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ПРОТесТ 
ЗАКиПАє

В
иступи проти влади переста-
ють бути замкненими в 
межах конкретних соціаль-
них груп. У центрі уваги пере-

бувають чорнобильці, які продовжу-
ють свою боротьбу в різних регіонах. 
Проти можновладців готові повстати 
підприємці, ветерани силових ві-
домств – їхні акції заплановані на 
початок грудня. У Криму вийшли на 
вулиці молоді матері, яким міся-
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цями затримують виплати. Дедалі 
більше різних категорій населення 
готові рішуче обстоювати свої права: 
за соціологічними опитуваннями, 
протестувати ладні понад 50% укра-
їнців. Влада, схоже, не може знайти 
ліків від цієї «епідемії», бо не здатна 
стримати виступи навіть у найлояль-
нішому до неї регіоні – на Донбасі.

Фото: УНІАН

Продовження теми 
на стор. 6
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Тиждень 
в історії

Ухвалено указ про 
розмежування областей 
між УРсР і БРсР, за 
яким Україна втратила 
Берестейщину

Ярослав Мудрий 
посів у Києві 
великокняжий 
престол

В УРсР заборонено 
торгувати м’ясом у 
регіонах, які ухиляються 
від плану його заготівлі 
(одна з причин Голодомору)

2 грудня 1015 року 3 грудня 1932 року 4 грудня 1939 року

Масові сутички між 
екологами та поліцією 
в Німеччині через 
«радіоактивний потяг» із 
Франції

У Португалії оголосили 
24-годинний страйк – 
проти заходів суворої 
економії

суд виніс вирок футболісту 
Владиславу Піскуну: за 
збитих на тротуарі жінку і 
двох дітей він отримав 9 
років ув’язнення

24 листопада 25 листопада 26 листопада

З
вичайно, було б смішно говорити про рево
люційну ситуацію в Україні лише у зв’язку з 
протестами «афганців» і чорнобильців. 
Найближчим часом революції в державі не 

передбачено. Але протести пільговиків проде
монстрували, що відбувся злам у громадській 
думці «синьо-білих» областей. Принаймні від 
часу поновлення незалежної України штурмом із 
вилами та лопатами на Донецьку обласну дер
жавну адміністрацію ще ніхто не йшов і охорон
ців її не бив. А саме таку картину можна було спо
стерігати в столиці шахтарського краю, де кілька 
десятків пенсіонерів проривалися в адмінбу
дівлю, протестуючи проти підвищення кому
нальних тарифів та невиплат «дітям війни».

Цей вибух стихійного протесту відбувався на тлі 
неперервної акції чорнобильців Донеччини, які 
вимагають виконання закону щодо виплати піль
гових пенсій постраждалим від аварії на Чорно
бильській АЕС. Влада Донецька нічого іншого не 
придумала, як боротися з протестувальниками 
судовими заборонами на проведення акцій. На 
виконання одного з таких рішень 27 листопада 
працівники МНС, демонтуючи намет чорно  биль -
ців-голодувальників, затоптали інваліда Ген-   
надія Конопльова. Замість того щоб оперативно 
притягнути до відповідальності винних у злочині, 
влада вирішила подати це як нещасний випадок, 
понад те, спробувала перекинути відповідаль
ність на… організаторів мітингу. Через день ко

Штурмове попередження

Автор:
Андрій Дуда
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Англо-
ірландський 
договір – через 
рік Ірландія стала 
незалежною

Підписано Біловезькі 
угоди, згідно з якими 
припинив існування 
сРсР

У столиці Аргентини 
Буенос-Айресі 
відкрили пам’ятник 
Тарасові Шевченку 
авторства Лео Мола

5 грудня 1971 року 6 грудня 1921 року 7 грудня 1811 року 8 грудня 1991 року

Народився український 
поет, священик Микола 
Устиянович. Автор пісні 
«Верховино, світку ти наш»

Зіткнення між 
сербами й 
миротворцями 
в Косові

Президентські вибори в 
Південній Осетії. Влада не 
визнала перемогу опози-
ції і призначила третій тур 
виборів 

У Києві вбито 
фотокореспондента 
Віталія Розвадовського. 
Слідство розглядає версію 
про побутові мотиви

27 листопада 28 листопада 29 листопада
Вища рада юстиції 
призначила головою 
Вищого адмінсуду 
ставленика  
донецьких

30 листопада
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лишні ліквідатори пронесли вулицями міста сим
волічну домовину і хрест, перекривши проїжджу 
частину. Тамтешня влада в особі голови Донецької 
адміністрації назвала ці протести «провокаціями 
політичних сил», місцева єпархія Московського 
патріархату закликала чорнобильців покаятися. 
Ну хто б сумнівався…
Паралельно акції протесту, створення наметових 
містечок чорнобильців охопили й інші регіони, 
зокрема другу область Донбасу – Луганську. 
30 листопада вісім тамтешніх ліквідаторів оголо
сили голодування. Варто зауважити, що Донеч
чина й Луганщина не входять до числа найбільш 
постраждалих від аварії на АЕС. У кілька разів 
більше їх проживає в Київській, Житомирській, 
Рівненській областях. Поліщуки наразі мовчать, 
але це не означає, що й вони не захоплюватимуть 
приміщень державних адміністрацій.
Тим більше що останні спільні акції чорнобиль
ців під Кабміном показують: потенціал протесту 
є. Кількасот «беркутівців» ледве стримували 
2 тис. учасників виступу. Гарною ілюстрацією до 
цих акцій є слова мітингувальника з Донеччини, 
сказані журналістові одного з українських ЗМІ: 
«Пять лет жили нормально, пока не пришла эта 
власть. Был закон про чернобыльцев, люди полу
чали пенсии. А потом бандитским распоряже
нием они его отменили».
Проблему пільговиків справді вирішити достатньо 
важко. Але те, що пропонує влада чорнобильцям і 
«афганцям», часто виходить за межі здорового 
глузду. Так, голова Київської обласної державної 
адміністрації Анатолій Присяжнюк знайшов спо
сіб боротьби з ліквідаторами – нацькував МВС і 
прокуратуру, щоб шукали «сфальсифіковані» су
дові рішення, які давали право на перерахунок 
пенсій чорнобильцям. А краще було б, якби При
сяжнюк сказав, що робити мешканцям підвідо
мчого йому Поліського району, які після втрати 
пільгових виплат узагалі опиняться на межі вижи
вання. Бо виробництва в районі жодного, до Києва, 
щоб їхати на роботу, далеко. Де інвестиції, де під
тримка малого підприємництва?
Владі в особі регіоналів, які напередодні пре -
зидентських виборів-2004 протягнули через 
Верхов    ну Раду популістські соціальні закони, ви
стачало розуму присадити цілі райони на голку 
пільг. Одначе, бездумно позбавивши мільйони 
українців відповідних виплат, та сама ПР вияви
лася безпорадною перед соціальним вибухом.

Опозиція формуватиме єдиний список кандидатів на мажоритарні 
округи до виборів-2012, і в межах Комітету опору диктатурі для 
цього вже створено робочу групу. «Хто не з об’єднаною опозицією, 
той із Януковичем», – наголосив при цьому лідер «Фронту змін» 
Арсеній Яценюк. Щоправда, одразу ж виникло кілька «але». Коор
динатор комітету Сергій Соболєв (БЮТ) заявив, що об’єднуватися 
треба, але про конкретні списки говорити безглуздо до набрання 
чинності законом про вибори ВР. У «Свободі» ідею теж загалом 
схвалили, але за умови, що опозиційні важковаговики перегля
нуть принципи своїх відносин із позапарламентськими союзни
ками. А ось Віталій Кличко у спеціальній заяві висловив «щире 
здивування» тим, що «хто не побіг записатися в ті списки, той ав
томатично оголошується ворогом народу». І закликав спочатку ви
значитись із «критеріями відбору кандидатів». 
Як доводить практика, заяви про об’єднання українські опозиціо
нери зазвичай роблять для того, щоб потім звинуватити своїх же 
однодумців у небажанні робити це. Наразі про зміну традиції ніщо 
не свідчить. 

єднання-спотикання

Злочинна зайнятість
СБУ 25 листопада заарештувала директора Державної служби за
йнятості Володимира Галицького та кількох чиновників відом
ства. У правоохоронному органі повідомили, що керівництво ДСЗ 
надавало державні кошти підприємствам для створення нових 
робочих місць тільки за умови «відкату» обсягом у 15–20% виділе
ної суми. Під час обшуку в службових кабінетах, приватних при
міщеннях затриманих вилучено серед іншого понад 2 млн грн, 
близько $1 млн, понад £200 тис., приблизно €500 тис., понад 3 кг 
золота та ювелірні прикраси (не вистачає хіба що наркотиків). Га
лицький – представник «старої нової» влади: він очолював 
службу від 2003 року з невеличкою перервою у 2005–2006-му. Су
дячи зі змісту інформації в 
лояльних до влади ЗМІ про 
справи Галицького та Волги, 
процеси над ними викорис
тають, аби переконати гро
мадськість і Захід у тому, що 
українська Феміда карає не 
лише колишніх, а й ниніш
ніх чиновників. Хоча сьо
годні очевидніше інше: бо
ротьба з корупцією такого 
штибу не зменшує кількості 
посадовців-хабарників.
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8,61 млн грн 70% українців45% українців
вважають, що в нашій країні після пре-
зидентських виборів згортається свобода 
слова. Дані соціологічної групи 
«Рейтинг»

планує витратити Управління справами 
апарату Верховної Ради на закупівлю 
ноутбуків для депутатів. Вартість одного 
лептопа – близько 11 тис. грн 

хочуть працювати за кордоном. 
Дані порталу rabota.ua

ДМиТРО ФІРТАШ
працевлаштовує
Відомий олігарх очолив Федера-
цію роботодавців Украї-
ни. У своїй «тронній» 
промові Фірташ ци-
тував поему про Лє-
ніна.

єЖи БУЗеК
критикує
Президент Європарламен-
ту має великі сумніви 
щодо незалежнос-
ті судової системи й 
багатопартійності в 
Україні.

АЛєсь БЯЛЯЦКІ
політв’язень
Керівника білоруського правоза-
хисного центру «Вясна» 
засудили до чотирьох із 
половиною років по-
збавлення волі в ко-
лонії посиленого ре-
жиму з конфіскацією 
майна.

РОМАН ЛАНДІК
містифікує
На суді депутат Луганської 
міськради говорить про 
темні сили, диявола, 
чим затягує процес і 
дає підстави поруши-
ти питання про свою 
осудність.

5 ОБЛиЧ МАйЖе сеРйОЗНО

Жовтень 2010                   Лютий 2011                   Листопад 2011

Парламент 
на шістьох
Останнє опитування КМІС свідчить, що на пар-
ламентські вибори готові прийти 53% українців. 
За такої явки, як показало дослідження, п’ятивід-
сотковий бар’єр можуть подолати шість політсил. 
Рейтинг партії влади продовжує падіння, натомість 
суттєво збільшилася останнім часом підтримка ко-
муністів (вочевидь, це пояснюється розчаруванням 
Партією регіонів на Сході й Півдні країни) та «УДАРу», 
рейтинг якого тримається винятково на боксерському 
іміджі його лідера та високому відсотку очікування.

За даними 
КМІС

Динаміка підтримки політичних сил, які можуть подолати п’ятивідсотковий бар’єр (% від виборців, готових узяти участь у голосуванні )50
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РейТиНГ

ВІТАУТАс ЛАНДсБеРґІс
застерігає
Колишній керівник Литви вва-
жає, що для Європи біль-
шу цивілізаційну за-
грозу становить кон-
флікт із Росією, ніж із 
мусульманами.
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500 тис. громадян Греції500 тис. підписів
зібрано у світі на підтримку 
бойкоту євро-2012 через жорстоке 
поводження з бездомними 
тваринами в Україні

не мають жодних доходів. 
Дані газети Kathimerini. Населення 
країни становить понад 11 млн осіб 

КОРОТКО

Жовтень 2010                   Лютий 2011                   Листопад 2011

Парламент 
на шістьох
Останнє опитування КМІС свідчить, що на пар-
ламентські вибори готові прийти 53% українців. 
За такої явки, як показало дослідження, п’ятивід-
сотковий бар’єр можуть подолати шість політсил. 
Рейтинг партії влади продовжує падіння, натомість 
суттєво збільшилася останнім часом підтримка ко-
муністів (вочевидь, це пояснюється розчаруванням 
Партією регіонів на Сході й Півдні країни) та «УДАРу», 
рейтинг якого тримається винятково на боксерському 
іміджі його лідера та високому відсотку очікування.

За даними 
КМІС

Динаміка підтримки політичних сил, які можуть подолати п’ятивідсотковий бар’єр (% від виборців, готових узяти участь у голосуванні )50
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Для когось «у всьому винні» євреї, для когось – амери
канці, а для декого – мешканці трьох українських облас
тей. Після зливи дурниць на кшталт «лакеїв-галичан» 
авторства Дмитра Табачника регулярні нападки горе-

політиків на Західний регіон уже приїлись. Але формулювання 
іноді все ще вражають. Так, депутат від Партії регіонів Юрій Бол
дирєв заявив, що від України потрібно від’єднати Галичину, бо 
утримати її та Донбас в одній державі можна лише сталінськи
ми методами. Цю глибокодумну заяву парламентарій зробив 
на прийомі в російського посла, присвяченому 65-річчю Нюрн
берзького процесу. Як росіяни відреагували на заклик перегля
нути наслідки пакту Молотова – Ріббентропа, котрий у РФ вва
жається великим досягненням, невідомо.  
У своєму міні-екскурсі в історію Болдирєв також додав, що Хру
щов, виявляється, приєднав Крим до України «задля етнічного 
та ментального балансу» (?!). Про те, що «від’єднання» Галичи
ни в такому разі означатиме, навпаки, дисбаланс, депутат явно 
не подумав. Як і взагалі про можливі наслідки своїх слів. Між тим 
у ПР уже офіційно відмежувалися від закликів Болдирєва. І зро
зуміло чому: популярність партії знижується в усіх регіонах краї
ни, хоч із Галичиною, хоч без… У чому є безсумнівна заслуга і та
ких партійців, як пан Болдирєв, котрий удостоюється незаслуже
ного місця на шпальтах Тижня. 

ПРивид 
сепаратизму
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євротюрма
Польський президент під час свого візиту до 
України очікувано й недвозначно нагадав 
Януковичу про неприйняття Європою кримі
нального переслідування Юлії Тимошенко. 
Броніслав Коморовський назвав «серйозним 
бар’єром» для євроінтеграції України досі не 
вирішену справу екс-прем’єр-міністра, зау
важивши, що деякі із 27 країн ЄС викорис
товують це як причину відмовити українцям 
у приєднанні. У відповідь Віктор Янукович 
продемонстрував своєрідний «гуманізм»: 
пообіцяв створити для Юлії Тимошенко у 
в’язниці європейські умови утримання. Обі
цянку заходилися виконувати: вже 29 листо
пада, за два дні після заяви президента, не
вільницю № 1 перевели до палати тюремної 
лікарні, де умови перебування є комфортні
шими, ніж у камері.

Блогери проти Путіна і К°
Партія «Единая Россия» не змогла подолати 
п’ятивідсоткового бар’єра під час віртуально
го голосування за політичні сили, які беруть 
участь у виборах до Держдуми. «Перегони» 
було проведено на відомій блоговій платформі 
LiveJournal. Партія, яка висунула в президен
ти Владіміра Путіна, станом на 09:00 28 лис
топада набрала лише 2,5%. Лідерами стали 
«Яблоко» (21%), КПРФ (14%) і «Справедливая 
Россия»(11 %). Варіант «Не піду на вибори» на
брав 9,5%. Наступного дня після оголошення 
цих результатів LiveJournal зазнав серйозної 
кібератаки.

Башар Ассад в облозі
ЄС планує посилити фінансові та промис
лові санкції проти Сирії, включно із заборо
ною експорту обладнання для нафтової галу
зі. 27 листопада 19 із 22 членів Ліги арабських 
держав проголосували за впровадження еко
номічних заходів проти Дамаска з метою по
силити тиск на президента Ассада, який від 
березня чинить жорстокі репресії проти опо
зиції. Своєю чергою, Рада ООН із прав люди
ни звинуватила сили безпеки Сирії у злочинах 
проти людяності, зокрема у вбивствах, торту
рах і зґвалтуваннях.

Пекінська «капуста»
В умовах кризи єврозони Китай планує скупо
вувати активи у ЄС замість хитких державних 
облігацій, повідомляє EUobserver. Міністерство 
комерції КНР уже представило свою бізнес-
стратегію, яка стосується країн ЄС. Водночас де
які держави Європи негативно ставляться до 
економічної експансії Пекіна. Наприклад, по
страждала від кризи Ісландія минулого тижня 
заблокувала продаж великої ферми (0,3% тери
торії країни) китайському бізнесменові з мірку
вань національної безпеки.
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КУЛьТ 
підлабузництва
Осанни президентові приносять тимчасову 
вигоду тільки тим, хто їх виголошує, а об’єкт 
вихвалянь стає об’єктом насмішок

Н
априкінці листопада 
українці дізналися, що 
ними править не «пер
ший серед рівних», а 

певною мірою вища істота. На 
літературному порталі «Бук
воїд» з’я  вилася публікація про 
книжку дніпропетровчанина 
Володими  ра Чередниченка 
«На    ціональна ідея», де значну 
увагу приділено... нібито арис
тократичному походженню 
президента Віктора Януковича. 
Автор стверджує, що предки га
ранта були білоруськими шлях
тичами, котрі втекли на Донбас 
від переслідувань більшовиків 
(що суперечить його офіційній 
біографії). Книжку було видано 
ще 2010 року, але розголосу 
вона набула тільки зараз. І не 
дивно: останнім часом тема 
славослів’я на адресу глави дер
жави перейшла на новий, іще 
не бачений в Україні рівень.

«ГеРОй» НАШОГО ЧАсУ
Ще на початку жовтня в інтер
неті були розміщені скани 
книжки донеччанина Віталія 
Спажука з яскравою назвою 
«Жит  тя під знаком факторіала». 
Фрагменти шедевра говорять 
самі за себе: «Виктор Федорович 
Янукович – имя созидатель
ное!», «– Как прекрасна жизнь! – 
не произнес, не воскликнул, а 
негромко, с морозным приды -
ханием возгласил из себя Виктор 
Федорович», «Поступки Виктора 
Януковича богоугодны и бого -
откровенны».

А 27 жовтня в тому ж таки 
Донецьку відбулась презентація 
500-сторінкової праці росій
ською мовою «Партия Регионов: 
Прошлое... Настоящее... Буду
щее...», знову присвяченої не так 
ПР, як її лідерові Януковичу. Ке
рівник проекту Галина Фролова 
запевнила, що за книжку ніхто 

Автор: 
Олександр 
Михельсон

не платив – вона стала резуль
татом зусиль «маленького ко
лективу, котрий працював над 
цим твором про рідну Партію 
регіонів». За даними місцевих 
ЗМІ, одним із членів «малень
кого колективу» був мер Маріу
поля Юрій Хотлубей.

Фактично йдеться про цілу 
традицію. 2006 року тодішній 
прес-секретар Януковича Ган  на 

Не так давно всю Україну шокували резуль-
тати журналістського розслідування про те, 
що Державне агентство лісових ресурсів ні-
бито змусило 300 лісництв закупити на 15 
млн грн портретів Януковича. Водночас ба-
гатьох чиновників на місцях, щоб виявити 
лояльність до влади, не треба особливо 
змушувати – є чимало по-своєму ініціатив-
них людей. Приміром, начальник управ-
ління освіти Луцької міської ради Олег Гре-
бенюк зобо  в’язав керівників шкіл міста ви-
вісити портрети Віктора Федоровича в усіх 
кабінетах. Зауважимо, йдеться не про чи-
новника державної адміністрації, залеж-
ного від АП, а про представника органу 

самоврядуван  ня, який не належить до пре-
зидентської вертикалі.  
Але найбільша зацікавленість у тому, щоб 
прогнутися перед гарантом, помітна-таки 
поміж голів держадміністрацій. По-перше, 
саме від Януковича залежить, бути чи не 
бути їм на посадах, а по-друге, таким нехи-
трим методом виторговуються дотації і суб-
венції для областей. Тому найпоширенішим 
способом вгодити президентові є пишні зу-
стрічі, імітування всенародної любові насе-
лення краю. Фактично триває змагання на 
кращого лизоблюда. Наразі явний лідер – 
голова Чернівецької області Михайло Па-
пієв. У Чернівцях у найкращих традиціях со-

вка вздовж центральної вулиці Віктора Фе-
доровича вітали сотні «вдячних» мешканців 
міста з плакатами на кшталт «Янукович – га-
рант успішної України». «То була їхня власна 
ініціатива», – переконував патрона Папієв. 
Потім його повели на Машзавод, де 2004 
року весь трудовий колектив підтримав рух 
проти Януковича. Цього разу його праців-
ники «в єдиному пориві вітали свого прези-
дента». За повідомленням місцевих ЗМІ, 
його генеральний директор Віктор Сідляр 
пояснив, що організований прийом на тери-
торії заводу – «це вияв поваги до глави дер-
жави і доказ того, що підприємство добре 
живе і добре заробляє, а отже, просува-

ПРОГиН ЗАРАХОВАНий
Найбільше в лизоблюдстві вправляються місцеві князьки, бо саме 
від гаранта залежить, бути чи не бути їм на посадах
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Герман видала відоме сла  во -
слів’я майбутньому президен
тові під заголовком «Залізний 
господар». А ще під час виборчої 
кампанії-2004 зливу знущань у 
пресі викликала кни  жечка яко
їсь Віри Ніколаєвої (особи автора 
встановити не вдалося), теж ро
сійською, «Прикоснись к судь-
 бе», яка щемно оповідала про не
легкі дитячі роки Януковича.

Розбудова «культу» не обме -
жується товстими томами в гар
них обкладинках. Віктора Яну -
ковича вже зображували на іко
нах, на жіночих нігтях, вирізали 
з кавуна. Півтора року тому ки
ївська художниця Юлія Пана
сюк увічнила «об’єднувача кра
їни» на дивному портреті, де ге
рой зобра    жений у діловому кос
тюмі, але в напівміфічній ко
роні Данила Галицького. А 
лугансь  кий скульптор Микола 
Шматько побачив його в образі 
римського імператора Каліґули, 
що, втім, складно вважати 
компліментом з огляду на імідж 
останнього в історії.

ЛАКейсТВО 
ЯК ПОКЛиКАННЯ
Торік польська газета Rzecz -
рospolіta дивувалася, що пор
трет Януковича красувався на 
першій сторінці розданого 
українським міністрам проекту 
Податкового кодексу. Того ж 
року Міністерство освіти Криму 
рекомендувало 1 вересня про
вести в школах автономії тема
тичний урок, присвячений пе
редвиборній програмі прези
дента. Всю країну облетіла істо
рія з дитячим хором на Луган
щині, шестирічні представниці 
якого співали написану 68-річ
ним викладачем Олександром 
Мірошниченком пісеньку зі сло
вами «Дядя Витя – дяди лучше 
нет / Дядя Витя Янукович – 
умный президент / Он, конечно, 
любит с детками играть, / Хо

рошо с ним будем жить и про
цветать». А на мітингу на честь 
приїзду гаранта до рідного Єна
кієвого однокласник гаранта 
Володимир Довцов зачитав у те
лекамеру Першого національ
ного власний вірш, у якому Яну
ковича названо «Лучезарным». 
«Виктор, ты – свет наш и знамя 
/ С тобой мы пойдем на врагов! / 
Веру принес ты народу / Счас
тье, свободу и кров», – заявляв 
поетичний пенсіонер.

Лояльні до влади ЗМІ – на
самперед ТБ – загалом уника
ють гротескних форм славо -
слів’я. Вони працюють над фор
муванням позитивного іміджу 
президента по-іншому. Робота 
часто починається задовго до 
ввімкнення телекамери. Напри
клад, важко не звернути увагу, 
що акції протесту на соціаль
ному ґрунті, які поширились 
останніми місяцями, спрямо
вані зазвичай про  ти парла
менту й уряду. Тоді як Януко
вича, котрий цей уряд призна
чив і під котрого сформовано 
парламентську більшість, аку
ратно виводять за дужки. Так 
від світлого образу президента 
за змогою прибирають негатив.

З іншого боку, на Віктора 
Федоровича «наліплюють» по
зитив. Один із найкреативні
ших продуктів – мироточивий 
фільм «Президент. Початок 
шляху», у найкращих азій
ських традиціях трансльова
ний на ТБ в липні 2010 року до 
60-річного ювілею Януковича.

ються реформи». Йому ж належить звер-
нення до гаранта, яке в певних колах уже 
стало крилатим: «Ми вам должні за те, що 
ви до нас завітали. І будемо должні вам ще 
п’ять років, поки ви президент». У Чернівцях 
підготовка до візиту Януковича була такою 
масштабною, що тамтешня державтоінспек-
ція звернулася до мешканців не виїжджати 
на вулиці: «Шановні учасники дорожнього 
руху! У зв’язку з робочим візитом прези-
дента України Віктора Януковича до Черні-
вецької області 8 листопада 2011 року про-
симо за можливості утриматися від поїздок 
обласним центром». Місцеві журналісти 
жартують, що тепер у Януковича з’явилося 
нове псевдо – «тимчасові незручності».
Лизоблюд – робота часто не лише важка, а 
й принизлива. Так, у лютому 2011-го під час 
відвідання Януковичем Одеси гарант грубо 
накричав на голову ОДА Матвійчука: «Я же 
сказал пропустить людей, ты что здесь, ни-
чем не управляешь или что?» Той, як шко-
ляр, слухняно встав і пішов виправляти свою 

помилку. Здавалося б, гідний чоловік після 
цього написав би заяву на звільнення. Але ж 
ідеться про чоловіка дуже «гутаперчевого». 
Свого часу він був депутатом від «Нашої 
України», потім перекинувся до регіоналів. 
Публічне приниження не заважає йому й 
надалі співати осанну патронові, навіть у 
приватних розмовах.
Прогнутися перед президентом – це не лише 
зігнати людей із плакатами по маршруту 
його кортежу. Є й нестандартніші ходи. При-
міром, у липні цього року територією Рівнен-
щини проїхали учасники авторалі Ukraine -
Trophy 2011. Влада якось дуже оперативно за-
безпечила їх біотуалетами, душовими кімна-
тами та автономним обладнанням для 
мийки автомобілів, а з районного Б удинку 
культури спеціально для цієї події привезли 
хор, облаштували сцену. Привітати учасників 
досі нікому невідомого авторалі прибув (не-
близький світ – 4–5 годин їзди з Рівного) сам 
голова Рівненської ОДА Василь Берташ. Пояс-
нення нечуваній опіці громадській акції з 

боку місцевого керівництва знайшлося дуже 
швидко – серед спортсменів був син прези-
дента, народний депутат України Янукович-
молодший. Прогин зарахований.
Надсилають гарантові сигнали про свою від-
даність голови державних адміністрацій і че-
рез його дружину. Скажімо, івано-франків  сь -
кий посадник Михайло Вишиванюк передав 
патронові через Людмилу Янукович подару-
нок, супроводжуючи безхитрісним побажан-
ням: «Це гуцульська шкатулка, щоб Віктор 
Федорович наповнив її своїми орденами».
Як сказав у приватній бесіді один регіональ-
ний чиновник, «за неувагу до президента 
можна дорого заплатити, ніхто не хоче бути 
Цимбалюком»: чимало посадовців переко-
нані, що той поплатився місцем через те, що 
на львівському стадіоні освистали промову 
Януковича. І в цьому є своя чиновницька 
«сєрмяжная правда», як сказав би незабут-
ній Васісуалій Лоханкін. 

Андрій скумін
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У День Незалежності, а по
тім 18 жовтня, державне телеба
чення показало два інтерв’ю 
Януковича поетові й публіцисту 
Віталію Коротичу, проведені 
останнім у режимі якщо не під
лабузництва, то принаймні 
«максимального сприяння». Ці
каво, що буквально за кілька 
днів після трансляції першої бе
сіди Держтелерадіо включило 
до списку книжок, які мають ви
дати коштом бюджету, роботу 
пана Коротича «Цілком осо
бисто. Приватні листи до Д. Кре
меня». На це з державної скарб
ниці мало піти 174,6 тис. грн.

Наприкінці серпня великого 
розголосу набув «відкритий 
лист української інтелігенції», в 
якому, зокрема, говорилося, що 
Янукович «твердо» стоїть «на 
боці народу» в питанні бо
ротьби з корупцією, і не менш 
твердо – «на позиціях захисту 
загальнолюдських цінностей і 
держави». Прес-служба прези
дента оперативно розповсюдила 
його відповідь, що починалася 
словами: «Я відчув вірне й на
дійне плече соратників…» Неза
баром, однак, низка «підписан
тів» заявили, нібито тексту, під 
яким стояли їхні прізвища, і в 
очі не бачили (відмовились, зо
крема, Лесь Танюк, ректор Киє -
во-Могилянської академії Сер
гій Квіт і лікар Ольга Богомо
лець). Цікаво, що найперший 
розчерк під «листом інтеліген
ції», наскільки відомо, належав 
колишньому студентові Інсти

туту імені О. Богомольця, згада
ному вище Віталію Коротичу.

БеЗ ШАНсІВ 
НА «КУЛьТОВІсТь»
Здоровий глузд підказує, що 
повноцінний «культ особи» в 
Україні неможливий. Отож 
хвалебні оди на адресу Януко
вича і К° в сучасних наших реа
ліях не досягають пропаган
дистської мети. По-перше, Яну
кович просто не мав для фор
мування такого культу старто
вих умов: президентом його 
зробила лише третина вибор
ців. По-друге, українці сьогодні 
в принципі не довіряють полі
тикам, і президент не виня
ток – рейтинг його впав до 20–
25%. Нарешті, по-третє, окрім 
вірнопідданих книжок, яких 

ніхто навіть не гортає, є інтер
нет, який, навпаки, читає най
активніша частина громадян.

«Проблема ще й у виконав
цях, які роблять усе по-диле -
тантськи й просто кумедно», – 
впевнений головний редактор 
«Буквоїда» Сергій Руденко. На 
його думку, більшість авторів 
підлабузницьких книжок не роз
раховують, що їхні твори справ
лять пропагандистський ефект 

на громадськість: «У ситуації зі 
Спажуком, схоже, йдеться про 
щиру любов автора до прези
дента. Ганна Герман із її «Заліз
ним господарем» свого часу роз
раховувала підтримати близь
кість до Януковича. Віталій Ко
ротич, схоже, теж хоче досягти 
якогось визнання цією владою».

За нинішніх реалій, як ука
зує науковий керівник фонду 
«Демократичні ініціативи», соці
олог Ірина Бекешкіна, главі дер
жави залишається тільки «грати 
в доброго царя», котрий змуше
ний періодично втамовувати на
родне невдоволення відстав
ками «поганих бояр» – міністрів 
та інших чиновників. «Але довго 
це тривати не мо  же, – впевнена 
експерт. – Якщо ти граєш роль 
царя, то мусиш брати на себе від
повідальність. Якщо ж цього не 
відбувається, то рано чи пізно 
народ, як у відомій радянській 
кінокомедії, здогадується: «А 
царь-то – ненастоящий!»

«Зараз непевний час. А в не
певний час культовим лідером 
стає той, хто асоціюється зі спра
ведливістю, – розкриває техноло
гію створення «доброго царя» ві
домий політолог, голова служ   би 
«Український барометр» Віктор 
Небоженко. – Друге – це стабіль
ність. Якщо лідера асоціюють зі 
стабільністю, його можуть під
тримувати, бо «могло бути гір-
 ше». Такі пропагандистські при
йоми традиційні для авторитар
них режимів. Тож серед методів, 
що здатні допомогти Януковичу 
продовжити президентське існу
вання, Небоженко називає конт -
роль над телебаченням й позірну 
боротьбу з корупціонерами та 
олігархами: «Але тут потрібні 
серйозні кримінальні процеси, а 
не фарс, як у справі Тимошенко. 
На жаль, і цією справою Януко
вич уже встиг показати, що від 
нього важко чекати й стабіль
ності, і справедливості».

Таким чином, панегірики на 
адресу президента приносять 
вигоду тільки тим, хто їх виго
лошує (і то, як показують при
клад Ганни Герман, екс-губер -
натора Михайла Цимбалюка, 
академіка Володимира Семино
женка та інших колишніх, нена
дійну й не надовго). А об’єкту 
вихвалянь у підсумку дістають-
 ся тільки глузування та сміх… 

ХВАЛеБНІ ОДи НА АДРесУ 
ЯНУКОВиЧА І К°  
Не ДОсЯГАюТь 
ПРОПАГАНДисТсьКОї МеТи

«К НАМ 
ПРІЄХАЛ…»
Місцева 
влада, схоже, 
влаштувала 
між собою 
своєрідне 
змагання за 
першість у 
креативності 
вшанування 
гаранта (у цьо-   
му випадку – 
в Кам’янець-
Подільському)

Продовження теми 
на стор. 14–18
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ГАННА ГеРМАН, 
радник президента України
Вірна соратниця, іміджмейкер і ретрансля-
тор думок Віктора Януковича. Приєднав-

шись до команди нинішнього президента 
ще у 2004-му, Герман узялась коригувати його 

імідж, пояснюючи українцям, що судимості – на-
слідок тяжкого дитинства, яке лише загартувало Віктора Фе-
доровича. «Ми дуже мало знаємо Донецьк, а там живуть 
щирі та сильні люди. Янукович – один з них. Він пройшов 
колосальну життєву школу, у нього були помилки, але ми 
всі не святі», – розповідала вона 2004-го. Джерела в Адміні-
страції президента стверджують, що саме Ганна Миколаївна 
вишукує серед «творчої інтелігенції» персоналії, які могли б 
сказати щось доброго про патрона, щоб потім ретранслю-
вати осанну в маси. І треба віддати їй належне – вона чесно 
відпрацьовує свою зарплату: продовжує звеличувати свого 
покровителя й виправдовувати його помилки навіть після 

того, як президент віддячив їй за відданість 
пониженням у посаді. «У президента свій 

стиль – він багато робить і мало говорить. 
Думаю, це правильний стиль. Чоловічий 
та відповідальний», – заявляє Герман і 
стверджує, що довіряє йому, як власному 

батькові. Адже, як вона заявила, коменту-
ючи невизначеність Януковича щодо 

перебування 19 грудня 2011 року на 
саміті ЄС чи на зу-

стрічі ЄврАзЕС: 
«Треба просто 

вірити президен
тові».

ОЛеКсАНДР єФРеМОВ, 
голова фракції ПР 
у Верховній Раді
Як стверджує цей полі-

тик, крім президента 
Вік  тора Януковича, немає 

людини, яка змогла б утри-
мати Україну і спрямувати її на шлях 
розвитку: «Коли я бачу пікети «Укра
їна без Януковича», то є друга час

тина питання – з ким».

ВАсиЛь ЦУШКО, 
голова Антимонопольного комітету
Ще будучи міністром економіки, він пере-
конував, що: «Є головний реформатор у 

цій країні – це Янукович. Є другий рефор
матор – це Азаров. Усі ре

шта – це виконав  ці». Але улес-
ливі слова на адресу президента не до-
помогли Цушкові утриматись у кріслі мі-
ністра. За першої зручної нагоди Януко-
вич замінив чужого для регіоналів 
соціаліста людиною зі свого се-
редовища. Але відданість пре-
зидентським ідеям таки допо-
могла йому зберегтись у 
владі – він обійняв вагому по-
саду голови Антимонополь-
ного комітету.

ВІТАЛІй сПАЖУК, 
донецький письменник
Ще 2004 року видав опус про нинішнього 

президента під назвою «Истинно Созида-
тель». 2010-го з’явилася ще одна його ро-

бота – «Від Майданів до Храмів». Ці дві книжки, 
а також інавгураційна промова глави держави увійшли до не-
щодавно виданого фоліанта «Життя під знаком факторіала». 
«Виктор Федорович Янукович из тех пассионарных талант 
ливых личностей, чей жизненный опыт и созидательные 
свершения накапливались не сложением лет, а умножались 
по закону факториала! Вся его масштабная жизнедеятель
ность – большая яркая жизнь под знаком факториала!» – 
пише Спажук. «Озаренный лунным светом, Виктор Федоро
вич стоял на краю монастырского плато и задумчиво смо
трел вниз на покрытый белоголубым снегом Северский До
нец. Высокий, отлично сложенный, красивый чело
век...» – так автор змальовує пре-
зидента на сторінках своєї 
книжки. Не залишив поза увагою 
письменник і біографії його со-
ратників. Видав твори про заступ-
ника голови ПР Володимира Ри-
бака, міністра регіонального роз-
витку Анатолія Близнюка та нар-
депа від ПР Тетяну Бахтєєву. Далі, 
вочевидь, буде.

Г

тор думок Віктора Януковича. Приєднав-
шись до команди нинішнього президента 

ще у 2004-му, Герман узялась коригувати його 
імідж, пояснюючи українцям, що судимості – на-

В

цій країні – це Янукович. Є другий рефор
матор – це Азаров. Усі ре

В

президента під назвою «Истинно Созида-
тель». 2010-го з’явилася ще одна його ро-

бота – «Від Майданів до Храмів». Ці дві книжки, 

О

Як стверджує цей полі-
тик, крім президента 

Вік

Оспівувачі режиму
Аби втриматись у «колі осіб, наближених 
до тіла», піднятись кар’єрними 
сходинками і влаштувати собі 

безпроблемне життя, чимало політиків, 
чиновників, поетів, співаків тощо 

складають дифірамби Вікторові Януковичу, 
творячи культ особи у совкових традиціях
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МиХАйЛО ЧеЧеТОВ, 
народний депутат від ПР
Незмінний диригент оркестру парламент-
ських «віртуозів» чи не найчастіше й най-

краще серед регіоналів описує досягнення 
нинішнього президента. «По суті справи, 

Янукович реалізував американську мрію. 
Хлопчина з простої сім’ї, сирота. І зробив 
себе, зробив президентом. Ніхто ж не 
допомагав – ні тато, ні мама. Я можу 
сказати, поклавши руку на серце, я не 
буду називати прізвищ, але прак
тично всі, хто досяг вершин політич
ної влади, жоден сам туди 
не дійшов. Або тато, або 
мама, або брат, або сват, 
або свекор. Сам ніхто не дій
шов. І їх просто бісить, що 
сирота сам міг піднятися», – 
розповідав Чечетов біографію 
глави держави.

АНАТОЛІй МОГиЛьОВ, 
голова Ради міністрів Криму
Відзначається оригіналь-
ністю у виправданні дій 

своїх роботодавців. Зо-
крема, на посаді міністра 

внутрішніх справ дав нове 
прочитання особливостей біогра-
фії президента: «Скажу як 
юрист: якщо з людини суди
мості зняті, винним він не вва
жається. А якщо назвати це по
літичними репресіями того 
часу? Луценко в камері сидів? 
Сидів. Тимошенко сиділа? Си
діла. Ось і тут. Це був інший час. 
Гаразд, а Чорновіл, який сидів у 
в’язниці, хто був? Політрепресо
ваний? Не було тоді політрепре
сованих, він за кримінальною 
статтею сидів».

ЛАРисА сКОРиК, 
архітектор, професор
Давня прихильниця Віктора Федоровича, 
називає його аристократом: «Я, як архі

тектор, по абрису і повороту голови, по 
формі рук можу досить багато зрозуміти 

про генеалогічне дерево. Так ось, як би не на
магались жартувати з приводу Януковича і підносити 
Юлію Тимошенко, його побудова, тектоніка, якщо на те 
пішло, свідчить про приналежність до 
вищого стану, а її зовнішні дані вка
зують на плебейство». 
Очевидно, нетривіальна 
ідея була оцінена: в бе-
резні 2010-го пані Скорик 
було удостоєно ордена Ярос-
лава Мудрого V ступеня…

еДУАРД МАТВІйЧУК, 
голова Одеської облдержадміністрації
Матвійчук настільки високої думки про 
курс розвитку країни, обраний президен-
том Януковичем, що готовий почепити 
його вказівки, як реалізувати цей курс, у 

себе над ліжком. І того 
самого вимагає від 
своїх підлеглих: 
«Президент ставить 
вам конкретні за
вдання. Повісьте їх у 

себе вдома над ліжком 
або нехай вони лежать 

у вас на робочому столі, 
але нехай виконання цих завдань 
буде головним у вашій роботі».

БОРис БІЛАШ, 
донецький поет, Герой України
Пенсіонер 1941 року народження, автор 
віршів, у яких, зокрема, оспівував шахтар-

ську працю, владу на Донбасі й таврував 
Помаранчеву революцію та ї ї лідерів («Всей 

деяльности Луценко / И иже с ним не задарма / 
Врачами выдана оценка / Как плоскоступие ума»). 
2007 року встиг побути депутатом Верховної Ради від ПР 
завдяки звільненню місць «старшими товаришами», які 
пішли в урядові структури. З нагоди 20-річчя Незалеж-
ності одержав від президента звання «Герой України» «за 
видатний особистий внесок у збагачення національної 
культурно-мистецької спадщини, багаторічну плідну ді-
яльність». Здивованим журналістам, які тоді вперше по-
чули про Білаша-поета, заявив: «Мені подобається Віктор 
Федорович як герой. Я знаю, що в 
нього велике серце, він пройшов 
через великі страждання. Він 
дійсно може стати реформато
ром. Я на нього сподіваюся. 
Ось він слово тримає: як сказав, 
то як цвях по вінця за
бив. Отаке слово у 
нього».
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крема, на посаді міністра 

внутрішніх справ дав нове 

еДУАРД

Ми

краще серед регіоналів описує досягнення 
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тектор, по абрису і повороту голови, по 
формі рук можу досить багато зрозуміти 

про генеалогічне дерево. Так ось, як би не на
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віршів, у яких, зокрема, оспівував шахтар-
ську працю, владу на Донбасі й таврував 

Помаранчеву революцію та ї ї лідерів («Всей 

ВОЛОДиМиР сеМиНОЖеНКО, 
голова держагентства з питань науки, 
інновацій та інформатизації
Відданий соратник Віктора Федоровича, 
який звеличував його мало не від першого 
дня президентства. Ще будучи віце-
прем’єр-міністром з гуманітарних питань, 

Семиноженко переконував: «Віктор Яну
кович продемонстрував, що він є, 

напевно, найбільш європей
ським політиком за всю історію 
України. А головне – найбільш 

українським політиком. Тому що 
наші національні інтереси сьо
годні збігаються з тими інтере

сами, які сьогодні проголошу
ються у європейському співтовари
стві». Таке ставлення до президента 
не змінилося навіть після того, як Се-
миноженко втратив місце в уряді 
Миколи Азарова (нардепи-
регіонали стверджували, що це 
сталося за прямою вказівкою Ві-

ктора Федоровича). Як запевняє нині 
екс-віце-прем’єр, Україні потрібна 
«технократична модель прези-
дента», втіленням якої був Леонід 
Кучма, а тепер став Янукович.

В

прем’єр-міністром з гуманітарних питань, 
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ДАРКА ЧеПАК, 
прес-секретар президента 
Сумлінна помічниця Віктора Федоровича, 
яка щосили оберігає шефа від незручних 

запитань журналістів, що можуть зашкодити 
його іміджу. Від першого дня призначення на 

престижну посаду президентської речниці Чепак 
розпочала звеличення нового шефа. «Я можу сказати, що 
поки я слухала його, я насправді повірила 
в нашого президента і в те, що він справді 
може змінити нашу країну. Власне, тому 
я й тут. Моя мотивація дуже проста: пре
зидент України – це президент України. І 
для будьякого журналіста честь пра
цювати на цій посаді», – казала 
екс-журналістка опозиційного 
«5 каналу» відразу після підпи-
сання Януковичем наказу про її 
призначення. До того як її «на-
близили до тіла», вона дотриму-
валась прямо протилежних по-
глядів. Екс-журналістка входила 
до руху «Стоп цензурі!», учасники 
якого звинувачували Януковича і 
К° в тиску на мас-медіа.

ВОЛОДиМиР ЧеРеДНиЧеНКО, 
дніпропетровський журналіст
Автор одного з опусів про Віктора Януковича 
із красномовною назвою «Національна ідея», 

який творить позитивний образ гаранта. 
«Когдато депутат Госдумы Иосиф Кобзон в До

нецке, указывая на главу облгосадми
нистрации (Януковича. – Ред.), объяснял: по абри
 су и повороту головы, по форме рук, по движе
ниям можно довольно многое понять о генеалоги
ческом древе человека. Тектоника Януковича, со
глашусь с Иосифом Давыдовичем, свидетель
ствует о его принадлежности к сословию...» – 
стверджує автор «Національної ідеї».

ЯН ТАБАЧНиК, 
музикант, депутат від ПР
Чи не найкраще із «творчої інтелігенції» спі-
ває дифірамби президентові: «Я прекрасно 
знайомий і з Кучмою, і з Януковичем, і з 
Ющенком. З усіма ними дружив, ходив у 

гості, вибрав Януковича. Хочу бути зі 
справжніми мужиками і з ти 
ми, хто вміє тримати своє 
сло  во і відповідати за свої 

вчин  ки, а не займатись де
шевим піаром».

ВІТАЛІй КОРОТиЧ, поет
Один із підписантів листа української інтелі-
генції на підтримку Віктора Федоровича сво-
їми телеінтерв’ю на «Першому національ-

ному» та «Інтері» створив для нинішнього 
президента максимально сприятливі умови, 

аби той міг показати себе українцям у всій красі. 
Зокрема, на запитання Коротича, чи важко бути президентом, 
Янукович відповів так: «Це така нелегка ноша, але я добре ро-
зумію, що коли мова йде про інтереси держави, тут вибору не-
має. Це така свята справа, яку має тягнути 
будь-яка людина, а тим більше прези-
дент. Мене обрали люди для того, щоб я 
про них цілодобово думав. Як покра-
щити життя, як підняти рівень економіки. 
Це питання для мене стало ключовим. 
Мені така доля випала, що я маю зро-
бити все, аби наші партнери повірили в 
Україну. Це з точки зору відносин і з Ро-
сією, і з Європейським Союзом. А з ін-
шого боку, щоб я захистив на-
ціональні інтереси». Уточ-
нювальних і критичних за-
питань журналіст Коротич 
не підготував.

ТАїсІЯ ПОВАЛІй, 
співачка, позаштатний радник Віктора 
Януковича
Часто бере участь у заходах, організованих 

владою, і розважає регіоналів на вечірках. 
Повалій навіть може похвалитись колегам, що 

співала з Януковичим дуетом, тож знає тепер про 
гаранта ну майже все: «Досвідчений, урівноважений, суво
рий політик. Він лідер до нутра кісток. Він 
міцний, як гора. Я йому вірю і знаю, що 
він щирий». «Ми всі вийшли з простих 
сімей, ми такими і залишимось. І це 
мені подобається у Вікторі Федоровичі. 
Ця риса, до речі, є і в мені – я ніколи 
не захворію на зіркову хворобу, ні
коли не змінюсь, тому що у мене 
хороша пам’ять і я пам’ятаю, як я 
починала. Це означає, що людина 
думає, ставиться реалістично до 
життя, реально дивиться на речі. 
Віктор Федорович дуже близький 
мені по характеру, по духу. Тому 
ми служимо своєму народу, а не на
впаки», – розповіла співачка в од-
ному з інтерв’ю.

ВАсиЛь ЯДУХА, 
голова Хмельницької  
облдержадміністрації
Часто намагається догодити па-

трону промовами про те, що 
прихід до влади регіоналів – 

воля божественного провидіння. 
На одному із засідань керованого ним 
органу чиновник заявив: «Ця вла
 да – від Бога. А тому потрібно убік 
відкинути політичні вподобання і 
працювати на її авторитет».БОРис ПеТРОВ, 

голова Запорізької облдержадміністрації
Також свято переконаний (чи майстерно 
вдає), що влада Януковича і К°– від Всевиш-

нього, часто це доводить його осанни до аб-
сурду. «Я вдячний Богові за те, що в січні ми

нулого року відбулись ті події, які 
привели до політичної та економічної ситуації 
в країні, – казав облас- ний очільник, згадуючи 
президентські вибори. – Україна була на грані 
дефолту, і правильна по літика, що проводилась 
президентом і Кабінетом Міністрів, дозво
лила нам цього уник нути і стабілі
зувати ситуацію в країні».

В

Часто намагається догодити па-
трону промовами про те, що 

прихід до влади регіоналів – 
воля божественного провидіння. 

Я

знайомий і з Кучмою, і з Януковичем, і з 
Ющенком. З усіма ними дружив, ходив у 

Б

нього, часто це доводить його осанни до аб-
сурду. 

нулого року відбулись ті події, які 

Т

Часто бере участь у заходах, організованих 
владою, і розважає регіоналів на вечірках. 

Повалій навіть може похвалитись колегам, що 
співала з Януковичим дуетом, тож знає тепер про 

В

їми телеінтерв’ю на «Першому національ-
ному» та «Інтері» створив для нинішнього 

президента максимально сприятливі умови, 
аби той міг показати себе українцям у всій красі. 

Д

яка щосили оберігає шефа від незручних 
запитань журналістів, що можуть зашкодити 

його іміджу. Від першого дня призначення на 
престижну посаду президентської речниці Чепак 

В

який творить позитивний образ гаранта. 
«Когда

нецке, указывая на главу облгосадми

нулого року відбулись ті події, які 

дефолту, і правильна по літика, що проводилась 
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К
оли велетенські зали, на
повнені начебто не най -
дурнішими людьми пла
нети Земля, притьмом під -

водилися і десятки хвилин по
спіль скандували: «Ста-лін, 
Ста-лін, Ста-лін!», це був пере
важно щиросердий вияв емоцій. 
З домішкою страху, коли йшлося 
про присутніх у цих залах номен
клатурників: а якщо сусіда до
несе, що я недостатньо енергійно 
волав і плескав у долоні? Одне 
слово, малі, нікчемні й ні на що 
не спроможні, як вони самі вва
жали, без мудрого керманича, 
славили «вождя всіх народів» і 
«корифея всіх наук». А той, хто 
не вважав себе «гвинтиком» сис
теми і не звеличував «кращого 
друга пожежників» чи хоча би 
трішки сумнівався у його незрів
нянній величі та у мудрості «за
лізних сталінських наркомів», 
зазвичай погано закінчував. 

Чи можна назвати це щире 
колінкування перед «великим 
вождем» і його незмірне услав
лення запопадливістю або ж ли
зоблюдством? Питання диску
сійне. Але не викликає дискусій 
оцінка масових виявів емоцій на 
честь  товариша Брєжнєва Л.І. 

Доходило до абсурду. Примі
ром, ледь не на кожних зборах 
обласного активу обиралася 
«почесна президія у складі по
літбюро ЦК КПРС на чолі з вір -

ним ленінцем товаришем Брєж
нєвим». Узагалі, перша літера 
політичної абетки в ті часи була 
«Брєжнєв»: «На трибуну піді
ймаються товариші Брєжнєв, 
Андропов, Громико…» – і далі 
вже за звичайним алфавітом.

А що коїлося на нижчому 
рівні? По всій країні і за Сталіна, 
і пізніше, розквітло запобігання 
ласки начальства за будь-яку 
ціну, побудоване на улесливості, 
фіґлярстві, наклепах на інших і 
самоприниженні. Інакше кажу-
 чи, лизоблюдство. Бо ж біль
шість сталінських сатрапів усіх 
рівнів не вирізнялися ніякими 
чеснотами, крім хіба що вміння 
грюкати кулаком по столу і ма
тюкатися на всі заставки. Але 
свою порцію славослов’я – за
лежно від рангу – неодмінно 
прагнули отримати. Й отриму
вали, щоправда, люди нишком 
плювалися і між собою гово
рили, що товариш Сталін да
леко, він не знає тутешніх без
чинств, а то швидко управа зна
йшлася б; та нічого, перетер
пимо якось… а поки що хай живе 
вірний сталінець товариш Голо
пупенко!

Така логіка вчинків масової 
людини радянської диктувалася 
не тільки пропагандою, а й 
об’єктивною соціальною реаль
ністю. Антикапіталістична ре
волюція в країні, де капіталізм 

остаточно ще не ствердився, за
кономірно призвела до встанов
лення своєрідного квазіфео
дального ладу, до відкочування 
в минуле. Причому квазіфеода
лізму не європейського, а євра
зійського, зараженого візантій
ством і золотоординством. У цій 
системі номенклатура відігра
вала роль такого собі нобілітету 
новітньої доби, а генсек посідав 
місце водночас і царя, і патріарха 
(виконуючи в особі Сталіна ще й 
місію «живого бога»). Ясна річ, 
апріорі непогрішимій особі ген
сека мало віддаватися належне 
пошанування включно з титу
лами, а радянські «великі князі» 
(члени політбюро), «бояри» 
(члени ЦК), «княжата» (перші 
секретарі обкомів) та інші шля
хетні за посадами персонажі так 
само апріорі володіли – відпо
відно до рангів – списками чес
нот, які слід було публічно ви
хваляти. І, звісно, навколо кож
ної з цих персон мав крутитися 
цілий сонм нахлібників, при
служників, угодників та підлес
ників. Бо який справжній фео
дал, тобто радянський «слуга 
народу», може жити без такого 
почту, без таких вихвалянь і без 
усебічного низькопоклонства?

А «народ – творець історії», 
себто холопи царські, князівські 
та боярські, – йому на роду напи
сано було співати осанну «до
брому і мудрому цареві» й вико
нувати пишні ритуали «мар  к -
сист    сько-лєнінської церкви».

Тож лизоблюдство радян
ської доби було зовсім не «відхи
ленням від лєнінських норм 
життя», а, навпаки, виявом квін
тесенції цих норм.

У сьогоднішньому постра
дянському світі лизоблюдство 
(на дворі друге десятиріччя ХХІ 
століття!), принаймні як сус
пільно закономірний феномен, 
мало би зникнути. Але ж не ви
падково, мабуть, науковці дедалі 
частіше називають український 
недокапіталізм промисловим 
феодалізмом з олігархами в ролі 
«вугільних герцогів» та «мета
лургійних баронів». А поглянеш 
на бравий «Беркут» та «Гри
фон» – чим не опричники Іоанна 
Васильовича? 

Феномен нашої доби

Автор: 
сергій 

Грабовський
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Книгарня «Є»,
вул. Лисенка, 3 
(ст. м. «Золоті ворота»)

КИЇВ
8 грудня (четвер) 2011 року 

18:00

Видавництво «Темпора» та Книгарня «Є» запрошують:
 Український консервативний проект: Вільгельм Габсбург.
Презентація книги Ю. Терещенка і Т. Осташко 
«Український патріот із династ� Габсбургів».

Презентація відбудеться за участі Посольства Австр� в Україні.

Книга оповідає про життя і діяльність Вільгельма Габсбурга-Лотрінгена, представника однієї 
з найславетніших монархічних династій Європи. В. Габсбург, якого українські військові назвали 
Василем Вишиваним, тісно пов’язав свою долю з українським визвольним рухом, за що заплатив 
власним життям.  Документальні матеріали слідчої справи В.Габсбурга, його мемуари, поезія 
та зразок прози дають змогу краще зрозуміти цю яскраву постать українського національного 
відродження першої половини ХХ століття.
Листування В. Габсбурга з К. Гужковським, М.В асильком, Є. Чикаленком, митрополитом 
А.Шептицьким та іншими українськими громадсько-політичними діячами проливає світло 
на маловідомі сторінки суспільно-політичного життя в Україні доби Першої світової війни 
та українських національно-визвольних змагань 1914–1921 років. 

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Генеральний інформаційний партнер



Т
омас Гаммарберґ днями пе
ребував в Україні, здійсню
ючи моніторинг роботи су
дів та пенітенціарних за

кладів, за результатами якого 
буде підготовлено звіт про си-
туа  цію в цій сфері. Єврокомісар 
обіцяв приділити увагу й іншим 
питанням, зокрема праву на 
мирні збори та демонстрації. До
сліджуючи проблеми дотри
мання прав людини в Україні, 
він провів низку розмов поса
довцями. На зустрічі, організо
ваній журналом «Український 
тиждень» та Книгарнею «Є» в 
межах проекту «Європейський 
досвід», політик спілкувався з 
представниками громадських 
організацій і вислуховував їхні 
скарги щодо порушень прав лю
дини в нашій державі.

Мета мого тижневого 
перебування в Україні – 
якомога краще зрозуміти, 
як функціонує її система 
судочинства. Я зустрівся 
майже з усіма найважливі
шими учасниками процесу: з 
міністрами юстиції та закор
донних справ, керівництвом 
Генеральної прокуратури, го
ловою СБУ, суддями Конститу
ційного і Верховного Судів та 
Вищого спеціалізованого суду з 
кримінальних справ, із парла
ментаріями, як від влади, так і 
від опозиції. Спілкувався та
кож із представниками грома
дянського суспільства, медіа й 
адвокатами. Мій план буде та
кий: ми з колегами повертає
мося до Страсбурга й почина
ємо готувати звіт за підсум
ками побаченого в Україні. Він 
буде оприлюднений на початку 
наступного року.

У своєму звіті я великою 
мірою зосереджуватимуся 
на ролі прокуратури в сис-
темі судочинства. Її доміну
вання, думаю, запозичено з ра
дянської моделі. Прокуратура в 
Україні ще й досі виконує функ
цію загального нагляду за цією 
системою. Такий механізм є за
старілим і неприйнятним для 
демократичного суспільства. 
Ми дізналися, що у вашій дер
жаві із судових вироків на ви
правдальні припадає менш ніж 
1%. У більшості інших випадків 

Презумпція 
винуватості
Комісар Ради Європи з прав людини Томас 
Гаммарберґ про свою місію в Україні, систему 
вітчизняного судочинства та справу Тимошенко

Записала  
Аліна Пастухова
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НеДеРЖАВНІ ОРГАНІЗАЦІї 
РЯТУюТь ДеМОКРАТІю ТАМ, 
Де Це Не ВДАєТьсЯ 
ПОЛІТиЧНиМ ПАРТІЯМ

вирок фактично збігається з 
тим, чого вимагає прокуратура. 
І це, безумовно, дуже тривож
ний сигнал: щось робиться не
правильно.

Вельми важливим принци
пом під час здійснення право
суддя є захист незалежності 
суддівської влади. Це необхід
ність мати міцний мур, який 
розділяв би політиків і суддів. 
Під час зустрічей я чув від бага
тьох людей, що судді відчувають 
дуже потужний тиск із боку по
літиків. На це я також зверну 
увагу у своєму звіті.

Першою ланкою в системі 
правосуддя є правоохоронні ор
гани, тобто міліція. І те, що я чув 
про цю ланку від багатьох, сто
сується й надалі жорстокого та 
неналежного поводження з лю-
дьми, яких вона затримує. До 
мене доходило чимало звинува
чень міліціонерів у корупції. І ці 
проблеми також мають бути ви
рішені.

У питанні попереднього 
ув’язнення потрібно керува-
тися принципом презумпції 
невинуватості. Міжнародні 
стандарти є тут дуже строгими: 
поки провину не доведено в су
довому порядку, людину слід 
вважати невинуватою. І тому 
вона не повинна перебувати під 
вартою. У ході досудового роз
слідування інколи виникає по
треба в тому, щоб робити ви
нятки із загального правила. 
Але вони мають бути справді 
абсолютно рідкісними і зводи
тися до невеликої кількості си
туацій: коли є цілком обґрунто
вані побоювання, що підозрюва
ний може втекти, чи існує імо
вірність, що він знищить свід
чення або чинитиме тиск на 
свідків. Це є дуже важливим 
для міжнародного співтовари
ства, коли йдеться про такі важ
ливі справи Тимошенко, Лу
ценка та Іващенка. У жодному з 
цих випадків немає виняткових 
обставин, які обґрунтовували б 
утримання їх під вартою до ви
несення судового рішення.

Принцип презумпції не-
винуватості також означає, 
що умови, в яких утриму-
ють людей під час попере-
днього перебування під вар-
тою, мають бути гуманні. Я 
обговорював це питання з ом
будсменом Ніною Карпачовою, 

яка напередодні зустрічі зі мною 
відвідала найбільше СІЗО. Вона 
розповіла мені, що цей заклад 
переповнений, і до такої міри, 
що в деяких камерах підслідні 
змушені спати по черзі, бо там 
просто не вистачає ліжок. Це 
проблема з погляду прав лю
дини, і її треба вирішувати. 
Особи, які перебувають у попе
редньому ув’язненні, також ма
ють право на медичну допомогу. 
Проблемні питання, що стосу
ються СІЗО, стали причиною 
спрямування великої кількості 
скарг до Європейського суду з 
прав людини, який нераз при
ймав рішення з цього приводу.

Інше важливе питання, 
що спричинило велику кі
ль  кість звернень до Євро-
пейського суду, – тривалість 
провадження. Судова система 
має бути не тільки незалежною і 
неупередженою, їй слід працю
вати ефективно. Кажучи про не

результативність її роботи, зга
даймо ще одну проблему – неви
конання судових рішень.

Я знаю, зараз розробля-
ють нові законопроекти, які 
начебто мають покращити 
ситуацію в Україні. Коли 
йдеться про законодавство, 
важливим моментом є те, 
як його втілюватимуть у 
жит  тя. Деякі люди починають 
ставитись до цього цинічно. Ка
жуть, що не так уже й важливо, 
гарні в нас закони чи ні, бо вони 
все одно не реалізуються. Я з 
цим не погоджуюсь. Думаю, 
важливо, щоб вони відповідали 
міжнародним стандартам. Це 
дає змогу юристам, представни
кам громадянського суспільства 
і всім тим, хто зацікавлений у 
дотриманні принципів демокра
тії в Україні, посилатись на їхні 
норми у своїй роботі.

Коли ми подаватимемо 
свої рекомендації, я щиро 
сподіваюся: всі політики 
об’єднаються, щоб їх під-
тримати і втілити як у зако-
нодавство, так і в практичну 

роботу судів та правоохо-
ронних органів. І звичайно, 
хочу вірити, що вони робити
муть це не заради того, аби поті
шити Брюссель, а щоб створити 
належну основу для захисту 
прав та свобод своїх громадян. 
Представники влади під час зу
стрічей зі мною засвідчували за
цікавленість у тому, щоб яко
мога швидше побачити наш звіт. 

Наш звіт щодо України 
читатимуть у ЄС. Там дослу-
хатимуться до наших реко-
мендацій, і це може впли-
нути на стосунки Києва з 
Євросоюзом. Я кажу про це, 
виходячи зі свого досвіду роботи 
в інших країнах. Цінність такої 
організації, як Рада Європи, в 
тому, що ми будуємо висновки 
нашого аналізу на реальних 
фактах, не торкаючись політич
них складових.

Багато громадських ор-
ганізацій в Україні скар-
жаться, що відчувають тиск 
із боку влади, їм заважають 
працювати. Порушують їхні 
права на проведення мирних 
зборів та демонстрацій. Я не 
хочу зараз деталізувати все, про 
що йтиметься в моєму звіті, але 
на ці проблеми ми звернемо 
увагу.

Громадянське суспільство 
відіграє надзвичайно важливу 
роль у будь-якій країні, зокрема 
й у вашій. Представники недер
жавних правозахисних органі
зацій, із якими я зустрічався, 
справили на мене велике вра
ження. Вони конструктивні, 
знають, що робити, аби ситуація 
змінювалась. Так само, як і ми, 
намагаються уникати політиза
ції. Вони виступають за те саме, 
що і я: щоб органи влади більше 
дослухалися до порад недержав
них організацій і вели з ними 
активний діалог. Думаю, такі 
групи рятуватимуть демократію 
там, де це не вдасться політич
ним партіям.

Відчуваю, є потреба при-
йняти дуже чіткий закон 
про запобігання корупції, 
який передбачив би реальну від
повідальність міністрів та керів
ників правоохоронних органів. 
Ми надаватимемо рекомендації 
з питань, пов’язаних із проти-
стоян  ням корупції, переважно в 
системі правосуддя. 
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М
іліція дедалі більше 
сприймається як ін
струмент влади для 
розгону демонстрацій, 

боротьби з чорнобильцями, аф
ганцями і пенсіонерами, що ви
йшли на вулицю обстоювати 
власні права. Правозахисники 
фіксують сплеск катувань і 
смертей у райвідділеннях. Соці
альні стандарти рядового мілі
цейського складу котяться в 
прірву. Невже все так погано, і в 
300-тисячній армії МВС не за
лишилося жодного порядного 
офіцера? Справжні міліціонери 
ще є – переконані експерти. 
Проте на тлі зубожіння вони де
моралізовані, як солдати інтер
нованої армії, можуть тільки 
чесною роботою на своїх ма
леньких посадах прислужитися 
людям. І раді б виступити проти 
влади, та корпоративна етика 
змушує мовчати, їм залиша
ється хіба що саботувати від
верто злочинні розпорядження 
керівників або просити від
ставки. 

РОБІТНиЧО-сеЛЯНсьКА
Фахівці кажуть, що на сьогодні 
нижчий склад міліції (рядові та 
молодші офіцери) – на 90% ви
хідці із сіл, які від безнадії пого
джуються йти працювати на же
брацьку зарплату 1,2 тис. грн. 
Ніяких гуртожитків чи службо

вого житла їм не дають, тому 
вони змушені наймати житло по 
п’ять чоловік в одній кімнаті або 
поневірятися у родичів. 

«Перебуваючи у злиднях, 
вони бачать, як розкошує керів
ництво, на яких машинах пере
сувається, у які костюми вбира
ється, і, повірте, великої любові 
до начальників не відчувають, – 
каже народний депутат відстав
ний генерал МВС Геннадій Мос
каль. – Керівники їм увесь час 

утокмачують, що ця влада най
краща, а коли приїздять додому 
в село і бачать скруту, чують від 
батьків: «Куди ти пішов, кому ти 
служиш?», у них наростає вну
трішній протест. Подивіться ві
деоролики в інтернеті, де даіш
ники лають міністра за те, що 
видає дурні накази! Такі про
тестні настрої дедалі поширюва
тимуться. Про які реформи 
можна говорити, якщо в Моги
льова (донедавна очільника 

Український МеНТалітет
Система МВС 
перетворилася на 
кастову структуру 
з незадоволеними 
низами і 
начальниками-
мільйонерами, але 
не спромоглася 
перетравити всіх 
міліціонерів на 
біомасу

Автор: 
Віктор 

Літвінов
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МВС. – Ред.) посаду заступника, 
який має планува  ти спецопера
ції, обіймає 29-річ  ний бізнесмен 
Дмитро Ворона, який ніколи не 
працював у МВС і навіть по те
риторії відомства ходить з охо
роною».

«Ми прагнемо допомагати 
людям як можемо, і дуже бо
ляче, коли внаслідок учинків 
кількох міліціонерів стражда
ють їхні порядні колеги, як, на
приклад, це було в Шевченків
ському РУВС через смерть Ігоря 
Індила, – розповідає слідчий од

ного зі столичних райвідділків 
(він просив не називати його 
прізвище і посаду). – Чомусь у 
людей склалося переконання, 
що всі слідчі – обов’яз ково ха
барники, фальсифікатори кри
мінальних справ і взагалі мер
зотники. А в нас деколи елемен
тарного не вистачає для роботи: 
ні бензину, ні паперу. Я, примі
ром, для речових доказів уже всі 
банки повиносив із дому, всі па
кети, що були. Навіть нитки з 
голками, бо треба чимось па
кети із вилученим зашивати. 

Дружина свариться, а що ро
бити? Я не нарікаю – знав, куди 
йшов».

Наш співрозмовник бідка
ється, що часто люди ставляться 
упереджено до роботи правоохо
ронців. «Якось телефонує один 
дід, каже: «Мене обікрали!», – 
розповідає слідчий. – Приїздимо 
з групою на Борщагівку (віддале
ний спальний район Києва. – 
Ред.), бачимо гараж, удвічі старі
ший від його власника, зі збитим 
замком. Запитуємо: «Що вине
сли?» Виявилося, злодії взяли 
кілька банок консервації і трохи 
картоплі. Сміш  но, а справу пору
шувати треба. Усе старанно задо
кументували, зловмисників 
швидко знайш  ли. То були міс
цеві пияки – закуску шукали, ось 
і залізли в гараж до діда. Так той 
нам не повірив, заявив, що, мов
ляв, навісили крадіжку на пер
ших ліпших, ще й в прокуратуру 
скаргу написав».

Слідчий розповідає, що най
більше проблем виникає, коли 

в справу втручається керів
ництво: «Чи хтось зателефо
нував зверху, чи заплатив – і 
починається… Кажуть: роби 
так, таку постанову винось. А 

відмовишся – будеш без премії 
або підеш із МВС без пенсії. А 

справу передадуть іншому 
слідчому, лояльнішому». 

ПеРеВеРТНІ РОЗПЛОДиЛисЯ
Асоціація українських моніторів 
дотримання прав людини в ді
яльності правоохоронних орга
нів вважає, що рівень насилля і 
невиправданої жорстокості по
між працівників МВС в Україні 
невпинно зростає, і відвіду
вання міліцейських відділків 
стало для громадян смертельно 
небезпечним. Правозахисники 
підрахували, що тіль  ки протя
гом 2011 року в підрозділах мілі
ції через незаконні дії чи безді
яльність правоохоронців заги
нули 24 особи, 10 із яких скоїли 
акти самогубства. У більшості 
випадків міліціонери заперечу
вали свою вину, намагаючись 

Український МеНТалітет
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пояснити смерть людей хворо
бами, неадекватною поведін
кою, залежністю від наркотиків. 

Прокуратура теж занепоко
єна ситуацією зі злочинами мі
ліціонерів, які подекуди зали
шаються безкарними. 

«Я ініціюватиму перед пре
зидентом створення Реєстру 
державних службовців, яких 
звільнено з посад із негативних 
підстав, – заявив нещодавно 
генпрокурор Віктор Пшонка. – 
Це не лише корупційні право
порушення, а й інші негідні 
вчинки, як-от аморальна пове
дінка, п’яні дебоші тощо. Щоб 
не було так: вигнали з податко
вої служби – влаштувався на 
митницю; турнули зі Служби 
безпеки – він тепер у ДАІ пра
цює».

Заплющувати очі на пору
шення закону працівниками 
МВС Генпрокуратурі не дають 
кричущі випадки. Наприклад, 
місяць тому в Комінтернів
ському райвідділі МВС Хар
кова виявили нестачу 23 на
йменувань бойової вогнепаль
ної зброї і близько 2 тис. на
боїв. Як з’ясувалося, цупили 
припаси і торгували ними на 
чорному ринку саме праців
ники цього РВ МВС. Аналогічні 
факти «випливли» у Львів
ському університеті МВС. Там 
начальник складу озброєння 
привласнив 126 одиниць бойо
вої та навчальної зброї і разом 
із поплічниками продавав її 
всім охочим.

ІЗ КОМПЛеКсАМи  
В ГОЛОВАХ
Юрій Ірхін, начальник кафе
дри прикладної педагогіки з 
роботи із персоналом Націо
нальної академії внутрішніх 
справ переконаний, що на
справді більшість працівників 
міліції готові сумлінно викону
вати свої обов’язки і дотримува
тися вимог закону. На думку 
експерта, у всьому винний нега
тивний образ міліціонера, що 
культивується в суспільстві. 
Адже не кожен працівник МВС 
виходить на чергування з дум
кою, що треба когось неодмінно 
схопити, відлупцювати у від
ділку і виставити з вичищеними 
кишенями.

За словами міліцейського 
психолога, у МВС, як і в біль
шості правоохоронних структур, 
на тлі роботи зі специфічним 
контингентом особливо від
чутна професійна деформація. 
Одних працівників це робить 
асами своєї роботи. Інші, на
впаки, стають цинічними і жор
стокими, у них зникають будь-
які людські емоції. «Це досить 
небезпечно, адже наступним 
кроком може стати скоєння зло
чину», – наголошує Ірхін. 

Соціальний психолог Воло
димир Селіванов вважає, що мі
ліція – це структура, у якій 
влада і сила є стрижневими цін
ностями. Тому служба в органах 
приваблива для суб’єктів із 
яскраво вираженим прагненням 
до влади. 

«Для таких людей визнання 
їхньої сили – одна з ключових 
соціальних потреб, – пояснює 
він. – Таку потребу часто розумі
ють як повагу. А поваги і визна
ння сили можна досягти двома 
способами. Перший – самому 
ставати сильнішим, досвідчені
шим, важливішим для суспіль
ства. Другий – принижувати ін
ших, підтверджуючи таким чи
ном свою силу. Очевидно, що 
перший спосіб значно складні
ший, він потребує постійного 
розвитку особистих якостей. В 
організації, побудованій на цін
ностях влади і сили, що має ре
альні механізми цієї влади, по
винна бути сувора система цін
ностей і правил. Якщо людина зі 
зброєю ігнорує її і при цьому її 
потреби в повазі не задоволені, 
вона може скерувати свою енер
гію в неконтрольоване русло. І 
тому перевищення службових 
повноважень заради того, щоб 
довести «хто тут головний», не 
рідкість».

ПОРВАНІ ШТАНи
Майор міліції з Київської об
ласті на умовах анонімності 
розповів Тижню про зовсім не
героїчні реалії міліцейського 
життя. 

«Хто зараз приходить у 
МВС? – каже він. – Хлопці зі 
строкової служби в ЗСУ. А хто 
потрапляє в армію? Ті, в кого не 
стало грошей відкупитися, чи ті, 
в кого забракло клепки в голові, 
щоб вступити до вишу. Канди
датам на службу в міліцію до
зволяють складати психологічні 
тести доти, доки вони їх не про
йдуть, бо великий недобір. Та
кий контингент не знає елемен
тарного і за своїм психотипом 
узагалі не може бути міліціоне
ром». 

Кадровий офіцер вважає, що 
в системі МВС немає престижу 
служби. Ті нормальні люди, 
яких не «з’їли» керівники, три
маються за посади тільки за
ради пенсії та пільг. «Керівни
цтво розкошує, – продовжує 
наш співрозмовник. – Усі вже, 
мабуть, знають, на чому їздять 
навіть не вищі керівники, а на
чальник відділу УБОЗ Києва 
Максим Брязкало. Він що, на 
службі на Porsche Cayenne заро
бив? Про його начальника Олек
сандра Плужника взагалі ка
жуть, що він доларовий мільйо
нер і навіть не приховує цього». 

37 

кримінальних 
справ щодо 

правоохоронців 
порушено цього 

року
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кримінальних 
справ щодо 

міліціонерів, які 
застосовували 

незаконні методи 
слідства та 
дізнання, 

направлено до 
суду в 2010–2011 

роках

За даними прес
служби Генеральної 

прокуратури України
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Якщо простим оперативни
кам і слідчим не вистачає форме
ного одягу, генерали вбрані у со
рочки з комірцями, вишитими 
золотими нитками. «У нас одну 
сорочку видають на півроку, кі
тель на три, брюки на два з поло
виною роки, – розповідає майор. 
– А під час затримання злочинця 
доводилося лазити через ого
рожі, зловмисники чинять опір. 
Порвав штани і кітель, прихо
диш до керівника: так і так, при 
затриманні порвалися. А він 
каже: «Де я тобі візьму? На 
складі немає, зашивай!» Потім 
приходить перевірка і дорікає: 
«Чого це ти в латаних штанях? 
Догану тобі!» Мусиш іти в індпо
шив, власним коштом замовляти 
нову форму, а витрати тобі ніхто 
не компенсує. І все це з мізерної 
зарплати 3 тис. грн. Я не знаю, 
що там і де міністр закуповує, а в 
нас нічого не вистачає: ні спецза
собів (кийків, зброї, бронежиле
тів, іншої амуніції), ні пального, 
ні машин». 

Правозахисник Євген Заха
ров переконаний, що основні 
проблеми в МВС є наслідком 
того, що за 20 років незалеж
ності України влада не спромо

глася на кардинальні реформи 
правоохоронної системи. А кос
метичний ремонт, що відбувся 
після Помаранчевої революції, 
вже давно зійшов нанівець. 

«Сьогодні у правоохоронній 
системі найвища і найнижча 
зарплата різниться в 60 разів, – 
розповів Тижню Захаров. – 
Суддя Конституційного Суду 
отримує 60 тис. грн, а рядовий 
міліціонер, який кожного чергу
вання ризикує життям і 

здоров’ям, – трохи більше ніж  
1 тис. грн. То про яку справедли
вість можна говорити? Посади 
як продавалися, так і прода
ються, є мережа поборів для на
чальства, данину з регіонів во
зять до Києва верхівці МВС. У 
міліції немає твердої зар плати, 
усі надбавки залежать від волі 
керівника, тому підлеглі осо
бисто залежні від нього». 

Правозахисник наголошує, 
що за всіх розкошів вищого ке
рівництва міліції є такі рай
відділи УВС, де для рядового 
складу навіть туалетів немає. 
«Зайдіть у Жовтневий райвідділ 
Запорізької області й самі пере
конаєтеся – немає елементарної 
вбиральні, – каже Захаров. – 
Його працівники просяться в ту
алет до сусідніх магазинів чи 
ресторанів. Про яку ефективну 
роботу з розкриття злочинів 
може йтися? Хоча бюджет МВС 
цього року набагато більший, 
ніж у минулі, все одно життя 
простих міліціонерів не поліп
шилося». 

У хабарницьких схемах МВС 
дільничному, патрульному чи 
оперативнику відведена роль 
простого виконавця. Адже без 
згоди начальника слідчий не 
може закрити справу, а керів
ника контролює ще вищий бос. 
Тих, хто займається корупцій
ною «самодіяльністю» в обхід 
начальства, карають. Відкати за 
те, що начальство заплющує очі 
на правопорушення, йдуть на
гору – на мундири від Versace і 
зменшені копії «Межигір’я» мі
ліцейських бонз. 

ВІДКАТи йДУТь НАГОРУ –  
НА МУНДиРи ВІД  
VErSacE І ЗМеНШеНІ  
КОПІї «МеЖиГІР’Я» 
МІЛІЦейсьКиХ БОНЗ



К
оментуючи результати до
сягнутої 25 листопада з Бі
лоруссю угоди про майже 
подвійне зниження ціни 

на газ, реструктуризацію боргів 
за нього та надання 10-мільярд
ного кредиту в обмін на повний 
контроль Газпрому над біло
руською ГТС та подальшу інте
грацію двох країн, Владімір Пу
тін ніби випадково вимовив 
«Україна» замість «Білорусь». 
Зрештою, в поведінці влади в 
Києві та Мінську дедалі більше 
паралелей.

ПОЗІРНий «ТРІУМФ» 
ЛУКАШеНКи
На перший погляд, підписаний 
пакет домовленостей під час не
щодавнього візиту Аляксандра 
Лукашенки до Росії став черго
вим призом за «спекуляцію на 
дружбі» (в такому гріхові його 
давно звинувачує Кремль). По-
перше, було кардинально пере
глянуто формулу ціни на газ: 

якщо раніше її визначали на за
садах базової європейської, то 
відтепер основою для відліку 
стане та, що діє в Ямало-Нене-
цькому автономному окрузі РФ, 
де блакитне паливо й видобува
ють; до неї додаватимуть вар
тість транзиту та зберігання в 
російських сховищах (зараз це 
відповідно $2,7 за 1 тис. м³ на 
100 км і $6,2 за 1 тис. м³), а також 
накладні витрати. Фактично Бі
лорусь переведено на внутріш
ньоросійські розцінки. Відтак, 
маючи ціну газу в першому 
кварталі 2012-го близько $165 за 
1 тис. м³, замість прогнозованих 
раніше близько $300 заощадити 
наступного року вдасться що
найменше $2,7 млрд. По-друге, 
Газпром погодився на реструк
туризацію заборгованості (за 
жовтень вона зросла вдвічі – від 
$52,4 млн до $106,7 млн), що 
формувалася впродовж поточ
ного року внаслідок оплати Мін
ськом лише 88% вартості газу 

($245 із $279 за 1 тис. м³). По-
третє, в умовах зриву переговор
ного процесу з МВФ, місія якого 
побувала в країні в жовтні, було 
знято перешкоди для отриман-
 ня чергових траншів кредиту з 
Антикризового фонду Євр   АзЕС 
загальною сумою $3 млрд. І на
решті, Путін запропонував Лу
кашенці щедру кредитну лінію 
($10 млрд на 15 років) для будів
ництва АЕС у Білорусі. Таким 
чином мінському лідерові вда
лося відтермінувати власну аго
нію на кілька років. І понад те – 
на наступний рік уже заплано
вано бездефіцитний бюджет за 
умови суттєвого підвищення со
ціальних видатків.

ЦІНА
Росія, однак, не переплатила. 
Так звані поступки виявилися 
насправді або виконанням узя
тих на себе раніше зобов’язань, 
або вигідним капіталовкладен
ням. Адже 2006-го Москва вже 

Білорусь продано
Дешеве паливо може коштувати їй суверенітету. Україна на черзі?

Автор:  
Олесь 

Олексієнко
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ЗА КІЛьКА РОКІВ  
еКОНОМІКА БІЛОРУсІ ЗНОВУ  
ОПиНиТьсЯ В КРиТиЧНІй 
сиТУАЦІї

обіцяла перейти на «рівнодо
хідні ціни» газу до 2011 року, 
але нещодавно відклала цей 
крок до 2015-го. Власне, саме з 
невиконанням Росією взятих у 
межах євразійської інтеграції 
зобов’язань у газовій сфері й 
були пов’язані погрози Лука
шенки відмовитися від підпи
сання Декларації (щодо запуску 
Єдиного економічного простору – 
ЄЕП) 18 листопада. Наприкінці 
вересня в Молодечно він прямо 
заявив: «Якщо нереальні рівні 
умови, то нам і ЄЕП не потрі
бен… якщо дешево там – зна
чить дешево тут, якщо дорого 
там – значить дорого й тут». 
Проте в цьому контексті досяг
нуті 25 листопада домовленості 
можуть повторити долю харків
ського пакту 2010 року між Яну
ковичем та Мєдвєдєвим. Адже 
діятимуть вони до кінця 2014-
го, і якщо переорієнтування на 
«рівнодохідні ціни» в межах 
Митного союзу, який доти має 
стати частиною Євразійського 
союзу, знову буде відтерміно
вано, то Білорусі доведеться ще 
раз шукати спільну мову з ро
сійським керівництвом. А от  
інструментів майже не зали
шиться, адже Белтрансгаз на всі 
100% за укладеними 25 листо
пада домовленостями дістався 
Газпромові (за 50% акцій той за
платив $2,5 млрд), а вийти з ЄЕП 
буде значно складніше, аніж 
просто відмовитися туди всту
пити. Водночас ще одна ключова 
вимога, яку Лукашенка висував 
Газпрому під час продажу Бел
трансгазу, – не знижувати обся
гів транзиту, а отже, й відраху
вань до бюджету – для монопо
ліста не є проблемою, бо йдеться 
вже про його трубу, в реконструк
цію та обслуговування якої він 
має вкладатися. Так само вигід
ним насамперед для Москви 
стало й надання кредиту на бу
дівництво АЕС. Його Росія дає 
фактично сама собі, оскільки 
буде здійснювати й постачання 
обладнання, і в майбутньому си
ровини. Відтак це лише посилить 
залежність Мінська, причому як 
в енергетичній сфері, так і у фі
нансовій, адже розплачуватися 
буде саме Білорусь.

ПРОПАГАНДисТсьКий еФеКТ
Але найголовніше, що «жир
ною крапкою» в газових війнах 
із Білоруссю (як назвав домов
леності російський міністр 

Шматко) Москва прагнула до
сягнути потрібного пропаган
дистського ефекту у відносинах 
з іншими потенційними «дру
зями» євразійської інтеграції 
на кшталт Віктора Януковича, 
продемонструвавши, що може 
бути щедрою і толерантною з 
тими, хто обирає «правильний» 
вектор руху. Коментуючи досяг
нуті домовленості під час засі
дання уряду, Владімір Путін на
голосив, що не бути Європою 
значно краще, мовляв, «за се
редньої ціни для Європи (й 
України теж – Ред.) близько 
$400 Білорусь платитиме $164 
за 1 тис. м³».

Символічним у виборі век
тора руху стало й рішення біло
руського суду 24 листопада про 
засудження до чотирьох із поло
виною років позбавлення волі та 
конфіскації майна відомого пра
возахисника Алєся Бяляцкого. 
Цей крок, та ще й напередодні 
укладання пакету угод із Росією, 
оглядачі називають демонстра
тивним ляпасом ЄС і сигналом 
про намір Мінська жорстоко 
розправлятися з будь-якими ви
явами не лише політичної, а й 
громадянської опозиції. Як на
слідок – верховний представник 
ЄС із закордонних справ Кетрін 
Ештон різко розкритикувала 
Лукашенку того самого дня, 
коли він саме перебував у Росії.

ЩОБ «Не ПРОГиНАТисЯ  
ПІД ЗАХІД» І Не ПРОВОДиТи 
РеФОРМ
У черговому крені Лукашенки 
на Схід чітко проглядається сиг
нал Заходові, схожий до того, 
який нині формує Віктор Януко

вич: «Ми на вас образилися че
рез завищені вимоги». Кілька 
років тому задля послаблення 
негативних наслідків кризи 
Мінськ змушений був активізу
вати контакти із Заходом. І в 
2009 – березні 2010 року країна 
отримала від МВФ п’ять тран
шів кредиту загальною сумою 
$3,46 млрд. В умовах цьогоріч
ної кризи Білорусь знову зверну
лася до МВФ із проханням про 
нову кредитну лінію на суму 

до $7 млрд. Під час саміту 
Східного партнерства у Варшаві  
30 вересня цього року прем’єр-
міністр Польщі Дональд Туск 
запропонував країнам ЄС роз
глянути новий пакет співпраці з 
Мінськом, який передбачав би 
кредити від ЄС та МВФ. В обмін 
на це Лукашенка мав розпочати 
переговори з опозицією, про
вести повну реабілітацію полі
тичних в’язнів й організувати 
дострокові парламентські вибо-
 ри відповідно до стандартів 
ОБСЄ. Від 4 до 17 жовтня країну 
відвідала місія МВФ, яка реко
мендувала й далі докладати зу
силь щодо бюджетного консолі
дування й подолання інфляції. 
Однак після того, як стало ві
домо, що з Росією буде досяг
нуто пакета домовленостей сто
совно газу, Лукашенка 22 листо
пада різко розкритикував уряд 
за «захоплення ринком» і поста
вив вимогу розширення видат
ків на «підтримку суб’єктів гос
подарювання», повернення до 
суворої адміністративної регу
ляції та суттєвого збільшення 
заробітної плати й інших соці
альних видатків наступного 
року. Мовляв, «відкинувши 
практику держрегулювання, що 
склалася, ми дістали негативні 
результати й серйозні проблеми, 
для вирішення яких тепер по
трібно витрачати додаткові зу
силля та кошти».

Таким чином укладання 
«вигідних» газових угод у серед
ньостроковій перспективі обер
неться проти білоруської еконо
міки, адже призведе до консер
вації її неефективності. З огляду 
на тимчасовість позитивного 
ефекту від зниження ціни на газ 
уже за кілька років економіка 
знову опиниться в критичній си
туації, бо не витримуватиме кон
куренції навіть із партнерами по 
ЄЕП/Митному союзу. А позаяк 
тоді не залишиться що прода
вати, то Кремль, швидше за все, 
завершить ігри з «бацькою» так, 
як зараз припиняє гру зі Смир
новим у Придністров’ї (див. 
стор. 34) і використає черговий 
соціально-економічний шок 
для приведення до керма по
вністю контрольованої маріо
нетки, а то й узагалі – ліквідації 
білоруської державності у спо
сіб включення країни до складу 
РФ «областями» – як Путін уже 
пропонував Лукашенці десяти
ліття тому. 
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«есЛи Не с НАМи»
Ціна російського 
газу в ІІІ кварталі 

2011 року  
(за тис. м3):
Німеччина – 

$376
Італія – 

$300-320
Молдова – 

$361
Країни Балтії –

$457,8
Україна –

$354 
(враховуючи 
знижку $100).  
З жовтня цього 

року –  

$414

ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ:
Спотова ціна 

(контракти на 
конкретні обсяги 

газу, на відміну від 
довготермінових 

російських) –

$240–
250           

Ціна скрапленого 
газу (в порту 

Бельгії) – 

$320
Вартість газу  

в США 
(на НьюЙоркській 

біржі) – 

$120–150
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Р
еагуючи на перспективи 
розгортання американсь -
кої системи протиракет
ної оборони (ПРО) в Єв

ропі, президент РФ Дмітрій 
Мєдвєдєв попередив, що росій
ські міжконтинентальні баліс
тичні ракети будуть оснащені 
«перспективними комплек
сами подолання ПРО»; крім 
того, Росія відмовиться продо
вжувати процес роззброєння і 
вийде з договору про страте
гічні наступальні озброєння 
(СНО). Такі заяви змусили бага
тьох оглядачів констатувати 
«кінець перезавантаження», а 
також відкрити дискусію щодо 
того, чи спроможна РФ підтвер
дити гучні слова справою і що 
це означатиме для інших країн, 
насамперед її сусідів. 

З 1994 по 2010 рік частка 
видатків на оборону в бюджеті 
РФ зменшилася більш як удвічі 
(з 28,2% до 12,5%), а світова еко
номічна криза змусила 2010-го 
скоротити навіть номінальні 

витрати на неї. Проте нещо
давно Дмітрій Мєдвєдєв оголо
сив про суттєве підвищення 
військових видатків найближ
чим часом, а Держдума вже 
ухвалила у першому читанні 
відповідний проект бюджету 
на 2012 рік. 

Повернення до пріоритету 
ВПК в економіці, а до теми «ото
ченої фортеці» – у риториці ціл
ком вписується в ностальгію 
Владіміра Путіна за втраченою в 
результаті «найбільшої геополі
тичної катастрофи ХХ століття» 
державою. Відтак цілком зако
номірно мало б стати складовою 
програми її реанімації. 

Поточного року на військові 
потреби було закладено близько 
$50 млрд (1,52 трлн руб.), що 
майже в півтора раза переви
щило видатки на освіту, охорону 
здоров’я та ЖКГ разом узяті. 
2013-го загальний оборонний 
бюджет має сягнути за ниніш
нім курсом $70 млрд (або $500 
на кожного росіянина). Військо

вим обіцяне трикратне підви
щення окладів з 2012 року.

ПОШУК ВОРОГІВ
Швидке нарощування військо
вих видатків потребує належ
ного мотивування населення. У 
Росії справа призначення «зов-
нішнього ворога» на високому 
рівні. Впродовж останніх років 
на перший план вийшли, здава
лося б, цілком оборонні ініціа
тиви її сусідів – країн Балтії та 
Грузії – щодо посилення своєї 
безпеки шляхом інтеграції до 
Північноатлантичного оборон
ного альянсу та його програми 
створення системи захисту від 
можливих ракетних ударів – 
ПРО. 

Останнім часом різко зросла 
кількість польотів російських 
літаків у повітряному просторі 
Балтійських держав, для конво
ювання яких у небо щоразу піді
ймаються натовські. 

Іншим подразником зали
шається Грузія. Справжньою 

«Хотят ли русские войны»
Засобом консолідації громадян Росії намагаються зробити 
«військову міць держави»

Автор:  
Олександр 
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У 2013 р. видатки 
РФ на оборону  

сягнуть  

$70 
млрд,  

або   

$500  
на кожного  
росіянина

метою агресії російських військ 
проти цієї країни 2008 року та 
створення на її території декора
тивних «держав» Абхазія та Пів
денна Осетія, як нещодавно ви
знав Дмітрій Мєдвєдєв, було зу
пинити інтеграцію до НАТО. І 
будь-які рухи Тбілісі в бік Брюс
селя супроводжуються справж
ньою істерією з боку РФ.

ПОсТРАДЯНсьКий ФРОНТ 
У 2004 році Міноборони РФ роз
почало перегляд попередніх рі
шень про долю розташованих 
за кордоном російських військо
вих контингентів, які відтепер 
більше не збираються виводити; 
на тлі постійного скорочення 
Збройних сил у цілому їхній осо
бовий склад або взагалі не змен
шується, або мінімально, нато
мість посилюються авіаційними 
та іншими елітними підрозді
лами військ (зокрема, високо
точною артилерією, розвідкою 
тощо). 

У 2010-му Кремлю вдалося 
нав’язати угоду про продо
вження військової присутності в 
Севастополі до 2042-го, нині 
тривають активні торги щодо 
пролонгації терміну перебу
вання російської бази в Габалі 
(Азербайджан) до 2025-го (в об
мін на що пропонується спри
яння Москви в питанні Нагір
ного Карабаху) та підготовка до 
укладення угоди про оренду на 
49 років військової бази в Та
джикистані. Відбувається інте
грація російської та казахстан
ської ППО. 

При цьому РФ від часів серп
невої агресії проти Грузії у 2008-
му вдалося залучити партнерів 
по ОДКБ до вербального проти
стояння з Північноатлантичним 
альянсом. Так, ухвалена 5 ве
ресня 2008 року на саміті Орга
нізації декларація підтримала 
«активну роль Росії у сприянні 
миру» на теренах СНД та закли
кала «країни НАТО зважити всі 
можливі наслідки розширення 
альянсу на Схід та розташу
вання нових об’єктів ПРО на 
кордонах держав – членів 
ОДКБ». Через півроку, 4 лютого 
2009-го, було ухвалено рішення 
про створення Колективних 
сил оперативного реагування 
(КСОР) для «відбиття воєнної 
агресії, проведення спеціальних 
операцій із боротьби з екстре
мізмом». До 20 жовтня 2009 
року угоду підписали всі члени 

ОДКБ. Першою ударною брига
дою КСОР стали сили Централь
ноазійського регіону, які нині 
налічують 10 батальйонів чи
сельністю близько 4 тис. бійців 
із 10 літаками та 14 гелікопте
рами російської авіабази в Кир
гизії. Особливістю цих підрозді
лів є залучення до можливих бо
йових дій далеко за межами 
своїх територій і національних 
інтересів, приміром, білорусь
кого та вірменського батальйо
нів.

Триває процес розширення 
повноважень ОДКБ і готується 
внесення змін до статуту орга
нізації стосовно відмови від 
принципу ухвалення рішень кон -
сенсусом. А також зондується 
ґрунт щодо можливого збіль
шення кількості її членів за  
рахунок інших невдоволених 
НАТО країн. Зокрема, 3 квітня 
2009 року один із членів секре
таріату ОДКБ заявив, що статус 
спостерігача в перспективі може 
здобути Іран. І в світлі останніх 
погроз можливим переглядом 
питання співпраці з цією держа
вою у відповідь на розгортання 
системи ПРО та поглиблення су
перечностей між Заходом і Теге
раном тема може дістати продо
вження.

КОЛОс  
НА ГЛиНЯНиХ НОГАХ
Попри те що за формальними 
ознаками російська армія нале
жить до п’ятірки найпотужні
ших (чисельність – до 1 млн осіб, 
наявність стратегічних насту
пальних озброєнь, присутність у 
космосі тощо), на змагання за 
світове панування на кшталт хо
лодної війни вона вже не здатна. 

Бойові якості армії залежать 
не тільки і не так від озброєнь, 
як від фізичної та психологічної 
форми особового складу. Від 
весняного призову 2011-го ухи
лилося понад 200 тис. осіб, рі
вень злочинності та кількість са
могубств у війську зростають з 
року в рік. Офіцери вже відкрито 
висловлюють незадоволення не
виконанням обіцянок. Так, у 
2002-му Владімір Путін пу
блічно взяв на себе та підтвер
див у 2007-му зобов’язання ціл
ковито вирішити квартирну 
проблему нинішніх офіцерів та 
ветеранів Збройних сил до 2010 
року. 

Реформа, яку після виявле
них під час п’ятиденної війни 

проти Грузії у 2008-му розпочав 
міністр оборони Анатолій Сер
дюков, за оцінками більшості 
експертів, не вирішила жодного 
з поставлених перед нею за
вдань. Натомість масові скоро
чення командного складу (у від
ставку було відправлено 200 тис. 
офіцерів, а на дострокову пен
сію – 140 тис. прапорщиків) та 
заплановане зменшення кіль
кості військових навчальних за
кладів (із 70 до 10) викликали 
різку протидію військових, зо
крема демонстративну відставку 
низки представників вищого 
командного складу. 

Відтак, схоже, військово-по-
літичне протистояння з НАТО – 
це лише гра на публіку, яку 
кремлівська влада намагається 
використати з метою згурту
вання суспільства довкола себе 
за рахунок підживлення тради
ційного для російської масо  вої 
свідомості образу «зовнішнього 
ворога». Але така тактика є без
перспективною. Досвід знач  но 
потужнішого за сучасну РФ 
СРСР та ширшого порівняно з 
ОДКБ кола учасників Орга ні-
зації Варшавського договору 
про  демонстрував їхню економіч-
 ну неспроможність про ти діяти 
НАТО. Але для держав, що меж
ують із Росією, і насамперед 
України, програми її мілітариза
ції в контексті заявлених рестав
раційних амбіцій (створення Єв
разійського союзу «на уламках 
СРСР») нової каденції Путіна, 
ймовірно, становитимуть ціл
ком реальну загрозу. Убезпечи
тися від неї можливо лише шля
хом відмови від ефемерної «по
заблоковості» та активізації 
курсу на інтеграцію до євроат
лантичної системи колективної 
безпеки. 

Вочевидь, за рахунок міліта
ризації Кремль намагається ви
рішити ще одне завдання. Наро
щування видатків на оборону 
покликане ще й заспокоїти де
далі більше невдоволення вій
ськових, яке останнім часом 
стало недвозначно виявлятися 
навіть на найвищому рівні Гене
рального штабу. Адже для 
будь-якої диктатури («суверен
ної демократії») конфронтація 
з армійськими середовищем – 
справа вкрай небезпечна, осо
бливо ж в умовах кризи, коли 
роздратування суспільства ось-
ось загрожує вилитися у від
криті форми протесту. 

У 2011 р.  
на військові  

потреби РФ було 
закладено близько  

$50 
млрд 

№ 49 (214) 2 – 8.12.2011|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|29

росія|ВПРИТУЛ



УКРАЇНА

Москва

М
ОЛДОВА

БІЛОРУСЬ

ГРУЗІЯ

ВІРМЕНІЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

УЗБЕКИСТАН

ТАДЖИКИСТАН

КИРГИЗІЯ

★

ЕВОЛЮЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО 
БЮДЖЕТУ РФ

↑1408

↑1660

↑2101

↓1274

Видатки на оборону, 
млрд руб.

2000 2010 2012
план

2013
план

ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ: 

% загальних видатків  бюджету

↑ 16,5

↑ 2,63

↑ 14,8

↑ 2,97 ↑ 3,39

↑ 17,3↓ 12,5

↓ 2,84
% ВВПВійськові бази та об’єкти Рос� розташовані практично в усіх країнах СНД

➀

➀
Чорноморський флот РФ. Орендує базу в Севастополі (термін продовжено 
до 2042 року), а також низку інших об’єктів. Загалом дислокується близько 
14 тис. російських військовослужбовців, понад 30 бойових кораблів і суден. 
У Севастополі також базується 1472-й військово-морський госпіталь, 1096-й 
зенітний ракетний полк, 810-й окремий полк морської піхоти, 17-й арсенал. 
На аеродромах Кача і Гвардійське базуються 12 літаків Су-24М та Су-24МР, 
Ан-26, а також 10 вертольотів Ка-27. У селі Відрадне – 219-й окремий полк 
радіоелектронної боротьби.

Угруповання миротворчих сил у Придністров’ї. Найбільший 
склад зброї в Європі в районі населеного пункту Ковбасна колишньої 
радянської 14-ї армії. Для вивозу лише боєприпасів знадобилося б по-
над 2500 вагонів. Крім боєприпасів, тут зберігаються понад 100 тан-
ків, близько 50 БМП, понад 100 БТР, понад 200 зенітно-ракетних 
комплексів, бойові машини ПТУРС, установки системи залпового 
вогню «Град», артилерійські гармати, міномети, розвідувальні ма-
шини, майже 35 тис. авто, автомобільні шасі, близько 1,5 тис. оди-
ниць інженерної техніки, 130 вагонів інженерного майна і 1300 т 
інженерних боєприпасів, 30 тис. автоматів, кулеметів і пістолетів. 
За рішенням Стамбульської наради ОБСЄ (1999) Росія зобов’язала-
ся вивести зброю і весь особовий склад із території ПМР іще до 2001 року.

➁

➂

➂

➁
РЛС «Волга» (Ганцевичі). Згідно з угодами, підписаними 
6 січня 1995 року, все нерухоме майно й займану «Волгою» 
та її інфраструктурою земельну ділянку передано російській 
стороні в користування на 25 років (до 2020-го). Входить 
до складу системи попередження про ракетний напад. 
Поставлена на бойове чергування 1 жовтня 2003-го. Дає 
змогу відстежувати пуски на північно-західному напрямку.
43-й вузол зв’язку ВМФ (Вілейка). Забезпечує зв’язок 
на наддовгих хвилях Головного штабу ВМФ Росії з атомними 
підводними човнами, що здійснюють бойове чергування 
в районах Атлантичного, Індійського і частково Тихого 
океанів.

РЛС «Дарьял» (Габала). Чисельність обслуговуючого 
персоналу – близько 2 тис. осіб. Одна з найсучасніших 
серед восьми наявних у Росії станцій попередження про 
ракетний напад. Зона огляду її антени дає змогу перекри-
вати райони можливих пусків оперативно-тактичних 
ракет середньої дальності, визначати параметри й нап-
рямок їх руху, а також стежити за космічними апаратами, 
що перебувають у зоні дії РЛС на південь від Росії.

➅

➃

База в Гюмрі. Чисельність особового складу – близько 
5 тис. Створена 1995 року і здійснює бойове чергування 
в межах «Об’єднаної системи ППО СНД», згідно з між-
державним договором строком на 49 років (до 2044-го). 
Плати з Росії не стягують. Оснащена зенітним ракетним 
комплексом С-300 і винищувачами МіГ-29. Упродовж 
2006–2007 років сюди був переведений із території 
Грузії штаб Групи російських військ у Закавказзі (ГРВЗ), 
а також частина особового складу й озброєнь, що раніше 
перебували у Грузії.

➃

Росія орендує (до 2050 року) космодром Байконур, 
полігон Сари-Шаган (для випробовування балістичних 
ракет, систем ПРО і ППО) та інші об’єкти; загальна 
площа – 110 тис. км2. Оплата відбувається переважно 
взаємозаліками (Росія постачає зброю, проводить 
модернізацію інфраструктури і навчання військових).

➆

➅
Восени 2007 року завершилося виведення 
російських військ із баз на території Грузії, 
крім Абхазії та Південної Осетії. Проте від 
2008-го різко збільшено військову присутність 
у двох останніх, масштаби якої достеменно не відомі.

➄

Авіабаза «Карші-Ханабад». Від 
2006-го Росія використовує базу, розташовану на 
території Кашкадар’їнської області, для оперативного 
нарощування й розгортання своїх військ у Середній Азії.

➇

➇

➆

Військово-повітряна база ВПС РФ «Кант». 
У вересні 2003 року Росія уклала договір із Киргизією 
про розміщення в Канті авіаційного підрозділу в межах 
Колективних сил швидкого розгортання Організації 
Договору про колективну безпеку. 
338-й вузол зв’язку ВМФ «Марево» (станція 
«Прометей»). Забезпечує зв’язок на наддовгих хвилях 
Головного штабу ВМФ Росії з підводними човнами 
на бойовому чергуванні.

➈

201-ша мотострілецька дивізія (Душанбе, 
Курган-Тюбе, Куляб). Дивізія налічує 7,5 тис. 

осіб, включає три мотострілкові полки – 92-й 
(Душанбе), 148-й (Куляб), 191-й (Курган-Тюбе), а також 
998-й самохідний артилерійський полк (Душанбе), 1098-й 
зенітно-ракетний полк (Душанбе). У столиці Таджикистану 
також дислокована 670-та авіагрупа (п’ять штурмовиків 
Су-25), а в Курган-Тюбе – окремий дивізіон установок 
системи залпового вогню БМ-21 «Град». Очікується значне 
посилення її авіаційної компоненти.
Оптико-електронний комплекс «Окно» («Нурек») 
системи контролю космічного простору (СККП). Розташо-
ваний на висоті 2200 м над рівнем моря в горах Памір. 
Входить до складу космічних військ Росії. Призначений 
для виявлення й розпізнавання космічних об’єктів на 
висоті до 40 тис. км. Перебуває на дослідно-бойовому 
чергуванні від 18 липня 2002 року. У жовтні 2004-го 
досягнуто домовленості про його передачу в російську 
власність за борг Таджикистану обсягом у $242 млн. 
Територія, на якій розташований вузол, передана Росії 
в оренду на 49 років.

➉

➉

➈➄

Загальна статутна чисельність збройних сил 

 1 млн осіб
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150 тис. 100 тис. 560 тис. 

Офіцерів Pядових 
і сержантів 

за контрактом

За 
призовом

ДИНАМІКА НАРОЩУВАННЯ ОКРЕМИХ 
СКЛАДОВИХ ВІЙСЬКОВИХ ВИТРАТ 

У ДЕРЖБЮДЖЕТІ 2011 РОКУ 
ОКРЕСЛИЛА ПРІОРИТЕТИ 

НАСТУПАЛЬНИХ НАПРЯМІВ РФ
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191,4 166,6+43,8 +10,1
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На оборонні потреби України 2010 року виділено тільки 
9 млрд грн (0,8% ВВП), 2011-го – 13,6 млрд грн (близько 
1% прогнозованого ВВП).
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ЕВОЛЮЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО 
БЮДЖЕТУ РФ

↑1408

↑1660

↑2101

↓1274

Видатки на оборону, 
млрд руб.

2000 2010 2012
план

2013
план

ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ: 

% загальних видатків  бюджету

↑ 16,5

↑ 2,63

↑ 14,8

↑ 2,97 ↑ 3,39

↑ 17,3↓ 12,5

↓ 2,84
% ВВПВійськові бази та об’єкти Рос� розташовані практично в усіх країнах СНД

➀

➀
Чорноморський флот РФ. Орендує базу в Севастополі (термін продовжено 
до 2042 року), а також низку інших об’єктів. Загалом дислокується близько 
14 тис. російських військовослужбовців, понад 30 бойових кораблів і суден. 
У Севастополі також базується 1472-й військово-морський госпіталь, 1096-й 
зенітний ракетний полк, 810-й окремий полк морської піхоти, 17-й арсенал. 
На аеродромах Кача і Гвардійське базуються 12 літаків Су-24М та Су-24МР, 
Ан-26, а також 10 вертольотів Ка-27. У селі Відрадне – 219-й окремий полк 
радіоелектронної боротьби.

Угруповання миротворчих сил у Придністров’ї. Найбільший 
склад зброї в Європі в районі населеного пункту Ковбасна колишньої 
радянської 14-ї армії. Для вивозу лише боєприпасів знадобилося б по-
над 2500 вагонів. Крім боєприпасів, тут зберігаються понад 100 тан-
ків, близько 50 БМП, понад 100 БТР, понад 200 зенітно-ракетних 
комплексів, бойові машини ПТУРС, установки системи залпового 
вогню «Град», артилерійські гармати, міномети, розвідувальні ма-
шини, майже 35 тис. авто, автомобільні шасі, близько 1,5 тис. оди-
ниць інженерної техніки, 130 вагонів інженерного майна і 1300 т 
інженерних боєприпасів, 30 тис. автоматів, кулеметів і пістолетів. 
За рішенням Стамбульської наради ОБСЄ (1999) Росія зобов’язала-
ся вивести зброю і весь особовий склад із території ПМР іще до 2001 року.

➁

➂

➂

➁
РЛС «Волга» (Ганцевичі). Згідно з угодами, підписаними 
6 січня 1995 року, все нерухоме майно й займану «Волгою» 
та її інфраструктурою земельну ділянку передано російській 
стороні в користування на 25 років (до 2020-го). Входить 
до складу системи попередження про ракетний напад. 
Поставлена на бойове чергування 1 жовтня 2003-го. Дає 
змогу відстежувати пуски на північно-західному напрямку.
43-й вузол зв’язку ВМФ (Вілейка). Забезпечує зв’язок 
на наддовгих хвилях Головного штабу ВМФ Росії з атомними 
підводними човнами, що здійснюють бойове чергування 
в районах Атлантичного, Індійського і частково Тихого 
океанів.

РЛС «Дарьял» (Габала). Чисельність обслуговуючого 
персоналу – близько 2 тис. осіб. Одна з найсучасніших 
серед восьми наявних у Росії станцій попередження про 
ракетний напад. Зона огляду її антени дає змогу перекри-
вати райони можливих пусків оперативно-тактичних 
ракет середньої дальності, визначати параметри й нап-
рямок їх руху, а також стежити за космічними апаратами, 
що перебувають у зоні дії РЛС на південь від Росії.

➅

➃

База в Гюмрі. Чисельність особового складу – близько 
5 тис. Створена 1995 року і здійснює бойове чергування 
в межах «Об’єднаної системи ППО СНД», згідно з між-
державним договором строком на 49 років (до 2044-го). 
Плати з Росії не стягують. Оснащена зенітним ракетним 
комплексом С-300 і винищувачами МіГ-29. Упродовж 
2006–2007 років сюди був переведений із території 
Грузії штаб Групи російських військ у Закавказзі (ГРВЗ), 
а також частина особового складу й озброєнь, що раніше 
перебували у Грузії.

➃

Росія орендує (до 2050 року) космодром Байконур, 
полігон Сари-Шаган (для випробовування балістичних 
ракет, систем ПРО і ППО) та інші об’єкти; загальна 
площа – 110 тис. км2. Оплата відбувається переважно 
взаємозаліками (Росія постачає зброю, проводить 
модернізацію інфраструктури і навчання військових).

➆

➅
Восени 2007 року завершилося виведення 
російських військ із баз на території Грузії, 
крім Абхазії та Південної Осетії. Проте від 
2008-го різко збільшено військову присутність 
у двох останніх, масштаби якої достеменно не відомі.

➄

Авіабаза «Карші-Ханабад». Від 
2006-го Росія використовує базу, розташовану на 
території Кашкадар’їнської області, для оперативного 
нарощування й розгортання своїх військ у Середній Азії.

➇

➇

➆

Військово-повітряна база ВПС РФ «Кант». 
У вересні 2003 року Росія уклала договір із Киргизією 
про розміщення в Канті авіаційного підрозділу в межах 
Колективних сил швидкого розгортання Організації 
Договору про колективну безпеку. 
338-й вузол зв’язку ВМФ «Марево» (станція 
«Прометей»). Забезпечує зв’язок на наддовгих хвилях 
Головного штабу ВМФ Росії з підводними човнами 
на бойовому чергуванні.

➈

201-ша мотострілецька дивізія (Душанбе, 
Курган-Тюбе, Куляб). Дивізія налічує 7,5 тис. 

осіб, включає три мотострілкові полки – 92-й 
(Душанбе), 148-й (Куляб), 191-й (Курган-Тюбе), а також 
998-й самохідний артилерійський полк (Душанбе), 1098-й 
зенітно-ракетний полк (Душанбе). У столиці Таджикистану 
також дислокована 670-та авіагрупа (п’ять штурмовиків 
Су-25), а в Курган-Тюбе – окремий дивізіон установок 
системи залпового вогню БМ-21 «Град». Очікується значне 
посилення її авіаційної компоненти.
Оптико-електронний комплекс «Окно» («Нурек») 
системи контролю космічного простору (СККП). Розташо-
ваний на висоті 2200 м над рівнем моря в горах Памір. 
Входить до складу космічних військ Росії. Призначений 
для виявлення й розпізнавання космічних об’єктів на 
висоті до 40 тис. км. Перебуває на дослідно-бойовому 
чергуванні від 18 липня 2002 року. У жовтні 2004-го 
досягнуто домовленості про його передачу в російську 
власність за борг Таджикистану обсягом у $242 млн. 
Територія, на якій розташований вузол, передана Росії 
в оренду на 49 років.

➉

➉

➈➄

Загальна статутна чисельність збройних сил 
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НАСТУПАЛЬНИХ НАПРЯМІВ РФ

+17,1

1115,2

Збройні сили Ядерно-
збройний 
комплекс

Мобілізаційна 
підготовка

Прикладні 
наукові 
дослідження 
в галузі оборони

Мобілізаційна 
підготовка 
економіки

Реалізація 
міжнародних 
угод у галузі 
військово-
технічного 
співробітництва

Участь 
у миротворчій 
діяльності 
та підготовка 
до неї

Інші питання 
зі сфери 
національної 
оборони

191,4 166,6+43,8 +10,1

26,9 6,7+43,8 +44,8

4,9

4,8

    0

0,5  +5,8

+17,8

Обсяг коштів
(млрд руб.)

% до 2010 року

На оборонні потреби України 2010 року виділено тільки 
9 млрд грн (0,8% ВВП), 2011-го – 13,6 млрд грн (близько 
1% прогнозованого ВВП).
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Як пояс Богородиці 
розколов Москву

Автор:  
Катерина 
Барабаш, 

Росія

З
араз скажу страшенне блюзнірство, але Бог, 
сподіваюся, простить мене, бо це лише кон
статація факту втомленим журналістом. Так 
ось, за останні дні я не чула стільки лайки ні 

на адресу федеральної влади, ні на адресу мера Со
бяніна, ні на адресу бездарної збірної з футболу, як 
на адресу пояса Пресвятої Богородиці, виставле
ного в Москві у храмі Христа Спасителя.
У понеділок вранці московські автомобілісти з по
дивом виявили, що місто не їде.  Зовсім. Стоїть. То 
була не пробка – це стався той самий колапс, про 
наближення якого так не любить говорити мос

ковська влада. Ті, кому пощастило і хто опи
нився неподалік від метро, змогли пересісти на 
підземку, решта ж були приречені весь день 
провести в машині.

Мобільний зв’язок напружився від передзвонів: 
люди телефонували на роботу, бо спізнювалися, 
партнерам, до яких не встигали, на вокзали, звідки 
від’їжджали їхні поїзди, знайомим із проханням 
дізнатися, що сталося. А ті залізали в інтернет і до
кладали: у храмі Христа Спасителя виставлений 
пояс Пресвятої Богородиці, центр перекритий. Ді
знавшись, що святиня буде в храмі ще тиждень, 
автомобілісти пускали в хід міцні слівця.
Черга розтягнулася на 8 км. На набережних, уздовж 
яких вишикувалися ланцюжки паломників з усіх 
міст і сіл Росії, обладнали польові кухні, кіоски, ав
тобуси, у які прочани бігають грітися. Ближче до 
ХХС починаються безлади: міліція не в змозі стри
мати натиск людей, які пробули 10–12 годин на мо
розі. Головна принада всього дійства видніється 
біля самого входу до храму, куди збоку під’їжд
жають машини з урядовими 
номерами, випльовуючи із себе 
пузатеньких слуг народу з дру
жинами, коханками, дітьми, 
мамами і домашніми стомато
логами. Під гнівні крики на
товпу, що погрожує розтро
щити огорожу і порвати мен
тів, слуги народу зникають у 
напрямку святині через бічний 
вхід. Сюди ж прибувають батюшки на своїх 
лексусах і так само боязко дрібочуть всередину.
Тим часом провладні газети, ризикуючи луснути 
від гордості за популярність православ’я, рапорту
ють щодня: «На сьогодні до пояса Пресвятої Бого
родиці доторкнулися 100 тис. паломників!!!», при
мушуючи згадати бадьорі звіти радянських років 
про записи на БАМ.
Між тим соціальні мережі та блоги рясніють лай
кою. У перші два дні люди ополчилися проти 
«мракобісів», «божевільних», «нероб». Тобто па
ломників. Тепер куди голосніше чути докори на 

адресу московської влади, яка не попередила, що 
буде колапс, не вибачилася заздалегідь і взагалі, 
як завжди, не в змозі щось грамотно організувати.
Окрім однієї незаперечної справи: коли потрібно, 
вміють так підігріти народ, що потім спробуйте 
охолодити. У Білокам’яній усі сваряться на всіх: 
москвичі – на паломників, паломники – на мо
сквичів.
І тільки єдинороси щасливо потирають лапки – 
нарешті про них забули. Майбутні вибори із зазда
легідь визначеним кінцем відсунулися на другий 
план – ось що означає справжня святиня! Дійсно, 
якось стихли гнівні випади на адресу «партії шах
раїв і злодіїв», до портретів Путіна перестали до
мальовувати маленькі чорні вусики, а автомобі
лісти з ніжністю дивляться на даішників, які іноді 
дозволяють розвертатися через подвійну суцільну. 
Це майже любов.
Розділяй і володарюй – цю політичну тактику в Ро
сії опанували найкраще. Щоправда, до ладу волода
рювати все одно не вміють, але коли розділиш, то 
навіть просто бездарно стояти при владі вже легше. 
У здатності скеровувати невдоволення співгрома
дян у нові русла російській владі ніколи рівних не 
було – згадати хоча б Лютневу революцію. Але ідея 
роздерибанити суспільство за допомогою христи
янської святині – це взагалі свіжак. Принаймні в 
новітній історії. Раніше-то бувало: одне місто свої 
права на мощі Святого Миколая оголосить, а інше з 
боями в нього це право відніме. А в наші дні все 
більше через нафту. Останнім часом то тут, то там у 
країні вирували пристрасті, що доходили до само
суду, коли об’єктом народного цькування ставали 

водії, які збили на смерть лю
дей. Потім взялися за таджи
ків. Трохи раніше перегриз
лися до черепно-мозкових 
травм футбольні фанати. Але 
все вже приїлося і працювало 
слабувато. Пояс Богородиці в 
цьому сенсі виявився сильні
шим. Прости Господи.
Якщо це навіть і домисли, то 

від того не легше. Тоді ситуація свідчить про 
дрімуче незнання людських проблем, потреб і 

підводних каменів. Виснажені пробками, мігран
тами, місцевим хамством, дикими цінами й огид
ним громадським транспортом, мешканці 15-міль
йонної російської столиці самого Христа зустрі
нуть багнетами, якщо він зійде на землю.
Проте важко повірити, що влада та ієрархи РПЦ 
цього не розуміють. Отже, просто необхідні нові 
провокації та провокатори. А якщо треба, хитре ке
рівництво саму Богородицю до цієї справи спробує 
долучити. 

РОсІйсьКА ВЛАДА 
НАМАГАєТьсЯ 
ДОЛУЧиТи ЯК 
ПРОВОКАТОРІВ 

ХРисТиЯНсьКІ сВЯТиНІ
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ВХІД ВІЛЬНИЙ

ЛЬВІВ
8 грудня (четвер) 2011 року
18:00
Книгарня «Є», просп. Свободи, 7 

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

Генеральний інформаційний партнер 

Ален Ґіймоль народився 1965 року в м. Монпельє 
(Франція). Закінчив Сорбонну (магістр істор�) 
та Інститут журналістики в Турі, аспірантуру при 
факультеті сучасної істор� в Інституті політичних 
досліджень у Парижі. Працював кореспондентом 
газет L’Indépendant та Perpignan, журналу 
Inter-Dépendances. У 1994–1996 роках – київський 
кореспондент багатьох французьких ЗМІ (AFP, La 
Tribune, Le Point та ін.), очолює київське бюро аген-
ц� France Press (AFP). Від 1996-го – працює в між-
народному відділі французької газети La Croix, 
спеціалізується на Східній та Центральній Європі 
(Росія, Балкани, Центральна Європа).

Побував на всіх війнах, окрім африканських, 
упродовж останніх 10 років. Брав інтерв’ю у прези-
дентів та відомих політичних діячів багатьох євро-
пейських держав. Ален Ґіймоль є також викладачем 
міжнародних відносин на факультеті журналістики 
CELSA в Парижі. Автор книжок «Практичний довід-
ник з діяльності незалежного журналіста», «Біогра-
фія Бернара Кушнера», «І навіть сніг був помаран-
чевим» (присвячена подіям Помаранчевої рево-
люц�) та «Газпром: нова імперія» (у співавторстві 
з Аллою Лазаревою) – про Газпром, що його Ален 
майже поетично називає «найбільшим діамантом 
у короні російського царя Володимира Путіна».

Французький Інститут в Україні та Книгарня «Є» запрошують на зустріч у межах спільного 
проекту «Європейський досвід: Франція».

Наш гість – АЛЕН ҐІЙМОЛЬ
Журналіст газети La Croix, спеціаліст із питань Центральної Європи та пострадянського простору
Тема зустрічі: «Енергетична політика: чому вона потребує суспільної дискус�?»



ПМР 
в імлі
Самопроголошена  
республіка уже  
вп’яте готується  
до виборів президента.  
Чи є заміна  
Ігореві Смирнову?

Автор: Ігор Кручик, 
Київ – Тирасполь – Бендери

Фото автора
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РІДНЕ СЛОВО. 
Українська – 
одна із трьох 
офіційних мов 
ПМР

І
з боку Кишинева маршрутку 
проводжають поглядом двоє 
поліцейських. Ось і кордон, не 
визнаний світовою диплома

тією, – між Молдовою та само
проголошеною Придністровсь-
кою Молдавською Республікою. 
Шлагбаум, за ним – кілька авто
матників, у лісосмузі – броне
транспортер. На придністров
ському боці жінка-сержант у 
бушлаті й тільняшці пропонує 
вийти з мікроавтобуса всім, у 
кого немає реєстрації ПМР. За 
пасажирами спостерігає підлі
ток в уніформі – кадет із місце
вої школи-інтернату імені Дзер
жинського.

НА БАГНеТАХ МиРОТВОРЦІВ
Проходимо в будку, де сидять 
прикордонні клерки. Відпові
дай: куди їдеш? Яка мета? Чи 
надовго? Чи знаєш про необхід
ність реєстрації? Де мешкати
меш тощо.

За кордоном поруч – око
лиця Бендер, мікрорайон Со
нячний. Знаменита Бендерська 
фортеця, де після Полтави ота
борився гетьман Іван Мазепа зі 
шведським королем Карлом ХII. 
Виходжу на автостанції, напи
тую готель. На набережній Дні
стра їх кілька. «Ністру» зяє пуст
кою. Інша будівля, схожа на са
наторій, стоїть із вибитими шиб
ками, – мабуть, іще від війни 
1992 року.

Готель «Прієтєнія» таки пра
цює, та на вході днювалять два 
солдати в російській уніформі. 
Адміністраторка запевняє, що 
це представники миротворчих 
сил і для гостей закладу додат
кова реєстрація не потрібна – 
навіть в СРСР факт проживання 
в готелі дорівнював тимчасовій 
прописці.

На вулицях Бендер чимало 
людей у військових одностроях, 
як у Севастополі – моряків. На 
стовпах – оголошення з пропо
зицією громадянства Росії та 
України. Одна з найбільших ста
тей доходу ПМР – праця гастар
байтерів, які виїжджають звідси 
з українськими, молдовськими 
або російськими документами 
на заробітки. Але 11 грудня най
вищу цінність матимуть усе ж 
паспорти ПМР: у невизнаній 
республіці – президентські ви
бори. Про це нагадують розкле
єні всюди заклики трьома дер
жавними мовами – українською, 
молдавською і російською.

Біля базару обмінюю україн
ські гроші на придністровські. 
За спиною біля валютного кі
оску – спраглі: «Продайте!» Мі
няйло ховає гривні: «Нема!» 
Нашу валюту у Придністров’ї ці
нують більше, ніж навіть у Біло
русі. Роздивляюся місцеву ва
люту. На 50 руб. – Тарас Шев
ченко. На 25-ти – Бендерська 
фортеця. На ще деяких – генера

лісимус Суворов, якого влада 
ПМР вважає своїм патроном.

Заходжу в фірмовий магазин 
взуттєвої фабрики «Тігіна» 
(Tighina – варіант назви Бендер 
тих часів, коли містом володіла 
Румунія). Шкіряні туфлі й чо
бітки чудові, але дорогі, з іно
земними лейблами. Фабрику 
приватизовано, на ній упрова
джено західні технології. А нові 
власники – росіяни.

Попри комуністичні гасла, 
останні роки у Придністров’ї ак
тивно йде процес роздержав
лення підприємств. Цементний 
комбінат у Рибниці купив ро
сійський холдинг «Металлоин
вест». Росіянам належать вино
робне підприємство, де випуска
ють знамените десертне вино 
«Букет Молдавії», і той-таки 
«Електромаш», де був «черво
ним директором» нинішній 
пре  зидент Ігор Смирнов, і пта
хофабрика у Григоріополі. Дні
стровську ГРЕС прибрала до рук 
російська група «Интер РАО 
ЕЭС». Молдавський металургій
ний завод, що діє в Рибниці (він 
зберіг свій бренд навіть у часи 
відрази до «молдовсь ко-румун-
ського фашизму»), придбали на 
двох олігарх із РФ Алішер Усма
нов і наш Рінат Ахметов.

У сучасному супермаркеті 
«Шериф» – багато продовольчих 
товарів із України. Чимало місце
вих продуктів мають носталь
гійно українські назви, як-от хліб 
«Дарницький». Багатопрофіль
ний концерн «Ше  риф» належить 
синові президента Смирнова 
Олегу й вироб ляє близько 13% 
валового продукту ПМР. Він три
має першість у ритейлі, має ме
режу автозаправок, горілчаний 
завод, телеканал, два хлібокомбі
нати... Олегів рідний брат Воло
димир керує митниками. Неві
стка президента самопроголоше
ної республіки Марина Смир
нова – місцевим «Газпромбан
ком».

Отже, економіку Придні  ст ро  - 
в’я контролюють або росіяни, 
або клан Смирнова. Різниця не 
істотна – діти президента ПМР 
теж мають російські паспорти. 
Втім, Молдова не визнає при-
ватизації в Придністров’ї, тож 
права інвесторів на міжнарод
ному рівні тут не гарантовані.

еНДШПІЛь ПАТРІАРХА
Ігореві Смирнову в школі міста 
Дубоссар діти подарували іграш

Соціально-
економічні 
показники

◀ Територія: 
4 163 км²
◀ Населення: 
518,7 тис. осіб
◀ ВВП на особу, 
номінальний: $1907
◀ Етнічний склад 
населення (2004 рік):
31,9% – молдавани
30,3% – росіяни
28,8% – українці
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кового кролика. Президент наго
роджував учителів і хвалився 
економічним зростанням: воно 
2011 року в ПМР, мовляв, сягнуло 
11% порівняно з попереднім пері
одом. Тепер він часто буває у 
школах та сільських будинках 
культури. 70-річний Смирнов 
вирішив піти на п’яту каденцію 
глави невизнаної держави, якою 
почав керувати від моменту її 
утворення 1990 року – іще до 
розпаду СРСР.

Навпроти палацу очільника 
ПМР у Тирасполі – галерея, де 
експоновано виставку «Прези
дент» фотомайстра Володимира 
Іванова. Образ лідера втілений у 
класичних сервільних тради
ціях. Смирнов із дітьми, робіт
никами в цеху, селянами серед 
соняхів, медиками в лікарні. А 
ще, звісно, з VIP-персонами, теж 
неоднозначними: з очільниками 
Абхазії та Південної Осетії, з ро
сійською княжною Марією.

Ця експозиція бачиться на
ївною ще й з огляду на кампанію 
іншого піару – чорного, який на 
Смирнова вихлюпує Москва. 
Придністровського президента 
«мочконув» одіозний телекілер 
Міхаіл Лєонтьєв: «не может Рос
сия прикрывать своим крылом 
воровской анклав Смирновых». 
Програми з РФ тут дивляться 
без перешкод. Одразу за цим у 
прокремлівських ЗМІ пішла 
злива розслідувань. У Росії по
рушили кримінальну справу 
проти сина президента ПМР 
Олега – за розкрадання гумані
тарної допомоги від Москви (160 
млн руб.) і проти Марини Смир
нової – нібито вона через свій 
банк нецільово прокручувала 
кошти, що мали йти на оплату 
російського газу. За даними 
слідчих РФ, Смирнов-молодший 
має кілька квартир у Білокам’я-
ній та віллу в Підмосков’ї, а його 
дружина – потрійне громадян
ство, зокрема й українське. 

У авторитарного правителя 
самопроголошеної республіки 
нелегка політична осінь. Захи
щаючись, він каже, що Росія хоче 
«злити» Придністров’я Молдові і 
лише він – на перешкоді. Не так 
давно Смирнов спробував роз

ширити через парламент свої і 
без того чималі повноваження. 
Не вдалося. Навпаки, Верховна 
Рада ПМР внесла зміни до кон
ституції, обмеживши президент
ство двома каденціями. Ігор 
Смирнов вважає, що закон не має 
зворотної дії, отже, його минулих 
чотирьох термінів зараховувати 
не слід.

Міністр економіки ПМР 
Олена Черненко оприлюднила 
цифри зовнішнього боргу: він 
сягає $2,3 млрд. Бюджет ПМР 
на наступний рік передбачає 
зростання цін на енергоносії, 
відповідно й збільшення різних 
соціально важливих тарифів на 
14–39%. Із такими прогнозами 
перемагати важко.

Під вибори, щоправда, під
нято пенсії. Мінімальна від 1 ли-
стопада становить 489 придні
стровських рублів (376 грн).  

Ще приблизно $15 доплачувала 
Москва кожному пенсіонерові, 
який має її громадянство, що
кварталу виділяючи придністров -
цям кількасот мільйонів росій
ських рублів. Та нещодавно до
плати припинилися через зви
нувачення на адресу сім’ї Смир
нових.

Охолодження Кремля до 
Ігоря Смирнова та інших «ста
рих» представників влади ПМР 
великою мірою пов’язане з тим, 
що вони надто «вкорінені» у 
своїй республіці, контролюють її 
економіку (зокрема тіньову) – а 
відтак змушують із собою раху
ватися під час здійснення будь-
якої політики Москви у регіоні. 
Такий тягар уже не влаштовує 
Кремля, тож на прикладі Тирас
поля відпрацьовують схеми за
міни традиційних лідерів мос
ковських сателітів на цілком 
контрольованих із Кремля, віді
рваних від місцевих «еліт». Воче
видь, якщо цей експеримент буде 
вдалим, його можуть поширити 
на інших нинішніх (Білорусь) чи 
потенційних (Україна) васалів 
Росії.

сПАДКОєМЦІ-КРеМЛеФІЛи
«За кого ж голосувати? Ну зі 
Смирновим усе зрозуміло – зні
маємо й саджаємо, причому ра
зом із сином», – таке можна по
чути на тролейбусній зупинці. 
Люди у Придністров’ї говорять 

еКОНОМІКУ ПРиДНІ  сТ РО  В’Я 
КОНТРОЛююТь  
АБО РОсІЯНи, 
АБО КЛАН сМиРНОВА

ІЗ ОБІЦЯНОК КАНДиДАТІВ У ПРеЗиДеНТи ПМР
Ігор смирнов:
- проти приєднання до Молдови
- не проти приєднання до України
- дружба з Росією
Анатолій Камінський:
- конституційна реформа
- європейське вирішення молдовсько-придністровського кон-
флікту в межах територіальної цілісності Молдови (єдиний із 
шести кандидатів, який має її громадянство)
- дружба з Росією
євген Шевчук:
- конструктив стосовно Молдови
- «відкладений статус» для ПМР
- не проти об’єднання ПМР з Україною або Росією

ПІД ДАХОМ ПУТІНА.  
Кремль робить ставку  

на партію Анатолія 
Камінського «Обновление»
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про владу вільно. Та й преса, ти
ражі якої мізерні, бо ж відпо-
відають розмірам республіки, 
різко критикує всіх кандидатів. 
Опозиційна до президента ПМР 
газета «Человек и его права» 
продається в будь-якому кіоску. 
Таке вільнодумство годі уявити 
в Білорусі. Придністровське теле   -
бачення, звісно ж, є рупором 
Смирнова, однак його опоненти 
запустили інтернет-теле бачен-
 ня «Днестр-ТВ».

Висунуто вже шістьох пре
тендентів. Секретар ЦВК Марія 
Мельник повідомила, що кож
ному кандидатові у президенти 
на державному телебаченні та 
радіо дадуть безкоштовно 120 хв. 
ефірного часу й дозволять роз
міщувати агітаційні ролики. 

Усі змагаються в риторичній 
любові до Росії. Трапляються 
білборди, на яких Ігор Смирнов 
ручкається з її президентом 
Дмітрієм Мєдвєдєвим. Хоча це, 
можливо, якась давня агітація, 
бо нещодавно глава кремлів
ської адміністрації Сєрґєй На
ришкін «не рекомендував» 
Смир  нову висуватися на новий 
термін.

Помітна в містах символіка 
партії «Согласие», яка підтри
мує лідера більшості у Верховній 
Раді ПМР Анатолія Камінського. 
Кажуть, на нього Росія зробила 
основну ставку: з’їзд «Согласия» 
привітав особисто прем’єр Вла

дімір Путін. Менш помітні такі 
кандидати у президенти, як по
літолог Андрій Сафонов та екс-
спікер Верховної Ради Євген 
Шевчук. Найактивніші – голова 
партії «Прорыв» Дмитро Соїн і 
комуніст Олег Хоржан. Їхні при
бічники роздають листівки й га
зети, агітують за своїх на зупин
ках громадського транспорту, 
здіймають бучу в інтернеті.

Партія «Прорыв» мавпує 
символіку нашої «жовтої» «По-
ри» часів Помаранчевої револю
ції. Із суттєвою відмінністю: у 
«проривівців» на стягах при
сутні той-таки Путін та «Единая 
Россия»… Яка, втім, підтримує і 
Камінського. «Про рыв» висту
пає «за дальнейшее сближение с 
Россией». Соїн – колишній під
полковник придністровської 
служби безпеки, нині директор 
Школи політичного лідерства 
імені Че Ґевари. 

Комуніст Хоржан, звісно, 
апелює до пенсійного електо
рату, але й використовує для агі
тації «український фактор», на 
своїх листівках ручкаючись із 
нашими Петром Симоненком, 
Адамом Мартинюком і Наталею 
Вітренко.

Прибічники Анатолія Камін
ського застерігають, що дикта
тор «може влаштувати справ
жню різанину. І як Каддафі, 
вмерти на своєму посту». Однак  
навряд чи Смирнов має для 
цього підтримку силовиків і на
селення.

УКРАїНсьКий ФАКТОР
Порівняно, скажімо, з Кубан  ню в 
Придністров’ї український еле -
мент виразніший. Тираспольсь-
кий університет має ім’я Тараса 

Шевченка й відділення україн
ської філології. У придністров
ській філії МАУП нашою мо  - 
вою ведуть 60% викладання. Діє 
український ліцей «Джерела». 

Із Тирасполя  транслюють 
українську телепрограму «Про
мінь». Виходять у ПМР україно
мовні радіовипуски, є підручник 
для шкіл «Iсторiя рiдного краю», 
який специфічним чином допо
внює російськомовну «Историю 
России».

У Рибниці виходить україн
ська газета «Гомін» накладом  
2 350 примірників. Вона вміщує 
розлогу статтю за підписом Ігоря 
Смирнова: той вітає із 20-літтям 
Спілку українців При дністров’я. 
І, зокрема, нагадує: «...протягом 
16 років При дніс тров’я було ав
тономією Украї  ни, тому цінності 
та ідеї українців міцно увійшли 
у світогляд придністровців». 
Президент озвучує цифру меш
канців ПМР, які вже здобули 
українське громадянство: 130 
тис., а це десь третина насе
лення самопроголошеної респу
бліки. Смирнов також викорис
товує «український фактор».

РеКеТ «НА КОНЯ»
Над Дністром – осіння імла. З 
туману знову виринає шлаг
баум. Виїхати з міні-держави, 
виявляється, теж клопіт. Офі-
цер-прикордонник ПМР переві
ряє мій паспорт, виводить з авто, 
вичитує: «Вам треба було зареє
струватися». Показую квитан
цію з готелю, контрольованого 
миротворцями, – цього, на дум-
 ку мого співрозмовника, замало. 
«Платіть штраф». Рублів-«суво-
риків» у мене не лишилося. 
Прикордонник погоджується 
узя  ти «ворожими» леями. Кви
танції, звісно ж, не дає, наочно 
демонструючи «рекет у законі», 
яким більш ніж 20 років сла
виться Придністров’я.

Чи зміниться щось після 11 
грудня? Нібито є інтрига на
вколо прізвища майбутнього 
президента. Від усіх політиків – 
і провладних, і опозиційних – 
лунають ритуальні гасла про 
«боротьбу з корупцією» та «ре
форми». Однак очевидно: тут 
править бал Росія, і перегони 
нагадують турнір нанайських 
хлопчиків, ляльковод яких – у 
Москві. За тиждень перед вибо
рами президента ПМР насе
лення самопроголошеної респу
бліки, яке має паспорти РФ, ві
зьме участь також у російських 
парламентських виборах. Це 
137 тис. бюлетенів – додатковий 
ресурс для Путіна. Ось тоді, ма
буть, модус тутешніх політич
них перегонів сягне піку. Та все 
ж до Росії звідси їхати цілу добу, 
до Європи – три години, а Укра
їна – зовсім поруч. Однак Київ, 
уже за традицією, не намага
ється впливати на територію, де 
мешкає щонайменше 160 тис. 
українців.  

ЗА 20 РОКІВ ІсНУВАННЯ 
КВАЗІРесПУБЛІКи 
ПРеЗиДеНТсьКА БОРОТьБА 
ТУТ РеАЛьНО Не ВеЛАсЯ

Про потенційні 
інтереси нашої 

держави у 
Придністров’ї,  

а також про 
дискримінацію та 

асиміляцію 
місцевих українців 

читайте на сайті 
http://tyzhden.ua/

world/34859
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«Ч
ерез п’ять років 
Великої Британії 
більше не буде!» – 
проголосив на

прикінці жовтня лондонський 
тижневик Observer. Автор заго
ловка шотландець Кевін Мак
Кена називає себе юніоністом, 
тобто прихильником союзу з 
Англією, але стверджує, що 
підстави для його радикаль
ного висновку серйозні, й на
віть зауважує, що «інші сто
рони союзу» наразі не можуть 
зробити нічого, щоб стримати 
просування Единбурга до са
мостійності.

«Коли я виростав у 1970-х у 
маленькому містечку неподалік 
Оксфорда, – розповідає лондо
нець Стів Малл, – то для мене 
все було Англією. Шотландія, 
Уельс тощо – це все сприйма
лося просто як її частини».

На запитання, чи шкодував 
би він, якби Шотландія від-
окремилася від Англії, Стів сте
нає плечима й без запалу каже: 
«Мабуть, так». Чи вважає він, 
що його однодумці можуть про

вадити якусь кампанію відго
ворювання шотландців від са
мостійності? На це запитання 
Стів має однозначну відповідь: 
«Ні. Бо це мало б протилежні 
наслідки. Лише побільшало б 
тих шотландців, які хочуть від
межуватися від повчань ан
глійців».

Тих, хто пам’ятає початок 
1990-х і обставини розвалу Ра
дянського Союзу, можливо, зди  -
вувало б, як мало емоцій на
справді викликала в Лондоні 
жовтнева заява лідера Шотланд
ської національної партії (ШНП) 
Алекса Салмонда (на фото) про  
початок підготовки до рефе
рендуму в Шотландії, на якому 
буде поставлено питання про 
незалежність.

Ні прем’єр-міністр Девід Ке
мерон, ні нижчі за рангом лон
донські політики не кинулися 
до Единбурга й не починали, 
принаймні досі, зводити очі до 
неба та залякувати шотландців 
«жахливими» наслідками «се
паратизму» й «руйнівного на-
ціо  налізму». Схоже на те, що 

Шотландії може бути справді 
надана можливість відносно 
спокійно й без зовнішнього 
тиску визначитися щодо свого 
майбутнього, і цей чинник стане 
визначальним для настроїв 
учасників майбутнього рефе
рендуму.

ВІДПОВІДІ 
ЗАЛеЖАТиМУТь  
ВІД ЗАПиТАНь
Алекс Салмонд оголосив, що ре
ферендум відбудеться до кінця 
теперішньої каденції шотланд
ського парламенту, в якому за
раз більшість становлять депу
тати його партії. На виборах у 
травні ШНП вщент розгромила 
своїх головних суперників лей
бористів, які забезпечують най
міцніший політичний зв’язок із 
Лондоном. Майже незначущою 
політичною силою в Шотландії 
залишаються британські кон
серватори – традиційно запеклі 
«юніоністи».

Але самостійники змушені 
бути обережними у своїх планах, 
бо, згідно з опитуваннями, нині 
лише близько 30% шотландців 
висловлюються за пов  ну неза
лежність. Приблизною датою ре
ферендуму називають далекий 
2015 рік. Алекс Салмонд та його 
соратники хочуть мати більше 
часу на агітаційну кампанію.

Понад те, ШНП усвідомлює: 
якщо більшість проголосує на 
такому референдумі «проти», 
питання незалежності Шотлан
дії зникне з політичного порядку 
денного ще на багато років, а то й 
назавжди. Тому партія обмірко
вує імовірне включення до бюле
тенів іще одного пункту – про 
розширення пов новажень ни
нішнього шотландського парла
менту без політичного відокрем
лення від Великої Британії.

ШНП стверджує, що агітува
тиме виборців за підтримку пов -
ної незалежності, але може ви
никнути політично-юридична 
проблема в разі, якщо більш 
ніж половина громадян відпо
вість «так» на обидві пропозиції 

Розлучене Королівство?
Це вже не фантастика. Референдум із питанням про незалежність 
Шотландії може відбутися 2015 року

Автор: 
Богдан 
Цюпин,
Велика 

Британія

Фото: 
саймон 
Кіндлен
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референдуму. Яка тоді матиме 
пріоритет? «Саме незалежність, – 
каже пан Салмонд, – навіть 
якщо за неї буде віддано менше 
голосів, ніж за розширене само
врядування».

Можливо, менше пробле
мою, а більше політичною за
чіпкою є запитання стосовно 
того, чи матиме рішення самої 
тільки Шотландії юридичну пе
ревагу над ухвалою про монар
хічний союз і союз парламентів, 
за яку 1707 року парламентарії 
голосували і в Единбурзі, і в 
Лондоні окремо.

ЩО ДІЛиТи?
Шотландія – невелика країна, 
а тому з цих, а також історич
них і практичних міркувань 
тамтешні самостійники зму
шені зараз казати, що навіть  
у разі здобуття незалежності 
їхня держава визнаватиме сво-
 єю гла  вою британську коро
леву (чи, можливо, у майбут
ньому – короля).

Раніше як реальну можли
вість розглядали запрова
дження в незалежній Шотландії 
у грошовий обіг євро, але в умо
вах теперішньої кризи єдиної ва
люти про таке говорити ніхто 
вже не наважується. Отже, най
певнішою перспективою мо же 
стати збереження британського 
фунта навіть у незалежній Шот
ландії. Багато шотландських ді
ячів також висловлюються за 
збереження цілісної Британської 
телерадіомовної корпорації BBC 
та, ймовірно, Національної сис
теми охорони здоров’я Сполуче
ного Королівства.

Шотландія ще від часів своєї 
середньовічної державності збе
регла власну модель судочин
ства й має відмінну від Англії та 
Уельсу систему освіти. Це без 
проблем уписується в тепе
рішнє функціонування Великої 
Британії і може бути аргумен
том противників відокремлен-
 ня, які висловлюються за вдо
сконалення шотландського са
моврядування.

Але ще є питання нафтога
зових родовищ на шотланд
ському шельфі у Північному 
морі, про контроль над якими 
між Единбургом та Лондоном 
суперечки точаться й нині. У 
1980-х та 1990-х роках бла
китне паливо тамтешнього по
ходження робило Велику Бри
танію майже повністю самоза

безпеченою. Щодо дальшої долі 
цих запасів найбільші питання 
стосуються того, скільки зали
шається ще невидобутого газу – 
половина чи менше? – і чи мо
гла б Шотландія в разі незалеж
ності сподіватися на якісь ва
гомі ресурси?

КІЛТ, ВОЛиНКА І... 
РАКеТи TridEnT
Аргументи Алекса Салмонда на 
користь незалежності лунають 
драматично. У програмному ви
ступі в жовтні він заявив, що 
додаткових самоврядних по
вноважень Шотландії не досить: 
«...навіть наділені економічною 
самостійністю, ми матимемо 
атомні ракети Trident на річці 
Клайд, нас і далі зможуть при
мушувати проливати кров у не
законних війнах, таких як в 
Іраку, й Шотландія залишати
меться поза міжнародними та 
європейськими організаціями. 
Це може дати лише незалежні-
сть... Будуймо національну дер  -

жаву, яка відображає цінності 
нашого народу!»

Чи запалять гасла Шотланд
ської національної партії біль
шість виборців, залишається 
відкритим питанням. Один із 
лондонських консерваторів 
днями щиро переймався тим, як 
багато його колег-по літиків від
верто кажуть, що, може, й добре 
було б, якби Шотландія відокре
милася. Мовляв, центру треба 
було б менше виділяти субсидій 
на північні регіони, а крім того, 
без підтримки шотландських 
виборців лейбористи надовго 
втратили б шанс на серйозну 
кількість місць у британському 
парламенті.

Хоч як це дивно, але саме така 
спокійна реакція Лондона разом 
із прагматичними міркуваннями 
шотландців, а не гучні гасла про 
братерство, можуть бути голо
вними причинами збереження 
цілісності Великої Британії, хоча, 
не виключено, у трохи іншому ви
гляді. 

лише близько 

30% 
шотландців 

висловлюються за 
пов  ну незалежність
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З
араз ми є свідками нового 
імпульсу до змін у свідо
мості людей. Такі органі
зації, як ООН, OEСР та 

Світовий банк, приділяють жін
кам дедалі більше уваги. У дея
ких європейських державах уже 
запроваджено квоти на вклю
чення їх до складу рад директо
рів компаній. Інші країни теж 
можуть наслідувати цей при
клад. Кожна поважна фірма, 
банк, консалтингова чи рекру
тингова компанія започаткову
ють ініціативи, проводять до
слідження й організовують 
конференції з приводу того, як 
максимально розкрити потен
ціал жінок. Але питання в тому, 
наскільки потрібні всі ці дії 
нині?

У багатьох країнах, що роз
виваються, жінки залишаються 
людьми другого сорту. Часто-
густо їм відмовлено в основних 
правах, вони потерпають від на
силля та різного роду дискримі
нації. В заможному світі біль
шість битв щодо юридичних чи 
політичних прав жінок уже ви
грано, в економічній сфері 
життя вони теж просунулись 
уперед. Тож легко забути, що 
навіть у розвинених країнах 
жінки посіли своє гідне місце 
серед тих, хто працює, лише 
кількадесят років тому. Від 
1970-го частка жінок праце-
здатного віку, які мали оплачу
вану роботу в розвинених краї
нах, зросла від 48 до 64%. Хоча 
ці дані між державами дуже 
різняться: у Південній та Схід
ній Європі тільки половина жі
ноцтва трудиться, тоді як у 
скандинавських країнах праце-
влаштовано понад 70% (прак
тично це рівень зайнятості чо
ловіків). В Америці на початку 
минулого року був навіть пе
ріод, коли жінок серед працев
лаштованих було більше, ніж 
чоловіків, щоправ  да, доки не 
вибухнула криза. Але в біль
шості країн усе ж таки можна 
спостерігати позитивну тенден
цію.

Клаудія Ґолдін, професор 
економіки в Гарварді, вивчала 
питання залучення жінок до 
лав робочої сили в минулому 
столітті. Їхній масовий прихід 
на ринок праці в 1970-х вона 
називає «тихою революцією». 
Звичайно, завжди були жінки, 
які трудилися поза домом, але 
доти їх налічувалося значно 
менше. До 1920-х такими вияв
лялися здебільшого молоді не
заміжні особи, які працювали 
на заводі чи хатніми робітни
цями, що фактично не вима
гало високого рівня освіти. Від 
1930-х багато дівчат почали 
вступати до університетів та ко
леджів. Це дало їм змогу отри
мати офісну роботу, умови якої 
були помітно прийнятніші. В 
1950-ті багато заміжніх жінок 
дістали роботу секретарок, учи
телів, гувернанток, соціальних 
працівників тощо, часто працю
ючи неповний день. А вже у 
1970-х їхні доньки, котрі бачили 
приклад працюючих матерів, 
сприймали як належне те, що й 
вони мають трудитися.

Багато з них пережили та
кож розлучення своїх батьків, і 
це наштовхнуло їх на думку, що 
власний дохід є мудрим пере
страхуванням. А поява протиза
плідних пігулок уперше в історії 
зробила для них реальністю 
планування родини. Це, своєю 
чергою, дало змогу поставити 
на перше місце роботу й від
класти створення сім’ї та наро
дження дітей. А значить, з’я ви-
лося більше мотивації інвесту
вати у свою освіту. У 1980-х в 
американських коледжах ви-
пуск   ниць-жінок стало стільки 
само, як і випускників-чоловіків. 
А згодом жіноцтво вийшло впе
ред із великим відривом. Зміни 
Америки перейняли й інші інду
стріальні країни. Так виникло 
подруж  жя, де заробляють двоє.

Від цього виграли всі. Наці
ональні економіки зростали за
вдяки додатковій робочій силі, 
що за короткий проміжок часу 
вийшла на ринок. І це не вима

гало від держави ані зусиль, ані 
перепідготовки кадрів, цієї ро
бочої сили не імпортували. Ро
ботодавці були задоволені біль
шим вибором працівників, які, 
незважаючи на законодавство 
про рівну оплату праці, були ло
яльніші й готові трудитися за 
менші гроші. А самі жінки діс
тали свободу в побудові кар’єри, 
фінансову незалежність і знач-
 но більший контроль над своїм 
життям.

Ці додаткові працівники 
споживають, платять податки й 
рухають економіку вперед. Не 
дивно, що політики всього світу 
намагаються заохотити ще 
більше жінок улаштовуватись 
на оплачувану роботу й стиму
лювати таким чином еконо
мічне зростання. Іще один мо
тив вітати залучення їх до ро
боти: зниження народжува
ності призвело до зменшення 
кількості осіб працездатного 
віку й стрімкого поповнення 
лав пенсіонерів. Ця тенденція 
характерна для багатьох розви
нених країн, а також для Ки
таю. Така перспектива є загроз
ливою і для економік, і для їх 
пенсійних систем. А збільшення 
кількості жінок-працівниць мо-
же допомогти компенсувати 
втрату робочої сили.

Це, не виключено, здасться 
дивним, але було проведено 
мало досліджень макроеконо
мічного ефекту, що його спра
вив вихід на ринок робочої сили 
великої кількості жінок за 
останні 40 років. У компанії 
McKinsey вважають: ВВП США 
зараз на 25% більший порів
няно з тим, що був би без них. 
Кевін Далі з інвестиційного 
банку Goldman Sachs підраху
вав, що подолання розриву між 
рівнем зайнятості чоловіків та 
жінок може стимулювати зрос
тання ВВП Сполучених Штатів 
на 9%, єврозони – на 13%, а Япо
нії – на 16%. Наразі навіть сві
домі в питаннях рівності прав 
скандинавські країни все ще не 
спромоглись повністю подолати 

Подолання розриву
Жінки досягли помітних успіхів, але все-таки отримують нижчу 
зарплату й обіймають значно менше керівних посад, ніж чоловіки
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цього розриву в рівнях зайня
тості. Тож сумнівно, що такого 
значного результату може бути 
досягнуто в найближчому май
бутньому, якщо він узагалі ре
альний. Але певний прогрес 
спостерігається в деяких розви
нених державах. Понад те, дані 
тенденції властиві й країнам, 
що розвиваються. Так, у країнах 
БРІК та інших, що демонстру
ють швидке зростання, розрив 
уже скорочується.

Працедавці теж задоволені 
поповненням лав робочої сили 
більшою кількістю жінок – не в 
останню чергу тому, що здібних і 
талановитих людей не вистачає 
на ринку праці в усьому світі. 
Важливо, що жінки становлять 
половину цих талановитих і 
здіб них особистостей (хоча їхні 
інтереси й уподобання часто-
густо різняться від чоловічих. 
Тож залучення їх до роботи має 
допомогти у зменшенні цього 
дефіциту талантів. До того ж у 
більшості розвинених держав 
зараз більше жінок, ніж чолові
ків, із вищою освітою (така сама 
ситуація помітна і в деяких краї
нах, що розвиваються).

Ціла низка досліджень 
свід  чить, що наявність кри
тичної маси жінок на керівних 
посадах позитивно впливає на 
показники роботи компанії, а 
також на рівень прибутку. 
Ми не знайдемо очевидних 
причинно-наслідкових зв’язків 
у цих розвідках, але не буде пе
ребільшенням сказати, що 
компанії виграють, коли мати
муть дуже різних співробітни
ків, а відповідно й із відмін
ними ідеями та підходами в 
роботі. Багато їхніх спожива
чів – це жінки. В Європі й Аме
риці вони приймають рішення 
щодо 70–80% поточних витрат 
на ведення господарства. А 
крім того, сильно впливають 
на рішення про купівлю таких 
речей, як машина чи комп’ю-
тер, що традиційно вважали 
прерогативою чоловіків.

Для жінок можливість оби
рати будь-яку кар’єру стала ве
ликою свободою. За бажання 
(маючи чоловіка, який підтри
має їх) вони можуть і далі при
свячувати себе вихованню дітей 
та хатнім обов’язкам, на відміну 
від протилежної статі, в котрої 

рідко трапляється такий вибір. 
Але в наш час більшість жінок 
із різних причин (від фінансо
вих мотивів до бажання саморе
алізації) обирають працювати 
поза домом.

Вони багато досягли в різ
них сферах роботи, та все ж 
таки їм і досі значно важче, ніж 
чоловікам, обіймати найвищі 
керівні посади. Картина одна
кова всюди: жінок та чоловіків, 
яких випустили університети й 
коледжі, приймають на роботу, 
але на середині шляху багато 
жінок сходять із дистанції, а до 
найвищих посад доходять оди
ниці. Ситуація дещо вирівня
лась останніми роками, якщо 
говорити про середню ланку 
працівників, але більшість ке
рівних посад залишаються 
тільки для чоловіків. Жінки 
становлять лише 3% зі щоріч
ного рейтингу журналу Fortune 
500 найкращих гендиректорів.

Незважаючи на декларо
вану законодавством рівність в 
оплаті праці, жінки отримують 
менше, ніж чоловіки, за вико
нання схожої роботи. Це ста
ється, зокрема, тому, що вони 
працюють у різних сферах і 
часто неповний день, із меншою 
погодинною оплатою. Але на
віть у ситуації виконання іден
тичної роботи жінки отриму
ють дещо менше, ніж чоловіки. 
Серед країн ОЕСР цей розрив 
становить у середньому 18%, що 
менше, ніж 40 років тому. Про
блема в тім, що останнім часом 
ця дистанція перестала змен
шуватись.

У 1990-х здавалося, що для 
жінок у розвинутих країнах 
настає золота ера. Дедалі 
більше їх опинялося в лавах 
працюючих, перед ними від
кривався ширший спектр 
можливостей, розрив у оплаті 
праці зменшувався. А нині 
відчутні певне розчарування й 
розгубленість. На те, щоб на
здогнати чоловіків, особливо 
коли йдеться про найвищі ке
рівні посади, здається, піде 
значно більше часу, ніж очіку
вали. Водночас у деяких 
успішних країнах, що розвива
ються, жінки не здають своїх 
позицій. У Китаї, наприклад, 
зростає їхня кількість у керів
ному складі компаній, а в Індії 
жіноцтво дедалі частіше обі
ймає ключові посади в IT-
компаніях. 

Частка працюючих (2010, %) У середньому в ОЕСР, %

Розрив у доходах
Різниця між середнім заробітком 
чоловіків та жінок, які працюють 
повний робочий день, % заробітку 
чоловіків
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спілкувалася  
Жанна Безп’ятчук

В 
історії України є покоління 
шістдесятників. У Фінлян
дії теж існує така генера
ція. Це люди, що прийшли 

в наш час із 1960-х, із їхнім за
гальноєвропейським духом сво
боди, соціального й культурного 
протесту. Різниця між двома 
країнами тільки в тому, що дехто 
з українських шістдесятників за
гинув у концтаборах, дехто їх 
пройшов і вижив, дехто мучився 
впродовж десятиліть заборон, а 
сьогодні залишається непочу
тим, а от у Фінляндії ці люди 
прийшли в політику. Нинішній 
президент країни Тар’я Галонен 
належить до цього покоління.

Тиждень зустрівся з двома 
іншими представниками фін
ських шістдесятників – Ілккою 
та Ваппу Тайпале. Ілкка Тай
пале, доктор медицини, соціал-
демократ, депутат парламенту в 
1971–1975-му та 2000–2007 ро
ках, є автором проекту «100 со
ціальних інновацій Фінляндії». 
Це видання, що лаконічно й до
ступно розповідає про соціальну 
політику та загальні засади 
життя країни. Подружжя Тай
пале сьогодні презентує його по 
всьому світу. Днями на запро
шення Посольства Фінляндії та 
Книгарні «Є» Ілкка й Ваппу 
Тайпале відвідали Україну.

У. Т.: Проект «100 соціальних ін-
новацій Фінляндії» – це спроба 
віднайти власний іміджевий 
бренд для просування за кордо-
ном? Чи ви просто хотіли поді-
литися досвідом?

І. Т.: Більшість громадян Фін
ляндії були переконані, що саме 
Nokia є головним символом кра
їни і саме наші технічні інновації 
скеровували її розвиток. Ми по
встали проти такого іміджу. Моя 
дружина очолювала Національ
ний дослідний центр соціаль
ного захисту та здоров’я. І ми по
чали говорити, що насправді 

Країна інноваторів
Ілкка й Ваппу Тайпале про соціальний капітал, консенсус та 
інновації у Фінляндії

ДОСВІД ОДНОГО ПОКОЛІННЯ. 
Ілкка Тайпале та його дружина 

Ваппу все життя присвятили 
вирішенню соціальних  

проблем своєї країни
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У ФІНсьКОМУ сОЦІУМІ 
НеМАє ОБРАЗУ 
ВНУТРІШНьОГО ВОРОГА.  
є ОПОНеНТи, А ВОРОГІВ НеМАє

Фінляндія спирається насампе
ред на соціальні інновації, тобто 
що жодних технічних досягнень 
ми не мали б, якби не було для 
цього певного соціального під
ґрунтя. Що мається на увазі? Це 
безкоштовна шкільна й універ
ситетська освіта, це рівність між 
чоловіками та жінками, це демо
кратія, це розвій громадських ор
ганізацій, яких сьогодні налічу
ється 70 тис., це ефективна по
даткова система (приміром, у 
Гельсінкі мешканці сплачують 
8,5% свого прибутку в міський 
бюджет). От усе це й уможливило 
технічний прогрес.

У. Т.: Але погоджуєтеся, що та-
ким чином постав «бренд» со-
ціальної інновативності країни, 
і з ним легко й перспективно ви-
ходити назовні?

І. Т.: Ми цього не усвідомлю
вали. Коли були опубліковані 
лише фінсько- та англомовна ре
дакції «100 соціальних іннова
цій Фінляндії», ми не мали даль
ших планів. Але тут мені зателе
фонував посол Південної Кореї і 
сказав, що він та його дружина 
перекладуть книжку корейсь-
кою. У підсумку вони пере
клали, видали й розповсюдили 
700 безкоштовних примірників 
поміж своїх можновладців. Їх 
зацікавив конкретно наш досвід 
у розбудові дитячих садочків, 
соціальній та освітній політиці. 
А для нас це було повсякденне 
життя. Всі сприймали як даність 
безплатне навчання в універси
тетах, чисту питну воду, що ли
лася з кранів. Одного разу в місті 
Нокіа виникли проблеми з по
стачанням питної води, люди 
отруїлися. Після того всі раптом 
усвідомили, що це не даність, що 
це результат певної налагодже
ної системи, і його можна втра
тити. Коли почалася глобальна 
криза, в нашій країні точилися 
розмови, чи не запровадити 
плату за вищу освіту. Тоді фін
ляндці стали по-справжньому 
цінувати свою нордичну соці
альну систему, вхопилися за неї. 
Інші країни допомогли нам оці
нити належно наші власні здо
бутки через порівняння. Росіяни 
жартують, що вони побудували 
в СРСР такий самий соціалізм, 
але зруйнували його.

У. Т.: Завдяки чому Фінляндія 
побудувала й уберегла від руй-
нації свій соціалізм?

І. Т.: Ми пережили грома
дянську війну в 1918-му. Її можна 
порівняти за кривавістю з тими, 
що точилися в колишній Югос
лавії. Потім під час Зимової ві
йни 1939–1940 років наше сус
пільство об’єдналось.

В. Т.: І ми знаємо, що таке 
бідність. Моє покоління пізнало 
це в підліткові й молоді роки. 
Фінляндія та Югославія пер
шими у світі отримали допомогу 
від ЮНІСЕФ після Другої світо
вої. Тоді ми навіть не мали чобіт 

ходити до школи. І з цього дна 
ми виборсувалися поступово, 
крок за кроком. Почали випла
чувати маленьку допомогу на ді
тей, невеличкі пенсії. Але голо
вне було те, що до всіх ставились 
однаково, тобто рівність людей 

була визначальним принципом 
у побудові нордичної системи.

І. Т.: Так, усе, що робилося, 
було універсальним. Приміром, 
вища освіта стала безкоштовною 
однаково і для багатих, і для бід
них. Ми маємо чотирьох дітей, 
троє з них закінчили універси
тети. Все це безплатно. Або ві
зьмімо приклад грального біз
несу. Доходи казино йдуть у спе
ціальний фонд, і їх використову
ють для фінансування громад
ських організацій. Такі заклади 
в нашій країні не в руках мафії, а 
в руках цих організацій.

У. Т.: Нинішній уряд України й 
президент кажуть: вкладайте в 
нашу країну гроші, приймайте 
нас до єс, бо ми так хочемо. Це 
є «просування країни» за кор-
доном. З яких внутрішніх пере-
творень починала Фінляндія, 
щоб їй повірили й довіряли на 
міжнародній арені?

І. Т.: Ви маєте починати з до
сягнення консенсусу в своєму 
суспільстві. Під час громадян
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ської війни 1918 року наша кра
їна була розділена на білих і чер
воних, але вже під час Зимової – 
нація об’єдналася. Тоді ж компа
нії, наймані працівники та уряд 
домовилися, що всі рішення, які 
стосуватимуться ринку праці, 
буде приймано за участю всіх 
трьох сторін. Важливо також, 
що в нас сформувалася трипар
тійна система: дві партії в уряді 
– одна в опозиції, і так по колу. У 
Фінляндії держава офіційно 
субсидіює опозицію, підтримує 
навіть антимілітаристські орга
нізації, що вимагають розпус
тити армію. Навіщо все це ро
биться? Щоб ніхто не випадав із 
суспільства, не був соцільно від
чуженим. Розумієте, в нашому 
соціумі немає образу внутріш
нього ворога. Є опоненти, а во
рогів немає.

У. Т.: А як нордична соціальна 
модель діє в умовах глобальної 
рецесії? Побутує думка, що 
вона пройшла це випробування 
«на відмінно». Чи справді так?

В. Т.: Так. Ми пережили 
тяжку економічну кризу в 1990-х 
роках. А от глобальна криза 
останніх років на нас аж так 
сильно не вплинула. Система со
ціального захисту встояла. Ми 
впоралися з кризою саме за
вдяки нашому соціальному ка
піталу. Фінляндці довіряють 
уряду, державним установам. Це 
дуже важливо.

І. Т.: Зрозуміло, що Фін
ляндія теж має зменшувати ви
трати, але ми це робимо на ко
ристь бідніших. Що це зна
чить? Свого часу я очолював 
найбільшу в нашій країні пси
хіатричну клініку. Мені треба 
було урізати її річний бюджет 
на мільйон. Я вирішив, що ско
рочу його на 1,2 млн. Доплюсо
вані 200 тис. перерозподілю на 
користь незаможних, змен
шивши дохід лікарів, медсес
тер, тобто людей більш соці
ально захищених і забезпече
них. Узагалі ж треба врахову
вати, що й в умовах криз соці
альні інновації розвивати
муться, бо потреба в них вини
кає з різних причин.

У. Т.: Яка роль соціальної полі-
тики, на вашу думку, в об’єд-
нанні країни, де проживають 
різні за походженням етнічні, 
мовні групи? соціальні інновації 
можуть стати визначальним 

чинником солідарності? Відбу-
лося щось таке зі шведськомов-
ним населенням та етнічними 
фінами?

В. Т.: Ми звикли думати, що 
шведська частина нашого сус
пільства – це вищий клас, еліта. 
Але є і незаможне шведське на
селення в рибальських селищах. 
Воно ліберальніше. Починаючи 
від 1930-х, фінські шведи мали 
змогу розбудовувати власні теа
три, фундації, університети. Їхні 
культурні права були забезпе
чені.

І. Т.: Приміром, на медич
них факультетах університетів є 
професори, що викладають 
лише шведською. У 1960-х саме 
фінські шведи заразили нас лі
бералізмом. За часів СРСР саме 
через них ми підтримували кон
такти з нордичними країнами. У 
школі ми всі вивчали шведську 
мову, що допомагало нам долу
чатися знову ж таки до захід
ного світу. Але я не можу ска
зати, що саме соціальні іннова
ції об’єднали країну. Певні раці
ональні засади співіснування 
були закладені ще в першій по
ловині минулого століття.

У. Т.: У вашій книжці є стаття про 
«теорію трьох відсотків». Як я 
розумію, ідея в тому, що боро-
тися зі злочинністю безглуздо, 
не допомігши соціальним вер-
ствам, вихідці з яких, власне, 

злочини скоюють. І от ви визна-
чили 3% населення, схильні до 
тяжких правопорушень. І що 
далі?

І. Т.: За стандартами ЄС рі
вень бідності у Фінляндії зараз 
становить 12%. Якщо ваш за
гальний дохід дорівнює 60% чи 
менше від середнього, ви вва
жаєтеся бідними. 10% насе
лення у Фінляндії має дохід на 
рівні 40%, а то й менше. Крім 
того, понад 10% нашої молоді не 
мають роботи й ніде не вчаться. 
Але згадані 3% – це ті, чиє ста
новище ще гірше. Це переважно 
неодружені чи розлучені бідні 
чоловіки, частина з яких без
хатченки. У Фінляндії реалізо
вують потужну соціальну полі
тику підтримки сім’ї, зокрема 
соціальне житло може отри
мати лише родина. Тому само
тні безробітні чоловіки з різ
ними залежностями й опиня
ються на вулиці. І сьогодні ми 
говоримо, що допомігши цим 
3% людей, давши їм житло, 
можна буде знизити рівень зло
чинності. Саме вони здебіль
шого й коять тяжкі злочини. 
Наші політики звикли гово
рити про соціальний захист жі
нок, дітей, пенсіонерів, а про 
цих громадян забувають.

У. Т.: Нинішній президент Фін-
ляндії Тар’я Галонен написала 
передмову до «100 соціаль-
них інновацій». Це спроба до-
дати авторитету й статусу про-
ектові?

І. Т.: Ні! Ми просто всі друзі, 
належимо до покоління 1960-х. 
Коли Тар’ю Галонен обрали пре
зидентом у 2000-му, то її місце в 
парламенті перейшло до мене. 
Фінляндія – мала країна, у нас 
усі всіх знають.

В. Т.: Тар’я написала це пе
реднє слово радше просто як по
літик. Вона опікувалася розви
тком громадських організацій, і 
коли її другий президентський 
термін закінчиться – повер
неться в цю сферу.

І. Т.: До речі, коли вона зма
галася за посаду президента, то 
її опоненти казали, мовляв, по
дивіться, вона ж незаміжня, має 
дитину, народжену не в шлюбі, є 
членом профспілки, не нале
жить до церкви, обстоює паци
фістські погляди. Як можна об
рати такого президента? Але 
громадяни Фінляндії проголо
сували саме за неї.  

сОЦІАЛьНІ 
ІННОВАЦІї 
ФІНЛЯНДІї 
(вибране):
Квартири з 

обслуговуванням

Відпустка для 
батька з догляду  

за дитиною

Безкоштовні 
шкільні обіди

Соціальне 
кредитування 

малозабезпечених 
сімей

Фонд Y, що надає 
житло 

безхатченкам

Фонд охорони 
здоров’я студентів

Борошно із 
соснової кори

Фінська сауна

Фінське танго

НІ ПРО КОГО 
НЕ ЗАБУТИ. 
Консенсус, 
відмова від 
пошуку ворогів 
і рівність 
усіх – секрет 
соціального 
успіху від 
Ілкки Тайпале  
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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 

2–9 грудня
чекаємо Вас на таких заходах 
у Книгарнях «Є»   

◆ У Києві (вул. Лисенка, 3):
6 грудня, 18:00 — презентація трилог� Володимира 
Дмитренка «Октавіан Август. Народження Римської імпер�», 
«Імператори Тіберій, Калігула, Клавдій. Римська імперія 
після Октавіана Августа», «Імператор Нерон. У вирі інтриг» 
7 грудня, 18:00 – проект «Європейський досвід: Франція». 
Наш гість – Ален Ґіймоль. Тема зустрічі: «Енергетична 
політика: чому вона потребує суспільної дискус�?»
8 грудня, 18:00 – «Український консервативний проект: 
Вільгельм Габсбург». Презентація книжки Ю. Терещенка 
і Т. Осташко «Український патріот із династ� Габсбургів»
9 грудня, 18:30 – презентація українського перекладу 
книжки Джошуа Слокама «Навколосвітня подорож 
вітрильником наодинці».

◆ У Харкові (вул. Сумська, 3):
3 грудня, 18:00 – перегляд кінострічок «Поза зоною 
досяжності» режисера Якуба Стожека (Польща, 2010) 
та «У разі розгерметизац�» режисерки Сари Мун Хау 
(Бельгія, 2009) у рамках VIII Міжнародного мандрівного 
фестивалю документального кіно про права людини 
Docudays UA.
6 грудня, 18:30 – дискусія на тему: «Харківський 
літературний музей: історія і сучасність». Спеціальна гостя – 
Ольга Черемська.
7 грудня, 18:00 – презентація книжки «Історія Візант�. Вступ 
до візантиністики». Презентують Андрій Домановський, 
Сергій Сорочан.

◆ В Івано-Франківську 
(вул. Незалежності, 31):
2 грудня, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки Олега 
Покальчука «Тремтячі еліти».
4 грудня, 16:00, 4-й поверх – засідання Тоталітарного 
філософського клубу на тему «Орнаментація як дискурс 
дописемних культур».
5 грудня, 18:00, 3-й поверх – акція «Живий буккросинг»
6 грудня, 16:30, 4-й поверх – засідання FRI-D-Club на тему 
«The development of ecological and environmental clubs. 
Let’s do it Ukraine!»
7 грудня, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки Максима 
Кідрука «Любов і піраньї».
8 грудня, 18:00, 4-й поверх – проект «Міст між століттями» 
від літоб’єднання «Планета наступного слова».

◆ У Львові (просп. Свободи, 7):
2 грудня, 18:00 – у межах проекту «Country Day»: День 
Великої Британ� (спільно з міжнародною організацією 
AISEC).
4 грудня, 19:00 – розмова про сучасний театр із представни-
ками провідного експериментального британського театру 
Royal Court.
7 грудня, 11:00 – прес-конференція з нагоди відкриття VIII 
Мандрівного фестивалю документального кіно про права 
людини Docudays UA.
8 грудня, 18:00 – Книгарня «Є» та журнал «Український 
тиждень» запрошують Вас на зустріч у межах спільного 
проекту «Європейський досвід». Наш гість – Ален Гіймоль, 
французький журналіст, автор книжок «Навіть сніг був 
помаранчевим. Українська революція» (2005) та «Газпром, 
нова імперія» (2008, у співавторстві з Аллою Лазаревою).
9 грудня, 16:00 – Книгарня «Є» та журнал «Український 
тиждень» запрошують Вас на зустріч у межах спільного 
проекту «Європейський досвід». Наш гість – Жозе Мануел 
Пінту Тейшейра, посол Євросоюзу в Україні.
9 грудня, 18:00 – презентація книжки публіцистики Олек-
сандра Ірванця «П’яте перо» за участю автора.
10 грудня, 12:00 – англомовні читання казок для дітей 
чотирьох – шести років (спільно з мовним клубом Open 
World).
10 грудня, 13:00 – англомовні читання казок для дітей 
семи – восьми років (спільно з мовним клубом Open World).
10 грудня, 17:00 – вечір поез� нобелівського лауреата-2011 
Тумаса Транстремера (читають перекладачі зі шведської Лев 
Грицюк та Юлія-Ванда Мусаковська).

◆ У Вінниці (просп. 50-річчя Перемоги, 26):
3 грудня, 14:00 – презентація дитячих повістей Сергія Гридні 
«Федько, прибулець з Інтернету» та «Федько у віртуальному 
місті».
7 грудня, 18:00 – відкритий інтелектуальний клуб 
TEDxVinnytsia.

◆ У Тернополі (вул. Валова, 7–9):
10 грудня, 15:00 – різдвяні читання та майстер-клас із 
виготовлення листівок. 
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100 
тис. користу
вачів YouTube 
переглянули 
ролик про ве

лику депортацію («примусову 
евакуацію») естонців до Сибіру 
13–14 червня 1941 року. Коли до 
естонської сім’ї під час вечері 
вламуються енкавеесівці, щоб 
під дулом автомата вигнати їх із 
домівки, вражені батько й мати 
«радіють», що радянська влада 
безкоштовно вивезе їх на сибір
ські «курорти». Ролик знято ні
бито «за фінансової допомоги 
Комісії з історичної правди 
Держдуми Російської Федера

ції». Насправді ж, за словами 
одного з коментаторів, він є «по
трясним стьобом на спроби 
представити історію Естонії 
очи   ма офіційної історичної про
паганди (Росії)». Так і з таллін-
нським Музеєм окупації (дехто 
називає «окупацій»). Як свід
чить вивіска при вході, заклад 
прагне показати «розщеплене 
шизофренічне життя естонсь-
кого суспільства протягом пів
століття». 

ВсІєю ГРОМАДОю
Патронат над створенням му
зею взяв президент Естонської 
Республіки (у 1992–2001 роках) 
Леннарт Мері, а кошти збирав 
міжнародний Фонд Кістлер-Ріт-

 со. Ще на початку 1990-х ініціа
тори створення музею зверну
лися до співвітчизників у респу
бліці та за її межами з прохан
ням про підтримку – як фінан
сову, так і матеріальну (у сенсі 
надання свідчень, історичних 
світлин, відео, артефактів-свід-
ків епохи). Проблемою був та
кож пошук приміщення, оскіль-
 ки талліннське середмістя дуже 
щільно забудоване. У результаті 
2003-го музей відкрився у новій 
прозорій будівлі на межі Ста
рого Таллінна. 

Зустрічають відвідувачів 
два макети паротягів: один із 
радянською п’ятикутною зір
кою, другий – із нацистською 
свастикою. Їхня ідея списана з 

Тиждень про-
довжує публі-
кацію циклу 
матеріалів 
про досвід 
прощання по-
страдянських 
країн та дер-
жав колиш-
нього соцта-
бору з кому-
ністичним ми-
нулим. Про 
Музей окупа-
ції в Грузії чи-
тайте у № 
30/2011, про 
Музей кому-
нізму в Чехії – 
у № 38, Музей 
жертв гено-
циду в Литві – 
у № 41. Вра-
ження від Му-
зею терору в 
Будапешті – 
№ 43. Сьо-
годні репор-
таж з Музею 
окупації у Тал-
лінні.

Автор: 
Іґорь Матвєєв, Таллінн

«ВесеЛА» ОКУПАЦІЯ
Естонці підійшли до власного музею з гумором.  
Вочевидь, щоб його відвідало якнайбільше росіян
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ЗАЙДИ. 
Брунатних 
і червоних 
загарбників 
естонці 
вважали 
однаковими

ПРОТОТИП. 
Радянський 
плакат, 
ідею якого 
використали в 
Музеї окупації

У МУЗеї ПОКАЗАНО 
«ШиЗОФРеНІЧНе ЖиТТЯ 
есТОНсьКОГО сУсПІЛьсТВА» 
ПРОТЯГОМ ПІВсТОЛІТТЯ 
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радянського плаката 1930-х 
років «Кто кого?», на яких 
СРСР «наздоганяв» не буржу
азний Захід, як за Хрущова, а 
гітлерівський Рейх. Макети 
символізують два тоталітарні 
молохи, між якими опинилась 
Естонія, утім, ніде правди по
діти, тоталітаризм червоний 
залишив помітно більші сліди. 
Хоча німці також не надто 
приязно ставилися до естон
ців, експонати з радянської 
доби в музеї переважають. По
заду паротягів – стенди з «ме
дитативними» вітринами, біля 
яких можна сісти на стілець і 
замислитися, як людина могла 
десятиліттями виживати з мі
німальним набором побутових 
речей. 

Далі, уздовж прозорої стіни, 
низка валіз на підлозі, що є 
уосо бленням згаданої вище ве
ликої прибалтійської депорта
ції. Обабіч те, що повинно було 
супроводжувати життя тих пе
ресічних естонців, які «мали 
щастя» залишитися на батьків
щині: облізлі телефонні будки з 
розбитим склом і скошеним  
набік циферблатом, машини-
інва лідки, автомати з газова
ною водою, крісло з перукарні 
із первісним феном, перший ту
алетний папір тощо. Словом, 
окупація в її радянському варі
анті. 

ВАТеРКЛОЗеТ madE in USSr
Перед входом у підземелля, об
рамленим червоними прапо
рами, стіна з радянських тю
ремних дверей, зокрема й туа
летних. Вони розмальовані в 
різні кольори, що додає експо
зиції додаткового колориту. У 
підземеллі також купа бюстів 
радянських діячів, окрім Ста
ліна. Натомість є його зібрання 
творів... естонською мовою. У 
нішах – різні радянські «арте
факти» – від залізних тюрем
них ложок і портсигарів до ва
лянців, чавунних горщиків, по
тертих куфайок і навіть плете
них лаптів. Між ними й ціка
віші, приміром, книга-список 
забороненої в бібліотеках літе
ратури, нагрудні номери в’язнів 
та вилучені в них тюремні пра
порці з національними кольо
рами Естонії – чорно-синьо-
білі. Усе це доповнене корот
кими витягами з новітньої істо
рії Естонії естонською, росій
ською та англійською. Творці 

музею, вочевидь, анітрохи не 
переймалися сусідством, на
приклад, таких фактів, як 
«1978 загинув останній парти
зан (лісовий брат)» і «1980 
Олімпійська регата в Піріта». 
Усе ж «весела» була окупація. 
Щоправда, того ж таки 1980-го 
відбувалися молодіжні завору
шення в Таллінні...

Ще один зал цілковито 
присвячений радянському по

буту: радіоприймач «Вега» з 
1980-х, його попередник «бре
хунець» (їх є кілька штук різ
них видів), програвач для віні
лових платівок «Каравела», ба
бінний магнітофон, один із 
перших телевізорів зі збільшу
вальним склом, цілий склад 
касетних магнітол. Настіль
ний будильник «Перестройка» 
як символ змін, що наближа
ються. Вінчає «музичну» об
становку чомусь сіточка з по
рожніми пляшками з-під го
рілки «Московська особлива» 
(наліпки, до речі, естонською: 
Moskva viin). Поруч плакат 

«Советское – значит отлич
ное!» як певна насмішка над 
довколишнім антуражем. 

ОБЛиЧЧЯ еПОХи
Музей оснащений мультиме
дійним супроводом, який дає 
змогу нам поглянути на людей, 
змушених радянською систе
мою покинути рідні домівки, 
перебувати на каторжних робо
тах на російській Півночі чи в 
степах Казахстану. Оскільки 
установа просить громадян Ес
тонії приносити на сканування 
будь-які можливі світлини, до 
збірки «Мементо» окрім фото з 
архівів КДБ потрапили й при
ватні знімки. Датовані вони пе
ріодом між 1953-м, коли помер 
Сталін і можна було вже більше 
використовувати фотооб’єктив, 
до 1956-го, року «великого 
звільнення». Так до естон
ського музею потрапили фото 
жінок-шахтарок із Караганди, 
світлини з лісоповалу на Уралі 
в таборі Низьва, загальні плани 
табірного містечка в Нориль
ську. Ймовірно, на них можуть 
бути й українці, оскільки не 
всіх людей на знімках ідентифі
ковано. З архівів спецслужб ма
ємо можливість ознайомитися 
з типовими для них вироками 
«РАССТРЕЛЯТЬ» передовсім 
щодо колишніх державних дія
чів Естонії або й із простими 
людьми, як, приміром, 15-річ
ною Айлі Юргенсон, що зни
щила в 1946-му дерев’яний чер
воний пам’ятник Сталіну в сто
лиці республіки.

Доповнюють фотоекспози
цію кілька документальних 
фільмів під загальною назвою 
«Окупації Естонії в сучасній 
історії» із використанням ар
хівних зйомок про різні періо-
 ди життя країни під двома за
гарбниками. Звісно, більшість 
кіночасу займають оповіді про 
радянський досвід. Стрічка 
про прихід «перших совєтів» 
називається «Перший черво
ний рік», а, приміром, про часи 
застою – «Стагнація». Комен
тує їх історик Енн Тарвел. Він 
намагається вплести естонську 
історію в канву подій у цілій 
Центрально-Східній Європі. 
Іноді це виходить досить не
природно, проте факту того, 
що «найменший народ у Ра
дянському Союзі» зміг перебо
роти тотатітаризм, це, звісно, 
не змінює. 
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МеШКАЦЯМ ПІВДНЯ  
І сХОДУ Не БУЛО
ДОНесеНО ЗНАЧеННЯ 
ЦІННОсТІ НеЗАЛеЖНОГО 
ІсНУВАННЯ УКРАїНи 

Ч
ому південно-східні ре
гіони України та Крим 
вперто віддають на ви
борах більшість голосів 

якщо й не відверто антидер
жавним силам, то тим, хто 
тільки набиває власні кишені, 
а не будує соціально та еконо
мічно міцну й ефективну Укра
їнську державу? Звідки така 
налаштованість? Адже 1 груд-
 ня 1991 року більша частина 
населення цих регіонів дружно 
сказала «так» на референдумі, 
що підтверджував Акт про не
залежність, зробивши таким 
чином вагомий внесок у ті 
90,32% голосів, якими Україна 
засвідчила перед усім світом 
своє прагнення свободи. 

Чому «так» на референдумі 
постійно обертається «ні» на 
президентських і парламент
ських виборах, чому підтримка 
незалежності на референдумі 
не гарантувала її схвалення в 
практичних діях? Зрозуміло 
йдеться не про весь південний 
схід, усіх його мешканців, але 
про домінуючу тенденцію. 

У державі з населенням по
над чотири десятки мільйонів 
не варто забувати про абсо
лютні цифри, які стоять за від
сотками. Під час опитування 
1991-го сказали «ні» 2 417 554 
осіб, засвідчивши наявність 
досить масової бази для анти-
українських настроїв та полі
тичних сил. Недійсних бюле
тенів тоді було 670 117. Вони 
здебільшого або містили ма
тюки на адресу «хохлів», або 
на них не було жодних позна
чок, що також засвідчувало 
критичне ставлення до україн
ської державності. Загалом 
можна вважати: по країні тоді, 
у грудні 1991 року, «засвітило» 

себе приблизно 3 млн актив
них противників незалежності 
з майже 38 млн тодішніх ви
борців. Загалом небагато. Але 
це те, що не можна було жод
ним чином викидати з поля 
уваги. І головне – 6 млн тих, 
хто взагалі не прийшов на ви
борчі дільниці (маючи різні 
резони, зокрема й ставлячись 
скептично до незалежності). 
Перетягнути цих людей на 
український бік так і не вда
лося, що засвідчують резуль
тати всіх наступних кампаній. 
Слід зазначити, що це водно
час не був і по-антиукраїнсь-
кому налаштований електо
рат. Нейтральні, байдужі до 
політики, помірковано-проро-
сійські люди, яких треба було 
переконувати. 

Власне, одна з відповідей 
на запитання про причини не
гативного чи в найкращому 
разі парадоксального став
лення значної кількості наших 

співвітчизників із південно-
східних регіонів до самої дер
жавності в цьому й полягає: 
майже ніякої цілеспрямованої 
роботи з ними за всі ці роки не 
велося (якщо не брати до уваги 
кількох освітніх чинників, і то 
не за кожного міністра). Їм так 
і не було донесено значення 
цінності незалежності Укра
їни. 

Інша причина, яка безпо
середньо випливає з наведе
них цифр, – так само майже не 
велася робота з мінімізації як 
зарубіжного (не тільки росій

ського, до речі) сприяння міс
цевим противникам україн
ської державності, так і нама
гань найактивніших груп 
по-антиукраїнському нала
штованих громадян консолі
дуватися в потужні – бодай на 
регіональному рівні – полі
тичні сили. Звичайно, можна 
назвати вдале знешкодження 
«мєшковщини» у Криму в се
редині 1990-х, але це, мабуть, і 
все.

У зв’язку з цим виникає 
припущення: чи не загіпноти
зували себе державні діячі та 
лідери національно-демокра-
тичних сил надвисокими по
казниками референдуму, роз
повідаючи самим собі про 
«90%» та про «більшість крим
чан та севастопольців» й ігно
руючи ті 3 млн активних про
тивників української держав
ності, особливо потужних у де
яких регіонах?

Утім, певна річ, інформа
ційної роботи (яка мала б вес
тися в межах так і не створе
ного в Україні національного 
інформпростору) та діяльність 
спецслужб – важливі, проте не 
вирішальні чинники в нівеля
ції антидержавних настроїв на 
південному сході України та 
зміні там політичних настроїв. 
Головне – це соціально-еко-
номічний і морально-етичний 
чинники.

Тяжка економічна криза 
супроводжувала останні роки 
існування СРСР. Вона позначи
лася на всіх сторонах життя 
пересічних людей, життєвий 
рівень яких істотно погірши-
вся. Номенклатура перетво
рила на інструмент перекачу
вання бюджетних коштів у свої 
кишені і кооперативи та недер
жавні підприємства, яким ак
тивно «сприяла». Бездарні схе-
 ми управління союзного цен
тру псували життя «червоним 

Прагматичні сподівання 
Антиукраїнська налаштованість більшості мешканців  
південного сходу України – міф. Що, зокрема, засвідчили 
результати референдуму 1991 року, на якому цей регіон 
підтримав незалежність 

Автор:  
сергій Грабовський
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директорам». Тінь банкрутств, 
неминучих за форсованого 
впровадження всесоюзного 
ринку, нависла над шахтами 
Донецька і заводами Дніпропе
тровська, корабельнями Мико
лаєва і друкарнями Харкова – 
впродовж 1980-х нове технічне 
оснащення, особливо імпорт-
 не, волею центру майже цілко
вито надходило на підприєм
ства Росії. Усе це разом і спри
чинило налаштування на по
чатку 1990-х переважно кос
мополітичного південного схо  - 
ду України на незалежність від 
Союзу та Росії. Розрахунок був 
простий: замінити вугілля 
Донбасу, метал Дніпропетров
щини і машини Слобожан

щини Україні нічим, тож є га
рантія такої стабільності, якої 
не забезпечив би збережений 
Союз. А далі видно буде, адже 
до Києва куди ближче, ніж до 
Москви, і депутати там наче всі 
свої, а не та союзна «агресивно-
слухняна більшість», створена 
на основі контрольованих но
вітніми баями середньоазіат
ських республік та корпусу 
представників від КПРС і «гро
мадських організацій».

Інакше кажучи, на півден
ному сході в 1991-му превалю
вали щиросерді, а водночас і 
прагматичні сподівання на те, 
що в Україні населенню цих 
регіонів житиметься краще, 
ніж у СРСР впродовж останніх 

років, що такий-сякий добро
бут збережеться і почне при
множуватися. Союз був фак
тично дискредитований. Єль
цинська Росія теж не здава
лася надто привабливою; зре
штою, порівняно з московсь-   
кими лідерами Кравчук сприй - 
мався як людина чесна, осві
чена, розважлива і моральна, 
дарма що провінційна. Тож 
спричинений соціально-еко-
но  мічними мотивами вибір на 
референдумі став закономір
ним. Коли ж ці сподівання  
не виправдалися, настав час 
скепсису, спрямованого най
частіше не на конкретних ви
нуватців занепаду економіки, 
а на незалежність загалом… 

РЕЗУЛЬТАТИ ВСЕНАРОДНОГО ГОЛОСУВАННЯ 1 ГРУДНЯ 1991 РОКУ
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ. ПІДСТАВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕФЕРЕНДУМУ: Постанова Верховної 
Ради України від 24 серпня 1991 року №1427–ХІІ «Про проголошення незалежності України»

Київська 
міська

Кількість громадян, які відповіли: 
«Так, підтверджую», % 

Кількість громадян, які відповіли: 
«Ні, не підтверджую», %

Кількість бюлетенів, визнаних 
недійсними, %

Комісія 
Кримської 
АРСР

Комісія 
Кримської 
АРСР

Він-
ницька 
обласна

Волинська 
обласна

Дніпро-
петровська 
обласна

Дніпропетровська 
обласна

Донецька 
обласна

Донецька 
обласна

Житомирська 
обласна

Закарпатська 
обласна

Одеська 
обласна

Одеська 
обласна

Запорізька 
обласна

Запорізька 
обласна

Івано-
Франківська 
обласна

Київська 
обласна

Луганська 
обласна

Луганська 
обласна

Харківська 
обласна

Харківська 
обласна

Львівська 
обласна

Миколаївська 
обласна 

Кірово-
градська 
обласна

Миколаївська 
обласна 

Полтавська 
обласна 

Рівненська 
обласна

Сумська 
обласна

Терно-
пільська 
обласна

Херсонська 
обласна

Херсонська 
обласна

Хмель-
ницька 
обласна

Черкаська 
обласна

Чернівецька 
обласна

Чернігівська 
обласна

Севастопольська 
міська

Севастопольська 
міська

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ 
НА РЕФЕРЕНДУМ: 
«Чи підтверджуєте Ви Акт 
проголошення незалежності 
України?» 

Україна
загалом

90,32

7,58
2,1

3,0

85,4

89,4

83,9

83,9

86,3

90,1

54,257,1 42,239,4

90,4

90,7

11,6

8,2

7,2

7,3

12,6

13,4

10,4

7,7

2,7

3,5

1,9

3,3

2,7

2,0

3,5

2,4

3,6
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ЛЮДИ 
З ОСТРОВА 
ОБИРОК
п’ють 
перуанський 
чай мате
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Натуральне мистецтво
Паралельно з появою екопоселень уже не перший рік з’являються 
і поширюються різного штибу арт-осередки

Х
виля екопоселень захо
пила Україну років десять 
тому. Мистецькі ж посе
лення молодші, проте не 

менш колоритні. Якщо метою по
селенців «еко» є життя в гармонії 
з матінкою-землею із наймен
шою шкодою для останньої, то 
послідовники «арт» прагнуть 
створити навколо себе світ, яким 
би його хотіли бачити. У перших 
у ходу вегетаріанство, відмова від 
алкоголю, фізичні й духовні 
практики, стіни осель зводяться 
з екологічно чистого матеріалу, 
жодної комашки тут не скрив
дять; у других завжди наготові 
запрошення на концерт, локаль
ний фест, кіноперегляд, майстер-
клас тощо. Перші досить закриті 
й шукають спокою, дру  гі – при
год на голову та активно залуча
ють до пошуку всіх інших.

З ЛюБОВ’ю І ТАБУРеТОМ
Найвідомішим із мистецьких по
селень є острів Обирок. Острів, 
бо до зведення на річці Сейм гре
блі дорогу до хутора щовесни за
топлювало і дістатися до нього 

Автор: 
Олена Максименко

можна було лише човном. Зараз 
весняні розливи не перешкоджа
ють, проте острівний символізм 
Обиркові таки притаманний: у 
цьому місці як ніде гостро відчу
вається відірваність від решти 
світу. Під Батурином хутори Ко
ролі, Прохори і Каціри (названі 
на честь трьох легендарних родів 
лісових розбійників, що грабу
вали громадян дорогою до мо
настиря і зазнали Робін Гудової 
слави) готувалися поповнити 
ряди вимерлих селищ. І так би й 
було, якби не учасники знамени
тої авто  стоп  но-театральної екс
педиції «З табуретом до океану». 
У своїх епічних походах до чоти
рьох океанів (на березі яких вста
новлювали табурет, привезений 
з України) новітні бременські му
зиканти давали вуличні вистави, 
а з усіх своїх пригод знімали до
кументальне кіно. Мандрівні ак
тори (режисери, художники, 
журналісти) викупили за безцінь 
напівзруйновані хати в Обирку, 
провели там струм, відновили на 
свій лад клуб, побудували лазню, 
«кіносарай» і розпочали активне 
мистецьке життя. У гості до по -
селенців почали заїжджати гурт 
«Перкалаба», Сашко Лірник, 

Олексій Бик та інший творчий 
люд. Стали проводитися фести
валі, майстер-класи, дитячі роз -
вива  льні табори, зйомки і пере
гляди кіно, міжнародні колядки 
то  що. Митцям довелося опанову
вати забу  ту техніку розтоплю
вання печі, рубання дров, ви -
рощуван  ня городніх культур. 
«Така кра  са, – захоплено ді
литься Леонід Кантер, ініціатор 
експедиції та один із перших по
селенців, – сидиш собі, монтуєш 
фільм, відчуваєш – втомився, 
справа не клеїться, вийшов на
двір, нарубав дров, пройшовся по 
снігу і далі за комп!» 

Старожилів тут налічується 
щонайбільше душ п’ять, усім на 
вигляд років під сто. Діана 
Карпенко-Кантер розповідає, що 
коли вони з Леонідом та донькою 
Магдою ті  льки оселилися тут і 
пішли знайомитись із сусідами, 
улюбленим ат  ракціоном були 
«мильні опе  ри». Село вимирало в 
години показу, люди не відчи
няли нікому дверей. Проте посе
ленці вперто стукалися, напро
шувалися на гостину, змушували 
господарів грати з ними в дурня 
та пити чай, розпитували про 
їхнє минуле, словом, у будь-що 
викорінювали сумнівну «моду». 
Тепер вони подружилися: вчо
рашнім міським мешканцям до
свідчені селяни допомагають по
радами по господарству, моло
ком, картоплею, салом, самого
ном та іншими насущними бла
гами. Поселенці, своєю чергою, 
кличуть хазяїв на всі свої за
ходи – любо-дорого дивитись, як 
підтанцьовують старенькі бабуні 
під драйвові ритми «Перкалаби»! 

Взимку тут намітає снігу так, 
що пересуватися можна тільки 
на конях у санях, навіть джипи-
всюдиходи безсилі. За Обирком 
траса обривається, впадаючи в 
ліс і степ, повних різної звірини. 
Справжній острів, мешканці 
якого живуть як хочуть.

У ПОШУКАХ сиЛи
Хотів – досить жваве село непо
далік столиці. Та саме йому суди
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МУЛьТФІЛьМ 
СВОїМИ 
РУКАМИ.
Будні 
аніматорської 
кухні в 
«Родинному 
центрі 
«Мамаї»
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лося стати потужним нав  чально-
мистецьким осередком під наз -
вою «Родинний центр «Мамаї». 
Тут навчають мистецтва аніма
ції, малювання (зокрема, розпи-
 су по склу), автентичного співу, 
глиняної іграш  ки, бойового ко
зацького мистецтва «Спас», не
вдовзі також можна буде опану
вати гончарство та техніку соло
моплетіння. Борис та Оксана Де
нисевичи спершу намагалися 
відкрити такий центр у Києві, 
але там він не прижився. Тепер 
столичні діти їздять сюди, як і 
діти з інших селищ і міст, – з 
кожним роком кількість охочих 
долучитися до занять зростає. 

«Цей жанр вимагає особливої 
щирості, – розповідає фолькло
рист Мирослава Вертюк, ведуча 
колективу автентичного співу, – 
тутешні дітлахи по-особливому 
відкриті. У київських музичних 
школах часто бракує взаємооб
міну, від учнів немає віддачі». 
Малеча колядує, щедрує, творить 
весняні дійства, розписує пи
санки залежно від календаря. Ра
ніше люди не надто задумува
лись, а подекуди й не розуміли 
значення тієї чи іншої символіки, 
«бо так заведено та й годі». Тепер 
постають питання: чому так, а не 
інакше, усе хочеться осмислити.

Окрім «Мамаїв» у хотинській 
школі діє величезна кількість 
гуртків (понад 36): латиноамери
канський танець, східна боротьба, 
декупаж... Утім, на зайняттях ро
динного центру іноді просто ан
шлаги. «Але ж є речі органічні, 
які нам притаманні настільки 
глибоко! – каже Мирослава. – І 
коли дитина підключається саме 
до такого напряму, то автома
тично запускається надзвичайно 
багато речей у її розвитку та фор
муванні. Люди інтуїтивно тяг
нуться до свого». Викладачі за
значають, що коли на заняття по
чинає приходити малеча, старші 
брати-сестри якої вже давно від
відують гурток, то виявляється, 
що діти знають увесь репертуар, 
тобто заняття триває не лише від 
дзвінка до дзвінка, діти прино
сять засвоєне до своїх осель. «Із 
часом навчальний процес стає де
далі природнішим та органічні
шим, – веде фольклорист, – ма
леча приходить на заняття з бать
ками, потім вони співають вдома 
разом – це речі, що надзвичайно 
гармонізують! Адже батькам за
звичай бракує часу навіть просто 
поспілкуватися з малими: поса

дять їх за комп’ютер або телеві
зор, щоб «нейтралізувати»… Ме
тою роботи нашого центру є не 
так навчити якоїсь майстерності, 
як гармонізувати родинні сто
сунки. Звучить пафосно й аб
страктно, але ж справді в біль
шості родин батьки постійно пе
ребувають у напівстресовому 
стані! Розрядки зазвичай немає. У 
початкових школах Німеччини, 
приміром, на кожному уроці спе
ціально відводиться близько 15 
хвилин для співу. На думку пси
хологів, завдяки цьому нововве
денню за кілька поколінь значно 
зменшиться загальний рівень 
агресії».  

Раніше Оксана Денисевич, за 
освітою учитель малювання, 
працювала на телебаченні. У її 
обов’язки входило анонсувати 
дитячі програми. «Роблячи ці 
анонси, – каже вона, – відчувала, 
що скоюю злочин, адже своїй ма
лечі цього дивитись я не до
зволю – вся дитяча телепродук
ція дуже агресивно налашто
вана. Щоразу мій внутрішній 
протест наростав, і одного дня я 
написала заяву». Так само відно
сини з телебаченням нещодавно 
розірвав і Борис. Родина Денисе
вичів укорінилася в Хотові. «Усі 
ми перебуваємо в пошуках сили. 
Чому так багато мешканців міста 
постійно в депресії? Контакти 
обірвалися, те, що працювало ра
ніше, більше не живить. Нам по
щастило знайти свою «жилу». 
Настає момент, коли виникає пи
тання: що ти можеш дати? Я 
вмію малювати з дітьми, це в 
мене вийде краще, ніж будь-що 

інше». Центр, створений групою 
однодумців, тепер живе своїм 
життям. Мамай – сакральний 
для України образ, постать, яка 
не помирає, яка завжди прихо
дить у складні для країни часи. 
«І ми подумали, що зараз той 
час, коли має прийти Мамай. Це 
енергетичне слово, яке саме по 
собі сильне, ми підсилили його 
множиною. Вважаємо, що назва 
на нас працює!» 

ВІД ТРиПІЛЛЯ 
ДО Нью-йОРКА
Селище Легедзине можна на
звати двічі мистецьким. Тутешні 
землі зберігають у собі рештки 
одного з поселень-гігантів слав
нозвісної трипільської культури, 
що зумовило появу так званих то
лок: коли волонтери-акти  вісти 
з’їжджаються, щоб взяти участь у 
реконструкції трипільських жи
тел. До 200 душ місять ногами 
глину із соломою та змащують 
стіни, паралельно влаштовуючи 
«трипільські вечорниці» та інші 
веселощі. Хоча єдиної версії щодо 
вигляду трипільської хатки по
між учених немає, це не заважає 
натх  ненно втілювати в життя 
одну з них. Щоправда, вчені-
археологи без ентузіазму став
ляться до толок, що вже стали 
святом, нарікаючи на брак коштів 
на облаштування музею, який і 
змушує залучати до реконструк
ції народ. Але немає лиха без до
бра: чи саме місце тут особливе, 
чи трипільська тематика притя
гує творчий люд, як магнітом, але 
вже не перший рік тут «водяться» 
режисери, актори, казкарі, музи
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канти. Сашко Лірник, гурти «Гу
ляйгород», «Люди добрі» та інші 
долучаються до «трипільського 
євроремонту».  

Щоліта тут живе і працює 
американська режисерка експе
риментального кіно і худож
ниця Наомі Умань. В Україні 
вона зняла шість документаль
них стрічок, фільм «Неназване 
кіно» присвячений саме меш
канцям і традиціям села Леге
дзине. Наомі не соромиться 
брудної роботи: оселившись у 
старезній хаті, завела собі ку
рей та город, товаришує із сусі
дами, бере участь у толоках, а 
на зиму повертається в Штати, 
де читає студентам лекції. Та
кож Умань провела авторську 
виставку полотен із химерними 
птахами та колоритними сіль
ськими пейзажами.

Сюди ж завітав хотів’янин-
аніматор Борис Денисенко, що 
долучався і до толоки, і до 
зйомки стрічки «Легенда про 
Чор  ного козака», режисером 
якого є історик, директор запо
відника «Трипільська культура» 
Владислав Чабанюк, автором 
сценарію – Сашко Лірник. «Таке 
враження, що ти знаєш усіх тих 
людей! – описує Борис перше 
знайомство з легедзинським осе
редком. – Така доброзичлива ат
мосфера! Після толоки ввечері 
накрили столи білою скатерти
ною, із села прийшли баби в 
українських строях, почали спі
вати... Це був наче інший вимір». 
А за деякий час продюсер фільму 
запросила Бориса на роль Сви
рила у стрічці Чабанюка. До зйо

мок у ролі татар доручилися ре
конструктори історичного клубу 
«Росичі», а Наомі Умань зіграла 
татарського мурзу. 
       
ДІМ ІЗ ПЛЯШОК І сАМАНУ
5хатки – явище абсолютно фан
тастичне. Точніше, фенте  зій      не – 
у таких будиночках жити б меш
канцям якогось толкінського 
Середзем’я або максфраєвських 
світів. Втілена фантазія худож
ника й архітектора Михайла Хи
мича – це комплекс п’яти 
з’єднаних між собою будиночків 
із саману. Цікаво, що окрім ін
шого матеріалу було викорис
тано... порожні скляні пляшки! 

Тут Київ майже закінчився, з 
одного боку – Берковецьке кла
довище, з другого – ліс. Будино
чок зводився для друзів худож
ника і став частиною соціального 
проекту «Берковецьке братство». 
«Як повелося із самого спору
дження 5хаток, коли вікна про
рубали не згідно з планом, а як 
заманеться, так воно триває й 
досі», – пише у своєму блозі одна 
з мешканок казкового дому про 
атмосферу творчого хаосу, що па
нує там. Спільними для всіх тут є 
кав’ярня, лазня та затишне 
подвір’я, окремими є нори-кім -
натки з необхідними зручнос
тями. Кож  на з них – витвір мис
тецтва. Тепло тут підтримують 
комини та люди: фотографи, ху
дожники, мандрівники, йоги, 
майстри мехенді та просто ті, хто 
не вписується в «офісно-планк -
тон  ний» спосіб життя. 

Двері відчиняються з першим 
теплом: майстер-класи, кон
церти, кіно  перегля  ди, забави. Тут 
вам і святкування 100-річчя 
«Чорного квадрата» Малєвіча, і 
буккросинг, і автентичний спів, і 
закарпатська кухня, і виставки 
химерних інсталяцій... 

Не раз доводилося чути нарі
кання від художників старшого 
покоління, які мешкають на пе
риферії, мовляв, вам там у сто
лиці добре – ви все можете. Нато
мість, як доводить практика, мис
тецтво прекрасно уживається 
всюди, де є ініціатива. І завжди 
знаходить чимало адептів. 

ДАВНО 
Й МАЙЖЕ 
ПРАВДА.
Легедзинська 
версія 
трипільського 
житла

МИСТЕЦьКЕ 
ЛІГВО.

У 5хатках 
ніколи не 

знаєш, куди 
потрапиш – 

у задзеркалля, 
чи на каву
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УКРАїНсьКий МеЛОс ТАКий 
БАГАТий, ЩО МІГ Би БУТи 
ТАКиМ сАМиМ ВеЛиКиМ 
РЯДКОМ НАЦІОНАЛьНОГО 
еКсПОРТУ, ЯК, НАПРиКЛАД, 
РеГІ ТА сКА ДЛЯ ЯМАйКи
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Вадим Красноокий про рушій музичного прогресу, концерти 
в райцентрах і мову як елемент національної безпеки

23 листопада гурт Mad 
Heads відсвяткував 
20-річчя творчої ді
яльності, що для 

рок-колективу справді доволі 
поважна дата. Тиждень по
спілкувався з його незмінним 
вокалістом та лідером Вадимом 
Краснооким і виявив, що до не
виліковних можна долучити ще 
одну недугу – на рок-н-рол, на 
яку і фронтмен, і всі його ХL-
хлопці хворі по самі вуха два де
сятиліття поспіль. Але це аж 
ніяк не заважає пану Вадимові 
бути вдумливим та досвідченим 
музичним професіоналом, із 
яким можна і пожартувати, і по
говорити про серйозні речі.

АЛьТеРНАТиВА АЛьТеРНАТиВІ
Жодного дня в житті я не 
працював на «нормальній» 
роботі. У теорії в мене було без
ліч варіантів життєвого шляху, 
окрім музики. Усе ж таки я закін
чив зварювальний факультет Ки
ївського політеху, тож цілком міг 
стати інженером-механіком від
повідно до диплома. Але музика 
мене захоплювала з раннього ди
тинства. Дуже довго не сприймав 
її як професію, бо мої батьки не 
мали до неї жодного стосунку. 
Особливо якщо йдеть  ся про рок, 
який мене й цікавив, – у радян
ських реаліях говорити про це як 
про роботу було навіть не смішно. 
Але якось так виходило, що на
віть халтури були пов’язані саме з 
музикою, як, наприклад, робота 
ді-джеєм на радіо.

Пам’ятаю перші музич  ні 
гроші, які я заробив. Ми 
грали на День Києва на Андріїв
ському узвозі, куди за традицією 
ходили з рок-тусовкою. І нам ки
дали гроші в капелюх. Робили це 
не для заробітку, власне, це ним і 
не було, а так, для задоволення. 
Потім усі кошти витратили на 
пиво, і паті тривало. У середині 
1990-х нам стали платити, коли 
розпочали більш-менш профе
сійну діяльність. Ми були моло

дими, жили з батьками і були не
вибагливими. Тому, якщо виста
чало на нові струни для гітари, 
цього було достатньо. 

Свого часу ми були аль-
тернативою в альтернати  ві. 
Тобто виключно антипопсовою 
та нонконформістською коман
дою. Понад те, якщо на той час 
взірцем альтернативи була, на
приклад, Nirvana, то ми грали 
щось альтернативне і цьому об
разу. Мабуть, саме тому з пер
шого складу гурту залишився 
лише я. І постійно перебував у 
пошуку людей, з якими міг би 
втілити свої творчі задуми та які 
мали б такий самий стиль жит-
 тя. Барабанщик знайшовся 1994-

го, а 1996-го мій брат став достат
ньо дорослим, щоб узяти до рук 
контрабас, і відтоді нас уже троє 
однодумців. 

За весь час незалежності 
можна бути певним в одному: 
українська музика з’яви  лася і 
стала явищем реального життя. 
Перші 10 років було взагалі 
важко пояснити людям, чому ти 
співаєш не російською, хоча 
більшу частину нашого творчого 
шляху ми виконували пісні ан
глійською. Що аж ніяк не зава
жало нам завжди позиціонувати 
себе як саме український гурт. 

Якщо рок слухають, от 
же, він є попмузикою. І з 
цього погляду ми поп-музи -
канти. Але за жанром, зви-   
чайно, рокери, особливо якщо 
враховувати, що той різновид 
року, який виконуємо, вельми 

Записав 
Богдан 

Буткевич

нетиповий для України. Фак
тично ми створили певний на
прям, у якому потім з’я  ви  лися 
нові, молодші гурти.

ЧеРеЗ ПАБи ДО ЗІРОК
Український рок – це про-
сто сукупність українських 
виконавців у цьому стилі. Я 
не можу сказати, що є щось таке 
в цьому стилі, що народилося б 
саме в нашій країні та чимось 
унікальним відрізнялося від 
усього. Тобто якщо в нас полю
бляють етномотиви впроваджу
вати в рок, то це не суто україн
ське, а просто відлуння світової 
тенденції поєднання етнонаціо
нальних елементів із сучасною 
музикою. Але ж поки все це не є 
актуальним за кордоном, ми не 
можемо говорити про україн
ський рок як культурне явище. 
Тому нам конче потрібні україн
ські Кустуріци, Бреговичі, які 
зможуть показати нашу само
бутність, але зроблять це до
ступно для іноземців. 

Творці музики в Україні 
є справжніми національ-
ними виробниками. Адже 
ті, хто виробляє металопрокат і 
кричить, що цим годує всю кра
їну, насправді програють музи
кантові. Бо останній ство
рює інтелектуальну влас
ність, що є довгостроко
вою інвестицією, на відміну 
від металевої чушки. Прикро, що 
Україну досі асоціюють у світі з 
кількома спортсменами та Чор
нобилем. Тоді як наш мелос та
кий багатий, що міг би бути та
ким самим великим рядком наці
онального експорту, як, напри
клад, регі та ска для Ямайки. 

Вітчизняні музиканти 
дуже бояться експериментів. 
Бо постійно озираються на те, що 
крутиться в Москві або у світі. Так 
само дуже важко проштовхнути 
в ефір щось нетипове крізь цен
зуру музичних функціонерів. 
Якщо регіона  ль  ні радіостанції є 

РОК-Н-РОЛьНиК
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відкритішими до експериментів 
та новаторства, то київські великі 
мережі дуже часто взагалі пра
цюють за плейлістами з іншої 
країни, себто Росії. 

Немає хіта – немає поп
артиста. Це закон номер один. 
У популярній музиці все кру
титься навколо популярної піс-
 ні. Решта, – епатаж, харизма, 
шоу, – звичайно, важливі, але 
вторинні. Має бути хіт – те, з 
чим співак асоціюється в му
зичному плані. І треба розу
міти, що хіт і хороша пісня – 
різні речі. Бо хіт – це як вірус, 
що розмножується в геоме
тричній прогресії. Найкраще, 
коли хороша пісня стає хітом, 
але так виходить не завжди. Ре
цепту ж хітовості немає, хіба що 
вдале поєднання якоїсь фрази-
меседжу, яка сідає на язик, та 
мелодії, що чіпляється в голові 
слухача. І, певна річ, постійний 
пошук чогось нового в собі.

Паби з живою музикою – 
це головний рушій музич-
ного прогресу. Саме їхня поява 
спочатку в Києві, а поступово і по 
всій Україні ознаменувала хоч 
якийсь розвиток музичної куль
тури. І нехай не лякає, що це 
«музло під пиво», – рок на та

кому й виріс, хочеться не під 
пиво – йди до філармонії. 

Усі молоді команди будь-де почи
нають із пабів, часто з чужої твор
чості, у процесі виконання якої 
відшуковується контакт із публі
кою та напрацьовуються фірмові 
фіш  ки. Головне, щоб були ці хоч 
маленькі, але сценічні майдан
чики. Бо я надто добре пам’я  таю 
перші 10 років незалежності та іс
нування Mad Heads, коли всі хоч 
трохи адекватні зали та концерт-
 ні сцени були зайняті «діскатє
ками». І щасливий, що з’яви  лося 
багато закладів, куди люди при
ходять за іншим. Ми часто висту
паємо в пабах і для практики, і 
для спілкування зі слухачами. 
Фактично саме в них формується 
нова українська музична куль
тура. Альтернативний, «живий», 
шоу-бізнес.  

Будьяка музика ся    гає 
своїм корінням у на-
родну твор    чість. Це од
наковою мірою стосується 
і класики, і естради. 
Останнім часом поліпшу
ється тільки якість зву
козапису музики, а та
кож концертні шоу-
техно  логії, що мають 
вражати децибелами. Тому 
що американська та британ
ська рок-культури, які є взір-
цем у поп-музиці, вже майже 
вичерпалися. Тому й виникла 
мода на world music, тобто нама

гання щось запозичити в інших 
культурах. Головне питання в 
тому, як це коріння використову
вати та подавати. Бо якщо ви по
ставите жіночок у народному 
одязі, що співатимуть пісень так, 
як робили 300 років тому, то це 
буде цікаво досить обмеженій 
кількості людей. Так само важко 
нам зрівнятися в рок-музиці з 
американцями чи англійцями, 
бо рок –  їхня традиція і вони од
разу почують, що ви – це не 
хлопці з якогось Брайтона. Проте 
цікаво, що той самий американ
ський рок спирається на кантрі, 
хоча ми й не завжди це бачимо та 
розуміємо. Лише кілька років 
тому в США обсяги продажу рок-
музики перевищили нарешті об
сяги продажу кант  рі-вико  навців. 
Ось вам сила народної традиції 

навіть у країні – символі року.
 

сВОє ТА ЧУЖе
Мова – це те, що ро-

бить будьякий го-
лос цікавим. Зви -
чайно, з продюсер
ського погляду росій

ською співати вигід
ніше. Це дуже великий 
ринок. Тому коли поп  - 
са виконувала пісні 
українською в середині 
2000-х, то це була не бі-     
льше ніж кон’юн  к  ту-
 ра, яка досить швид  -
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грайка», або тупа фонограма, за
мінює все. І слухачі не розуміють 
різниці, бо ні з чим порівнювати. 
Понад те, не знають, який кайф – 
класні живі музиканти. На жаль, 
це чергове свідчення дуже низь
кого рівня культури. Коли ми 
приїздимо до якогось райцентру 
виступати на День міста, то розу
міємо, що в цих людей буває один 
концерт на рік, на якому виступа
ють не ті, кого вони хочуть, а ті, 
кого їм привезли.

Те, чого Mad Heads на-
вчилися за 20 років, амери-
канський гурт навчиться за 
3–5. В українських музикантів 
дуже мало концертної практики. 
Обов’язково потріб  но виступати 
нехай у барах на 50 осіб, але щоб 
було хоча б 100 концертів на рік. 
Адже ні нескінченні репетиції в 
підвалах, ні постійні домашні 
завдання не замінять концерт
ного досвіду. Бо рок-концерт – це 
передусім єднання музиканта з 
публікою. На жаль, у наших за
хідних колег таких можливостей 
набагато більше. Бо в них будь-
який гурт, який чогось прагне, 
має безліч клубів для виступів. І 
навіть початківці за розумного 
підходу до справи можуть дати 
ці 100, а то й більше концертів на 

рік. Але не треба посипати го
лову попелом. Якщо в нас не так, 
як там, отже, є шанс придумати 
щось абсолютно унікальне та 
оригінальне.

Музикант – людина пуб 
лічна, тому зобов’язаний 
мати чітку громадянську по-
зицію. Отже, якщо він справ  ді 
підтримує якогось політика та 
його курс, то цілком може під
тримувати його за принципом: 
голосуватиму сам і раджу іншим. 
Проблема, коли немає жодної 
симпатії та підтримки або взагалі 
глибоко пофіг на всіх, зате тобі 
платять чималі гроші й ти йдеш 
співати тільки через них. Це вже 
моральне каліцтво.

Я давно думаю про ді
джея у складі команди. Про
сто, мабуть, поки що не зустрів 
потрібної людини. Так само ці
каво було б спробувати й із сим
фонічним оркестром. Але в нас є 
певна музична основа, від якої я 
не хотів би відступати. Через те, 
що за її межами, в кардинально 
іншій від рок-н-ролу в широкому 
сенсі слова музиці, нічого не ро
зумію. Я не можу півтори години 
простояти біля мікрофона, не 
рухаючись, не моє це, та й годі. 

 ко зникла. Але нашою мовою спі
вали і співатимуть, бо це момент 
самоідентифікації. Адже тільки 
ми можемо так зробити і тільки 
тут. Коли український артист по
чинає співати російською, то 
йому з усіх кутів зору немає чого 
тут сидіти – треба переїздити до 
Москви, де і ринок ширший, і 
грошей набагато більше. Тож, 
якщо людині важливо бути укра
їнським артистом, вона співатиме 
українською. 

Мова – це не менший еле-
мент національної безпеки, 
ніж газ. Якщо в країні говорять 
не рідною мовою, то відчиня
ються надто широко двері і для 
бізнесового, і для політичного 
впливу тієї держави, чию мову 
використовують. Прав      да ж, кра-
 ще мати своє паливо, а не купу
вати чуже? Так само і з мовою: 
якщо ми користуємося чужою, 
мусимо за це платити чималі 
гроші. Рідномовний простір за
хищатиме державу – це аксіома, 
яку дуже добре розуміють у тій-
таки Росії, що вкладає величезні 
кошти в розвиток своєї мови за 
кордоном. 

Більшість українців не 
чують живої музики. «Само

ДисКОГРАФІЯ
mad HEadS XL

«Надія є», 2005 
 

«Найкраща 
мить. Кращі хіти 

та балади – 
compilation» 
(«Найкраща 

мить/The Best 
Moment»), 2007
 

«Forever», 2008

«УкраїнSKA», 
2011
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В українському театраль -
но  му просторі пожвав  лю -
єть  ся інтерес до сучасної 
драматургії. Нещодавно 

проведений фестиваль «Тиж
день актуальної п’єси» стиму
лював до творчості молодих 
драматургів, трьом із яких за
безпечив фінансування поста
новок. Режисери дедалі актив
ніше беруться за втілення на 
сцені творів сучасної літера
тури. Сприяють цьому пожвав
ленню і закордонні культурні 
інституції, які окрім організації 
гастролей ще й безпосередньо 
працюють із театрами й авто
рами. Британський Royal Court 
цього року залучив Україну до 
своєї програми сприяння роз
виткові актуальної драматургії. 
Останнім часом активізував 
присутність у царині театру і 
Ґете-Інститут, який підтримує 
появу на київських сценах п’єс 
німецькомовних авторів. Тиж-
день виступив медіа-партне -
ром його театрального проекту, 
що надав можливість усім охо
чим переглянути серію вистав, 
які зокрема порушують про
блеми самоусвідомлення та 
ідентичності. Ці питання над
звичайно важливі для україн
ського театрального середови
 ща, як і нагода поставити твори 
трендових європейських дра
матургів.

ТеАТР ОФІсУ 
Постановки сучасної німецько
мовної драматургії в межах 
проекту «ШАГ-3» тривають у 
Новому театрі на Печерську, те
атрі «Колесо» та на сцені Цен
тру сучасного мистецтва «Дах».

Відображені в драмі зерна 
конфлікту в усталеному та бла
гополучному суспільстві рясно 
проростають як у системі, так  
і поза нею. Сконструйований 

Сучасна німецькомовна драматургія виходить на сцени київських 
театрів. Здебільшого іноземні автори шукають відповіді на 
запитання «Хто я?», гостро і подеколи провокативно порушуючи 
актуальну для українців проблему самоусвідомлення 

Постановка ідентичності
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од  ним із найвідоміших ні
мецьких авторів Роландом 
Шім  мельпфенніґом у п’єсі 
«Push Up 1-3» («Під тиском 
1-3») світ великого міжнарод
ного концерну подає систему в 
психологічному розрізі її гвин
тиків. Їхні життя минають у 
прагненнях переміститися з 
долішніх поверхів цього гріш
ного офісного світу до горіш
ніх, у яких і сконцентрована 
влада, щоправда, у руках таких 
самих слабких і невпевнених у 
собі людей. Тим часом поза 
системою вирує життя, хоча у 
випадку героїв п’єси Ані Гіл
лінґ «Protection» це радше по
мирання, повільне і невбла
ганне, від якого не рятує навіть 
кохання. Історії трьох «незу
стрічей» у «Protection» не за
вжди трагічні, але замість діа
логів ми чуємо чергування мо
нологів. Герої могли би поро
зумітися, якби озвучували свої 
думки одне одному, проте вони 
на це не наважуються. 

На сцену театру «Дах» тво-
 ри німецькомовних драматур
гів потрапляють у межах його 
репертуарної політики. Окрім 
«Бридкого» – абсурдистської 
п’єси про втрату під ножем 
пластичного хірурга власного  
я – та «Protection» він ставив й 
інші відомі спектаклі, зокрема 
«Сексуальні неврози наших 
батьків» швейцарця Лукаса 
Берфуса та ще наявну в репер
туарі «Безхребетність. Вечір 
для людей з порушеною осан
кою» німкені Інґрід Лаузунд.

До того ж, «Дах» виявився 
єдиним з-поміж київських теа
трів, що скористався україн
ським перекладом запропоно
ваних Ґете-Інститутом в Укра
їні до постановок п’єс. Співп
раця з культурною інститу
цією окрім перекладу дає 
змогу отримати й авторські 
права на виставу. «Це досить 
дорого, – розповідає про їх ку
півлю режисер театру Влад 
Троїцький. – Сума залежить 
від кількості місць, вартості 
квитків, автора та видавни
цтва. З одного боку, справді 
треба за все платити. З ін
шого – розуміючи, у якій фі
нансовій ситуації перебувають 
театри, особливо ті, що займа
ються сучасною драматургією, 
у них навряд чи будуть ресурси 
для вирішення цих проблем. 
Їм набагато легше поставити 

Шекспіра або Чехова, ніж су
часну драму».

Художній керівник Нового 
театру на Печерську Олександр 
Крижанівський не побачив у 
свого глядача готовності до со
ціального театру на прикладі 
постановки «Protection». «Коли 
в суспільстві є проблеми і чор
нота демонструється щодня у 
великій кількості по телеба
ченню, чомусь люди не хочуть 
цього помічати», – вважає Кри
жанівський. А ось «Push Up 1-3» 
йде в театрі з аншлагами. «Я 
попросив Ґете-Інститут в Укра
їні, щоб він забезпечив нам ав
торські права ще на 10–15 ви
став, – продовжує пан Олек
сандр. – Цю п’єсу взагалі став
лять по всьому світу». 

Самостійно оплатити ав
торські права для постановок 
творів сучасних зарубіжних 
драматургів театрові поки що 
не під силу. Його керівник на
рікає, що інші культурні інсти
туції не поспішають підтри -
мувати театральні постанов-   
ки, хоча цікавих п’єс, зокрема 
британських, американських, 
швед  ських, дуже багато.  

ПРОБЛеМА ІНШОГО
Акцент на актуальній німець
комовній драматургії також 
зроблено в проекті «Чужий се
ред чужих. Еміграція та екстре
мізм у сьогоднішньому світі», 
який складається з трьох ви
став («Чор    ні діви», «Справа 
честі» та «Норд-Ост») й демон
струється в Національному 
академічному театрі російської 
драми імені Лесі Українки. 

На прикладі цього проекту 
особливо відчувається, що тема 
Іншого, втілена в образі жінок-
мусульманок та їхніх поглядів 
на сексуальність, релігію і теро
ризм, нині для Європи є провід
ною. П’єса Ферідуна Займоґлу та 
Ґюнтера Зенкеля «Чорні діви» 
складається з десяти монологів 
молодих, часом навіть дуже мо
лодих, а від того ще більш не
критичних та радикальних му
сульманок, серед яких туркені, 
боснійка, німкеня. Якщо тради
ційну родину перемістити з му
сульманської культури в західне 
суспільство, постає ціла палітра 
варіантів, у які може мутувати 
ідентичність молодої мусуль
манки. Тож «Чорні діви» – це не 
лише десять світоглядів та ду -
хов  них шляхів, вони ще й підве

ВАРТО 
ПОБАЧиТи

Проект  
«ШАГ3»
Центр сучас-
ного мистецтва 
«Дах»
«Бридкий», 
6, 7 грудня, 
19:00
«Protection», 
22, 23 грудня, 
19:00

Театр «Колесо»
«Push Up 13», 
14 грудня, 19:00

Новий театр  
на Печерську
«Push Up 13», 
20, 21 грудня, 
19:00

Проект 
«ЧУжИЙ СеРеД 
ЧУжИХ»
Національний 
академічний те-
атр російської 
драми 
імені Лесі Укра-
їнки
«Чорні діви», 
7 грудня, 20:00
«Справа честі», 
21 грудня, 
20:00
«НордОст. 
Майбутнє по
каже»,  
25 грудня, 
18:00

дені під єдиний знаменник ра
дикальних поглядів та лояль
ності до тероризму. 

Криза ідентичності підліт
ків, зумовлена співіснуванням 
культур, найточніше втілена в 
діалозі хлопця-вбивці та полі -
цей  ського-психолога із п’єси 
Лу  ца Гюбнера «Справа честі».

– Жінок треба поважати. 
(...) Єлена була шльондра.

– Її не потрібно поважа
 ти? (...) До мене лише не дохо
дить, яка різниця між жінками 
і шльондрами.

П’єса «Норд-Ост», майстер-
 но виписана німецьким драма
тургом Торстеном Бухштайне
ром історія трьох жінок (Зури, 
однієї з терористок-смертниць, 
Тамари, лікарки, яка чергує тієї 
ночі на швидкій допомозі, й 
Ольги, глядачки, яка перебуває 
серед заручників), безперечно, 
нікого не залишить байдужим. 
Автор не ділить героїнь на пога
них і хороших, як у дешевому 
бойовику, навпаки, він фак
тично поєднує їхні долі в одну, 
зруйновану війною і втратою 
рідних.  

Зрозуміло, що провокацій
ність цих п’єс у десятки разів 
краще спрацьовує саме в муль
тикультурних суспільствах. 
Хоча б тому, що після поста
новки атаковані авторськими 
відвертостями глядачі можуть 
відреагувати у відповідь, що, 
безумовно, уможливлює сус
пільний резонанс, шансів для 
якого в нашому випадку об’єк -
тивно набагато менше. Втім, 
українській дійсності також не 
чужа проблема розуміння Ін
шого, зокрема й людини з ін
шою національністю, культу
рою та відмінними стовпами 
самовиправдовування, на яких 
і тримається будь-яка самото
тожність. Міфологізована то
лерантність українців, у якій 
часто вбачають безпорадність, 
разом із постійними пошу
ками об’єднавчої національної 
ідеї – теми, безперечно, акту
альні для нас, однак ще й досі 
виразно не проартикульовані 
на рівні театру. Тобто про
блема ідентичності досі є ви
кликом, фактично не прийня
тим українськими драматур
гами. Тож поки що прогалини 
доводиться заповнювати з до
помогою європейців. 
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КІНО

Gogol Bordello

Клуб StereoPlaza
(Київ, вул. Кіквідзе, 17)
Інтернаціональний гурт, заснова-
ний у Нью-Йорку українським емі-
грантом Євгеном Гудзем, висту-
пить у Києві в межах європейсько-
го акустичного турне. Стиль Gogol 
Bordello – це коктейль gypsy punk з 
елементами кабаре, панку, фолк-
року, романсу, рок-н-ролу, дабу і 
відчутним українсько-карпатським 
та циганським присмаком. Дух 

спонтанних закулісних 
імпровізацій, що панує 
на сцені, дає шануваль-
никам змогу зазирнути 
до гримерок, готельних 
номерів та гастрольних 
автобусів і в атмосфері 
вечірнього джему почути 
акустичне втілення улю-
блених композицій.

«Хто я?»

Національний академічний 
театр російської драми іме-
ні Лесі Українки, ґете-Інститут, 
Музично-драматичний театр 
ім. Т. Г. Шевченка
(Київ, вул. Богдана Хмельниць-
кого, 5; вул. Волоська, 12/4; 
Черкаси, б-р Шевченка, 234)
Українсько-німецький проект при-
свячений пошукам ідентичності в 
усіх масштабах – від особистісного 
до загальнонаціонального. У про-
грамі читання п’єс сучас-
них німецьких драматур-
гів «Шалена кров» Нур-
кана Ерпулата та Єнса Гі-
льє і «Камінь» Маріуса 
фон Майєнбурґа. Виста-
ва «Місто на Ч.» розпові-
дає про дівчину, яка в по-
шуках кохання помилила-
ся містом.

Анонси

«Висоцький. Спасибі, що 
живий» – це педальовано-
правильна картинка з 
радянського життя про 
благородного Гамлета

Що сюжет про залежність Висоцького від нарко
тиків і достойний трилера переліт із Москви до 
Ташкента його коханки з коробкою рятівних ам
пул є дріб’язковим і «для красного словца». І що 
пускання сльози та шматування звинувачуваль
них документів наприкінці сюжету головним ка
дебістом – то «правильний» пафос, зроблений 
як реверанс самі-знаєте-для-кого.
Збоку картинка ніби ока не ріже, хоча творці 
фільму, сильно не занурюючись у тогочасний ан
тураж, грамотно акцентують увагу на конкрет
них речах, одязі чи транспорті. Драматизм ситуа

А
мбівалентне ставлення до «Висоцького…» 
сформувалося практично відразу, щойно 
стало відомо про режисера фільму, Пєтра 
Буслова, у минулому бандита, котрий пер

ший свій фільм «Бумер» зняв про криміналітет. 
Потім іще гірше – промоутером стрічки висту
пив «Первый канал» РФ, головний рупор Крем
 ля. А коли росіян поінформували, що їхній ге
рой та улюбленець матиме на екрані в 
комп’ютерний спосіб зліплене обличчя, зда
ється, кінематографістам залишалося пакувати 
валізи подалі від розгніваних глядачів. Та по
вірте: із $30 млн  рекламної компанії, зі схваль
ними словами Путіна й, треба визнати, блиску
чим почтом, ворогами та масовкою «принца» – 
Панін і Урґант, Ільін і Лєонідов, Шакуров і 
Астрахан – фільм заробить шалені гроші в про
каті, стане «стрічкою року в Росії», а комп’ютерну 
версію Висоцького назвуть кращою за оригінал. 
Хоча, як це доволі часто буває, справжнє силку
ватимуться замовчати. Що неживість, а про
стіше мертвизна вигляду героя стає відчутна 
вже після перших 5–10 хв, а це неймовірно пока
зово конт  рас  тує з підзаголовком кінострічки. 

2–5 грудня 2 грудня, 20:001–4 грудня
«Вікенд у Каннах»

Кінотеатр «Київ»
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 19)
До програми фестивалю увійшли 
найкращі стрічки 64-го Каннського 
МКФ. Це французька іронічна дра-
ма «17 дівчат» сестер Колін, емі-
грантська казка «Гавр» фінсько-
го режисера Акі Каурісмякі, ро-
мантичне road-movie «Крутий по-
ворот» Жана-Люка Перреара, го-
стросюжетний бойовик «Загін осо-

бливого призначення» 
Стефана Рибожа. На 
дійство запрошена ві-
дома французь  ка ак-
триса Наталі Бай, що 
представить коротко-
метражний кіноаль-
бом «5 портретів Ната-
лі Бай» та стрічку «Мо-
лодий лейтенант».

Не бути

«Висоцкій. 
Дякую, що 
живий».
У кінотеатрах 
України з 
1 грудня

НАВігАТоР|віДГуки/анонси



№ 49 (214) 2 – 8.12.2011|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|61

8 грудня, 19:00
«с.К.А.й. 10 років»

Клуб StereoPlaza
(Київ, вул. Кіквідзе, 17)
Один із найпопулярніших укра-
їнських рок-гуртів відзначить свій 
10-річний ювілей туром по міс-
тах України. Точкою відліку стане 
грандіозний концерт у Києві, який 
обіцяли відвідати давні друзі гур-
ту Руслана, «Друга Рiка», «ТНМК», 
«Скрябін», «Піккардійська терція» 
та ін. Під час вечора «С.К.А.Й.» зга-
дають шлях, який вони пройшли 

за ці 10 років, – від неві-
домості до прямих ефі-
рів. Музиканти викона-
ють як свої хіти, так і аб-
солютно нові роботи, зо-
крема пісню, присвячену 
чемпіонату Європи-2012, 
записану спільно з ле-
гендою польського року 
Budka Suflera.

8 грудня, 19:004–10 грудня

 цій теж діє як горілка: не може не вплинути на 
масового глядача піт нещасного співака, його 
клінічна смерть чи флешбек, коли діти див
ляться на батька, який тяжко штовхає машину. І 
покірність героя, і його трудоголізм, і постійний 
виклик системі, й любов, і віра… Міфологічність 
фільму – ось що є вельми помітним. Майстерно 
зрежисований, змонтований і зіграний матеріал 
запропоновано людям як фільм «Анонім», вида
ний за справжню історію Шекспіра.

Ярослав ПідгораГвяздовський

Рішар ґалльяно & 
Tangaria quartet

Одеська обласна філармонія 
(Одеса, вул. Буніна, 15)
Знаменитого французького акордео   - 
ніста вже сьогодні вважають кла-
сиком сучасного джазу. Рішар Ґал-
льяно – віртуозний музикант, за-
сновник стилю new musette, учень 
і послідовник знаменитого Асто-
ра П’яццолли. В Одесі він побуває 
вперше і представить свій проект 
Tangaria, до якого увійшли найкра-
щі європейські джазові 
музиканти Рафаель Ме-
джіас (перкусія), Себас-
тьян Сюрель (скрипка) та 
Філіп Аертс (контрабас). 
За словами Ґалльяно, за 
основу він взяв одну зі 
своїх композицій «Танга-
рія», що поєднує Баха з 
венесуельським вальсом.

Нова драма з royal court

Книгарня «є», Театр імені 
Леся Курбаса, Музей ідей
(Львів, просп. свободи, 7; 
вул. Леся Курбаса, 3; 
вул. Валова, 18а)
Лондонський театр Royal Court – 
один із найвідоміших експеримен-
тальних майданчиків Європи – за-
прошує глядачів ознайомитися зі 
свіжими й актуальними п’єсами 
молодих драматургів з України та 
Грузії – учасників конкурсу (Міріам 

Агамян «Живий чи мертвий», 
Павло Ар’є «Людина у підвіше-
ному стані», Лаша Буґадзе «По-
літична п’єса»). У межах проек-
ту відбудеться зустріч із драма-
тургом Ейпріл де Енджеліс, ре-
жисером Раміном Греєм, а та-
кож директором міжнародної 
програми лондонського театру 
Еліз Доджсон (на фото).

cd

«Бумбокс». «Середній вік»
Ті, хто вирішив, що «Бумбокс» опинився в якійсь 
там екзистенційній кризі, отримали чітку, зрозу
мілу та елегантну, з елементами рок-н-ролу, хіп-
хопу та лайт-джазу, відповідь. Багато шануваль
ників старого саунду команди не до кінця сприй
няли її новий формат із повним складом музикан
тів. Але альбомом «Середній вік» Хливнюк і КО за
спокоїли – гурт залишився самим собою, органічно 
перетравивши живу ритм-секцію та зберігши про
низливі тексти, мелодраматичне звучання і чудові 
ді-джейські фішки Валентина Матіюка. 

«ТІК». «Весільний» 
Незважаючи на позірно сумлінне дотримання гур
том іміджу «колгоспних панків», із командою Ві
ктора Бронюка повільно стаються метаморфози. 
Перше поверхове враження – новий диск нічим не 
здивував у музичному сенсі: той самий ска-панк-
рок із духовою секцією. Проте деінде серед звично 
бурлескних вигуків «гуляй, народ» прориваються 
глибокі думки та гарні рими. Хочеться сподівати
ся, що з часом «ТІК» піде шляхом білоруського гур
ту «Ляпис Трубецкой» – до серйозної соціальної лі
рики, нехай і в жартівливій формі.  

Ot Vinta. «Потом і кров’ю»
Рокабілі – це назавжди, доведено Ot Vinta. Від цієї бан
ди завжди тхне чесним, трудовим, музикантським по
том. А новий альбом, якого шанувальники чекали ці
лих три роки, аж парує ним – музиканти самі це ви
знають в однойменній пісні. А ще диск має шалену 
концентрацію справжньої рок-н-рольної енергетики 
без усіляких домішок комерційності чи прилизанос
ті. Гурт справді викликає неабияку повагу багаторіч
ною вірністю обраному музичному стилю, нехай іноді 
в текстах і прориваються нотки легкого розчарування. 
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с
міла асоціюється насампе
ред із великим залізнич
ним вузлом – станцією 
імені Т. Шевченка. А та

кож із тим, що в міліцейському 
відділку саме на цьому вокзалі 
в 1960-х роках побили до смерті 
поета Василя Симоненка. Од
нак, проїжджаючи через це 
місто на Черкащині, варто 
знати: туристичне обличчя 
Смі  ли не обмежується залізни
цею. Насправді цікавих пам’я-
ток та пов’язаних із ними ле
генд вистачить тут не на одну 
екскурсію вихідного дня.

ГОРБАТА ГОРА
Двогорбу оповиту лісом Юрову 
гору можна побачити відразу за 
околицями Сміли. Більшість 

обивателів знають про неї лише 
те, що поруч діє непогана ресто
рація з однойменною назвою. 
Там можна замовити шашлик, а 
теплої пори ще і з’їсти його про
сто надворі, в альтанці з видом 
на ставок і ту ж таки гору. Однак 
мало кому відомо, що це узвиш-
 шя згадували в історичних дже
релах XII століття і стояло воно 
тоді біля самого русла Дніпра.

Зараз від річки в цьому місці 
лишилося тільки Ірдинське бо
лото (площа – близько 5 750 га). 
Деякі краєзнавці припускають, 
що колись на горі був розташо
ваний Кулдюрів – місто Кулдю-
 ра, чорноклобуцького хана. Про 
існування поселення на горі 
свід  чили залишки великого 
зам  ку, про який ідеться в бага

тьох джерелах, щоправда, його 
так і не вивчили. Аж він оста
точно перетворився на руїну й 
заріс лісом. Місцеві дослідники 
згадують, що ще кілька років 
тому можна було розгледіти 
стежки й дороги давнього міста. 
Сьогодні ж, коли в цій місцині 
розрослися непролазні хащі, ви
дно, що Юрова гора цікавить 
лише чорних археологів та лю
бителів улаштувати пікнік на 
травневі свята.

ПІДЗеМеЛЛЯ
2007 року працівники місцевої 
газової служби прокладали 
трубу й випадково натрапили на 
потаємні ходи. Тоді сенсаційна 
новина про підземне місто про
йшла всіма центральними теле

Місто з подвійним дном
Нагорі – цікава байками провінція, знизу – нерозгаданий лабіринт

Автор: 
світлана 
самохіна

Фото: 
Вадим 
Куліков
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каналами. Підземелля збира
лися дослідити і зробити турис
тичною візиткою Черкащини.

На центральній площі Сміли 
біля магазину «Малятко», влас-
 не на місці знахідки, жодних на
укових робіт наразі не помітно. 
Річ у тім, що в середмісті повсяк
час будують і відкривають нові 
крамниці, банки тощо. Перекри-
 ти центральну частину Сміли 
означало б забити подих усім 
комерційним структурам. Тому 
міс  цева влада за підтримки кра
єзнавчого музею (фото 1) заповзя
лася твердити, що підземне міс-
 то – лишень єврейські торгові 
скла  ди, які не мають аніякісінь
кої культурної та історичної цін
ності.

Зрештою, про існування тих 
ходів подейкували вже не одне 
століття. Хоча до пуття ніхто не 
знає, де вони починаються й де 
закінчуються. Нині є кілька 
припущень. Перше – підземний 
шлях сполучає Смілу та Юрову 
гору. Друге – катакомби простя
гаються від міста й аж до Холод
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ного яру (а це, нівроку, 50 км!).  
І нарешті, третє – смілянські пе
чери ведуть до самого Корсуня. 
Є навіть переказ, що коли на 
Смілу напали гайдамаки і взяли 
замок польських панів Любо
мирських, то нікого в ньому не 
знайшли. «Захисники втекли в 
містечко Корсунь до Понятов
ських», – писав російський пу
бліцист Алєксандр Амфітєатров.

Старі люди під горілку з пер
цем переповідають байки про 
підземелля, почуті ще від своїх 
дідів. Так, після першої чарчини 
можна почути, що в одному з 
підземних ходів Сміли застря
гла карета із золотом. Після дру
гої – про прекрасну діву в білій 
одежині з червоною трояндою, 
яка блукає підземеллям. А після 
третьої – про жахливу потвору, 
що охороняє ту карету й діву ра
зом із нею.

Вхід до печер шукали багато 
років. Та, на жаль, зовсім не нау
ковці, а чорні археологи та зви
чайні мисливці за скарбами, ні
бито заритими тут за часів Гай
дамаччини. До речі, місцеві до
слідники навіть знайшли яко
гось дядечка, який бачив замо
лоду двері з таємничим написом. 
Показати тепер він їх, звісно, не 
зміг. А от лаз, щоправда, без две
рей і написів, виявили випад
ково. Група підлітків смажила 
сосиски на Юровій горі й натра
пила на нього. А більше він так 
нікого й не зацікавив…

ЗАЛиШКи МАєТКУ
У центрі Сміли вже майже два 
століття височіє римо-католиць-
кий костел Успіння Пресвятої 
Діви Марії (фото 6). Довкола – 
парк, названий на честь росій
ської родини царедворців Само
йлових, які отрималу тут садибу 
від князя Потьомкіна за те, що 
виховували його доньку Єліза
вєту Тьомкіну, таємно наро
джену Єкатєріною II. Парк має 
два рівні. На верхньому стояли 
маєток, Преображенська церква 
(знищена більшовиками), згада
ний костел, а також новочасні 
пам’ятні знаки на честь Коліїв
щини та ліквідаторів ката
строфи на ЧАЕС. Сходами від 
костелу можна спуститися до 
нижнього парку – мальовни
чого хитросплетіння ставків, ка
налів та ажурних пішохідних 
містків на березі річки Тясмин.

Сам костел Успіння Пресвя
тої Діви Марії нині нагадує при
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дівлі жіночої класичної та чоло
вічої урядової гімназій, збудо
вані в 1909–1913 роках. За ними 
– дорога до поховань смілян
ської гілки роду Бобринських.

Про те, що онук Єкатєріни II 
та Ґріґорія Орлова Олексій Бо
бринський першим в імперії зас-
нував цукрове виробництво і 
зробив зі Сміли промислове 
місто, місцевим учням розпові
дають на шкільних уроках істо
рії рідного краю. Зазвичай дода
ючи, що син графа Володимир 
ініціював будівництво залізнич
ної станції. На той час вона мала 
назву «Бобринська» й була пере
йменована вже за більшовизму. 
До речі, «вождь пролетаріату» в 
Смілі досі стоїть на центральній 
площі. Щоправда, тут він має 
свою «специфіку». На гранітній 
плиті біля кам’яної постаті Іл
ліча вказано, що робітники 
Південно-Західної залізниці на 
знак пошани обрали Лєніна по
чесним ковалем головних Бо
бринських майстерень з опла
тою за 10-м розрядом.

Безсумнівно, кожна з епох, 
неначе пазл, стала складовою 
частиною сучасного міста. Сьо
годні – це тиха добра провінція. 
З одного боку. З другого – один із 
найбільших промислових регіо
нів Черкащини. До перебудови 
промисловою «фішкою» були те
левізори «Орізон», що їх випус
кав однойменний завод. Щопра-
вда, вони йшли як прикриття ін
шої продукції – військового при
значення… У 1990-х завод посту
пово дійшов до занепаду, й тепер 
на його базі працює кілька під
приємств, а гігантські корпуси 
«Орізону» страшать вибитими 
шибами та облущеною фарбою.

Попри депресивний вигляд 
залишків радянської архітек
тури (фото 5), Сміла залишається 
привабливою для поціновувачів 
зеленого туризму. І лише жах
ливі дороги та дурні у владі слу
жать розгадкою, чому цієї міс
цини досі не включено до дер
жавної програми «Золота під
кова Черкащини» й чому той до
кумент повноцінно не працює. 

вид. Метафора близька до прав-
 ди, бо 2002-го він зазнав пожежі 
й перебуває на реконструкції. 
Тож усередину його можна по
трапити тільки під час неділь
ної служби. На окрему увагу  
заслуговує зовнішній вигляд  
будівлі: велична прямокутна 
фор  ма в неокласичному стилі з 
двома баштами, фасад прикра
шений едикулами, розетками й 
колонами тосканського ордера.

Через дорогу від парку Само
йлових над Тясмином бачимо 
ще одне архітектурне надбан- 
ня міста – Покровський собор 
(фото 2, 3). Він зведений 1859 року 
за проектом Благовіщенської 
церкви лейб-гвардії кінного 
полку в Санкт-Петербурзі. Архі
тектуру російського храму, що
правда, в процесі будівництва 
змінили, й він зовсім утратив 
подібність із первинним заду
мом у візантійському стилі. У 
1929-му його було зруйновано, а 
от смілянське, зменшене, але 
адекватне втілення того самого 
проекту стоїть дотепер.

БОБРиНсьКІ ТА ІЛЛІЧ
На відстані однієї зупинки гро
мадського транспорту від цен
тру міста можна побачити бу

ПоДорожі|НАВігАТоР

…Горить Сміла, 
Смілянщина 

Кров’ю підпливає.
Горить Корсунь, 

горить Канів, 
Чигирин, Черкаси; 

Чорним шляхом 
запалало, 

І кров полилася…

Тарас  
Шевченко,  

«Гайдамаки»

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

xxxxxxxx
xxxxxxxx

ВАРТО ПОБАЧиТи:
Залізничний музей у старовинному вагончику на пероні 
станції імені Т. Шевченка (фото 4)
Тут екскурсовод розповість про смілянську ділянку 
Південно-Західної залізниці.
смілянський краєзнавчий музей (фото 1)
Розташований у будівлі, що колись була філіалом Санкт-
Петербурзького позикового банку. Серед особливих екс-
понатів – старовинні картографічні матеріали, шкатулка 
роботи італійських ювелірів XVIII століття.
Каланча пожежного депо
Стоїть у центрі, збудована 1929 року.
Рафінадний бульвар
На «солодкій» вулиці збереглися старовинні споруди, і 
закінчується вона місцем, де колись Олексій Бобринський 
збудував перший в імперії рафінадний завод. Поруч – ру-
їни графського маєтку: ставок з островом посередині й 
місток через річку Сріблянку.

ЧЕРКАСИ

Косарі

Жаботин

КАМ’ЯНКА

Стелянки

Нечаївка

Васютинці

СМІЛА

Тясмин

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ
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В’ячеслав 
Дарпінянц

Олександр 
Михельсон

Олена  
Чекан

Наталія 
Петринська

ЗАсІБ ВІД НеЖиТю
Він стояв у черзі переді мною в 
навушниках. А перед ним, уже 
біля каси, – шикарна фальшива 
білявка. Не знаю, як щодо 
всього іншого, але навушників 
вона, по-моєму, не носила. 
Втім, по честі кажучи, я мало 
дивився на її потилицю. Бі
лявка попросила засіб від не
житю. Аптекарка принесла, і 
тоді він зняв обидва навушники 
й сказав: «А мені, прошу, щось 
для вух. Бо якби я чув, що за
мовляє моя попередниця, вам 
не довелось би двічі в підсобку 
бігати…» О, сила простого до 
банальності гумору! Задовбана 
життям аптекарка розцвіла від 
невибагливої фрази, пробель
котіла: «Та нема проблем», – і 
швиденько принесла ще упа
ковку крапель у ніс… Якби я 
тим часом не обдумував цей 
текст, їй не довелось би бігати в 
підсобку ще й утретє. 

МОБІЛьНА ПОЛІФОНІЯ
Хтось якось мелодійно вимовив: 
«Поліфонія». Невідомо, коли й 
навіщо було сказано, але за
довго до появи електронних 
пристроїв. Мабуть, у Давній Гре
ції. Якби сказав хтось із сучасни
ків, його навряд чи почули б. 
Для літературно-філософської 
поліфонії потрібні були що
найменше Достоєвскій Ф. і Бах-   
тін М. Тепер – інакше. Пасажир 
N, рятуючись від шансону водія 
S, врубає на повну реп, і крізь 
його навушники ближні отри
мують цвях за цвяхом – для роз
думів. Хлопець Z, не переживши 
цієї екзистенційної драми й схо
вавшись у своїх «вухах», посилає 
в обмежений простір підліткове 
рок-попурі. Пенсіонер D глибше 
позіхає, а пасажирка V високо-
командним тоном переконує 
мобілку: «Ситуація стабільна!..» 
Мовчить лише ранковий ліс за 
вікном маршрутки.  

сПАДОК ПАМ’ЯТІ
Розбирали сусіди клуню, що її 
подарувала баба Галя прав
нучці на весілля. За докумен
тами вона хата, нехай і дуже 
стара, тож до неї належить чи
малий шматок дорогої в нас 
землі. Цілковитою несподіван
кою під час демонтажу стали 
декілька добре закамуфльова
них комірок і навіть невеликий 
погрібець, про які ніхто в сім’ї 
не знав. Баба Галя зізналася, 
що ту мазанку збудували толо
кою в 1934 році. Її дід-пічник 
фахово облаштував сухі схо
ванки, – там зберігали запаси 
зерна, сала тощо десь до 
1990-х років. Секрет знали 
тільки найстарші й переда
вали його наступникам, коли 
ставали зовсім немічними. Під 
час Голодомору з великої сім’ї 
вижили лише дід, баба, ма
ленька тоді баба Галя та її 
мама. 

Роман  
Кабачій

ВІДМОВКи  
«ДЛЯ ПРиїЖДЖиХ»
У Харкові перейменували пло-
 щу Карла Маркса на Благові
щенську. В Кіровограді повер
нули історичні назви вулицям 
Маркса та Лєніна. Лише в Ки
єві страх перед новими хазя
ями такий великий, що ву
лиця Фрунзе лишилася з на
звою, яка нині асоціюється 
хіба що з психлікарнею, а не 
давнім районом Кирилівкою. 
Як завжди, киваємо, поки буде 
«більше коштів». Але під час 
війни (!) в 1944 році радвлада 
чомусь не переймалася «бра
ком коштів», а одномоментно 
поміняла назви тисяч населе
них пунктів, пов’язаних із ні
мецькою, польською, єврей
ською історією, як «царські, 
батрацькі та релігійні». 

ДеМОТиВАТОРи
«Смерть протестувальника – це 
точка неповернення», «влада 
остаточно перетнула межу», – 
соціальні мережі вибухають 
праведним гнівом, користувачі 
тиснуть «подобається» біля най
радикальніших постів. «Ну вже 
точно революція», – пише «під
пілля» з офісів, закусюючи не
нависть до влади бутербродом із 
кавою. Я не вірю в суспільні пе
ретворення, які буцімто наро
джують в інтернеті, і в те, що 
Facebook і Twitter підняли хви-
 лю Арабської весни. Радше на
впаки. В мережі народ випускає 
пару, перетворює серйозні речі 
на постмодерну гру, виклада
ючи свій потенціал спротиву по
руч із фотографіями котів, їжі, 
одягу й різноманітних «бугога
шечєк» і «пічальок». 

ДЛЯ КОГО?
Я і не звертала б уваги – це все 
через його повагу до якісно ви
конаної роботи. «Дивись, – 
каже, – кріплення зроблені 
абияк, ледь тримаються. І за
лізні конструкції, щось неймо
вірне, вже встигли поіржавіти, 
переважно в місцях зварювання. 
Їх потому треба було наново по
фарбувати, але цього не зро
били». «А цих пластикових про
зорих дахів, – це вже я підклю
чаюся, – жодного разу й не по
мили, тому прозорі вони лише 
теоретично». І скільки цій онов
леній зупинці швидкісного 
трамвая на Індустріальному 
мості – менше року? Невідомо, 
чи доведуть колись до ладу всі ці 
недоробки, адже офіційне «від
криття» вже далеко позаду. 
Наче не для себе робили...  

Інна  
Завгородня





Очікуйте у грудні

Передплачуй «Український тиждень» – 
отримуй у січні «Світ у 2012»

Акція триває до 30.12.2011 р.
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