частинах 
світу важливу роль відіграють ді-

аспори: іммігранти влаштову-
ються на новому місці й спонука-
ють друзів та родичів приїж-
джати до них.

Чимало азійських чоловіків 
також нібито шукають дружин за 
кордоном, сподіваючись, що ім-
мігрантки народять їм більше ді-
тей. Справді, так і трапляється в 
Європі й Америці: показник на-
роджуваності серед іммігрантів 
вищий за середній, щоправда, за 
кілька років він повертається до 
місцевого рівня. Тож спочатку мі-
грація піднімає фертильність. Та 
дивно, що цей початковий її стри-
бок не характерний для Азії чи 
принаймні для Південної Кореї. 
За даними Чжун Кван Хі з Націо-
нального університету Півден-
ного Чхунчхо, жінки-іммі  грантки 
мають у середньому лише 1,08 ди-
тини – це ще менше, ніж корінні 
кореянки (в середньому 1,79).

Такі результати дослідження 
викликали шок і нерозуміння. 
Чому іммігранти в Південній Ко-
реї поводяться зовсім інакше, ніж 
у Європі й Америці? Одним із по-
яснень може бути те, що різниця у 
віці між чоловіками й набагато 
молодшими дружинами пере-
шкоджає створенню великих ро-
дин. Інше пояснення: за останні 
10 років близько 60% іноземних 
наречених приїхали з Китаю, де 
рівень народжуваності також 
низький, особливо серед грома-
дян корейського походження. Кім 
Чжунхо з Університету Аджу та-
кож вважає причиною бідність. 
Чоловік і дружина зазвичай пра-
цюють і не можуть собі дозволити 
виховання дитини в країні, де по-
ловину вартості послуг дошкіль-
ного закладу повинні оплачувати 
бать  ки. Промовистий приклад –  
родини, в яких мати походить із 
В’єтнаму. Коли в них таки є діти, 
розповіла Даніель Беланже з Уні-
верситету Західного Онтаріо, 
вони на кілька років відправля-
ють когось до бабусь і дідусів у 
В’єтнам, де навчання дешевше.

ЖеРТВи Чи ОПОРТУНісТи?
Шлюб між дівчатами з бідних 
країн і старшими чоловіками з 
багатих – суперечливе явище. 
Як розповів Лі Сан Лім із центру 
Міжнародної організації мігра-
ції в Кояні (Південна Корея), 
коли чоловіки платять за наре-
чену її родині, «вони нерідко 
вважають, що купили собі товар. 
У разі дефекту вони думають, 
що можуть повернути його».
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Справді, чоловіки у таких 
шлюбах здебільшого старші, не-
рідко – набагато. За словами Кім 
Ду Суба, корейці-женихи в серед-
ньому на 17 років відрізняються 
віком від своїх в’єтнамських наре-
чених. Та й навчалися вони зазви-
чай роки на три довше. Кожен 
п’ятий із корейських чоловіків 
уже був одружений. Усе це дуже 
відрізняється від типової моделі 
шлюбу між корінними корей-
цями.

Деякі молоді жінки стають 
жертвами жорстокості, знущань, 
фізичної наруги й торгівлі людь-
 ми. Жінки в чужих країнах май-
 же завжди незахищені. В’єт  нам-
ська перекладачка, одружена з 
корейцем, скаржиться: «Якщо я 
втечу від чоловіка, мої батьки у 
В’єтнамі будуть скомпромето-
вані». Тобто, як вона пояснила, їй 
не можна повернутися додому, а 
«тут теж нікуди йти». У в’єт -
намських ЗМІ наречені-міг  рантки 
фігурують здебільшого як жертви 
торгівлі людьми або як особи, 
змушені виїжджати через жах-
ливу бідність. Діти від міжнарод-
них шлюбів у Південній Кореї ма-
ють нерідко більше проблем зі 
здоров’ям. На Тайвані вони гірше 
вчаться в школі – це трапляється 
і в європейських країнах.

Хоча різниця у віці, освіті й 
розбіжності у вихованні в між-
народних шлюбах помітніші, 
ніж у союзах між співвітчизни-
ками, це, здається, не впливає на 
їхню тривалість. Кім Ду Суб 
склав схему, що свідчить про 
живучість міжнародних шлюбів 
у Південній Кореї, попри різ-
ницю у віці й освіті подружжя. 
Дивно, але що більша різниця, 
то довшим є спільне існування. 
Важко зрозуміти, чому так. 
Може, ті, хто одружується з іно-
земцями, більше вкладають у 
свої шлюби. Або ж молодшим, 
біднішим дружинам складніше 
піти від чоловіків.

В’єтнамські дівчата в більшій 
частині Азії відомі зразковою 
смиренністю як іноземні наре-
чені. Та, як показали дослідження 
Беланже щодо їхньої ролі на Тай-
вані, чимало юнок виходять за-
між за чоловіків, чиї компанії тор-
гують у В’єтнамі. Тож від молодих 
дружин залежить майбутнє фірм. 
Як відверто розповів дослідниці 
один чоловік: «Я маю шість ві-
рних підлеглих. Одна з них – моя 
дружина. Інша – її молодша се-
стра. Вони мене не зрадять». Гро-

шові виплати, що їх отримують 
родини наречених, сприяють збе-
реженню такої шлюбної прак-
тики у В’єтнамі. Хоча багатьом 
місцевим молодим людям вона не 
подобається: ті кажуть, що зму-
шені залишати рідні села через 
брак наречених і переїжджати до 
Ханоя та Хошиміна. Так само се-
ред пенджабської спільноти іно-
земний шлюб настільки популяр-
ний, що тамтешня преса рясніє 
пропозиціями про організацію 
одруження за кордоном.

Не всі міжнародні шлюби в 
Азії передбачають бідних нарече-
них, котрі їдуть до багатих країн. 
Відбувається і «зворотня мігра-
ція»: японські жінки з багатого 
Токіо виходять за бідних селян із 
Південно-Східної Азії – особливо 
з Балі й Таїланду – і пристосову-
ються до більш «автентичного» 
сільського життя. Не виключено, 
що для них це нагода втекти від 
суворих японських сімейних по-
рядків. Тим самим можна пояс-
нити й незвичне збільшення кіль-
кості японок, які одружуються з 
африканцями у своїй країні (ймо-
вірно, загалом їх близько 3300). 
Як розповіла Джамілі Сханс із 
Маастрихтського університету 
одна жінка, «…я сумнівалася, чи 
варто виходити за іноземця, але 
він щодня чекав мене на зупинці. 
Іноді навіть із квітами. Японець 
такого ніколи не зробив би».

Більшість демографічних 
тенденцій – непереборні. Дуже 
рідко урядова політика може 
щось суттєво змінити. Але між-
народні шлюби залежать від дер-
жавної політики. У середині 
2000-х тайванський уряд, напри-
клад, бив на сполох через кіль-
кість приїжджих іноземних на-
речених у країні. Урядовці не 
прикрили лавочки, але почали 
регулювати шлюбний процес лі-
цензіями та дозволами й наполя-
гати на кращому ставленні до 
жінок-іммігранток. Це зменшило 
кількість іноземних наречених 
більш ніж удвічі в період від 2003 
до 2010 року. Малайзія також за-
провадила масу світських і релі-
гійних дозволів, які мають отри-
мати іноземці тільки для шлюбу, 
а ще посвідки на проживання й 
роботу. Система ніби працює 
ефективно: з іноземцями там 
укладають менш ніж 2% шлюбів, 
тоді як у сусідньому Сінгапурі 
цей показник сягає майже 40%.

Чиновники запроваджують 
об меження, бо вважають, що 
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міжнародні шлюби можуть дес-
табілізувати суспільство. Іноді 
цей острах зрозумілий. На Тай-
вані їх частка за п’ять років по-
двоїлася. Але такі швидкі зміни 
дуже незвичні. Загалом кількість 
одружень між представниками 
різних національностей зростає 
повільніше, ніж відбувається ім-
міграційний процес. В останні 
кілька років поширення таких 
пар іще дужче загальмува-
лося, можливо, внаслідок світо-
вих економічних проблем.

Міжнародні шлюби нерідко 
критикують як інструмент екс-
плуатації, бо ж зазвичай вони 
бувають укладені між стар-
шими заможнішими чолові-
ками та молодшими й менш 
освіченими жінками з біднішої 
країни. Жахливі приклади на-
руги справді є. Однак факти 
свідчать, що міжнародні шлюби 
часто тривають довше, ніж зви-
чайні, і дружини-мігрантки ві-
діграють важливу роль у країні 
своїх чоловіків.

Шлюб переважно залиша-
ється інститутом, який сприяє 
економічному розвитку й особис-
тому щастю. Крім того, він сти-
мулює соціальну асиміляцію. Го-
ловний виняток, коли іммігрант 
у другому поколінні одружується 
з дівчиною з поселення, яке по-
лишили багато років тому його 
батьки. У наступні кілька років 
міжнародні шлю  би, найімовір-
ніше, поволі поширюватимуться. 
Уряди країн мають захистити 
потенційних жертв, але не пере-
шкоджати процесові. 

У Малайзії з іно-
земцями уклада-

ють менш ніж 

2% 
шлюбів, тоді як у 
сусідньому Сінга-
пурі цей показник 

сягає майже 

40%
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М
іста й наші способи їх 
створення та управ-
ління ними, мабуть, 
ще ніколи в історії не 

мали такого значення. Із пев-
ністю можна сказати, що пра-
вильний підхід до міст дуже 
важливий для майбуття люд-
ства, його процвітання й добро-
буту. Тож, як ми повинні при-
стосувати наші творіння до но-
вих потреб, аби вони не взяли 
гору над нами.

Місце, де ми живемо, справ-
ляє потужний вплив на кожен 
аспект нашого фізичного, емо-
ційного та економічного існу-
вання. Як висловився Вінстон 
Черчилль, «…спочатку ми фор-
муємо наші будівлі, але потім 
вони формують нас». Те саме 
можна сказати і про міста. 
Вони теж двигуни національ-
них і міжнародних економік. 
Поглянувши на економічну «теп -
ломапу» будь-якої розвиненої 
країни, можна помітити, що 
основна частина виробничих 
потужностей сконцентрована 

на невеличких земельних ма-
сивах урбаністичних центрів. 
Бізнес влаштовується і далі 
функціонує в містах, які пропо-
нують достатньо активів, ка-
дрів та інфраструктури, а та-
кож доступ до інших людей та 
їхніх ідей. Висококваліфікова- 
ні працівники, особливо у га-
лузях, пов’язаних зі знаннями 
та інноваціями, не хочуть осе-
лятися в нефункціональних та 
низькоякісних районах. Тому 
високоякісне планування міс- 
та – це фундамент економіч-
ного успіху.

Нині, вперше за всю істо-
рію, половина населення світу 
живе у містах, а за 40 років цей 
показник підскочить до 80%. У 
майбутньому міграція між 
ними та їх внутрішнє розрос-
тання спричинять появу пере-
можців і переможених. Деякі 
міста збільшуватимуться, інші 
занепадатимуть. Нові мегапо-
ліси з’являтимуться в багатьох 
куточках світу. Населення 
окремих сягатиме масштабів 

країни (у Токіо проживає 
стільки саме людей, як у Ка-
наді загалом). Але ці гігантські 
міста не стануть оптимальним 
варіантом. Деякі менші – не 
столиці, а великі центри – бу-
дуть гідними конкурентами, в 
яких приємно жити. Мобіль-
ний, залежний від знань бізнес 
та «креативники», на яких він 
тримається, прагнуть оселя-
тися там, де пропоновано пев-
ний набір активів, але водночас 
високі стандарти життя й се-
редовища. Ці якісні чинники 
надалі перетворяться на вирі-
шальні в боротьбі за першість 
між містами. Отже, культура і 
креативність, імовірно, за-
ймуть центральну позицію у 
створенні й збереженні успіш-
них міст майбутнього.

Дрібні та середні міста ма-
ють дві великі можливості. 
Перша: зробити себе справді 
придатними до життя, приєм-
ними – такими, що виходять за 
межі зовнішнього вигляду й 
відчуття урбаністики.

Про автора:
Кріс Мюррей – 

відомий 
британський 

експерт із питань 
урбаністичного 

планування, 
регенерації та 
управління, а 

також культурної і 
громадської 

політики сучасних 
міст.  

21 листопада о 
19:00 він виступить 

у Книгарні «Є» 
(Київ, вул. 

Лисенка, 3) в 
межах проекту 
«Європейський 

досвід»

Автор:  
Кріс 

Мюррей, 
Велика 

Британія

Урбаністика майбутнього
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50% 
людства живе  
нині в містах 

За 40 років  
у містах житиме 

80%
населення  

планети 

ЗА ЦиФРОВОї ДОБи  
ЛюДи Все ще ХОЧУТь  
ЖиТи В МісТАХ –  
ЗАРАДи ВЗАЄМОДії

Друга: національні уряди 
можуть передати муніципаль-
ній владі більше повноважень 
для реалізації цих завдань, най-
кращого використання дефі-
цитних ресурсів і швидшого ви-
рішення проблем. Відтак, воче-
видь, ці міста стануть конку- 
рентоспроможнішими, хоча є 
ще й інші причини для змін. 
Економічно країни, звичайно, 
конкурують, але насправді на 
передовій змагаються їхні міста. 
Саме вони найбільше мають пе-
ремогти або програти. Час дер-
жавній владі побачити у своїх 
містах щонайменше рівних 
партнерів, для яких найкращий 
стимул – свобода, а не роль пі-
шаків у національній економіч-
ній грі.

Культура в широкому розу-
мінні – як спосіб життя – віді-
грає важливу роль у визначенні 
й забезпеченні цих змін. Аме-
риканський дослідник Річард 
Флоріда довів безпосередній 
зв’язок між економічним успі-
хом і толерантністю, розмаї-
тістю та відкритістю в містах. 
Високопрофесійні творчі пра-
цівники – в центрі індустрії 
знань, яка забезпечує добро-
бут. Ці люди дуже мобільні, 
вони можуть оселитися майже 
всюди. Але бажають мешкати в 
місцях, які відповідають їхнім 
цінностям, переконанням та 
способу існування. Їм хочеться 
мати доступ до широкого спек-
тру культурних можливостей і 
досвіду, а також якісно побудо-
ване довкілля. Словом, високо-
якісне життя й місце меш-
кання.

У Європі та решті розвине-
них країн зростання базованих 
на знаннях галузей активізу-
вало й перевершило інші сек-
тори економіки. Це не єдина 
основа для майбутнього еконо-
мічного розвитку міст, проте 
ви  рішальний для них фактор. 
Культура та креативність в 
основі розвитку міста стали 
ключовими чинниками плане-
тарного урбаністичного ринку в 
змаганні за бізнес високого 
рівня. Місто, його ідентичність і 
бренд також треба просувати і 
представляти світові. Найкра- 
щі ініціативи місцевого марке-
тингу базувалися на культурі.

Однак часом виникають про-
блеми з розумінням креатив-
ності і її застосуванням в урба-
ністичному контексті. Культові, 

величні проекти, а не еволюція 
більш природної та довготрива-
лої творчості сприймаються як 
вирішення проблеми на будь-
якому рівні міста. Культова архі-
тектура та інші проекти, без-
умовно, займають свою нішу, 
але стають найбільш успішни-
 ми, коли їх будують на ширшому 
фундаменті відродження й кре-
ативності. Музеєві Ґуґґенгайма 
в Більбао передував десяток ро-
ків безперервної регенерації, а 
скульптура Ентоні Ґормлі «Ан-
гел Півночі» в британському 
Ґейтсхеді (хоч її і сприймали су-
перечливо) – результат багато-
річних творчих зусиль.

Завдяки таким прикладам 
культура відіграє дедалі важли-
вішу роль у розвитку міст Спо-
лученого Королівства і Європи, 
що ілюструють британські про-
грами «Міста культури». Тому 
інвестиції в неї та в креатив-
ність стали відносно популяр-
ними, хоча ЗМІ регулярно під-
дають сумніву цей аспект. Од-
нак слід розрізняти штучний 
креативний піар та належно 
вкорінену креативність, що ви-
користовує нестандартне мис-
лення як орієнтацію на довго-
строкове майбутнє і процві-
тання міста. Справді культові 
об’єкти повинні бути продуктом 
укоріненого творчого мислення 
міста, а не випадковим мистець-
ким зигзагом на зазвичай рів-
ній лінії урбаністичної моно-
тонності.

Найкраще, коли ми сприй-
маємо креативність широко, ро-
бимо так, аби було почуто ба-
гато голосів. Надто часто міста 
розглядають із механістичної 
позиції – як поламані машини, 
як проблеми, що їх треба зала-
годити. Їх не трактують орга-
нічно як комплексні, здатні 
адаптуватися, живі культурні 
системи, які можна плекати і 
які самі дають вирішення про-
блем.

Такий підхід може допо-
могти в інтеграції урбаністич-
ної політики, сприяти залучен-
 ню людей та їхнього способу 
життя до вдосконалення міст. А 
також збагаченню урбаністич-
ного досвіду продуктами люд-
ської діяльності. Таким чином 
культура і креативність – це та-
кож істотна частина процесів 
урбаністичного розвитку.

Один із міфів креативності 
в тому, що вона діє як заповід-

ник дивовижно розумних ін-
дивідів, які працюють у чарів-
ній ізоляції. Розумні люди 
важливі, але вони краще впо-
раються у творчому середо-
вищі. Саме тому за цифрової 
доби люди все ще хочуть жити 
в містах – заради взаємодії. 
Ми також маємо плекати креа-
тивність, укорінену в кожному 
камінчику та в повсякденності 
наших міст. Їх вирішальний 
успіх, який тримається на міц-
ному корінні, залежить, воче-
видь, не лише від спромож-
ності конкурувати між собою, 
а й від прагнення та вміння 
співпрацювати із сусідньою 
провінцією, з найближчими 
містами й містечками, а також 
із мережами спеціалістів у 
світі. Таке комплексне прак-
тичне й політичне партнер-
ство вимагає креативного 
прагматизму та мислення за 
межами короткострокової ви-
годи. Не варто забувати, що 
креативність не заповідник 
для якогось сектору економіки 

чи групи про фесіоналів, яких 
визнають твор чими особис-
тостями. Вона наявна в місце-
вій політиці, в розвитку спіль-
ноти, в економіці й бізнесі так 
само, як деінде.

Від міст нам нікуди не поді-
тися. Вони відображають нас, 
своїх творців і мешканців, і, 
можливо, становлять нашу пси-
хологічну подобу – в біді й радо-
щах. Чи можна уявити, що ра-
зом зі свідомо твореним нами 
містом, поруч із ним або під 
ним, ми якось мимохіть проду-
куємо несвідому версію, що міс-
тить наші надії, але й наші най-
жахливіші страхи? Мабуть, це 
надто поетично, але з деякою 
певністю можна сказати, що те, 
як міста і їхні околиці проекту-
ють, будують, як ними управля-
ють, а потім об’єднують їх (або 
ні), справляє глибокий і трива-
лий фізичний, психологічний, 
соціальний та економічний 
вплив. Усі ми, працюючи ра-
зом, – із різних міст і країн – по-
кращуємо власні шанси на май-
бутній успіх. 

№ 47 (212) 18 – 24.11.2011|УКРаЇнсЬКИЙ ТИЖДЕнЬ|41

місто|ВПРИТУЛ



ПОЛіТеХ ОТРиМАВ НАйБіЛьШі 
З-ПО МіЖ ВіТЧиЗНяНиХ  
ВиШіВ АсиГНУВАННя –  
546 МЛН ГРН

Дмитро Табачник не по-
розумівся зі ще одним 
провідним українським 
університетом. Після 

Києво-Могилян ської академії 
настала черга найбільшого в 
Україні вишу – Національного 
технічного університету Укра-
їни «Київський політехнічний 
інститут» (КПІ). На перший по-
гляд, цей конфлікт несподіва-
ний. Адже незмінний з часів не-
залежності ректор КПІ Михайло 
Згуровський раніше всіляко під-
тримував очільника Міністер-
ства освіти і науки. Однак якщо 
придивитись уважніше, стає 
зрозуміло: непорозуміння спри-
чинене десятка  ми мільйонів до-
ларів, які обертаються в «тіні» 
кампусу вишу, оминаючи ки-
шені міністерських клерків.

сТАЛіНГРАД і 
ЗАГОРОДЖУВАЛьНі ЗАГОНи
Збоку ситуація видається навіть 
романтичною: студенти і викла-
дачі вступилися за улюбленого 
ректора, якого намагається «з’їс-
 ти» одіозний міністр. Але закон 
є закон – семирічна каденція 
Згуровського закінчилася, а то-
 му, хоч це й чиста формальність, 
треба провести нові вибори. І 
саме тут втручається Міністер-
ство освіти, яке принципово не 
відповідає на прохання колек-
тиву призначити вибори керів-
ника вишу на дату до закінчення 
терміну Згуровського, умисно 
затягує вирішення питання.

Студентсько-викладацький ак-
тив вимагає «чесних виборів», 
погрожує не допустити на тери-
торію закладу «чужу людину» 
як в. о. і влаштувати Табачникові 
«Сталінград». У разі невико-
нання своїх вимог було оголо-
шено про намір страйкувати 
безстроково. Дмитро Табачник 
зустрівся з представниками КПІ 
27 жовтня. Завершилася зустріч 
«усною угодою про перемир’я» – 
міністр призначив Згуровського 
виконувачем обов’язків ректора. 
Понад те, міністерство надало 
йому зарплатну надбавку за 
«складність, напруженість у ро-
боті» в розмірі 50% посадового 
окладу та ще 50% окладу за «ви-
сокі досягнення».

За лаштунками перемоги 
студентів і викладачів над про-
фільним міністерством чимало 
підозрілого. Варто пригадати, 
що ще рік тому і студентська 
рада КПІ, і особисто Михайло 
Згуровський виступали катего-
рично проти акцій, учасники 
яких вимагали відставки міні-
стра Табачника. Молоді люди на 
умовах анонімності розповіли 
Тижню про погрози виключен-
 ня з вишу за участь у тих мітин-
гах. Натомість очільники КПІ 
затято підтримували кандида-
туру та політику нинішнього 
міністра освіти і науки. 

Така неприхована демон-
страція лояльності не залиши-
лася непоміченою. У цьогоріч-
ному державному бюджеті, як 

завжди, окремим рядком «спе-
ціальне фінансування» саме 
Політех отримав найбільші з-по-
між вітчизняних вишів асигну-
вання – 546 млн грн. У світлі 
цього різкий демарш керівної 
верхівки КПІ можна пояснити 
лише тим, що під загрозою опи-
нилося не тільки крісло ректора, 
а й ціла система фінансово-
адміністративних відносин, що 
склалася за десятиріччя влади 
пана Згуровського.

КПІ – це кампус, себто ма-
леньке містечко неподалік цен-
тру Києва, що розкинулося на 
території 160 га, зі своїми зако-
нами і правилами, своїм грошо-
вим забезпеченням і своїм насе-
ленням. Зрозуміло, що посада 
ректора дає змогу все це контро-
лювати і гарантує безліч важе-

лів як фінансового, так і полі-
тичного впливу на майже 50 тис. 
студентів та понад 2,5 тис. ви-
кладачів.

Студенти розповідають, що 
не всі з тих, хто підтримує наразі 
пана Згуровського, роблять це 
добровільно. За словами наших 
співрозмовників, одним із голов-
них центрів підтримки «вічного 
ректора» є студентський проф-

Автори: 
Богдан 

Буткевич, 
Максим 
Шмідт
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спілковий комітет (профком). 
Але його заяви про те, що він ні-
бито висловлює думку більшості 
студентів, є не надто переконли-
вими, особливо враховуючи те, 
як відбуваються вибори до цього 
органу «самоврядування». Його 
голову обирають на зборах ста-
рост груп, і найчастіше, як у ра-
дянські часи, висувається лише 
один кандидат, погоджений із 
ректоратом. Через таку «демо-
кратію» зазвичай мало хто знає 
лідерів своєї профспілки. З 20 
опитаних Тижнем на кампусі 
КПІ студентів тільки двоє змогли 
назвати голову профкому. 

ПОЛіТеХНіЧНий БіЗНес
Один із керівників КПІ, який 
просив на згадувати його ім’я в 
публікації, стверджує: першо-
причина конфлікту навколо уні-
верситету в тому, що найвище 
керівництво Міністерства освіти 
бажає здобути контроль над ті-
ньовими фінансовими потоками 
вишу. А вони, за різними підра-
хунками, сягають $50–80 млн, 
не кажучи вже про легальний 
бюджет у півмільярда гривень, 
від якого за бажання теж можна 
щось «відкусити». «Згуровський 
не хоче ділитися!» – запевняє 
джерело Тижня.

Одним із найделікатніших є 
питання оренди приміщень і зе-
мель університету, а точніше 
спрямування коштів від оренди. 
На території КПІ 100–150 неве-
личких їдалень, кав’ярень і кіос-

ків, що розкидані по його корпу-
сах. Але жодної інформації про 
те, скільки й кому платять ко-
мерсанти за право торгівлі на 
території вишу, у відкритому до-
ступі немає.

Крім того, політех має влас-
ного інтернет-провайдера «КПІ-
телеком» із монопольним пра-
вом на дротове підключення. 
Мінімальна абонентська плата 
на місяць – 50 грн. У гуртожит-
ках мешкає близько 20 тис. сту-
дентів, і більшість із них підклю-
чені до всесвітньої мережі. Це 
приблизно 250 тис. грн на мі-
сяць, або 3 млн грн на рік.

Якщо говорити про гурто-
житки, то так само незрозуміло, 
як і на що саме витрачають чи-
малі кошти, які платять сту-
денти за дах над головою. За 
інформацією Тижня, наразі 
«такса» за проживання в них у 
середньому становить 300 грн 
на місяць з людини. Якщо взя-   
ти за основу ту саму цифру в  
20 тис. осіб у гуртожитках, 
мова йтиме про 6 млн грн на 
місяць і 72 млн грн на рік. 

ТіНьОВА іМПеРія
Михайло Захарович Згуровський 
– людина непублічна порівняно 
з іншими ректорами провідних 
українських вишів. Він намага-
ється триматися в тіні, осторонь 
від політики. Мабуть, саме це до-
помогло йому пережити на своїй 
посаді трьох президентів країни і 
незліченну кількість міністрів 
освіти. Лише раз широкий загал 
познайомився з ним та його стат-
ками ближче: 2009 року, коли 
кандидатуру Згуровського роз-
глядали на посаду віце-прем’єра  
в уряді Юлії Тимошенко. Згідно з 
опублікованою декларацією про 
доходи, 2008-го Згуровський за-
робив близько 2,5 млн грн і мав 
на рахунках разом із цінними 
паперами майже 8 млн грн. Він 
та його родина задекларували у 
власності заміський будинок, дві 
квартири, гараж, земельну ді-
лянку площею 2 тис. м2 і чотири 
автомобілі: Jagu  ar, Land Rover, 
Mitsubishi та Mer cedes.

Крім того, за даними джерел 
Тижня, Михайло Згуровський – 
співзасновник 15 приватних 
компаній, інститутів та громад-
ських об’єднань. Зокре  ма, він є 
творцем цілої низки приватних 
«творчих, науково-дослідниць-
ких та культурно-просвітніх» 
ГО. Також доклав руку до ство-

рення чималої кількості приват-
них навчальних закладів та спі-
лок, що, згідно зі статутними 
документами, займаються «під-
готовкою і підвищенням квалі-
фікації освітніх та інших праців-
ників» на базі КПІ. Більшість 
цих структур здійснюють свою 
діяльність у межах фундації, що 
діє на території Політехнічного 
університету, – технопарку «Ки-
ївська політехніка», який засну-
вали 2006 року. Закон «Про Тех-
нополіс «Київська політехніка» 
засвідчив намір створити на базі 
вишу українську «силіконову 
доли  ну», тоб то пільгову зону 
для науково-комерційної 
діяльно сті зі звільненням від 
орендної плати для тих, хто 
стане її учасником, а також 
плати за землю, ввізного мита 
тощо. Наразі в системі техно-
парку діють, за приблизними 
підрахунками, 55 організацій 
різних форм власності.

Пан Згуровський дотичний 
також до ЗАТ «Науково-дослід- 
ний інститут прикладних інфор-
маційних технологій», що розро-
бляє і постачає програмне забез-
печення. Це закрите акціонерне 
товариство – монополіст на 
ринку освітніх документів: ди-
пломів, атестатів, студентських 
та учнівських квитків. Структура 
є власником бази даних на всіх 
українських студентів, на освітні 
документи, які вони отримували. 
Вона володіє інформацією дер-
жавної ваги, на яку виділяються 
цілком конкретні гроші з дер-
жавного бюджету – приблизно 
30 млн грн на рік. Загальний об-
сяг ринку друку офіційних освіт-
ніх документів в Україні сягає  
70 млн грн на рік.

Одним із наріжних каменів 
нинішнього конфлікту МОН з 
паном Згуровським може бути 
саме боротьба за монополію на 
згаданому ринку. Цьогоріч пан 
Табачник & Co пролобіював 
ухвалення Кабінетом Міністрів 
постанови № 752 про створення 
в системі освіти Єдиної держав-
ної електронної бази – ЄДЕБО. 
Згідно з документом до неї має 
перейти вся інформація про ди-
пломи, учнівські й студентські 
квитки та їхніх власників. 

Тож схоже на те, що за кон-
фліктом між Міністерством ос-
віти, молоді та спорту і ректором 
найбільшого українського вишу 
стоять фінансові інтереси обох 
сторін. 

Михайло Згуров-
ський дотичний до 

таких організацій, як 
Асоціація захисників 
інформації «АЗІС», 
Асоціація ректорів 

вищих технічний за-
кладів України, Ака-

демія інженерних 
наук України, Укра-

їнське відділення 
Міжнародної акаде-

мії наук Вищої 
школи, Український 

союз науково-
технічної інтеліген-
ції, Всеукраїнський 
благодійний фонд 
підтримки науки і 

освіти, ТОВ «Україн-
ський університет 

американських сту-
дій», ТОВ «Інститут 

інформатики та сис-
темного аналізу», 
ТОВ «Київський ін-

ститут телекомуніка-
ційних технологій», 
Міжнародний уні-
верситет фінансів, 
Міжнародне гро-

мадське об’єднання 
«Центрально-

східно-європейський 
віртуальний універ-
ситет», ТОВ «Міжна-
родний екологічний 

університет», ТОВ 
«Інноваційний 

бізнес-інкубатор 
«Політехцентр»

Міністр 
освіти  

і скарби 
політеху

Чому МОН  
посварилося з Київським 

політехнічним інститутом 
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А
рмію матрьошок, шапки-
ушанки, стокаті віночки 
можна побачити скрізь, 
від Андріївського узвозу і 

кіосків у підземних переходах до 
туристичних базарів у карпат-
ських селах. У цьому торжестві 
кітчу складно відшукати пода-
рунок на згадку, який дійсно 
можна назвати українським. Та 
й чи зобов’язані туристи знати, 
яким має бути те справжнє 
«українське»? До нашої країни 
іноземці зазвичай потрапляють, 
об’їхав  ши перед цим півсвіту, 
зокрема побувавши і в Польщі. У 
тій самій Варшаві на сувенірних 
розкладках можна придбати пи-
санки, вишиванки, віночки, со-
пілки, тобто практично весь ар-
сенал українських народних су-
венірів. До того ж поляки, на 
відміну від наших співвітчизни-
ків, мають чітку стратегію про-
сування бренда Polska, і вона 
вже дає відчутні результати, 
тому захищатися від тавра вто-
ринності доводиться нам. Фут-
больні фанати навряд чи де-
тально вивчатимуть у путівни-
ках історію та культуру України, 
бо, якщо бути відвертими, пріо-
ритети в них інші: футбол, пиво, 
жінки. Утім, кілька сувенірів 
вони придбають обов’язково, але 
під великим сумнівом лиша-
ється питання, частинку якої 
культури туристи повезуть до-
дому: китайської, російської, ра-
дянської чи все ж української? 

ТОВАР БеЗ ПОХОДЖеННя
Магніти, брелки, прапорці, мат-
рьошки і навіть ляльки-укра-
їночки – усі ці речі в більшості 
випадків потрапляють до Укра-
їни з Китаю, В’єтнаму, Малайзії 
та інших країн регіону. За сло-
вами пана Володимира, який 
торгує на Андріївському узвозі, 
близько 40% його товарів – ки-
тайського виробництва. Решта ж 
стверджують, що фактично все в 
них українське. Як пояснює ін-

ший продавець, пані Наталя, ба-
гато хто просто боїться зізнава-
тись, адже ризикує втратити по-
купця: «Зараз туристи стали 
вибагливішими, дивляться, що 
написано на сувенірі. Якщо там 
зазначено Made in China, можуть 
і не взяти». Учасники україн-
ського ринку сувенірної продук-
ції кажуть, що частка товарів 
азіатського виробництва може 
сягати 80%. Визначити точні 
цифри важко, бо значний обсяг 
становлять товари no name, роз-
повідає Наталія Волошина, ви-
конавчий директор Асоціації ви-
робників та імпортерів реклам-
них сувенірів України (ABIPCУ). 
«Ця продукція невідомого похо-
дження не має відповідних сер-
тифікатів якості або має підроб-
лені чи недійсні в нашій країні, а 
найгірше те, що може бути на-
віть небезпечною, токсичною», – 
застерігає експерт. За її сло-
вами, Європа вже давно закли-
кає Україну відмовитися від 
несертифікованої продукції та 
звернути увагу на екологічну і 

соціальну відповідальність. По ки 
що сувеніри від українського ви-
робника програють азіатським 
штамповкам у ціні, але мають 
значну перевагу: високу якість  
і художню цінність, зауважує 
Оксана Шевченко, директор  
київської фабрики «Сувенір».  
Її підприємство виготовляє су-
венірну продукцію з 1968 року, 
переважно це підлаковий живо-
пис на тарілках, скриньках та  
інкрустація соломкою. Працює 
здебільшого з гуртовими покуп-
цями, авторські роботи можна 
придбати як у крамницях, так  
і на Андріївському узвозі. Але 

умільці з Піднебесної дошку-
ляють і тут, скаржиться пані 
Оксана: «Китайці фотографу-
ють на Андріївському узвозі наші 
товари, а потім клеять ці ма-
люнки на свої чашки, тарі-
лочки». З виробничими потуж-
ностями Китаю купка художни-
ків чи народних майстрів на-
вряд чи зможе конкурувати. На 
думку Марини Сенчило, влас-
ниці майстерні-магазину «Мрії 
Марії», де представлені лише ав-
торські етносувеніри, проблема 
полягає в тому, що в нас нерозви-
нений ринок українських народ-
них сувенірів, відсутній ефектив-

Під час Євро-2012 на туристів чекають тисячі 
сувенірів із псевдоукраїнською символікою.  
Чи є альтернатива цій продукції?

No name кітч проти hand made автентики
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ЗРОБЛЕНО 
В УКРАїНІ. 
Авторські 
етносувеніри 
дорожчі за 
китайські 
«штамповки», 
однак вони 
виграють 
за рахунок 
високої якості 
та художньої 
цінності 

ний менеджмент. Головного 
болю додає і робота з майстрами, 
які жодним чином юридично не 
оформлені.  

ВиГРАТи ЄВРО
У Міністерстві економічного 
розвитку і торгівлі підрахували, 
що приїзд туристів під час про-
ведення Євро-2012 забезпечить 
збільшен  ня реального ВВП 
України на 0,8%. Виграти від 
Євро сподівається, зокрема, і ві-
тчизняний сувенірний ринок. 
Якщо в 2010–2011-му, за підра-
хунками ABIPCУ, обсяг тільки 
рекламно-сувенірного ринку (не 

сувенірного загалом) сягав 
близько $50 млн на рік, то 2012-
го прогнозується зростання на 
10–15%. І річ тут не лише в чем-
піонаті, а й у тому, що компанії 
збільшують бюджети на заку-
півлю промо-продукції та 
бізнес-пода рунків. У цілому 
українсь кий ринок рекламних 
сувенірів європейські компанії 
розглядають як дуже перспек-
тивний, і хоча нині конкуренція 
розгортається за рахунок дем-
пінгу та відкатів, європейці за-
значають, що це просто етап, 
який рано чи пізно закінчиться. 
Перед вітчизняним бізнесом ма-

йоріла і приваблива перспек-
тива заробітку на виробництві 
продукції з офіційними логоти-
пами Євро. На сьогодні всі права 
на лого належать головному лі-
цензіату УЄФА – компанії 
Warner Brothers. За словами 
Оксани Шевченко, купувати лі-
цензію для української фірми – 
справа сумнівна. Хоча деякі з 
них розглядали можливість 
придбати її спільними зусил-
лями, але це теж значний ризик. 
«Ліцензія на випуск товарів із 
логотипом Євро-2012 коштує 
дуже дорого, і вона має сенс 
лише для великих гравців, які 

No name кітч проти hand made автентики
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володіють розвиненими роз-
дрібними мережами», – пояс-
нює експерт. Окрім того, досвід 
масових заходів національного 
мас штабу свідчить про те, що 
все одно будуть популярні суве-
ніри з національною символі-
кою. В цьому світлі непогані 
можливості має фірма, що виго-
товляє неофіційний символ 
чемпіонату – зозулицю. Автори 
сувеніру переконані, що підро-
бити глиняний свищик прак-
тично неможливо, оскільки він 
виготовляється вручну. На сьо-
годні його вже можна замовити 
в інтернеті за ціною близько 60 
грн. Проте директор фабрики 
«Сувенір» не розуміє, як автори 
вираховували собівартість сви-
щика: «Насправ  ді зліпити його 
з глини коштує копійки. Хоч і 
розумію, що їм великих грошей 
коштувало отримання всіх до-
зволів». Викуповувати жодних 
ліцензій фабрика не збира-
ється, адже, вважає Шевченко, 
продукцію з логотипом Євро 
випускатимуть усі і без ліцензії, 
і без дозволу: «Думаю, 70% су-
венірів будуть китайськими. 
Приїдуть на чемпіонат не ті, хто 
має багато грошей, а молоді лю -
ди, які купуватимуть дешеву 
продукцію». 

ДеРКАЧеМ ПО ВУВУЗеЛі
На думку Марини Сенчило, зо-
зулиця не є вдалим символом 
для Євро, оскільки національ-
ний сувенір має бути не лише 
символічним, а й легким та пор-
тативним. Найкращий варіант 
тут – текстильна продукція та 
полі графія. «Чому ніхто не ду-
має про те, що люди хочуть везти 
у валізі щось легке. Невже це не 
може бути текстильна річ, чому 
обов’язково глина?» – дивується 
власниця сувенірної крамниці. 
Як альтернативу африканським 
вувузелам вона пропонує дер-
кач, або тріскунець. Дерев’яна 
іграшка, що складається з двох 
дощечок і коліщатка, видає дуже 
голосний і на диво приємний 
звук. А ось робити ставку на 
ляльку-мотанку, яку все частіше 
можна побачити на ятках із су-
венірами, фахівець не радить: 
«Мотанку іноземці не сприйма-
ють, називають її лялькою-
вуду». І навіть серед українців її 
розуміє вузьке коло». Натомість 
пані Сенчило вважає перспек-
тивним просування образу ко-
зака Мамая, писанки, а також 

образів із картин художниці 
Марії Примаченко. Оксана Цеа-
цура, власниця творчої май-
стерні «Український ренесанс», 
переконана, що найбільш вдяч-
ною темою для національних су-
венірів є зображення світил або 
флористичні символи. Зокрема, 
експерт відзначає соняшник, пи-
санку та хрест. «Символу Євро, 
де використали соняшник, пере-
творивши його на футбольний 
м’яч з обірваними пелюстками, 
я ставлю дуже низьку оцінку з 
погляду композиції, гами кольо-
рів і деталізації», – каже експерт. 
На її думку, питання національ-
них сувенірів ви рішується про-
сто – держава має оголосити 
тендер: «Оголосіть його – набі-
жать художники, хто кращий, 
того й візьмуть. І не буде таких 
проколів». 

ВіТАННя З ЧОРНОБиЛя
А поки держава не оголошує тен-
дерів на розробку й просування 
бренда «Україна», пріоритети на 
цьому ринку формуються самі, 
стихійно. Сьогодні з’являється 
нова продукція, яку умовно 
можна назвати чорнобиль сько-
радіаційною. На Андріївському 
узвозі продаються вироблені в 
Марокко футболки з написом 
«Hard Rock Café Чорнобиль», а 
на звороті навіть меню додано: 
цезій, радій, плутоній… Торгівці 
стверджують, що попит на них 
високий, а купують як іноземці, 
так і українці. Пані Шевченко не 
обурює такий підхід: «Людина 
купує сувенір, який має нагаду-
вати, яка чудова держава Укра-
їна. Привезти листівку з палаю-
чим реактором – це не найкра-
щий варіант». Її думку підтри-
мує пані Волошина. «Це не той 
випадок, коли етич  но можна 
було би заробити на цьому», – 
переконана експерт. Утім, Воло-
шина припускає, що такі суве-
ніри можна було б виготовляти 
з екоматеріалів, які підлягають 
переробці. У такому разі можна 
розробити цікавий проект на-
віть світового масштабу за 
умови правильної PR-стратегії. 
А поки ця тема мало кого хви-
лює, держструктури, як за-
вжди, мають інші пріоритети, 
лишається сподіватися на висо-
коморальність і соціальну відпо-
відальність біз  несу. Ось тільки 
навряд десь на фабриці в Китаї 
чи Марокко турбуються про 
імідж України. 

ЕКЛЕКТИЧНИЙ ШИРВЖИТОК. 
Армія матрьошок, екіпірована «гетьманськими» 
булавами й кашкетами з написом «СССР» 
підстерігатиме туристів на кожному кроці
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Донецьк, який зусиллями 
різних політиків часто 
розглядають як терито-
рію без громадянського 

спротиву, останнім часом дово-
дить протилежне. Адже саме там 
виникла перша неформальна іні-
ціатива громадян з ефективного 
захисту власних прав як спожи-
вачів. Робоча назва цього мере-
жевого, безлідерного і добровіль-
ного проекту доволі символіч-   
на – «Україна без холопів».

Історія розпочалася в червні 
нинішнього року, коли відомий 
у Донецьку журналіст і блогер 
(pauluskp.livejournal.com) Павло 
Колесник зайшов до одного з 
численних супермаркетів. Поба -
чив  ши порушення санітарних 
норм у відділі кулінарії, він ви-
рішив зафіксувати це як фото-
факт, за що наразився на опір з 
боку охорони, яка вимагала зни-
щити кадри зйомки і фізично 
перешкоджала йому вийти з 
приміщення магазину. Журна-
лістові не залишалося нічого, 
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станіслав 

Федорчук, 
Донецьк

Фото: 
Дмитро 
Коробко

ніж наполегливо пояснювати 
представникам охоронної фірми 
абсолютну проти  за  конність їх-
ніх вимог. В Україні немає зако-
нодавчих обмежень на зйомку в 
супермаркетах ні для громадян, 
ні для представників ЗМІ. Однак 
посилання на закони, як доволі 
часто буває в таких випадках, не 
дало жодного результату.

МеРеЖеВий МАРКеТиНГ
Журналіст запропонував чита-
чам своєї інтернет-сторінки ви -
руши  ти разом до супермаркету, 
щоб побачити, наскільки ви-
вчили охорона й адміністрація 
всю небезпеку порушення прав 
споживачів. «Після посту в блозі 
туди прийшли 10 осіб з фотоапа-
ратами, й охоронці вже не змогли 
протидіяти», – розповідає Павло 
Колесник.

Побачивши ефективність та-
кого підходу, серед донецьких 
блогерів зародився неформаль-
ний рух, який почав пропагувати 
рейди всіх охочих до різноманіт-

них торговельних закладів. Го-
ловною метою таких візитів з боку 
абсолютно різних і часто навіть 
незнайомих між собою користу-
вачів соціальних мереж стало не 
лише здійснення громадського 
контролю за дотриманням зако-
нодавства щодо права кожної лю-
дини здійснювати зйомку в торго-
вельних центрах, а й моніторинг 
якості продукції.

Практично відразу по закін-
ченні кожного рейду в соціаль-
них мережах з’являються до-
кладні звіти учасників, які обо -
в’язково містять фото та відео  - 
матеріали перевірок. І схоже на 
те, що відтепер керівництво до-
нецьких супермаркетів уважно 
відстежує, що пишуть представ-
ники спільноти, і навіть намага-
ється оперативно реагувати.  

У двох мережах міста після 
численних візитів блогерів було 
прийнято офіційне рішення до-
зволити фотографування всере-
дині магазинів без жодних обме-
жень. Таку поведінку інтернет-

Україна без холопів
У Донецьку набирає обертів неформальний рух із захисту прав 
споживачів. Учасників ініціативи намагаються приструнити 
кримінальною відповідальністю
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НЕ 
ФОТОГЕНІЧНО. 
Охоронці 
супермаркетів 
не в захваті 
від активності 
громадських 
«ревізорів»

ПРАКТиКА РейДіВ 
У сУПеРМАРКеТи 
ПОШиРюЄТься З МісТА 
НА ОБЛАсТь

спільнота заохочує розміщенням 
інформації з подякою на власних 
блогах. Понад те, на сторінках 
учасників з’явилися вдячні ко-
ментарі деяких адміністраторів 
супермаркетів, які повідомляли 
про важливість роботи з вияв-
лення активістами руху простро-
чених продуктів.

ЛиШе ПОЧАТОК 
Така громадська діяльність ґрун-
тується не на прагненні уваги з 
боку суспільства, а насамперед 
на втіленні філософії свободи: «Я 
бажаю бути вільною людиною, 
керуватися спільними для всіх 
законами, а не взятими кимось зі 
стелі інструкціями, правилами 
чи «понятіямі». Це непросто, 
іноді страшно. Але залишатися 
добровільним холопом «власни-
ків життя» мені не хочеться», – 
каже Павло Колесник. Актив-
ність журналіста не тільки ко-
штувала йому витрачених нервів, 
нападів з боку охорони торго-
вельних центрів, а й примусила 
до відкриття додаткових фронтів 
громадського спротиву. За ре-
зультатами громадських переві-
рок було віднайдено і зафіксо-
вано чимало прострочених това-
рів, складено численні скарги до 
санітарно-епідеміологічної служ-
 би та Управління у справах за-
хисту прав споживачів. Що-
правда, попри звернення до 
представників МВС стосовно 
протизаконних дій і навіть кра-
діжки в журналіста апаратури в 

супермаркеті (за присутності охо-
рони і камер спостереження), мі-
ліція відмовляється порушувати 
кримінальну справу.  

Дмитро Коробко, один з ад-
вокатів, які добровільно супро-
воджують рейди громадян в 
торговельних центрах, вважає, 
що «це лише випадково обра-
ний початковий напрям нашої 
діяльності, який дав змогу зі-
брати чимало людей, готових 
обстоювати свої права, готових 
до дії, – ось що головне. Най-
ближчі плани – громадська пе-
ревірка шкільних їдалень та за-
конності пропускного режиму в 
державних органах».

Як зізнаються деякі учас-
ники неформального мереже-
вого руху, вони вбачають у гро-
мадській активності головний 
засіб боротьби з корупцією. 
Нині у місті триває громадян-
ський моніторинг вартості оп -

лати проїзду в міжміських авто-
бусах, який уже виявив неза-
конно перевищені ціни на проїзд 
у межах Донецька і Макіївки. 

Крім того у Донецьку прове-
дено низку офіційних перевірок 
відповідних державних органів у 
торговельних закладах, здійсне-

них завдяки письмовим звернен-
ням активістів. Проте надії на 
чиновницьку правду в учасників 
неформального руху невеликі, 
вони більше покладаються на 
системне виявлення порушень у 
роботі мереж з боку звичайних 
громадян, озброєних знанням 
законів і бажанням захис  тити 
свої права. Учасник неформаль-
ного руху з Донецька, журналіст 
Влад Беспалов стверджує, що 
для успіху таких кроків потрібно 
змінити психологію споживача: 
«Від того, що хтось скаржити-
меться на кухні, нічого не зру-
шиться. Усе в наших руках. Треба 
звертатися за адресою: до адміні-
страторів торговельних закладів, 
писати скарги в санстанцію, за-
хист прав споживачів». 

Практика рейдів у супермар-
кети поширюється на Донеччині, 
такі заходи вже проведено в 
Дружківці та Костянтинівці, і 
схоже, що рух блогерів із Доне-
цька лише набирає обертів і може 
стати загальноукраїнським.

ПРиБОРКАННя 
НОРОВЛиВиХ 
Звісно, діяльність активістів по-
добається далеко не всім. Під 
час одного з останніх рейдів 
група моніторингу стала жерт-
вою нападу на них охорони в 
приміщенні ТРЦ «Декор Дон-
бас», яка, незважаючи на ви-
кликану міліцію, викинула гро-
мадян за поріг торговельного 
центру за спробу здійснювати 
фото- і відеозйомку. Єдине, що 
цікавить наразі представників 
донецького МВС, – те, яка орга-
нізація здійснювала візит до 
«Декор Донбасу», а не особи 
охоронців та оцінка законності 
поведінки персоналу. 

До того ж щодо трьох активіс-
тів, зокрема й адвоката Дмитра 
Коробка, постановою Київського 
районного суду Донецька пору-
шено кримінальну справу за ст. 
356 КК України «Самоправство». 
Ініціатором позову є ТОВ «Торго-
вий дім «Амстор». Активістів зви-
нувачують у тому, що виявлені 
ними порушення в продажу про-
строчених товарів на полицях цієї 
мережі були протидією нормаль-
ній роботі підприємства, а також 
сприяли створенню негативного 
іміджу. У зверненні до суду не з 
цивільним, а з кримінальним по-
зовом може проглядатися бажан-
 ня покінчити з успішною громад-
ською ініціативою в Донецьку. 
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Усі РіШеННя В МісТАХ 
ДОНБАсУ ПРийМАЛи 
ВЛАсНиКи ЗАВОДіВ,  
яКі ДУЖе НАГАДУюТь 
сУЧАсНиХ ОЛіГАРХіВ

П
оява Донбасу як специ-
фічного соціально-еконо-
мічного та етнокультур-
ного регіону пов’язана з 

освоєнням Донецького кам’яно-
ву  гільного басейну. Він був зна-
чно менший від території штуч-
 но накреслених Донецької та 
Луганської областей. Більша час-   
тина (за площею) нинішньої Лу-
ганщини – на північ від Сівер-
ського Дінця – була і є аграрною 
територією з невисокою густо-
тою населення, яка зберегла 
традиційні риси Слобідської 
України. Подібною до неї є й 
південно-західна частина До-
неччини, єдиний індустріаль-
ний осередок якої – місто Маріу-
поль. Відтак якщо дві названі 
області мають площу понад  
53 тис. км², то власне Донбас 
– лише 23–25 тис. км². 

У ХVIII столітті ці території 
становили частину Кальміуської 
паланки Запорозької Січі та 
меншою мірою південно-західні 
окраїни Області Війська Дон-
ського. Першою спробою адміні-
стративного виокремлення краю 
стало створення 1752 року Сло-
в’яносербії – територіальної оди-
ниці для воєнізованих пересе-
ленців із Ба лкан (сербів, хорва-
тів, чорногорців, болгар), які 
поряд із козаками мали охоро-
няти кордони Російської імперії 
від кримських татар. Проте слі-
дом за нечисленними військо-
вими поселеннями до Слов’яно-
сербії почали масово переселя-
тися селяни із Харківської, 
Чернігівської та Курської гу-
берній, переважно українці. Тож 
1764 року російський уряд лікві-
дував її, а на території майбут-
нього Донбасу, яка входила до 
Катеринославської провінції (з 
1802-го – губернії), було ство-
рено два повіти: Бахмутський 
та Слов’яносербський (Луган-
ський).

До середини XIX століття 
Донбас, як і решта земель укра-
їнського степу, все ще залишався 

регіоном із невисокою густотою 
населення, левову частку якого 
становили селяни-українці (за 
10-ю ревізією 1858-го – 75%), а 
росіяни, яких було 13,5%, про-
живали переважно в малочис-
ленних містах – центрах імпер-
ської адміністрації. Але за на-
ступне неповне століття соціо  - 
культурне обличчя краю до не-
впізнання змінилося. Якщо в 
1860-х роках на власне Донбасі 
проживало близько 400 тис. осіб 
і вони фактично не виділялися 
на тлі решти населення Степової 
України, то до кінця 1950-х на 
цій території мешкало вже бли-
зько 4,8 млн людей, а сам він і в 
етнокультурному, і в соціально-
економічному сенсі різко виріз-
нявся з-поміж навколишніх 

українських аграрних територій 
як Донецької та Луганської об-
ластей, так і Харківської, Запо-
різької та Дніпропетровської. 

іНДУсТРіАЛіЗАЦія
У ХІХ – першій половині ХХ сто-
літь значення вугілля було ана-
логічним тому, яке в сучасному 
світі мають нафта і газ. Місцеві 
козаки давно використовували 
його в побуті, однак промисло-
вий видобуток розпочався лише 
з кінця ХVIII – початку ХІХ сто-
літь. Перша копальня в Лисячій 
Балці (сучасний Лисичанськ) по-
чала функціонувати 1796-го. 

Після скасування кріпацтва 
1861-го, початку освоєння родо-
вищ залізних руд на сучасній 
Дніпропетровщині та будівни-
цтва залізниць у 1870–1880-х 
роках усе змінюється. Якщо в 
1880-му видобуток вугілля ста-

новив 1,4 млн т, то в 1913-му – 
вже понад 25 млн т, а до 1940-го 
збільшився майже в 60 разів – 
до 83,3 млн т. Усе супроводжува-
лося швидким зростанням кіль-
кості міст і робітничих селищ та 
чисельності їхніх мешканців.

На відміну від міст решти 
України та й усієї Європи ці по-
селення стали типовим продук-
том запізнілої модернізації, яка 
супроводжувалася гіпертрофо-
ваною індустріалізацію. Вини-
каючи як придатки до окремих 
великих підприємств, вони не 
мали органів місцевого самовря-
дування, що блокувало в за-
родку розвиток громадянського 
суспільства. Усі рішення при-
ймали власники, які дуже нага-
дують сучасних олігархів. На-
приклад, увесь сучасний До-
нецьк (тоді Юзівка) фактично 
був власністю англійського під-
приємця Г’юза (Юза), керівни-
цтво металургійного заводу яко-
 го регулювало всі аспекти життя 
міста. Так само, на відміну від 
класичної урбанізації, в умовах 
Донбасу вона відбувалася не 
шляхом припливу сільських 
мешканців довколишніх терито-
рій, а шляхом імміграції з-поза 
меж краю та України загалом. 

Розвиток вугільної, а потім  
і металургійної промисловості 
по требував десятків і сотень ти-
сяч нових робочих рук. За порів-
няно високої забезпеченості міс-
цевого селянства землею воно 
неохоче йшло працювати в про-
мисловість, де умови були жах-
ливими. Тож основна частина 
робітників прибувала з аграрно 
перенаселених регіонів, при-
чому переважно російських. Пер-   
ший Всеросійський перепис на-
селення, проведений 1897 року, 
виявив, що російські губернії 
були батьківщиною 46,7% усіх 
переселенців, українські – 37,9%, 
білоруські – 0,8%, решта мігран-
тів походили з інших частин ім-
перії, зокрема з Кавказу. Наслід-
ком стало те, що з 507 тис. осіб, 
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Особливості поведінки нинішніх можневладців сформовані еволюцією 
Донбасу впродовж останнього століття
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ПАРАДОКСИ 
ІСТОРІї.
Разом із 
ліквідацією 
старих форм 
видобутку 
вугілля 
стиралося  
походження 
нових жителів 
Донбасу. 
Плакат  
1936 року

які на той час проживали в 
Бахмутському та Слов’яносерб-
сь кому повітах, україн  ців (за мо-
вою) було вже лише 55%, а ро-
сіян – 37%.

Це спричинило внутрішній 
розлам в етнокультурній струк-
турі краю на російськомовне 
«місто», яке в умовах Донбасу 
включало і численні робітничі 
селища, та українське «село», 
що майже не відрізнялося від 
решти наших земель. Цей дуа-
лізм зберігся до сьогодні, а зміна 
загального соціокультурного об-
личчя згаданого регіону відбу-
валася виключно за рахунок 
зміни співвідношення часток 
цих двох світів у його складі. 

Якщо серед сільського насе-
лення Донбасу за переписом 
1926 року українці, як і за реві-
зією 1858-го, й далі домінували 
(75,1% проти 19,5% росіян), то 
поміж міського становили лише 

40,4%. За таких обставин вони 
швидко втрачали рідну мову. 
Наприклад, у містах Луганської 
округи 26,2% їх уже вважали 
рідною російську. Тим часом 
аграрна північ сучасної Луган-
ської області, – Старобільський 
округ, який не був зачеплений 
індустріалізацією та міграці-
ями, – зберігала етнічну струк-
туру населення: 89,3% – укра-
їнці, 10,1% – росіяни. 

ТОТАЛіТАРНий МАсШТАБ
З початком сталінської модерні-
зації індустріальний Донбас пе-
ретворився на зразковий «про-
летарський регіон». Масштаби 
переміщення населення, яке до 
того ж у попередній час було 
стихійним, а відтепер стало пла-
номірним, зросли в рази. Сам 
«плавильний казан» тепер по-
чав працювати з притаманною 
тоталітарній епосі всепоглина-

ючою силою. Подолання зумов-
леного форсованими методами 
індустріалізації 1930-х років де-
фіциту робочих рук поєднува-
лося із завданням формування 
«нової історичної спільності – 
радянського народу». Донбас 
став таким собі Вавилоном су-
часності. Його підприємства те-
пер масово заповнювалися за 
рахунок вихідців не лише з цен-
тральних областей Росії, а й із 
Білорусі, Татарстану та інших 
віддалених регіонів. 

Унаслідок здійснення зов-
нішніх керованих міграцій за 
роки між двома переписами 
(1926–1939) чисельність насе-
лення краю майже подвоїлася, 
а міське зросло вчетверо й ста-
новило 74%. Під час Другої сві-
тової війни завезені, часто при-
мусово, люди масово покидали 
регіон. Тож після відновлення 
контролю над його територією 
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московське керівництво повер-
нулося до централізованого за-
селення, що до невпізнання 
змі  нило його соціокультурне 
облич  чя. До комсо мольсько  -мо-
ло  діжних при зовів та наборів 
тепер додалися депортації, 
спрямування репатрійованих 
та інтернованих, розконвойова-
них та амністованих, поселен  ня 
війсь ковополонених з армій на-
цистського блоку. Лише за 
1944–1959 роки на Донбас при-
було 7,85 млн осіб, вибуло 5,32 
млн, механічний приріст стано-
вив 2,53 млн осіб, а чисельність 
населення зросла більш ніж на 
300%. 

Таким чином, упродовж май  -
 же 100 років Донбас поглинав 
вихідців із теренів усієї Росій-
ської імперії, а потім СРСР. 
Сюди масово їхали після від-
буття покарань у місцях позбав-
лення волі, особливо після низ-
 ки амністій у 1950-х. Російська 
мова та авторитарно-кри міна-
льний тип місцевої міської мен-
тальності (останнє притаманне 
практично усім гірничим регіо-
нам світу) розмивали етнічну 
належність поселенців. У віді-
рваних від звичного середови-
 ща людей тоталітарний режим 
цілеспрямовано викривлював 
систему цінностей. Особистість 
«перемелювалася», ніве  люва-
ло ся відчуття культурної або 
політичної спільності, неваж-
ливими ставали національ  на 
ідея, рідна мова, віра тощо. На-
томість готовність до захисту 
первісних цінностей (самозбе-
реження, отримання засобів до 
існування тощо) була гіпертро-
фованою. 

Цілеспрямовано формували-
 ся люмпенські якості, нав’язу-
валися відмова від ініціативи і 
цілковита покора державі, уосо-
бленій у місцевій пар тійно-гос-
подарській номенклатурі. В ру-
ках останньої потужним важе-
лем впливу було диференційо - 
ване забезпечення соціальними 
благами тих чи інших категорій 
громадян. Адже керівництво 
підприємств мало можливість 
значно поліпшити – або по-
гіршити – соціально-побутові 
умови своїх робітників, напри-
клад, надаючи житло, пільги 
при отриманні кредиту на інди-
відуальне будівництво або за-
безпечуючи товарами та продо-
вольством через відділи робіт-
ничого постачання. Насаджу  - 

вався культ «пролетаря» як без-   
мовного виконавця волі прав-   
лячої партії та господарської 
еліти. 

іНТеГРАЦія  
УКРАїНи ДО ДОНБАсУ?
Впродовж останніх півстоліття 
запущені в попередні 100 років 
тенденції до деукраїнізації Дон-
басу лише поглиблювалися, але 
тепер визначальну роль відігра-
вала вже не імміграція, а денаці-
оналізація місцевого населення. 
Від перепису до перепису змен-
шувалася частка українців, які 
зберігали рідну мову. Напри-
клад, на Луганщині 1959-го та-
ких було 87,6%, а 2001-го – 
тільки 50,4%, на Донеччині – 
41,2%. А в самому Донецьку, де 
за переписом 2001 року прожи-
вала зіставна кількість росіян 
(493 тис.) та українців (478 тис.), 
лише 23% останніх усе ще вва-
жали українську рідною. 

Причому відповідна тенден-
ція спостерігалася і після здо-
буття нашою державою неза-

лежності, а неспроможність цен-
тральної влади скористатися 
дієвими механізмами інтеграції 
Донбасу до українського про-
стору знайшла відображення в 
показовій зміні настроїв насе-
лення регіону. У 1991 і 1996 роках 
місцеві часописи «Жизнь Луган-
ска» і «Наша газета» провели 
опитування з визначення само-
ідентифікації мешканців Дон-
басу. Частка тих, хто вважав, що 
«населення Донбасу – особлива 
спільність людей, котрі мають 
корені як в Україні, так і в Росії», 
зменшилася з 54,9% 1991-го до 
45,4% 1996-го. Але це відбулося 
не на користь української іден-
тичності (відсоток тих, хто був 
переконаний, що «тут живуть 
переважно українці», теж зни-
зився за відповідний період із 
16,4 до 10), а на користь росій-
ської (частка тих, хто відповів, 
що «тут живуть переважно росі-
яни і представники інших наро-
дів, які обрусіли», зросла більш 
як утричі – з 9,4% до 31,9%). 
Якщо за даними згаданого опи-
тування населення в 1991-му 
українізації регіону в майбут-
ньому очікували 53,2% респон-
дентів, то 1996-го – лише 13,3%. 

Інакше навряд чи могло ста-
тися: центральна влада якщо й 
приділяла увагу регіону, то зде-
більшого в питаннях контролю 
над місцевими ресурсами і під-
приємствами. Однак і в цій 
сфері зазнала поразки. Сформо-
вані в описаних вище специфіч-
них умовах, представники як 
старої управлінської номенкла-
тури, так і верхівки  угруповань 
Донбасу об’єднали зусилля в 
протистоянні призначеним із 
Києва управлінцям. 14 травня 
1997 року ставленик тодішнього 
пре м’єра Павла Лазаренка, го-
лова Донецької ОДА Сергій По-
ляков пішов у відставку. Його 
змінив Віктор Янукович, якого 
підтримували і «нові донецькі» 
(з-по між яких вибився в лідери 
Рінат Ахметов), і старі управ-
лінці та промисловці (див. 
Тиждень, № 27/2011). 

Неспроможність Києва до ре-
інтеграції Донбасу призвела до 
зворотного феномену: спро  би до-
нецького істеблішменту «інте-
грувати» до нього всю Україну – 
насадити відповідні норми, цін-
ності та практики через посеред-
ництво вихідців із регіону, роз-
ставлених на ключових держав-
них посадах (див. стор. 12). 

БЕЗ РОДУ-
ПЛЕМЕНІ.
Безпритульні 
діти на 
Донбасі,  
1921 рік
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Польський Інститут у Києві та Книгарня «Є» запрошують на зустріч у межах спільного проекту 
«Європейський досвід: Польща».

Наш гість – ЯРОСЛАВ ОБРЕМСЬКИЙ
Сенатор РП, екс-віце-президент міста Вроцлава.

ВХІД ВІЛЬНИЙ

КИЇВ
29 листопада (вівторок) 2011 року
18:00
Книгарня «Є», вул. Лисенка, 3 
(ст. м. «Золоті ворота»)

Генеральний інформаційний партнер 

Цього року Вроцлав виборов титул «Європейська 
столиця культури-2016».
За це престижне звання, яке дає величезний поштовх 
для розвитку, міста країн Європейського Союзу 
розпочинають змагання за дев’ять років. У разі 
перемоги місто впродовж кількох років отримує 
фінансування від ЄС на реалізацію культурних проектів 
і перетворення його на культурний і туристичний 
центр Європи. Претендентами на титул ЄСК-2016 були 
п’ять польських міст: Варшава, Вроцлав, Гданськ, 
Катовіце і Люблін.

Ярослав Обремський
З 8 листопада 2011-го – сенатор Республіки Польща 
восьмого скликання.

2001–2011 – віце-президент міста Вроцлава 
з питань освіти, культури, спорту, відповідальний 
за проект «Вроцлав – європейська столиця 
культури-2016».
1998–2001 – голова Міської ради Вроцлава.
1990–2002 – депутат Міської ради Вроцлава.
1982–1991 – співпрацював із підпільними 
структурами «Солідарності», член студентських 
рухів.
Входить до Ради Колегіуму Східної Європи. 
За діяльність у сфері самоврядування отримав 
державну нагороду Бронзовий Хрест Заслуги.

За освітою хімік, випускник Вроцлавського 
університету.







25 років на орбіті
Автор:  

Олександр Євтушенко

Г
рандіозне ювілейне шоу від 
української рок-команди но-
мер один відбудеться в київ-
ському Палаці спорту 20 лис-

топада й обіцяє стати централь-
ною музичною подією року. 
Головна несподіванка вечора – 
тимчасове об’єднання вевешни-
ків у класичному складі, тобто 
разом із Олегом Скрипкою та 
Сергієм Сахном на сцену вийдуть 
Юрій Здоренко й Олександр 
Піпа. Нині обидва опікуються власними проек-
тами «Хаш» і «@Traktor». Іншим сюр    призом стане 
присутність спеціально запрошеної світової зірки 
панк-року Ніни Гаґен. Разом із нею ювіляри пла-
нують виконати свій вічний хіт «Танці». Окрім ні-
мецької діви на 25-річчя «ВВ» завітають Лесь 
Поде  рв’янський, російський репер Ноґґано, Олєґ 
Ґаркуша (з пітерського рок-гурту «АукцЫон»), Ан-
самбль пісні і танцю Збройних сил України, гурти 
«Бумбокс», Gorchitza та білоруси «Ляпис Трубец-
кой». Також буде презентовано новий DVD із за-
писом фільму-концерту «В.В. на сцені фестивалю 
«РОК СІЧ».

Усе нове – добре забуте старе. Цей афоризм од-
разу спадає на думку, щойно запускаєш останній 
студійний альбом гурту «Були деньки», виданий 
2006-го. В пам’яті зринають шалені рок-н-рольні 
гульбища другої половини 1980-х, по-
ламані стільці, вибиті вікна, лавино-
подібний драйв турбо-панк-рок-ма -
шини на ймення «Воплі Відоплясова» 
та Олег Скрипка, який літає над сце-
ною, рясно политою потом. Наче цир-
ковий жонглер, він міняє баян на 
трубу, а трубу – на гітару. Постають у 
спогадах переповнені зали, масовий 
ажіотаж, дикі танці попід сценою та 
розборки неформалів «усіх мастей». 
Справді, були деньки… 99% треків з 
альбому саме звідти й походять – із «золотих» 
1980-х – незабутніх часів панківської юності Олега 
Скрипки, Юрія Здоренка, Сергія Сахна, Олексан-
дра Піпи, помноженої на неоковирний, але веселий 
сумбур пізнього совка. У ті непевні часи хлопцям 
не вдалося якісно записати свої пісні, тож останні 
просто регулярно «обкатувалися» на концертах і 
часто-густо ставали надбанням аудіопіратів. Тож 
головна ідея альбому «Були деньки» – емоційна 
реставрація класичного вевешного саунду.

А починалось усе майже 25 років тому, відколи 
в одній із київських скляних коробок, гордовито 
йменованій кон  церт    но-танцювальним залом «Су-
часник», місцеві комсомольці провели так званий 
Парад ансамблів. Ось там і вигулькнули нікому не 

відомі «Воплі Відоплясова», які з 
легкістю, майже граючись, заво-
лоділи головним призом імп-
рези – «Симпатії публіки». На-
справді розгублені слухачі про-
сто не очікували від новачків 
такого нахабного «наїзду». І не 
здогадувалися, що то лише кві-
точки, а ягідки будуть пізніше… 
В ті часи наївної ейфорії на хвилі 
перебудови усі стежки вели до 
київського рок-осередку, офі-
ційно зареєстрованого в клубі 
«Більшовик». «ВВ» з’явились у 
цьому неформальному закладі 

тоді, коли там уже надійно окопалися метал-
бенди зі своїм колом прихильників. Прийшли як 
повністю зіграна група з чіткими поглядами на 
музику й життя. До того це були юні й стильні 
хлопчики в довгих чорних пальтах і блискучих го-
строносих штиблетах. І вони почувалися неза-
тишно серед залізних лицарів хард-н-хеві, які на-
гадували їм про власне «важке дитинство», коли 
Юра Здоренко й Олександр Піпа «кували залізо» 
в аматорському гурті S.O.S. Тоді ж для таких «бі-
лих ворон», як «ВВ», усередині рок-клубу «Кузня» 
було створено «Рок-артіль». Тоді й розпочалося 
«життя на колесах»: безкінечні й зазвичай тріум-
фальні гастролі не лише в Україні, а й у Росії, При-
балтиці, Польщі. Саме після концерту у Варшаві, 
де лунали панківські хіти, Олег Скрипка на біс ви-
конав українські народні пісні у своїй стилістиці, 

чим просто підкорив публіку – раз і 
назавжди. Відтоді «ВВ» не забували 
включати у свої концертні програми 
фольклорний матеріал. Про-   
фесійне зростання хлопці отримали 
внаслідок свого «французького пері-
оду», коли разом зі Скрипкою та Пі-
пою грали фахові музиканти Стефан 
Муфліє і Філіпп Можа. Для наших 
музикантів то був дуже цінний період 
життя за справжніми шоу-бізне  со -
вими правилами.

У кожного – безліч причин любити або не лю-
бити «ВВ». Любити за шалений непідробний драйв, 
за пронизливу і якусь підліткову щирість, за не-
штучну театральність і пластичність, за сентимен-
тальність і ліризм, за одвічну незручність для полі-
тичного або попсового бомонду, за започаткування 
знаменитого етнофестивалю «Країна мрій». Не лю-
бити за свідоме чи несвідоме нівечення літератур-
ної української мови, хоча у вевешному варіанті ма-
ємо своєрідний суржик, за участь Скрипки у гла-
мурних телевидовищах і ток-шоу. Що не кажіть, а 
кількісно плюси значно переважають мінуси. Не 
забуваймо, що вже чверть століття «Воплі Відопля-
сова» є істинно народним гуртом, який завжди був 
у гущавині всіх доленосних подій у країні. 

УЖе ЧВеРТь сТОЛіТТя 
«ВВ» Є ісТиННО 

НАРОДНиМ ГУРТОМ, 
яКий ЗАВЖДи БУВ 
У ГУщАВиНі ВсіХ 

ДОЛеНОсНиХ ПОДій 
У КРАїНі
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Журнал «Український тиждень» та Книгарня «Є» запрошують на зустріч у межах спільного 
проекту «Європейський досвід».

Наш гість – ТОМАС ГАММАРБЕРҐ
Комісар Ради Європи з прав людини.

ВХІД ВІЛЬНИЙ

КИЇВ
23 листопада (середа), 2011 рік
18:00
Книгарня «Є», вул. Лисенка, 3 
(ст. м. «Золоті ворота»)

Генеральний інформаційний партнер 

Томас Гаммарберґ  – Шведський дипломат і активіст 
руху за права людини. 1 квітня 2006 року був 
обраний комісаром Ради Європи з прав людини

1980–1986 – генеральний секретар 
Amne�y International.
1986–1992 – генеральний секретар організац� 
«Врятуйте дітей Швец�».
1994–2002 – посол шведського уряду 
з гуманітарних питань.
1996–2002 – призначений представником 
генерального секретаря ООН Кофі Аннана з прав 
людини в Камбоджі.
2001–2003 – виступав у якості регіонального радника 
з питань Європи, Центральної Аз� та Кавказу для 
верховного комісара ООН з прав людини. 

Брав участь у Робочій групі з проблем біженців 
близькосхідного конфлікту.
2002–2005 – генеральний секретар Стокгольмського 
міжнародного центру Улофа Пальме
1977 року – від імені Amne�y International отримав 
Нобелівську премію миру.

Томас Гаммарберґ відомий великою кількістю 
публікацій із різних питань, що стосуються прав 
людини, а особливо прав дитини, політики 
щодо біженців, проблем меншин, ксенофоб�, 
прав циган, а також міжнародних справ та 
безпеки. Крім того, знаний завдяки своїм 
презентаціям та лекціям із прав людини 
на різноманітних міжурядових та наукових 
конференціях.



ЛеКсиКОН НОсТАЛьГії
Якщо нова книжка Юрія Андруховича не потоне у вирі безглуздих 
піар-акцій, то читач уповні зможе насолодитися її спокоєм та спосте-
режливістю

Це видання із привабливо-
грайливою назвою «Лек-
сикон інтимних міст» 
логічно продовжує тра-

єкторію попередньої творчості 
автора. По перше, в центрі – 
знову його особа та біографія, 
по-друге, маємо дальше розши-
рення географічного терену ав-
торської присутності після міс-
тоцентричних «Московіади», 
«Перверзії» чи «Таємниці». Ан-
друхович узагалі повсюдно під-
креслює своє занепокоєння орі-
єнтацією на місцевості, нато-
мість приховуючи справжній 
страх перед часом – то хапаю-
чись за міфологему вічного по-
вернення (як у «Дванадцяти об-
ручах»), то намагаючись проде-
монструвати повну його під-   
владність. У «Лексиконі» стриб-   

Автор: 
 Ростислав 

семків 

ки з року в рік, вочевидь, по  - 
кликані засвідчити позачасо-   
вість авторського Я.

Себто перед нами вдоскона-
лений і збагачений численними 
емоційними рефлексіями, куль-
турологічними алюзіями та са-
моцитаціями (аякже, куди без 
них!) дорожній щоденник про 
відвідини сотні з лишком міст, у 
яких автор насолоджується жит-
тям, сумує, зустрічає різноманіт-
них персонажів, п’є тощо. Далі 
може йти каталог іще добрих 
кількох десятків дій, як-то часто 
водиться в його текстах. Тиха 
радість від існування, схопле-
ного в усій різноманітності, пе-
ретікає зі сторінки на сторінку 
цього об’ємного тому, пропону-
ючи нам пережити хвилини роз-
кошування в затишних кварта-
лах головно європейських міст, 
навіть якщо побут у них самого 
автора був не аж таким затиш-
ним. Андрухович заповідає сво-
єму читачеві перевірений тип 
насолоди – ловити день і вкла-
дати його у невеликі есеї «на 
спомин». Тому, крім розкошу-
вання, кожен з епізодів присма-
чений ностальгією за так вдало 
пережитими життєвими момен-
тами. Легка іронія супроводить 
його письмо, відсторонене від 
подій часовою дистанцією і по-
глядом на себе колишнього.

Тому ця книжка більш ви-
грашна за попередню: у «Таєм-
ниці» в центрі розповіді був лише 
сам автор, а тут нам пропонують, 
нехай схоплені крізь призми 
суб’єктивної оптики, абриси ре-
альних міст, враження від яких, 
якщо лише ми туди тепер потра-
пимо, будуть помножені на про-
читане. Окремі пункти цієї гі-
гантської, завдовжки в 40 років, 
подорожі бачимо в розфокусі, 
інші – прописані з чіткістю вдало 
виставленої експозиції. Кожен, 
хто бодай трохи мандрував, зна-
йде тут добрий десяток уже відві-
даних столиць та містечок і зможе 
порівняти власні враження від 

них з авторськими. Саме це й ро-
бить читання комфортним, а 
книжку відтак – вдалою.

Щойно після усміхнено-
іронічного «Лексикону…» Юрія 
Андруховича можна вповні на-
звати постмодерністом: автор 
тепер далекий і від наголошено 
рафінованої, модерністської ме-
тафорики своїх поезій, і від 
ущип  ливої сатиричності, бра-
вурної авангардності перших 
трьох романів. Він просто опо-
відає, цитуючи, переказуючи, 
нагромаджуючи різнопланові 
епізоди, звертається до реаль-
них та вигаданих персонажів і 
фактів, – словом, грається про-
сто заради краси самої гри. За-
лишається традиційне для 
цього автора кокетування, осо-
бливо видиме в передмові (чи 
то пак інструкції до читання). 
Звісно ж, ми розуміємо, що та-
ких книжок не читають усуціль, 
а вибирають більш резонансні 
для власного досвіду мандрів 
шматки; проте Андруховичу 
важливо наголосити на прин-
циповій свободі напрямку чи-
тання, адже це ставить його в 
один ряд із Кальвіно, Кортаса-
ром чи Павичем. Насправді, 
нам від початку будуть зайвими 
всі авторські інструкції: якраз 
вчасно, щоб не помітити дрібки 
одноманітності, котра супрово-
дила б послідовне знайомство з 
книжкою.

Після бравурних і блазен-
ських 1990-х, коли Юрія Андру-
ховича ганили не менше, ніж 
ним захоплювалися, і затяжних 
періодів мовчанки цього автора 
упродовж 2000-х, ми готові про-
голосити настання періоду «тре-
тього цвітіння» в його творчості, 
звісно, не заповідаючи, що таких 
періодів має бути лише три. По-
при постійну присутність нос-
тальгійних тональностей у «Лек-
сиконі…», обійдемося тут без 
метафор на кшталт «осені патрі-
арха» й віритимемо, що все знову 
лише починається. 
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КіНО

Балет «Кармен» 
Фламенко

Палац мистецтв «Україна»
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 103)
Відшліфованість рухів, зворушлива 
музика і видовищні декорації – це 
одна з найкращих театральних пос  - 
тановок «Кармен», створена хоре-
ографом і виконавцем фламенко 
Антоніо Ґадесом ще 1983 року. Ав-
тор заповів зберегти виставу з тією 
самою манерою виконання, яку він 

сам вніс у танець. Тому в 
ній не втрачено ні  чого, 
артисти дотримуються 
приписів свого вчителя. 
Цікаво те, що в «Кар-
мен», яку пока  жуть на 
столичній сцені, вперше 
використано закінчений 
сюжет, а не ок  ремі номе-
ри, як це зазви  чай буває. 

«Тбілісі Біг-Бенд»

Палац мистецтв «Україна» 
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 103)
Грузинський оркестр презентує 
в Україні нову програму «Крізь 
віки і континенти». Під керівни-
цтвом диригента Гіви Гачечиладзе 
музиканти творитимуть справжнє 
шоу, насичене містикою, гумором 
та багатством звучання. Репертуар 
«Тбілісі Біг-Бенду» доволі різнома-
нітний, він містить як світові шля-
гери, так і оригінальні 
композиції, виконання 
яких відзначається осо-
бливою майстерністю 
та професіоналізмом. 
Вокальні композиції 
представлять українська 
співачка Ольга Крюкова 
та соліст оркестру Борис 
Бедіа. 

Анонси

«Остання любов 
на Землі» – 
це найпрекрасніший 
і найстрашніший фільм 
про апокаліпсис

вів. Ефектного падіння цивілізації чи натураліс-
тичної загибелі окремих людей ви не побачите. Але 
для переконання в жахітті подій, коли весь світ ру-
хається до свого кінця, не потрібно насичувати кар-
тинку фокусами комп’ютерної графіки. Достатньо 
взяти хороших акторів і камерно, зосереджуючись 
лише не їхніх реакціях і діях, відобразити уявний 
кошмар зміни себе, світу і всього в ньому. Режисера 
Девіда МакКензі тому й вважають гарним, бо він 
уміє і працювати з акторами і надихати їх жити пе-
ред камерою, щоб глядач так само зміг прожити 92 
хвилини екранного часу. Йому вдавалося це в по-

Н
айпрекрасніший, бо змушує передусім заду-
матися про своїх близьких, зрозуміти, що 
вони – єдині люди, яким ви потрібні, й що 
найсамотніший зі станів, смерть, легше пе-

реносити, коли хтось є поруч. А найстрашніший 
через дуже реалістичну, персоналізовану форму 
вмирання, коли незрозуміло як, але невпинно, по-
ступово відключаються один за одним органи 
чуття у всіх без винятку людей на планеті: спочатку 
нюх, потім смак, потім слух, зір. Щоб насамкінець 
ще встигнути доторкнутися до найпрекраснішо-
 го – до коханих і рідних… Ось ця туга, цей біль за-
вжди приховано-самотнього життя і смерті ради-
кально відрізняють апокаліптичну «Останню лю-
бов на Землі» («Perfect Sense») від подібних до неї 
фільмів, принаймні останніх. На відміну від аме-
риканського «Зараження» Стівена Содерберґа ан-
глійська «…любов…» душевніша, тепліша, ближча 
до людини. На відміну від французького «Остан-
нього романтика планети Земля» Арно Ларйо вну-
трішньо мотивована і позбавлена зовнішніх впли-

20 листопада, 19:00 23 листопада, 19:0017–20 листопада, 19:00
«Незалежність»

Кінотеатр «Київ»
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 19)
Уперше в Україні буде проведено 
фестиваль американського неза-
лежного кіно. Протягом чотирьох 
днів глядачам транслюватимуть 
авторські стрічки та документальні 
фільми останніх років. Поміж них 
«Дітки в порядку» Лізи Холоденко, 
«Кіньярванда» Алріка Брауна, 
«Межа ризику» Джей Сі Чендора 

та «Сумна валентинка» Де-
река К’янфранса. Розпочне 
дійство «Цей темний світ» 
Віри Фарміги. Церемонія 
відкриття кінофестивалю 
відбудеться за участю аме-
риканських режисерів та 
продюсерів Даррена Діна, 
Ріка Ґолдсміта, Роксі Топо-
рович та Маршалла Каррі. 

ідеальний 
сенс

«Остання 
любов на 
Землі».
У кінотеатрах 
України
з 17 листопада
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26 листопада – 14 грудня
«Золота валіза»

сумський театр юного глядача
(суми, вул. Покровська, 6)
Уже вдруге Сумський театр 
приймає в себе Всеукраїнський 
театральний фестиваль. Програ-
ма заходу така різноманітна, що 
задовольнить смаки найвибагли-
вішого глядача. Публіка матиме 
змогу побачити феєричну коме-
дію Ярослава Стельмаха «Коханий 
нелюб», якою відкриється дійство, 
виставу «Сміх лангусти», спробу 

комедії за п’єсою 
Чєхова «Чайка», 
драматичну повість 
«Тільки одне життя» 
та спектакль «JULIA@
ROMEO.com». Свої 
роботи презентува-
тимуть театри Сум, 
Києва, Дніпропетров-
ська та Харкова. 

25, 26, 27 листопада25 листопада, 18:00

передніх стрічках: у «Холлем Фоу» на екрані «жив» 
актор Джеймі Белл, у «Молодому Адамі» – Еван 
МакҐреґор. В «Останній любові на Землі» МакҐре-
ґор живе в прямому та переносному сенсі разом із 
Євою Грін. Він грає кухаря, для якого втрата нюху 
та смаку – це все одно що для Бетховена – слуху. 
Вона епідеміолог, і її безрезультатні пошуки вак-
цини від хвороби, якої і виявити ніхто не може, – 
відповідь для науки, що коли час настане, важливо 
зрозуміти, у чому ідеальний сенс життя.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Mr. Root

Арт-клуб «старий маяк» 
(Львів, вул. Пулюя, 29); клуб 
ДБК (Костопіль, вул. сте-
панська, 1); клуб «Шторм» 
(Хмельницький, вул. Панаса 
Мирного, 28/3)
Ді-джей, продюсер, автор реміксів 
розпочав музичну кар’єру 2001 
року й відтоді успішно крутить хаус 
у клубах Польщі та за кордоном. 
Популярність прийшла до нього 
цілком заслужено, адже Mr. Root 
займав  ся музикою 
ще з ди  тин  ства: 
спо  чатку гра  ючи на 
фортепіано, згодом 
на ударних в блюз-
бенді, а невдовзі після 
того став одним із 
найкращих музикантів 
на польському ресурсі 
демозаписів Amiga.

Маріуш щиґел

Книгарня «Є»
(Київ, вул. Лисенка, 3)
Спільний проект Книгарні «Є» 
та Польського Інституту в Києві 
представляє українське видання 
книжок польського письменника 
та журналіста. «Зроби собі рай» 
і «Ґоттленд» – твори, присвячені 
Чехії, її минулому і сьогоденню, 
культурній та соціальній сферам 
життя чехів. Дослідження цієї 
країни вважається однією з 

найґрунтовніших та 
найвизначніших робіт 
Маріуша Щиґела, над 
якою він працював не 
один рік. Автор буде 
присутній на пре-
зентації української 
версії своїх книжок і 
радо поспілкується з 
гостями. 

CD

Tom Waits. «Bad as Me»
Cімнадцята платівка і перший лонгплей за сім ро-
ків – подія знакова не лише для прихильників Тома 
Вейтса, а й для світової альтернативної сцени зага-
лом. Тим більше що лейбл контркультурного дідуся 
погодився співпрацювати з Warner Music Group, що 
розповсюджуватиме його альбом по всьому світу. 
Цей диск, пронизаний «бурбонним» вокалом, схо-
жий на сповідь у напівпорожньому прокуреному 
барі після закінчення робочого дня. Замовляйте 
свою випивку, сідайте біля барної стійки і слухайте 
сумну правду життя від Вейтса.

Evanescence. «Evanescence»
За п’ять років перерви у музикантів, певно, назбира-
лося добряче емоцій, тож довелося писати альбом. У 
новій роботі все так, як і має бути в Evanescence: па-
тетично, готично та багато юнацького максималізму. 
Композиції диска ідеально підходять, щоб бігти ку-
дись у дощ і ридати, наприклад, у тунелі під «What 
you want». Під кінець альбому навіть добігаєш до того 
самого світла. Тобто до дверей чи, точніше, останньо-
го треку «Secret Door». Але, зважаючи на його настрій, 
відчиняти їх теж доведеться зі сльозами на очах.

Florence and the Machine. «Ceremonials»
Хоча цей альбом подекуди відлунює рок-н-ролом і 
ледь не Вудстоком, його загальна атмосфера є до-
волі епічною. Іноді під цю майже шекспірівську 
музичну трагедію хочеться опинитися посередині 
гір десь у Шотландії і відчути катарсис. Можливо, 
через барабани, що створюють ілюзію танців дов-
гокосих дівчат навколо полум’я. Можливо, завдяки 
вологому вокалу, який ніби пускає сік просто у тебе 
в руках. А може, це все привиди, яких вокалістка 
Флоренс Венч буцімто бачить ще з дитинства. І 
яких, здається, скоро почнеш помічати сам.

віДгУки/анонси|наВігаТоР



10 цікавинок Чернігівщини
Автор: 

ігор Петренко

Антонієві печери в Чернігові 
Підземний комплекс ХІ–ХІХ століть, виритий у 

Болдиних горах. У давнину на цих узвишшях 
були язичницькі капища. Згідно з переказами, 

святий Антоній Печерський викопав тут яскиню 
й заснував монастир за зразком Києво-Печер -
ської лаври. За середньовічньої доби підземні 

при  міщення служили місцевим жителям при-
хистком від нападів татар. В еру «радянського ме-

зозою» вхід до печер був законсервований, досе-
редини потрапляли хіба що археологи та відчай -

духи-дигери. У часи незалежності чернігівці свою 
пам’ятку привели, як-то кажуть, до божеського 
вигляду. Комплекс загальною довжиною 350 м 

складається з галерей із підземними церквами, 
сполучених між собою переходами. Із Антоніє-

вими печерами пов’язано чимало місцевих легенд 
і оповідок про всілякі дива.

Землі чернігівського Полісся й Сіверщини – 
серед найбагатших в Україні на історичні, архітектурні, 
культові та культурні пам’ятки

Палац Кирила Розумовського, 
останнього гетьмана України, в Батурині 

Зведений за проектом шотландського архітектора Чарльза Ка-
мерона. Довгий час пам’ятка зяяла руїнами, але тепер добре 
відреставрована й електрифікована завдяки урядовій комп-
лексній програмі «Гетьманська столиця». Неподалік трипо-
верхового палацу – два окремі флігелі, озеро та пейзажний 
дендропарк. Тут-таки, в Батурині, у Воскресенській церкві є 
склеп, де поховано Кирила Розумовського.
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Меморіал пам’яті 

героїв Крут 
у Борзнянському 

районі, 
на залізничній 
станції Крути 

Присвячений нерів-
ному за силами бо-
єві 29 січня 1918 року 
між 300 оборонця-
 ми Української На-
родної Республіки – 
студентами й гімна -
зис  тами – та вій  сь  - 
ка  ми більшовицької 
Росії. Відкритий 
2006-го. Меморіал – 
це пагорб заввишки 
7 м із червонястою 
колоною, що за ко-
льором і формою 
асоціюється з голов -
ним корпусом Київ-
ського універ  си  те  ту, 
студенти якого вми-
рали тут за свою 
державу. Поруч – ка-
плиця й озеро у фор-
 мі хрес  та. Музейну 
експозицію, розмі-
щену в залізничних 
вагонах, побудовано 
на контрасті: арте-
фактам окупаційної 
Червоної армії про-
тиставлені експона-
 ти, що характеризу-
ють захисників УНР.

спасо-
Преображенський 
собор у Чернігові 

Один із найдавніших 
кам’яних християнських 
храмів Східної Європи 
(1033 рік). Його зведення 
ініцював чернігівський 
князь Мстислав Володи-
мирович. На архітектур-
ному стилі позначився 
впли  в Візантії. Хоча со-
бор кілька разів перебу-
довували й реставру-
вали, за тисячоліття він 
майже цілком зберігся, 
тож там і нині можна 
відчути духовну ауру ча-
сів Київської Русі. Варто 
звернути увагу на баро-
ковий іконостас кінця 
ХVІІІ століття.

собор Різдва Богородиці в Козельці
Збудований у 1752–1763 роках за велінням графині Наталії Розумов-
ської (матері царедворців Олексія та Кирила Розумовських) архітек-
торами Іваном Григоровичем-Барським та Андрієм Квасовим. В 
інтер’єрі домінує іконостас, який виконали італійські різьбярі по де-
реву за проектами Растреллі. Поруч із основною будівлею – чотири-
ярусна дзвіниця. Упродовж кількох десятиліть собор непоспіхом ре-
монтували (як храм він не діяв від 1930-х років, а після Другої світо-
вої став складом для овочів), і от нині він має вигляд, мов з ікони: 
новий, осяйний, заповнений під час служб місцевим і приїжджим 
людом. Як серед півчих у тутешньому хорі, так і серед щоденних 
прочан чимало таких, хто приїжджає з Києва, бо від столиці до Ко-
зельця лише 70 км. Особливістю собору є його розміщення – бу-
дівлю видно звідусіль, хоч би звідки їхала чи йшла людина.
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спасо-Преображенський монастир 
у Новгороді-сіверському

Заснований, імовірно, в XI столітті. 
Через дефіцит писемних джерел (бі-
бліотека та архів обителі були втра-
чені 1630 року) точний час її спору-
дження визначити складно. На тери-
торії комплексу збереглися також 
залишки стін Княжого терема (кінець 
ХІІ – початок ХІІІ століття). Повністю 
відреставрований 2003 року. Монас-
тир входить до складу історико-
культурного музею, присвяченого 
«Слову о полку Ігоревім».

ЧЕРНІГІВ

Седнів

Новгород-Сіверський

Батурин

Мізин

Козелець Качанівка

Ніжин

Крути

Семенівка

Городня

Славутич

Прилуки

Ічня

Щорс

Мена

Носівка

Бобровиця

Корюківка

Бахмач

Борзна
1

2

3

5

6

7

8

9

10

4

Георгіївська церква у седневі 
Рідкісний зразок дерев’яної 
храмової архітектури на Ліво-
бережжі України періоду ба-
роко (1747 рік). У ній святили 
свою зброю перед військовими 
походами козаки Седнівської 
сотні Чернігівського полку. 
Додало популярності пам’ятці 
й те, що тут знімали перший 
радянський фільм жахів «Вій» 
за повістю Миколи Гоголя. А 
ще цю церкву часто зображу-
вали українські живописці, бо 
в Седневі діє Будинок твор-
чості художників.
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Мізинська стоянка кроманьйонців доби пізнього палеоліту 
поблизу села Мізин (Коропський район) 

Виникла приблизно за 18 тис. років до Різдва Христового. Археологи відко-
пали тут п’ять жител круглої форми площею орієнтовно по 25 м², вони дещо 
подібні до чукотських яранг. Зроблені з дерев’яних жердин ці хатки вкриті 
шкірами вбитих звірів, а ззовні обкладені кістками. Крім того, в околицях 
Мізина вчені виявили витвори з мамонтового бивня: це ідоли, статуетки жі-
нок, фігурки різноманітних істот, птахів, браслети з орнаментами. Особливо 
цікава знахідка з Мізинської стоянки: первісні музичні інструменти з кісток, 
а також знаки, що нагадують ноти.

Державний 
університет імені 

Миколи Гоголя 
в Ніжині

Один із найстарі-
ших закладів 

освіти в Україні. 
Заснований 

1805 року на гроші 
шляхетних братів 

Безбородьків як 
Гімназія вищих 

наук з правами й 
престижем універ-

ситету. Тут здобу-
вав освіту Микола 

Гоголь, а згодом 
іще багато відомих 
діячів української 

культури, серед 
яких і сучасні. На 
території вишу є 

унікальна бібліо-
тека з мільйонним 

фондом літера-
тури, картинна га-

лерея, музей Го-
голя, музей рідкіс-

ної книги.

Дворянська садиба козацько-старшинського роду Тарновських 
у Качанівці (ічнянський район)

Зведена наприкінці ХVІІІ століття у стилі класицизму. Качанівський 
палацово-парковий ансамбль, розміщений на терасах понад річкою 

Смош, – чудовий зразок маєткової архітектури. Ландшафтний парк, 
12 штучних озер, численні скульптури. Нині має статус Національ-
ного заповідника й належить до туристського маршруту «Намисто 

Славутича». Тут відбуваються лі  тературно-мистецьке свято «Ка -
чанівські музи» та наукові конференції. У Качанівці гостювали Ми-

кола Гоголь, Тарас Шевченко, Міхаіл Ґлінка та багато інших відомих 
постатей культури.
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Олександр 
Михельсон

В’ячеслав 
Дарпінянц

інна  
Завгородня

Аліна 
Пастухова

КВАЗісиМВОЛи
Поскаржусь: зростає кількість 
знайомих, які регулярно на щось 
нарікають. Кумедний парадокс: 
супліки зазвичай стосуються тих 
аспектів навколишньої дійсності, 
на які скаржники або позбавлені 
впливу, або взагалі до них не 
причетні. Умовно кажучи, ку-
харки переймаються політикою, 
обурюються телеперсонажами,  
а політики навзаєм піклуються 
про якихось абстрактних україн-
ців. Простір спілкування геть за-
яложений вигаданими пробле-
мами, квазісимволами – слова ми, 
які насправді не викликають щи-
рих почуттів, нічого не означа-
ють, але назагал видаються дуже 
важливими. Чому нетверезого 
безхатченка турбують підсумки 
останніх переговорів уряду з 
МВФ? Мінохорони здоров’я мало 
б попередити про те, що система-
тичне споживання новин шко-
дить здоров’ю. 

БАБЦя-ПРОГНОЗ
Бабусям відомо про економіку 
все. Ще років 12 тому, прига-
дую, вони на самому Майдані 
знали, скільки взяти за купюру 
$5 чи за пляшку самогону (і чи 
міняти одне на друге). Так само 
чітко знали, коли по відсоток 
від їхніх нужденних статків 
прийде наша чесна міліція. 
Вона теж мала дар: бабусі вті-
кали, але так і не рятувалися, а 
тому платили. Втім, таки виво-
дили з-під удару свою клієн-
туру. Було щось у цьому від 
оспіваного шкільною біологією 
ланцюжка живлення. Але про 
що я? А про ясновидіння. Мі-
сяць тому мої улюблені сига-
рети подорожчали в бабусь на 
гривню. І ось зараз, нарешті, 
зросли в ціні в супермаркетах. 
На 50 коп. Бабусі знову вгадали. 
Рекомендую звернути на цей 
факт увагу фахівцям Мінфіну 
та МВФ.  

ЗАПУщеНА ПУщА
На вихідних уперше відвідала 
Пущу-Водицю. Хто міг би поду-
мати, що престижний курорт під 
Києвом поринув у таке запус-
тіння. Якийсь радянський сон, 
старий фільм про меланхолію і 
безвихідь. Хіба це престижно – 
сидіти за високим парканом у 
потворній новобудові й бачити, 
як поряд розвалюються дорево-
люційні дерев’яні будиночки? 
Виходити з-за нього, аби погу-
ляти лісом-смітником? Бездомні 
пси, бідно одягнені люди, ста-
резні рипучі холодні трамваї, не-
зліченні купи сміття та джипи, 
які мчать поганими дорогами 
повз усе це. І найприкріше, що 
альтернативною такому занепа-
 ду в наших умовах можуть бути 
тільки ще вищі паркани, заміські 
клуби для обраних та перекриті 
шляхи до водоймищ. Не хо-
четься обирати між цими «варі-
антами». 

Андрій
Дуда

ПеДАГОГіЧНі ШКОЛи
Через місяць у студентів іспити. 
Йдучи до могилянців через трам-
вайні колії на Подолі, часто зга-
дую про смерть викладача на-
шого університету. Напередодні 
сесії він загинув, затиснутий між 
двома тролейбусами. Професор 
був фігурою колоритною, щороку 
виганяв із вишу зо два десятки 
студентів. Кажуть, трагедія ви-
кликала в них справжню ейфо-
рію – в гуртожитку за кілька днів 
спожили місячну норму спирт-
ного. Я не ставлю на іспитах пога-
них оцінок. Не бажаю вбивати 
мотивації до вивчення мого пред-
мета. Хоча, певно, річ не лише в 
педагогіці. Може, мені просто не 
хочеться, щоб когось охопила ей-
форія від того, що я невдало пе-
рейшов трамвайні колії. 

ОсіННЄ
Листопад, сірі дні, ночі чорні, 
дощі, нудьга, листя злетіло з 
дерев, усе стало похмурим, роз-
митим, якось завмерло. Так, це 
зима, це її погляд, спокійний, 
довгий, холодний... І все-таки 
щось у цьому є, в цій тиші, в цій 
депресії, мряці, в тихих осінніх 
снах чорних дерев. Цікаво, що 
їм сниться, які в них сни, 
чорно-білі чи кольорові? Про 
що мріє осіння земля, на що 
сподівається, адже мимохіть 
дедалі частіше згадуєш про за-
тишні свята, які наближа-
ються. І це прекрасно, це пре-
красно. І яким буде Дракон, що 
пануватиме наступні 12 міся-
ців? Роздратованим і агресив-
ним чи врівноваженим і му-
дрим. А ви як думаєте, га?.. 

сХіДНяКи
У документальній виставі за ме-
тодикою verbatim «Місто на Ч», 
яку показали нещодавно в Чер-
касах, слова жителів старшого 
покоління повторюють одне: 
колись, до побудови «хімії» 
(комбінату «Азот»), люди там 
були страшенно добрими, «здо-
ровкалися», навіть не знаючи 
одне одного особисто. Пригада-
лося, як знайомий моєї дівчини-
галичанки сказав їй: «Потала-
нило, східняки – вони добрі...» 
Аж ось у вихідні на підкиїв-
ському базарі бачу літню пару. 
Він тихим таким голосом: «А 
купиш мені отих-от бичечків 
кілограмчик, бичечків ку-
пиш?..» Вона лагідно: «Аякже 
ж, куплю, та куплю ж!» Знаєте, 
аж від душі відлягло...  

Роман  
Кабачій
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