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Операція «Імітація» 
Чому «антикорупційні» 
зусилля влади не 
стосуються масштабних 
розкрадань бюджетних 
коштів

зміст|НА чАСі

Чужі = рідні
В Україні стрімко зростає 
кількість прийомних 
родин та дитячих  
будинків сімейного  
типу

Конкретика спротиву
Олег Скрипка 
про джунглі 
виживання в Україні 
та формування 
спільнот однодумців

Продане військо
Реалії Збройних 
сил: офіцери-
корупціонери  
й солдати-раби

Розквіт Африки
Чому після десятиліть 
повільного зростання  
в Африки з’явилася 
реальна можливість  
піти азійським слідом
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Юрій 
Макаров 
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Кірєєва

Ukraine-бренд: 
виконання під 
фанеру
Чи зможе влада за 
$100 тис. покращити 
імідж країни

Елементи 
реального 
іміджу
Якою бачать 
Україну 
іноземці

Запасний варіант
Чарльз Таннок, 
депутат Європейського 
парламенту від 
Великої Британії, про 
перспективи українсько-
європейських угод
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Росія 
прокидається

Опозиційність.
ru
Як росіяни 
реагують на 
вибори без 
вибору

Вахтанг 
Кіпіані 
про 
революцію 
від 
Навального

Енергетична 
недоімперія  
Як пострадянські 
республіки 
виходять із пастки 
енергозалежності

Ісламісти всіх мастей, 
на передову!
Чи зможуть ісламісти 
стати найбільшою 
і наймогутнішою 
політичною  
силою в Єгипті32 34 36 38

Ростислав Павленко 
про те, навколо чого 
і якими засобами 
треба формувати 
імідж України 

Симулякр 
виборів 
Чому вибори 
до Держдуми 
засвідчили 
тоталітарний 
режим у Росії

Капітальний програш
Чому перехід на рублеві 
розрахунки за газ може 
нівелювати економічно 
вигідні для України 
торговельні домовленості та 
підвести під валютні ризики

Увімкніть Україну
Чому іноземці не 
палають бажанням 
вкладати в Україну 
гроші
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Мертва рука досі на кнопці
Чому ядерні перегони 
тривають, попри те  
що вагомість зброї 
масового знищення  
у світі знижується

Картина Івана 
Семесюка 
із серії 
«Традиції.
Ребрендінг»52
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Росія прокидається Р
езультати виборів до Держ-
думи несподівано сколихнули 
зазвичай апатичне російське 
суспільство. Москвичі, осо-

бливо молодь, уже ввечері дня голо-
сування 4 грудня масово (кілька ти-
сяч) вийшли на Тріумфальну площу 
столиці, щоб продемонструвати свою 
незгоду з фальсифікованою, на їхню 
думку, перемогою провладної «Еди-
ной России». У наступні дні протести 
тривали. Під час мітингу 6 грудня від-
булося кілька сутичок із поліцією, 
було затримано близько 300 протес-
тувальників включно з лідерами опо-
зиції, а також кількох журналістів. 
Правоохоронці, які наводнили Біло -
кам’яну, діяли підкреслено жорсто-
 ко: використовували слухові бомби, 
били учасників акції. Стихійні мітинги 
сколихнули й інші міста країни. У со-
ціальних мережах лунають заклики 
зібратися на нову, вже всеросійську 
акцію протесту 10 грудня.

Фото: АР

Продовження теми 
на стор. 28
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Тиждень 
в історії

При ООН 
організовано 
Дитячий фонд – 
ЮНІСЕФ

Народився Данило Туптало 
(Св. Димитрій Ростовський), 
український письменник, 
церковний і громадський діяч

Оголошено про відкриття 
нової хвороби – синдрому 
набутого імунодефіциту 

людини (СНІДу)

9 грудня 1651 року 10 грудня 1981 року 11 грудня 1946 року

Госпіталізовано Володимира 
Кличка. Його бій із Жаном-
Марком Мормеком, 
призначений на 10 грудня, 
скасовано

У кількох українських 
містах відбулася акція 
«Переоблік влади»

Жеребкування Євро-2012. 
Суперниками України 
будуть Англія, Франція і 
Швеція 

1 грудня 2 грудня 3 грудня

ВЛАДА Й ОПОЗИЦІЯ: 
ТОРГ МОЖЛИВИЙ

СВОЇХ БЮТь.
Андрій 
Кожем’якін 
на чолі фракції 
«Батьківщини» 
посилить позиції 
Турчинова 
в партії

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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У Польщі введено 
воєнний стан, 
скерований проти 
руху профспілок 
«Солідарність»

У Києві розстріляні 
українські 
письменники Дмитро 
Фальківський, Григорій 
Косинка, Кость Буревій

У Києво-Печерській 
друкарні вийшов 
перший короткий 
нарис історії України 
«Синопсис»

12 грудня 1674 року 13 грудня 1981 року 14 грудня 1944 року 15 грудня 1934 року

У Криму змінено 
назви 11 районів із 
кримсько  татарських 
і німецьких на 
російські

ВАСУ визнав законним 
присвоєння звання Герой 
України Володимирові 
Івасюку і Василеві Стусу

Парламентські вибо-
ри в Хорватії: пере-
могла лівоцентрист-
ська опозиція

У Москві поліція 
затримала понад 300 
протестувальників 
проти фальсифікацій на 
виборах до Держдуми

4 грудня 5 грудня 6 грудня
Печерський суд почав 
розгляд скарги Леоніда 
Кучми щодо порушення 
кримінальної справи 
проти нього

7 грудня

ф
о

т
о

: у
н
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н

І
сторія з відставкою Івана Кириленка з посади 
керівника парламентської фракції «Батьків
щини» вкотре продемонструвала, щó насправді 
робиться в головах української опозиції.

Свою відставку аксакал «Батьківщини» пояснив 
тим, що хоче зосередитися на роботі в «полі» – в 
окрузі, закріпленому за ним партією. Але всі ро
зуміють, що справжня причина в іншому: напе
редодні, виступаючи на брифінгу, Іван Кири
ленко зробив заяву про готовність своєї фракції 
підтримати всі непопулярні законопроекти 
влади в обмін на звільнення Юлії Тимошенко. 
Серед них значилися проекти щодо продажу 
землі, скорочення виплат «пільговим» катего
ріям, прийняття бюджету.
«Батьківщина» оперативно змила ганьбу опози
ційного мундира – Кириленка «пішли» з посади 
керівника фракції. Але осад залишився. Той фак
тично підтвердив підозри, що в керівництві 
«Батьківщини» цілком серйозно розглядають 
можливість грати за правилами, встановленими 
партією влади. А відтак голосування двох третин 
нардепів від «Батьківщини» за антиопозиційний 
Закон «Про вибори народних депутатів Укра
їни» – не випадковість, а один із кроків до полі
тичного порозуміння з ПР і солідарне з парла
ментською більшістю волевиявлення можливе 
щодо будь-яких законопроектів.
Варто зазначити, що Кириленко – достатньо не-
однозначна фігура в опозиційних лавах. Колишній 
однокурсник Павла Лазаренка, колишній його за
ступник у Дніпропетровській держадміністрації; у 
час, коли Тимошенко вперше потрапила до СІЗО, 
Кириленко очолював провладний список «За ЄдУ». 
Давніми його опонентами є група Олександра Тур
чинова. До речі, саме Турчинов 2006-го був катего
ричним противником включення Івана Кириленка 
до виборчого списку БЮТ. Оприлюднення того, що 
активно обговорювали лідери «Батьківщини», 
дало змогу усунути його від прийняття рішень у 
фракції, що лише посилило позиції Турчинова. Но
вообраний голова фракції Андрій Кожем’якін є од
ним із його найближчих сподвижників. І це жод
ним чином не свідчить, що ризики торгу «Батьків
щини» з партією влади зникають. Просто змі
ниться його предмет. У «Батьківщині» чимало де
путатів, для яких ув’язнення Тимошенко лише по
ліпшує перспективи на виборах 2012 року.

Андрій Скумін

Апеляція без ілюзій
Є всі підстави вважати, що новий вердикт апеляційного суду буде 
для екс-прем’єра таким самим невтішним, як і той, котрий йому 
передував. Уже перший день попередніх слухань продемонстру
вав, що відмовлятись від написаного раніше сценарію – посадити 
лідера опозиції надовго – ніхто не збирається. Посилена охорона в 
кілька сотень бійців Державної служби охорони МВС і спецпідроз
ділу «Беркут», сутички з нею 
народних депутатів та обме
ження доступу преси на засі
дання (déjà vu) це враження 
лише посилювали.
Жеребкуванням для розгляду 
справи Тимошенко призначили 
суддю Ірину Горб. Вона впро
довж місяця вивчала справу, але 
раптом її замінила Олена Сі
тайло (на фото). Пані Горб ні
бито попросила відвід через те, 
що колись вела справи, які мо
жуть бути пов’язані з газовими 
контрактами, а тому хоче уник
нути спекуляцій. У ЗМІ заговорили про небажання молодої судді псу
вати собі кар’єру сумнівним скандальним провадженням. За даними 
захисту, Сітайло раніше спеціалізувалася на... дрібних побутових про
цесах, вправлялась на розлученнях та посадці автомобільних злодіїв.
Засідання апеляційного суду почалось із клопотання захисту про 
відвід судді, яка, окрім міркувань щодо досвіду, викликає ще й 
інші запитання. Наприклад, чи могла вона за три дні вивчити всі 
37 томів справи. Звісно, Олена Сітайло цього клопотання не задо
вольнила. Як і абсолютної більшості інших, окрім єдиного – про 
прийняття апеляції до розгляду.
Утім, завершилося засідання незаплановано. Судді стало зле. 
Оголосивши чергову перерву, вона була змушена вдатися до по
слуг медиків. І хоча за дві години повернулась до зали суду і про
довжила вести засідання, вигляд у неї був уже не надто бойовий. 
Залишивши Тимошенко під арештом і призначивши розгляд 
справи на 13 грудня, вона нарешті закрила засідання, а вже за 
кілька хвилин швидка з мигалками повезла суддю на госпіталі
зацію до лікарні.
Однак перший день апеляційного розгляду все ж створив інтригу. 
Незрозуміло, наприклад, чи ризикне після всього пережитого 
суддя Олена Сітайло далі продовжувати розгляд так невдало для 
неї розпочатої апеляційної справи, чи візьме приклад зі своєї ко
леги Ірини Горб. Якщо не ризикне, то на її місце доведеться шу
кати нову кандидатуру і заново починати провадження. Цілком 
можливо, що так воно й буде, і процес затягнеться на невизначе
ний час.

тЕнДЕнЦіЇ тижня|НА чАСі



2,6% €485 млн$50–70 млрд
таку суму, за даними Нацбанку, трима-
ють українці у вигляді готівкових валют-
них заощаджень

зростання світового ВВП прогнозує на 
наступний рік ООН, 2013-го економіка 
має «розігнатись» лише до 3,2%

виділить Німеччина на додаткові 
виплати жертвам Голокосту. Кошти в 
межах €30 тис. мають отримати близько 
16 тис. осіб

ОЛЕКСІЙ КОСТУСЄВ
утратив посаду?
Мер Одеси опинився в лікарні. При-
чиною погіршення са-
мопочуття могло ста-
ти рішення Банко-
вої «піти» одіозного 
міського голову. Од-
нак офіційної заяви 
щодо його відстав-
ки наразі не було.

ОЛЕКСАНДР ЛАВРИНОВИч
їздить на краденому?
Депутат від ПР Валерій Ко-
новалюк, заявив, що 
Mercedes, на якому 
їздить міністр юс-
тиції, був викраде-
ний і доставлений в 
Україну контрабан-
дою.

ЄВГЕН КОРНІЙчУК
проти амністії
Колишній перший заступник мі-
ністра юстиції – про-
ти свого звільнення 
за амністією, оскіль-
ки не вважає себе ви-
нним в інкримінова-
них злочинах (пере-
вищення службо-
вих повноважень).

ЛОРАН ҐБАҐБО
постав перед судом
Екс-президент Кот-д’Івуару постав 
перед Міжнародним су-
дом у Гаазі. Його зви-
нувачують у масо-
вих убивствах під час 
громадянської війни, 
яку він розв’язав піс-
ля того, як програв 
вибори.

5 ОБЛИч МАЙЖЕ СЕРЙОЗНО

За рік рейтинг нинішнього президента 
обвалився майже втричі. За даними КМІС, 
навіть на Сході електоральна підтримка 
Віктора Януковича знизилася до 20%. 
Дещо збільшився президентський рейтинг 
Віталія Кличка й Петра Симоненка, який 
«перетягує» на себе невдоволений електо-
рат Сходу та Півдня. Але найпопулярнішим 
«кандидатом» залишається графа 
«Проти всіх» (18% опитаних).

За даними КМІС
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РЕЙТИНГ

АНДРІЙ ШИШАЦьКИЙ
нагнітає
Очільник Донеччини вважає, 
що в регіоні досі є те-
рористична загроза. 
Такі заяви зазвичай 
передують закручу-
ванню гайок із боку 
влади.
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710 тис. осібУ 9 разів
більші доходи мають найбагатші 
люди розвинених країн, ніж їхні 
найбідніші співгромадяни. 
Дані ОСЕР

загинули внаслідок стихійних 
лих упродовж останніх 20 років. 
За цей період природа завдала 
збитків на $2,3 трлн.

КОРОТКО

За рік рейтинг нинішнього президента 
обвалився майже втричі. За даними КМІС, 
навіть на Сході електоральна підтримка 
Віктора Януковича знизилася до 20%. 
Дещо збільшився президентський рейтинг 
Віталія Кличка й Петра Симоненка, який 
«перетягує» на себе невдоволений електо-
рат Сходу та Півдня. Але найпопулярнішим 
«кандидатом» залишається графа 
«Проти всіх» (18% опитаних).
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Х
то не знає, чим знаменитий перший заступник гене
рального прокурора України? Менш ніж рік тому, в 
січні, Ренат Кузьмін на святкуванні 65-річчя народно
го депутата й акордеоніста Яна Табачника вийшов на 

сцену і «злабав» на роялі відому бандитську пісню «Мурка». 
Вокально-інструментальний талант правоохоронця став над
банням громадськості завдяки менеджерам телеканалу «Ін
тер», котрі за вказівкою згори зробили із дня народження де
путата Табачника всенародне видовище, але, схоже, не очіку
вали, що дійство виявиться аж таким життєствердним.
І ось Ренат Кузьмін знову «прославив» себе на блакитних 
екранах. Як повідомив телеканал «1+1», День працівника 
прокуратури (1 грудня) близько 30 високопосадових проку
рорів на чолі з Кузьміним відзначили в одному з найфеше
небельніших клубів Києва, де чек навіть без алкоголю стано
вить у середньому 2 тис. грн. Загалом, за даними телевізій
ників, організоване Кузьміним свято обійшлося щонаймен
ше в 300 тис. грн. А розважав охоронців законності співець 
шансону з Москви Євґєній Кємєровскій, котрий виконав, зо
крема, пісню «Братва, не стреляйте друг в друга». 

Скромна 
привабливість 
прокуратури
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Європа дає Україні шанс
Європарламент ухвалив резолюцію, в якій ре
комендує Раді ЄС, Європейській комісії та Євро
пейській службі зовнішньополітичної діяльнос
ті парафувати угоду про асоціацію між Києвом 
та Брюсселем до кінця 2011 року. Водночас єв
ропарламентарії фактично поставили ратифіка
цію цього документа в залежність від вирішення 
Україною кількох принципових питань. Зокре
ма, Європарламент закликав вітчизняну владу 
забезпечити реалізацію прав Юлії Тимошенко та 
інших опозиційних лідерів брати участь у полі
тичному процесі, зокрема і в майбутніх виборах. 
Також євродепутати сподіваються на покращен
ня ситуації в Україні зі свободою слова, правами 
людини тощо. Особливістю цією резолюції є і те, 
що Євросоюз уперше офіційно визнав факт над
мірного політичного тиску Росії на Україну.

Хто за нами стежить?
Сайт WikiLeaks назвав компанії, які у 25 країнах 
пропонують технологічні рішення для ведення 
спостереження за людьми через телефонні пере
говори, інтернет-з’єднання та sms. Серед них дві 
українські – «Альтрон» і «Дельта», замовника
ми послуг яких є силові відомства та оператори 
стільникового зв’язку. СБУ й компанія «Дельта» 
очікувано заперечили звинувачення WikiLeaks у 
стеженні за українцями. Водночас один зі спів
робітників вітчизняної спецслужби впевнений, 
що немає диму без вогню: «Винятки із правил 
можуть бути. Але що відбувається насправді, 
знає дуже вузьке коло утаємничених».

Південна Осетія закипає
У самопроголошеній республіці триває політична 
криза. Місцева влада, підтримувана Кремлем, не 
визнала перемоги на виборах опозиційного кан
дидата Алли Джиоєвої. Верховний суд призна
чив повторні вибори на 25 березня, причому в них 
Джиоєвій брати участь заборонено. На централь
ній площі Цхінвалі тривають нон-стоп-мітинги на 
її підтримку, а вона тим часом веде переговори з 
російською стороною про визнання її новим ліде
ром республіки. Водночас Едуард Кокойти (прези
дент Південної Осетії) вважає, що в республіці роз
гортається сценарій «кольорової» революції, ініці
аторами й спонсорами якої є Грузія та… Україна.

18 місяців без уряду
У Бельгії після 541 дня політичної кризи сформо
вано уряд (рекордний у сучасній історії період без
владдя в окремо взятій країні). Лідер Соціалістич
ної партії франкомовної спільноти Еліо ді Рупо 
став першим за кілька десятиліть франкофоном 
на чолі правлячого кабінету. Останній складати
меться із 13 міністрів – представників розшире
ної коаліції соціалістів, християнських демократів 
та лібералів. Основний принцип його формуван
ня – присутність представників як франкомовного 
населення, так і тих, хто говорить нідерландською.
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МИ ДУЖЕ НЕЗАДОВОЛЕНІ 
ПОГІРШЕННЯМ СИТУАЦІї В 
УКРАїНІ, ОСОБЛИВО У ТАКІЙ 
СФЕРІ, ЯК НЕЗАЛЕЖНІСТь 
СУДОчИНСТВА

Спілкувався  
Богдан Цюпин,  

Велика Британія

ч
арльз Таннок – депутат 
Європейського парламен-
 ту від Великої Британії. 
Він активіст урядової Кон-  

сервативної партії і є речником 
британських консерваторів із 
міжнародних питань у Брюс
селі. 2004 року був одним із ке
рівників делегації європарла
ментаріїв на президентських 
виборах в Україні. Активно пра
цює над питаннями розши
рення Євросоюзу, був одним з 
ініціаторів нещодавньої резо
люції Європарламенту щодо 
України.

У. Т.: чи означає схвалена Євро-
парламентом резолюція, що ЄС 
прагне розвивати відносини з 
Україною, незважаючи на про-
блеми, про які зараз багато го-
ворять? Зокрема, ув’язнення 
Юлії Тимошенко.

– Це, не виключено, трохи 
поспішний висновок. І, може, не 
зовсім правильний. Безумовно, 
є велике бажання просувати 
угоду щодо вільної торгівлі й 
досягти угоди про асоціацію, 
але зараз ми лише на стадії за
вершення переговорів та пара
фування документів країнами-
членами. Наразі є бажання па
рафувати їх. Далі мали б відбу
ватися підписання й ратифіка
ція. Угода мусила б пройти че
рез Європарламент. Але перед 
тим ми хотіли б побачити певні 
покращення в царині прав лю
дини та принципів демократії. 
Але я можу говорити тільки 
про те, про що мене інформу
ють урядовці й про що кажуть у 
нашій парламентській групі. Я 
жодним чином не наголошував 
би на якомусь вето, доки триває 
ця стадія, з боку Європарла
менту, коли йдеться про згадані 
угоди, а втім, ми дуже незадо
волені погіршенням ситуації в 
Україні, особливо у таких сфе
рах, як незалежність судочин
ства й свобода ЗМІ. Є стурбова
ність арештами опозиційних 
лідерів та політиків, особливо 
справою Юлії Тимошенко.

У. Т.: чи є це ознакою бажання 
більшості в Європарламенті 
таки укласти угоду про асоціа-
цію з Україною?

– Я вважаю, що Європарла
мент, особливо соціалістичні лі
дери, дуже прагнуть зближення 
з Україною. Ми поділяємо спіль
ний європейський простір та цін
ності і вважаємо її європейською 
державою. Напевне, тому й очі
куємо вищих стандартів. Адже 
Київ є членом Ради Європи й ви
словив європейські прагнення – 
дістати членство у ЄС. Тому наші 
очікування від України дуже ви
сокі. Зараз ми бачимо, що справи 
у країні почали відкочуватися 
назад. Тому ми це дуже критику
ємо. Звичайно, ми усвідомлюємо 
потребу наблизити Україну полі
тично й економічно до Заходу, до 
Євросоюзу. І саме тому працю
ємо над угодами про асоціацію 

та вільну торгівлю. Звичайно, ми 
постали перед дилемою. З одного 
боку, хочемо наблизити Київ до 
Брюсселя, щоб Україна не опи
нилася на авторитарній орбіті 
Москви в євразійській спільноті з 
Казахстаном та Білоруссю. Із 
другого – не маємо бажання під
писувати й ратифіковувати 

угоди, якщо з демократією та 
правами людини стає гірше. 
Тому це дуже складне рішення. 
Європейські політичні лідери по
винні чітко розрахувати, як про
суватися з часовими межами. 
Отже, ми ніби надсилаємо заохо
чення, а саме обіцянку про мож
ливість парафування угод, але 
ратифікація та остаточні під
писи, а також схвалення євро
пейським парламентом можуть 
бути відкладені, в очікуванні на 
покращення загального клімату 
в царині прав людини й демокра
тії в Україні.

У. Т.: Отже, це те, що, на вашу 
думку, буде 19 грудня на саміті 
Україна – ЄС? Тобто угоди пара-
фують, але не підпишуть?

– Я настроєний оптиміс
тично. Участі в саміті не бра
тиму, але сподіваюся, що пара
фування головами делегацій на 
переговорах відбудеться. Вони 
просто парафують папери, це зо
всім не ратифікація (яка є іншою 
процедурою і забирає більше 
часу). Парафування означає, що 
всі головні положення узго
джено, головні питання вирі
шено, і перед нами є остаточна 
версія власне угоди, яка піде на 
затвердження.

У. Т.: Скільки часу може за-
брати процедура ратифікації, 

Запасний 
варіант
Угоди про асоціацію та зону вільної  
торгівлі з ЄС можуть бути розведені
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ЄВРООПТИМІСТ. 
Чарльз Таннок 
не втрачає 
надії, що 
Україна все 
ж прийде до 
Європи

НАВІТь УГОДА  
ПРО ЗОНУ ВІЛьНОї ТОРГІВЛІ 
МІСТИТь ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ДЕМОКРАТІЮ

від парафування й до набуття 
чинності?

– Нині ще є розбіжності сто
совно того, чи це змішана угода, 
чи проста торговельна. Якщо 
остання з двох, то для її затвер
дження потрібне лише незапе
речення на рівні міністрів і пар
ламенту Євросоюзу, якщо ж її 
розглядатимуть як змішану по-
літично-торговельну, тоді зна
добиться ратифікація парла
ментами всіх 27 держав-членів. 
Наскільки я розумію з розмов із 
посадовцями, нині йдеться про 
звичайну торговельну угоду. 
Якщо це так, то вона могла б на
бути чинності досить швидко. 
Можливо, у перші шість місяців 
наступного року. У разі потреби 
ратифікації 27 парламентами це 
може тягнутися рік, а то й два.

У. Т.: чи пов’язані між собою 
угоди про асоціацію та вільну 
торгівлю?

– Очевидно пов’язані. Це 
окремі документи, але тих са
мих сторін. Нині з угодою про 
асоціацію невирішене питання 
полягає в тому, що вона мала б 
замінити Угоду про партнерство 
та співпрацю (УПС), яка була за
гальною моделлю для постра
дянських країн. Тепер статус 
угоди підвищується до угоди 
про асоціацію, як цього вимагає 
резолюція Європарламенту річ

ної давнини. В угоді про асоціа
цію, на жаль, немає згадки (хоч 
Європарламент і вимагав цього 
в попередніх резолюціях) про 
можливість задоволення праг
нення України вступити в ЄС 
згідно зі статтею 49 договору 
про Європейський Союз. На
скільки я розумію, українська 
сторона цим невдоволена. Це 
може стати червоною смугою, 
через яку парафування не від-
будеться. 

У. Т.: Яка з двох угод, на вашу 
думку, значущіша? Вагомішою 
може здаватися зона вільної 
торгівлі.

– Крім того, як на мене, вона 
найважливіша, бо йдеться про 
економічний добробут двох сто
рін. Угода про асоціацію, як я 
вже сказав, – це заміна УПС. 
Вона, звичайно, передбачає пев-
 ні сфери політичної співпраці 
включно з парламентськими 
зустрічами тощо. Але і в межах 
угоди про вільну торгівлю та
кож наявні положення про де
мократію і права людини, які  
є засадничими передумовами. 
Отже, вільна торгівля разом із 
гарантіями дотримання певних 
базових цінностей – це одне з 
найважливіших положень. Уго-
 да про асоціацію обумовлює го
ловні параметри взаємин двох 
сторін. Це важливо, особливо 
коли вона включатиме статтю 
49 про європейську перспек
тиву, що означало б певний 
план та надію, що Україну роз
глядають так само, як і Балкан
ські країни, як потенційного 
члена ЄС.

У. Т.: Не виключаєте, що угоду 
про асоціацію буде відкладено 
як більш політичну й наразі про-

блематичну? чи можуть сто-
рони зосередитися радше на 
угоді про вільну торгівлю?

– Це правда. Але, як я вже 
сказав, навіть угода про зону 
вільної торгівлі містить поло
ження про демократію і права 
людини. Якщо в Україні й на
далі заарештовуватимуть полі
тичних діячів і садитимуть їх 

до в’язниць, то це буде тракто
вано як порушення умов дого
вору.

У. Т.: Зважаючи на ваш досвід 
та обізнаність в українських 
справах, як ви сказали б, 
сприймання України в ЄС від-
різняється від того, що було, 
скажімо, на п’ять років раніше?

– У часи Помаранчевої ре-
волюції сподівання були над
звичайно великими. Серед ба
гатьох парламентаріїв від кра  - 
їн ЄС панував ентузіазм, надії, 
що Україна перетвориться при
наймні на потенційного чи  
на  віть реального кандидата. 
Нині в Європі багато уваги при
діляють єврозоні, економічній 
кри  зі, Арабській весні з її кри
зою; країни Західних Балкан 
стали пріоритетом тощо. Укра
їна трохи втратила своє цен
тральне місце, зійшла з новин. 
Після Помаранчевої революції 
2005 року вона опинилася в 
полі зору багатьох європейсь-
ких діячів та впливових поста
тей. Але нині вже не в цен- 
трі уваги багатьох людей. За 
останні півтора року, я сказав 
би, після президентських вибо
рів та перемоги Януковича, є 
уявлення, виправдане чи ні, що 
в Україні погіршилася ситуація 
зі станом прав людини, і що 
вона нібито більше схиляється 
до Москви.

У. Т.: Ви сказали «виправдане 
чи ні» – це означає, що ви осо-
бисто не переконані?

– Ні, я вважаю, що стан до
тримання прав людини без
сумнівно погіршився. Чи більше 
Київ схиляється до Москви, що-
до цього я не такий певний. Я 
сказав би, що іноді відбува
ється гра в покер, коли Україна 
заявляє, мовляв, як не дасте нам 
ось цього, то ми підемо в тому 
напрямку. Я не переконаний, 
що адміністрація чи великі  
олігархи фірташі та ахметови 
надто хочуть, аби їх проковт-
нула російська економіка чи 
російські олігархи. Гадаю, вони 
зацікавлені в суверенній бага
тополярній закордонній і тор
говельній політиці для України 
й хочуть мати доступ до захід
них та європейських ринків. 
Сподіваюся, що вони проштов
хуватимуть західний напрямок 
для української економіки, але 
це складна гра. 
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«ч
имало закордонних 
компаній, які зна
йшли своє міс- 
це на українському 

рин  ку, працюють успішно», – 
переконувала аудиторію вико
навчий директор інвестиційної 
компанії Horizon Capital Наталія 
Яресько в одному з найрозкіш
ніших готелів Лондона Dor ch e-
ster, де 6 грудня відбувалася кон
ференція Inside Ukraine («Все -
редині України»), організатором 
якої виступив The Economist. 
Американське походження вчу
валося і в її вільному спілку
ванні заокеанською англійсь-
кою, і в професійній приязності, 
чого часто бракує багатьом суто 
російськомовним пострадянсь-
ким підприємцям та урядовцям.

Із такими людьми, як Ната
лія, хочеться мати справу з пер
шої зустрічі і понад півмільярда 
доларів капіталу, які їй та її коле
гам довірили інвестори, це лише 
підтверджують. Підприємців на 
зразок Яресько Україні потрібно 
набагато біль  ше, бо саме брак 
капіталу для розвитку бізнесу 
всі учасники конференції нази
вали ключовою проблемою 
українсь ких компаній і цілих га
лузей.

В оцінках теперішнього 
стану української економіки з 
вуст учасників часто лунало 

слово underperformance (незадо
вільна діяльність). Українська 
економіка зростає, визнавали 
вони, але плюс 4% для України, 
особливо після кількарічного 
стрімкого падіння – це незадо
вільно, це свідчить про втрачені 
можливості.

Феєрверком оптимізму були, 
щоправда, висловлювання керу
ючого директора аудиторської 
компанії PricewaterhouseCoopers 
Ukraine Бориса Краснянського:  
«Наші справи в Україні йдуть 
так добре, що ми можемо дозво
лити собі спонсорувати цю кон
ференцію в одному з найдорож
чих готелів Лондона». Але, на 
жаль, цей феєрверк виявився 
одним із небагатьох виявів опти
мізму і мав деякі штучні ко
льори. Залізним аргументом до
повідача стало те, що в Україні 
має бути краще, бо «гірше нема 
куди. Місця внизу майже не іс
нує. Єдиний шлях – угору».

Співрозмовники Краснянсь-
кого теж заявили, що успіхи 
його компанії в Україні можна 
так само вважати свідченням 
проблем для фірм, на вирішен-
 ні яких заробляє Pricewater-
houseCoopers. Слово «корупція» 
під час змалювання стану справ 
у державі лунало майже в кож
ному виступі, та водночас ніхто 
не подавав жодних надій на те, 

що ця проблема може бути ви
рішена офіційним Києвом.

Хабарництво стало для 
України діагнозом хвороби, яку 
пацієнт визнає, але не збираєть-
 ся серйозно лікувати. Американ
ський бізнес-консультант, який 
часто спілкується з україн
ськими посадовцями, констату
вав, що українська владна вер
хівка вибрала своєрідний спосіб 
боротьби з цим злом – чільні по
садовці готові карати корупціо
нерів середньої та нижчої ланки, 
але не збираються відмовлятися 
від своїх можливостей збага
чення: «Вони не хочуть розу
міти,  що корупцію можна вико
рінювати лише повністю, як 
культу  ру. Вибіркові дії резуль
тату не дають».

РЕФОРМИ ДЛЯ...
Віце-прем’єр Сергій Тігіпко при
летів у Лондон, щоб визнати: на
ступного року зростання україн
ської економіки зменшиться до 
2–3%. Це лунає як досить опти
містичний прогноз на тлі новин 
про відчайдушне борсання ліде
рів єврозони, колапс якої загро
жує глобальними наслідками. 
Учасники конференції застері
гали, що для України світові 
економічні негаразди через за
лежність від експорту стануть 
відчутними негайно.

Тігіпко без традиційної для 
західних політиків у людних 
місцях усмішки розповідав про 
свої зусилля, перелічував досяг
нення, але сумно визнавав: «Є 
проблеми з їх упровадженням».

Але навіть якби раптом 
з’явилося дуже багато іноземців 
охочих вкладати в Україну, Київ 
у багатьох випадках не може по
дати їм чітких і гарантованих 
правил та можливостей. «Нам 
потрібні правила!» – це мало не 
в один голос говорили представ
ники бізнесу. Навіть якщо пра
вила недосконалі – це півбіди, їх 
можна було б змінити. Гірше, 
коли їх немає взагалі, або коли 
правила нічого не означають. 

Увімкніть Україну
Іноземці не палають бажанням вкладати в Україну гроші, попри 
переможні урядові реляції про начебто проведені реформи

Автор: 
Богдан 
Цюпин, 
Велика 
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ВІЛЬНЕ ПАДІННЯ
УКРАЇНА ВТРАЧАЄ ПОЗИЦІЇ В МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ

Оприлюднений днями Індекс сприйняття корупц� Transparency International засвідчив зростання рівня корупц� в Україні 2011-го: нашим 
чиновникам відвели 152-ге місце разом із Таджикистаном, хоча ще торік країна була на 134-му. Втім, ця невтішна тенденція сповзання 

донизу за президентства Віктора Януковича помітна практично в усіх щорічних міжнародних рейтингах. І навіть у рейтингу євроінтеграц� 
Східного партнерства, який 2011-го було оголошено вперше на саміті цієї ініціативи у Варшаві, Україна несподівано опинилася аж 

на третій сходинці, поступившись Молдові та Груз�. А ще зовсім недавно Київ міг похвалитися репутацією найпрогресивнішої 
на шляху євроінтеграц� столиці 

регіону

2010 – 134-те місце (зі 
178)

2011 –
 152-ге місце (зі 

183)

Індекс сп
рийняття корупц� 

(Tra
nsparency International)

2010 – 162-ге місце (зі 179)2011 – 164-те місце (зі 179)

Індекс економічної свободи (Herіtage Foundatіon та Wall Street Journal)

2010 – вільна країна***

2011 – частково вільна****

*** 2,5 бала
**** 3,0 бали

Рейтинг «Свобода у світі» 

(Freedom House)

2011 – 3-тє місце (із 6)

Оголошено вперше
Рейтинг 

європейської інтеграц� 

країн Східного партнерства

2010 – 181-ше місце (зі 183)

2011 – 181-ше місце (зі 183)

Рейтинг легкості сплати 

податків (Світовий банк)2011* – 145-те місце (зі 1
83)

2012** – 152-ге місце (зі 1
83)

*Оприлюднено 

2010 року.

**Оприлюднено 

2011 року.

Індекс легкості ведення бізнесу 

(Світовий банк і Міжнародна 

фінансова корпорація)

Д
ивовижне поруч. В Укра
їні 2011-го було ухвалено 
Закон «Про засади запо
бігання і протидії коруп

ції», посилено відповідну кри
мінальну й адміністративну від  - 
повідальність. Народний депу
тат від Партії регіонів Дмитро 
Святаш уже оприлюднив відпо
відну цифру: 3 тис. криміналь
них справ проти посадових осіб 
органів влади за фактом коруп
ційних діянь цього року. Дехто 
з їхніх фігурантів навіть мав 
порівняно високу посаду, як-от 

голова Державної комісії з ре
гулювання ринків фінансових 
послуг Василь Волга чи керів
ник Держслужби зайнятості 
Володимир Галицький. Однак 
міжнародна організація 
Transparency International у сво
єму звіті за 2011 рік стверджує, 
що рівень корупції в Україні не 
лише не знизився, а й зріс. Во
чевидь, кількість порушених 
справ на її поширеність не 
впливає.

Якщо говорити про кількісні 
показники, то у словах речника 

Партії регіонів є своя правда. 
Нова редакція антикорупцій
них законів від 7 квітня 2011-го 
збільшує можливості переслі
дування державних і муніци
пальних службовців, інших по
садових осіб. Тому 3 тис. поста
нов про порушення антикоруп
ційних кримінальних справ –  
абсолютно реальна цифра. Що
правда, було б добре, якби влада 
оприлюднила ще кількість 
справ, які дійшли до суду.

Проте зрозуміло, що Trans- 
pa  rency International враховує 

ОПЕРАЦІЯ «ІМІТАЦІЯ»
«Антикорупційні» зусилля влади не зачіпають коренів корупції  
і не стосуються масштабних розкрадань бюджетних коштів

Автор: 
Андрій Дуда
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УКРАЇНА ВТРАЧАЄ ПОЗИЦІЇ В МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ
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не так кількісні показники, як 
якісні. Інакше кажучи, розріз
няє корупційне діяння служ
бовця, який прийняв подару
нок чи хабар у розмірі 1 тис. грн, і 
корупційне діяння, що завдало 
збитків державі чи громаді на 
мільйони доларів і мільярди 
гривень.

Це не єдиний рейтинг, який 
свідчить про антикорупційну 
профнепридатність коман  ди «ре   -
форматорів». Так, у Doing Bu  -
siness, що відображає умови 
ведення бізнесу в країні й фор
мується на основі його оцінки, 
яку дають самі підприємці, 
Україна посіла 152-ге місце зі 
183 країн. 

Міжнародні організації фік
сують, що за роки правління 
команди Януковича (2010–
2011) рівень корупції і ризик 
рейдерських захоплень різко 
підвищився. «Неофіційними» 
способами вирішення питань в 
органах влади тепер користу
ється майже половина опита
них підприємців (46%), у той 
час як ще два роки тому – 36%. 
У структурі витрат бізнесу «ко
рупційні» видатки зросли 
майже вдвічі – з 6% до 10%.

На тлі «антикорупційної бо
ротьби» нинішнього керівни
цтва нове дихання дістало рей
дерство, що, як відомо, саме не 
ходить, а лише в парі з коруп
цією (у прокуратурі, МВС, су
дах). При цьому, як стверджу
ють постраждалі, сьогодні воно 
часто не таке витончене, як ще 
три-чотири роки тому: із судо
вими рішеннями, залученням 
реєстратора. Тепер просто про
понують продати бізнес, за, 
м’яко кажучи, не зовсім адек
ватну суму. Можна відмови
тися, звичайно, від такої скром
ної пропозиції, але завтра при
йдуть знову й дадуть удвічі 
меншу ціну.  

До речі, внесений президен
том і вже схвалений парламен
том законопроект про гуманіза -
цію кримінальної відповідаль
ності великою мірою обеззбро
їть антикорупційний документ. 
Насамперед у частині рейдер
ства. Зокрема, з набранням чин -
ності цим законом ті, хто реа
лізує рейдерські схеми (недо
бросовісні бізнесмени, нотарі
уси, арбітражні керуючі), за свої 
дії в тюрму вже не сядуть – про
блему можна буде виріши  ти 
символічним штрафом.  

Найбільша дірка, через яку 
втрачаються мільярди бюджет
них коштів, – державні заку
півлі. За нової влади змагаль
ність у них поступово ліквіду
ється, корупційна процедура за
купівлі в одного учасника все 
частіше використовуються під 
час вибору підрядчика для по
ставки товарів та послуг бю
джетним коштом. За законом 
така процедура застосовується 
у виняткових випадках. Як пе
реконують нас останні два 
роки, винятків нині часто 
більше, ніж правил. Згідно з 
висновками Рахункової палати 
України, у 2010-му вартість до
говорів, укладених поза конку
рентною процедурою, сягнула 
майже 63% загальної вартості 
всіх придбаних державою това
рів, робіт і послуг. За її підра
хунками, середня вартість за
купівлі, здійсненої в 2010-му на 
конкурсній основі, становила  
1,5 млн грн, а проведеної не на 
конкурентній основі – 51 млн 
грн. За 2011 рік висновків Рахун
кової палати ще немає. Але є 
дані Державної служби статис
тики, згідно з якими за перші 
три квартали загальна сума ко
штів (фактичні видатки) у звіт
ному періоді за укладеними до
говорами із закупівлі товарів, 
робіт і послуг становила 72,618 
млрд грн, із них за процедурою 
закупівлі в одного учасника – 
25,782 млрд грн. 

Прикладів потенційних 
зловживань у цій сфері чи
мало. Зокрема, відома з публі
кацій у ЗМІ компанія «Аль
тком» (вважається близькою 
до віце-прем’єр-міністра Укра
їни Бориса Колеснікова) лише 
2011 року отримала від кому
нальних та державних підпри
ємств підряди загальною вар
тістю 6,435 млрд грн, як пра
вило, за процедурою закупівлі 
в одного учасника. Кілька мі
сяців тому ДАТ «Чорномор
нафтогаз» придбав у Сінгапурі 
плавучу бурову установку вар
тістю $400 млн, тоді як екс
перти зазначають, що її можна 
було купити за $250 млн. 
Інакше кажучи, на одній такій 
платформі країна втратила по
над мільярд гривень бюджет
них коштів. 

Проте наразі ці факти пра
воохоронні органи не цікав
лять, із посад ніхто не «поле
тів». 



Синдром Кірєєва

Автор:  
Юрій 

Макаров 

«Л
ікарю, в мене проблема: мене ігно
рують…» – «Так, наступний!» У від -
носинах «маленького» українця з 
його державою настав новий етап. 

Тепер вона з ним не просто не рахується – вона 
його взагалі не чує.
Ось замальовка з натури: у маленьку фірму при
ходить податкова. Вимагає документ, якого, за
здалегідь зрозуміло, у тієї бути не може. Дирек
тор і головний бухгалтер (за збігом обставин по
дружня пара) пробують опиратися, просять бо
дай офіційний запит. У податківців не витриму
ють нерви – вони такі дратівливі! «Гаразд, зараз 
закриваємо вашу шарашку, опечатуємо склад, 
арештовуємо рахунки. Не подобається? Звер
тайтеся до суду». Таких історій за рік я чув кіль
канадцять, останнім часом вони почастішали. 
Даішник зупиняє водія, виписує штраф і, доки 
його не буде сплачено, відразу забирає машину 
на штрафмайданчик. Але ж це незаконно? Мо
жете скаржитися. Слідча група разом із діль
ничним приїздять до когось із потенційних 
«клієнтів», хто заздалегідь не чинитиме опір, 
забирають до відділку й працюють, доки він не 
зізнається в злочині, якого не скоював. Аргу
менти не приймаються, проти кийка не попреш: 
хочеш вийти звідси не інвалідом – підписуй.
Розумний і досвідчений українець одразу все 
розуміє й намагається залагодити справу на 
місці. У випадку з машиною 
достатньо кількасот гривень. 
З податковою лік уже на ти
сячі, причому не обов’язково 
в кишеню митарям, може, 
йдеться лише про виконання 
плану. Що ж до карної 
справи, то тут як пощастить. 
Матеріальне становище того, 
хто потрапив під каток, вра
ховується.
Менш досвідчені або наївні
 ші українці сподіваються до
вести в суді, що вони громадяни, права яких 
гарантує закон. Бідолахи. Емпірична ста
тистика свідчить, що виграти в суді справу 
проти будь-якого державного органу практично 
неможливо, хіба що натрапиш на суддю перед
пенсійного віку, який не дбає про подальшу 
кар’єру. Як поводиться віт чизняна Феміда, 
можна спостерігати на прикладі юного таланта 
Родіона Кірєєва. Він не залізний, у нього не ста
леві нерви, це помітно по обличчю, натомість 
має поганий слух. Будь-який аргумент, який су
перечить його позиції (точніше, позиції началь

ства, тобто абсолютно будь-який!), проходить 
повз його вуха. Що-що? Говоріть голосніше! Я 
вас не чую!
Точнісінько так поводиться кожен без винятку 
владний орган, коли йдеться про сприйняття 
сигналів знизу. Ось принципова різниця з тим, 
до чого звикло старше покоління, коли влада до
слухалася до шепоту на кухні, а за необережне 
слово можна було вилетіти з роботи або сісти. Та 
ще 10 років тому спостерігався певний зворотний 
зв’язок між висловлюваннями хоча б у пресі та 
діями вищих посадовців. Можна вправлятися в 
конспірології й будувати версії щодо мотивів 
убивства Георгія Гонгадзе, але незаперечним за
лишається факт: журналіст став жертвою через 
свої тексти. Інакше кажучи, слово ще щось ва
жило. Нині, доки не дадуть старт виборчій кам
панії, можна спокійно абстрагуватися від непо
трібних слів. Враховуючи те, що магістральний 
інформаційний ресурс – телебачення – перебу
ває під надійним контролем, на решту можна не 
зважати. Пиши, що хочеш, кажи, що хочеш, аби 
ти тільки не засмічував собою краєвид, який від
кривається з вікна мого мерседеса. Намети ста
вити ми тобі не дозволимо, а якщо десь там у ме
режі щось покритикуєш… Та заради Бога, все 
одно, хто тебе почує…
Нездатність чути інших людей – серйозне пору
шення психіки, душевна хвороба. Щоправда, ця 

нездатність вибіркова й аси
метрична: слова, що надхо
дять згори, сприймаються з 
відповідною увагою й моти
вацією. Колись, за глибокого 
совка, я випадково став свід
ком того, як начальникові 
середньої лан  ки зателефо
нували з ЦК. Той, зрозу
мівши, хто його по  турбував, 
підвівся зі стільця й упро
довж усієї розмови стояв, 
хоча на тому кінці дроту 

його не могли бачити, Скайпу тоді не було... 
Нещодавно зайшов у гості до знайомого по

літолога – нібито незалежного, хоча не без 
зобов’язань. І так само при мені йому подзво
нив хтось із Адміністрації. Що сказати, він та
кож… підвівся. Однакові ситуації викликають 
до життя однакові рефлекси.
Проте плазувати готові геть не всі й, схоже, на
віть не більшість українців, а глухість верхів – 
це своєрідна соціопатія, яка зазвичай супрово
джується послабленням інстинкту самозбере
ження. Далі пояснювати треба? 

ГЛУХІСТь ВЕРХІВ –  
ЦЕ СОЦІОПАТІЯ,  
ЯКА ЗАЗВИчАЙ 

СУПРОВОДЖУЄТьСЯ 
ПОСЛАБЛЕННЯМ 

ІНСТИНКТУ 
САМОЗБЕРЕЖЕННЯ
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Ukraine-бренд: виконання під фанеру

Автор: Жанна Безп’ятчук

За півроку до старту Євро-2012 влада 
починає реалізовувати програми з 
«покращення іміджу країни за 
кордоном», не створивши для цього 
базових передумов

Н
ещодавно на кількох міжнародних телека
налах розпочалася ротація приурочених 
до Євро-2012 промо-роликів «High time to 
see Ukraine» («Саме час побачити Укра

їну»). Хвилинні відеокліпи закликають відвідати 
принадну й водночас маловідому державу на 
Сході Європи. Країну з ідеально чистими вули
цями, країну, де живуть красиві спортивні люди. 
Ця акція вписується в ширший формат нової імі
джевої стратегії України за кордоном, ініційова
ної торік МЗС. Десь високо нагорі дали відмашку 
поліпшувати імідж країни у світі форсованими 
темпами – і зовнішньополітичне відомство вко
тре взялося за цю непідйомну справу.

ГОРА ПОРОДЖУЄ МИШЕЙ
В історії постпомаранчевореволюційної України 
це вже щонайменше третя така спроба. Вперше 
просувати країну в світі заходилися наприкінці 
2005-го, коли МЗС очолював Борис Тарасюк. Тоді 
тендерний комітет міністерства під керівництвом 
Володимира Макухи проводив конкурс поміж тих, 
хто був ладен організувати іміджеві кампанії кра
їни за кордоном, і визначив переможцем нікому не 
відому фірму «Конгломерат». Компанія, що доти 
займалася оцінюванням активів суб’єктів господа
рювання й не мала навіть власного веб-сайта та 
профайлу на PR-ринку, отримала на свої рахунки 
від держави 12,8 млн грн для брендингу України 
за кордоном. Розгорівся скандал, із нею розірвали 
контракт, однак грошей повернути не вдалося. За 
період між підписанням та розірванням договору 
«Конгломерат» устиг провести «Дні українського 
кіно» на Берлінале, про які, однак, навіть дирекція 
фесту нічого не відала. У 2007-му вже Державна 
служба туризму і курортів при Міністерстві куль
тури вирішила просувати як туристичний бренд 
«сніжні зи  ми» в нашій країні під слоганом «Укра
їна. Для закоханих у сніг». Державний тендер ви
грала компанія «Гранд-Прінт Україна». Для здій
снення «прориву на європейські інформаційні 
ринки» вона отримала 8 млн грн. Тоді були випу
щені ролики, їх прокрутили на телеканалах 
Euronews і National Geographic по 80 разів. При
наймні з’явився хоч якийсь реальний продукт (хоч 
і за великі кошти). А загалом упродовж усіх попе
редніх років за потугами держави, спрямованими 
на «покращення іміджу України в світі», закріпи

ТОП-БРЕНДИ
Індекс національних брендів 2010 (від Anholt-GFK Roper)
Респондентів у 20 державах розпитали про їхнє сприй-
мання експорту, культури, політичного режиму, ту-
ризму, імміграції/інвестицій країн–учасниць рейтингу. 
Україну в рейтинг не включили.

1. США
2. Німеччина

3. Франція
4. Велика Британія

5. Японія

6. Канада
7. Італія

8. Швейцарія 
9. Австралія 
10. Швеціяк
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Ukraine-бренд: виконання під фанеру
лася лиха слава легкого, швидкого й безкарного 
розпилювання мільйонних бюджетних сум.

І ось у 2010-му МЗС повернулося до питання імі
джу України за кордоном. Цього разу бюджет виді
лили не такий захмарний – $100 тис. У вересні 2010-
го, однак, без проведення жодного тендеру розробку 
й реалізацію Брендингової стратегії України дору
чили компанії CFC Consul  ting. За її авторства 
з’явилися слоган «Ukraine: Moving in the Fast Lane», 
анімаційні персонажі Гарнюня та Спритко (від них 
згодом відмовилися через протести громадськості), 
програма брендингу України за кордоном із більш як 
10 спеціальних подій та чотирьох інформаційних 
кампаній. Проекти охоплюють і створення інформа
ційного порталу про Україну, і перетворення її на 
«центр сучасного мистецтва в Східній Європі», і збір 
1 млн підписів громадян ЄС на підтримку вступу 
України до Євросоюзу. Одна з інформаційних кампа
ній «Uk  raine. Beautifully Yours» покликана покласти 
край уявленням про Україну як про чудове місце для 
секс-туризму й країну-експортерку жінок. Допомага
тимуть у руйнуванні стереотипів поп-співачки, 
як-от Тіна Кароль та Ані Лорак.

Але це все в перспективі, а поки що 2011-го при
близно впродовж чотирьох місяців на телеканалах 
CNN та BBC World демонстрували відеоролики 
«Uk    raine. All about U» (близько 13 тис. показів). Ко
штувала кампанія мільйони доларів, фінансував її 
Фонд економічних реформ в Україні, який залучає 
кошти приватних компаній, а виконав той-таки 
CFC Consulting. Паралельно Державне агентство з 
інвестицій та управління національними проек
тами почало своє закордонне турне з презентація-
 ми, які мають переконати іноземний бізнесовий та 
політичний істеблішмент в інвестиційній прива
бливості України. Щоправда, приміром, у Лондоні 
на нього прийшли одиниці.

КОЛИ УСІ СПІВАЮТь СОЛО
Щоб об’єктивно оцінити іміджеві потуги України в її 
нинішній кондиції, треба врахувати реалії. По-перше, 
вона вже має усталений, укорінений, цілком сформо
ваний імідж у Європі й світі загалом. Дуже стисло 
його можна визначити так: бідна, розділена, корум
пована країна з гарними легкодоступними жінками, 
політичною опозицією за ґратами, змарнованою По
маранчевою революцією. Можливі, звісно, варіації 
формулювань і акцентів. Україна могла працювати 
над своїм брендингом в 1990-х або відразу після подій 
Майдану, сьогодні їй уже треба проводити ребрен
динг. Фахівці з комунікацій твердять, що можна пере
інакшити докорінно імідж навіть держав «осі зла» в 
разі зміни тамтешніх політичних режимів, що вже й 
говорити про пострадянську країну. Однак на прак
тиці для (ре)брендингу потрібно мати щонайменше 
такі стартові позиції: бодай одну конкретну історію 
успіху; вже розбудовану або таку, що швидко і якісно 
розбудовується, інфраструктуру (туристичний сервіс, 
дороги, медицина) та реалізований людський інте
лектуальний потенціал і таланти.

ЕКСПЕРТИЗА
Тиждень запитав експертів про проблеми покращення іміджу України й по-
просив оцінити промо-ролики про нашу країну, бо наразі це єдиний імідже-
вий державний продукт, котрий ми можемо трактувати як доконаний факт

ЮРІЙ ЩЕРБАК, 
Надзвичайний і Повноважний Посол України
Самі спроби уряду поліпшити імідж України, найнявши PR-
фірми для цього, є нормальною практикою. У тому, щоб зро-
бити кілька красивих роликів, нічого поганого немає. Однак усі 
ці ініціативи сходять на пси, коли в гру вступають інші фактори, 
не підвладні МЗС чи PR-кампаніям. Це насамперед те, що ро-
бить президент. Далі це корупція. Україна не може поліпшити 

свій імідж за визначенням, тому що тисячі бізнесменів, які приїздять сюди, розча-
ровані, мало хто пристосовується до давання хабарів, до системи відкатів. Усі чу-
дово знають, якою є наша країна. З цього погляду такі спроби є наївними. Я знаю, 
що може бути брендом України навіть за сьогоднішніх дуже важких умов – це 
наше мистецтво, наші письменники, музика. Але для правлячої еліти мистецтво 
на якомусь 800-му місці. Держава не допомагає видавати власну літературу за 
кордоном так, як це роблять Польща чи Франція. І, звісно, наша туристична інф-
раструктура абсолютно не відповідає європейським вимогам.

СЕРГІЙ ГАЙДАЙ, 
власник і директор зі стратегічного планування соціально-
інжинірингової компанії «Гайдай.Ком»
Формування іміджу України – це робота не для піарників, а на-
самперед для політиків і національної еліти. Піарники мають 
підключатися до процесу формування іміджу на другому-
третьому етапі, коли вже змінено саму систему. Імідж має зби-
рати для України гроші. І це не залежить від розміщених по Єв-

ропі рекламних щитів, які показуватимуть, що ми нібито рухаємося «швидкісною 
смугою». Рекламі великі інвестори не вірять. Якщо Україна на останніх місцях 
щодо інвестклімату, то ви тільки дарма витратите свої гроші на рекламу. Це по-
перше. По-друге, імідж країни має працювати на приваблення «дрібних вкладни-
ків», тобто туристів. Але до того, як реклама почне реально працювати в Європі, 
потрібно створити тут усю інфраструктуру. Перший приїзд сюди туристів, які по-
бачать увесь навколишній жах, – й іміджу більше немає. По-третє, імідж країни 
має працювати на нас, коли ми виїжджаємо за кордон, щоб нас не сприймали як 
громадян третього сорту. Сьогодні найефективнішим інструментом реклами кра-
їни є особистості. Саакашвілі – значно потужніший іміджевий фактор, ніж ролики 
про красу Грузії, яка особливо не відрізняється від краси Кіпру, Греції чи Туреч-
чини. Ролики про Україну банальні. Вони є у кожної країни. Це набір красивих 
картинок. Єдина користь від нього – зайвий раз нагадати про державу.

НАТАЛЯ ПОПОВИч, 
президент PGP Group
Зміст рекламних кампаній країн працює, якщо завдяки роли-
кам вони вирізняються на тлі інших, і це ідентифікує країну. 
Коли дивишся ролики про Україну, хоч і приємно бачити пред-
ставленість її на світових каналах, але мимоволі вгадуєш: це Ру-
мунія, Чорногорія, Болгарія чи інша країна Європи? Дуже ба-
гато рішень міжнародної аудиторії щодо України на сьогодні 

приймають он-лайн, а цей канал державою наразі ефективно не задіяний. Про-
рив у іміджевій політиці держави станеться тоді, коли вона спроможеться знову, 
як у випадку з Помаранчевою революцією, позитивно здивувати світ. Жоден зі 
штучно створених проектів чи жодна з кампаній такого ефекту не дасть.

ВАСИЛь МІРОШНИчЕНКО, 
партнер СFC Consulting (розробник Брендингової стратегії 
України)
Певні інформаційні кампанії, пов’язані зі слоганом «Ukraine. 
Mоving in the fast lane», ми пропонуємо до реалізації через 
чотири-п’ять років, коли Україна продемонструє зростання за 
основними показниками, збільшення індексів. Якщо ми поди-
вимося на індекс її економічної свободи чи на індекс корупції, 

то в останні два роки вона лише падала у відповідних рейтингах. Коли інфор-
маційна кампанія не актуальна, не відповідає дійсності, то ми рекомендуємо її 
до реалізації пізніше. Відеоролики «Ukraine. All about U» мали зацікавити Укра-
їною, її інвестиційними, туристичними можливостями. Окрім хіба що ідеально 
чистого пляжу, я не бачу в них чогось такого, чого в Україні ще немає. Крім того, 
виробництво роликів здійснювали телекомпанії BBC та СNN. Саме вони поба-
чили Україну такою і так її продемонстрували.
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Чи має сьогодні Україна власну історію успіху в 
будь-якій із підконтрольних державі сфер: від еко
номіки до правоохоронних галузей? Або ж розви
нену інфраструктуру? Чи відбудеться цивілізацій
ний прорив після Євро-2012? Риторичні запитання.

Проблема ще й у тім, що українські політики з 
різних таборів за всі роки незалежності призвичаї
лися відокремлювати поняття свого іміджу від імі
джу країни. Вони витрачали й витрачають міль
йони доларів на закордонних лобістів – американ
ських і російських (див. Тиждень, № 8/2011). 
Саме лобісти, мовляв, а не потенціал, авторитет і 
знак якості, «бренд» їхньої країни мають відкри
вати перед ними двері до місць зібрання шанова
ного товариства, переконувати в їхній діловій та 
політичній надійності. Тим часом у Вашингтоні 
навіть посміюються з потуг і регіоналів, і бютівців 
купувати собі імідж за гроші. Тамтешні лобісти 
відпрацьовують свої гонорари часто «для га
лочки» – результат їх мало обходить. Це не їхня 
країна, не їхні політики, не їхні проблеми.

НЕДООЦІНЕНА КУЛьТУРА
Важливу роль у справі просування країни може ві
дігравати мережа національних культурних інсти
туцій за кордоном, подібно до Ґете-Інститутів та 
Польських інститутів. Тобто без певних форм інсти
туціалізації підняти брилу «покращення свого імі
джу в світі» неможливо. Потрібна стаціонарна мене
джерська, координаційна ба  за у галузі культури в 
ключових світових столицях. Надто великою є кон
куренція за увагу аудиторії, надто багато є пропози
цій усього в сучасному світі. «Якби українські полі
тики витратили бодай частину від тих грошей, що 
йдуть на лобістів, на культурну репрезентацію влас
ної країни за кордоном, то зробили б щось справді 
корисне одночасно і для свого власного іміджу, і для 
іміджу всієї країни», – коментує Тижню роль ло
бістів і значення культурної репрезентації за кордо
ном віце-директор Фундації за демократію США 
Надя Дюк. За ті гроші, що осіли на рахунках амери
канських та іноземних європейських аудиторських, 
юридичних та PR-фірм, можна було б і приміщення 
для українського культурного центру у Вашингтоні 
придбати, й не один мистецький захід провести. 
Тим часом в України й надалі немає власних відпо
відних інституцій за кордоном. До того ж у неї є ве
ликі проблеми з представництвом на міжнародних 
книжкових ярмарках та мистецьких форумах.

І, нарешті, чи не найголовніше: якщо немає 
конвергенції між благими іміджетворчими намі
рами владоможців та якістю і змістом внутріш
нього розвитку країни загалом, оновити чи змі
нити її сприймання у світі – справа безперспек
тивна в принципі. Деякі латиноамериканські дик
татури свого часу витрачали мільйони на покра
щення свого іміджу. Але за кордоном із того лише 
сміялися. Наразі в Європі Україна стабільно асоці
юється із судовим процесом над екс-прем’єром. 
Жодним відеороликом на CNN цього не пере
крити. Як і не вигадати історії, цікавішої для медіа, 
ніж засудження колишньої очільниці уряду за по
літичні рішення. А такі історії-візитівки – це рі
вень Пакистану та М’янми. 

чУЖИЙ ДОСВІД 

МАЛАЙЗІЯ
Коли 31 серпня 1957 року Малайзія здобула незалежність від Великої Британії, 
здавалося, що нічого хорошого цю країну не чекає. Її тодішній ВВП за паритетом 
купівельної спроможності дорівнював гондураському, вона видавалася претен-
дентом номер один в Азії на безкінечні міжнаціональні конфлікти, адже насе-
лення складалося з трьох різних великих етнічних груп – малайців (половина гро-
мадян), китайців (близько 25%) та індійців (близько 7%). Малайзія – між Сінгапу-
ром і Таїландом. Туристи їхали до цих двох країн, уперто оминаючи бідну, погано 
розвинену екс-коло  нію. Відтоді минуло понад півстоліття. ВВП там нині вп’ятеро 
більший, ніж у Гондурасі, близько половини населення так чи інакше задіяно в ту-
ристичній галузі. У 2000-х читачі американського журналу Global Traveler визнали 
Малайзію «найкращим туристичним місцем у світі». У чому секрет успіху? По-
перше, в політичній волі еліт, які змогли наступити на горло корупції і провести 
реальні реформи, зокрема підтримати приватний бізнес. У країні розбудували 
сучасну інфраструктуру, систему охорони здоров’я, створили вільні від податків 
зони. По-друге, в умінні обернути свої слабкості на силу. Ця країна запустила гло-
бальну іміджеву кампанію «Малайзія – справжня Азія». Головна її ідея: якщо хо-
чете відчути й пізнати справжню Азію за одним разом, то мусите їхати саме до 
Малайзії, бо в цій країні пліч-о-пліч живуть представники найбільших народів 
континенту. Яка роздрібненість країни? Про це ніхто й не згадує.

ГРУЗІЯ
Коли команда нинішнього президента Грузії Міхаіла Саакашвілі прийшла до влади 
після Революції троянд 2003 року, то вирішила якомога швидше здобути власну іс-
торію успіху в конкретній сфері, щоб викликати довіру населення до подальших ре-
форм. Вибрано було найболючішу для пострадянських країн царину – правоохо-
ронні органи. Замість деградованої міліції, що кришувала злодіїв у законі, зберіга-
ючи інстинкт «псів режиму», та класично корумпованої ДАІ за кілька місяців прак-
тично з нуля, тобто з нових молодих кадрів, було створено патрульну поліцію. Од-
ночасно почалася боротьба із сумнозвісними грузинськими «авторитетами». По 
дорозі з міжнародного Тбіліського аеропорту до центру столиці постала нова бу-
дівля МВС зі скляними прозорими стінами, паралельно по всій країні були збудо-
вані нові поліцейські відділки також із прозорих матеріалів. Країна позбувалася 
старих радянських будівель і символів. На вулицях грузинських міст з’явились ан-
гломовні, підтягнуті, інтелігентні поліцейські. Потім було здійснено ще багато інших 
реформ, але саме цю нинішні грузинські політики називають своєю першою імі-
джевою історією успіху, яка змінила сприймання країни за кордоном.

ФІНЛЯНДІЯ
На відміну від Малайзії чи Грузії Фінляндії в останні десятиліття не потрібно було в 
принципі робити ребрендинг власного іміджу за кордоном чи творити його з нуля. 
Завдяки високим соціальним стандартам та економічним успіхам вона автома-
тично отримувала порцію іміджевого позитиву в світі. Однак навіть батьківщина 
Nokia задумується, як розповісти світу про свої сильні сторони. Цікавим прикладом 
у цьому контексті є проект «100 соціальних інновацій Фінляндії» доктора меди-
цини Ілкка Тайпале. Це видання розповідає про досвід і традиції нордичної країни 
в дуже різних сферах. Але акцент зроблено на таких речах, як будівництво соціаль-
ного житла чи безкоштовна вища освіта. 

ПІВДЕННА КОРЕЯ
Ця країна переймається своїм іміджем за кордоном аж настільки, що створила 
Президентську раду з національного бренду й розробила власний індекс націо-
нального бренду, альтернативний тим, що вже наявні. Згадана рада об’єднує 
47 членів, із яких 11 – вищі держпосадовці, а 31 – фахівці й митці з різних галузей. 
Нинішній бюджет розробки й покращення іміджу Південної Кореї за кордоном 
становить $74 млн. Південних корейців непокоїть інерція негативних уявлень про 
країну, що в період 1948–1987 років пережила війну з Північною Кореєю, військо-
вий режим, політичні репресії. Не хочуть вони й того, аби їхня країна асоціюва-
лася лише з фольклором та історичними пам’ятками. Прагнуть закріпити в масо-
вій свідомості образ високотехнологічної сучасної нації. 2002 року вони почали 
використовувати слоган-логотип «Корея бурхлива» («Korea, sparkling»). У 2007-
му до нього додався ще один: «Динамічна Корея» («Dynamic Korea»). Планують 
також реалізовувати програму Campus Asia, у межах якої заохочуватимуть тала-
новитих молодих науковців із сусідніх країн їхати до них працювати, виплачува-
тимуть спеціальні стипендії іноземним студентам (Global Korea Scholarship), від-
правлятимуть за кордон 3 тис. волонтерів. І це не повний список ініціатив.

ПОЛьЩА
На початку 1990-х стартові іміджеві позиції Польщі мало чим відрізнялися від укра-
їнських. Сьогодні відмінність разюча. Наша західна сусідка створила 22 Польські ін-
ститути по всьому світу. Вони представляють і просувають її культуру й розвивають 
міжнародні контакти. У штаті кожної з цих установ – по шість – вісім людей. Пара-
лельно з цим Польща запровадила чимало міжнародних стипендіальних програм 
на кшталт Gaude Polonia, транскультурних проектів для громадських організацій. 
Використовувала вона й технології (ре)брендингу. Коли її 2004 року мали при-
ймати до ЄС, жителі «старої» Європи боялися потоку трудових мігрантів із біднішої 
східноєвропейської країни. Тоді поляки розмістили по інших європейських держа-
вах білборди, на яких був зображений сантехнік і розміщений надпис «Залишаюся 
в Польщі, приїжджайте в гості».Продовження теми 
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Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3

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

Наш гість – Мікаел ЛЮНҐБО
Тема зустрічі: «Чи діє верховенство 
права у судових процесах проти 
колишніх членів уряду?»

Мікаел Люнґбо має багаторічний досвід роботи 
на посадах прокурора, шефа поліц та заступ-
ника голови Данської служби безпеки. 
Працював на Європейський Союз та інші міжна-
родні організац: головним радником в Албан, 
політичним радником у Судані, експертом із вер-
ховенства права в Іраку та головою групи з оцінки 
ситуац в Південній Африці.

Сьогодні пан Люнґбо представляє Данський Гель-
сінський комітет із прав людини, для якого провів 
юридичний моніторинг справ представників попе-
реднього українського уряду: колишніх прем’єр-
міністра Юл Тимошенко, міністра внутрішніх справ 
Юрія Луценка, виконувача обов’язків міністра обо-
рони Валерія Іващенка та першого заступника мі-
ністра юстиц Євгена Корнійчука.

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

ДАНІЯ



Елементи реального іміджу
Якою бачать Україну іноземці

Т
иждень вирішив з’ясу -
вати, яким є імідж нашої 
країни у свідомості євро
пейців віком від 18 до 35 ро

ків. Ми провели власне журна

лістське міні-опитування серед 
західної молоді, результати 
якого наводимо нижче. До цього 
додаємо показові фрагменти зі 
статей про Україну з міжнарод

них путівників та деякі захоп -
ливі подорожні нотатки із за
кордонної преси. Це ще одне 
дзеркало, часом викривлене, в 
яке, однак, треба подивитися. 

Автор: 
Жанна 

Безп’ятчук

ВПРИТУЛ|образ краЇни

22|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 50 (215) 9 – 15.12.2011

КРАїНА, ЩО НЕ ВМІЄ СЕБЕ ПОДАТИ
З опитування Тижня:
Лі Ґімараеш, Португалія: «Україну я 
сприймаю як найбільшу країну на євро-
пейському континенті з невідомими іс-
торією та літературою… на жаль».
Александра, Німеччина: «Україна од-
нозначно не вміє розрекламувати свої 
принади, красу природи тут, у Німеч-
чині. У нас часто можна натрапити на 
рекламу Албанії чи Хорватії, але я ні-
коли не бачила чогось такого, присвя-
ченого Україні. А у вас-бо теж є красиві 
пляжі, є стародавній Київ».

КРАїНА ІЗ СОВЄТСьКИМ СЕРВІСОМ, БАНДИТАМИ Й ГАРНИМИ ДІВчАТАМИ, ЯКІ ДЕШЕВО ПРОДАЮТьСЯ

КРАїНА РАДЯНСьКОГО СПАДКУ 
Й НЕЗРІЛОї ДЕМОКРАТІї 
З АВТОРИТАРНИМИ ТЕНДЕНЦІЯМИ
З опитування Тижня
Анна Венцик, Польща: «Пострадян-
ська спадщина криється в ментальності 
людей, сформованих десятиліттями 
комуністичної системи, коли вони мали 
пристосовуватися, щоб вижити. Ця си-
туація схожа на нашу, коли наслідки 
ПНР досі впливають негативно на побу-
дову справді демократичної та право-
вої держави».
Тадея, Словенія: «Якщо зміни в Україні 
відбуваються повільніше, ніж у деяких 
інших колишніх радянських республі-
ках, то треба розуміти, що й економіка, 
і народ мають дозріти до демократії, 
пройти певний шлях розвитку».
Тодор, Румунія: «Наявність демократії 
в цій країні викликає сумніви».

Путівник Lonely Planet
Україна, чия назва означає «прикор-
донна територія», повільно й іноді не-
рішуче змінюється. Ви й досі часто сти-
катиметеся там із грубими бюрокра-
тами, не охочими вам допомогти. Вони 
походять із Радянського Союзу, але 
нині це пом’якшується повсюдним 
прагненням приєднатися до ЄС... Клап-
тикова нація, як називають її дослід-
ники, Україна зазнає різних історичних 
впливів і шукає у ХХІ столітті символи, 
які її об’єднали б... Золоті куполи росій-
ських та українських православних хра-
мів виблискують на просторах однієї із 
найбідніших країн Європи. Поміж ске-
лястих виступів чарівного Криму ви зна-
йдете й турецьку архітектуру, і старо-
давні печери.

З опитування Тижня
Кароліна Лаґевка, Польща: «Я думала, що бель-
гійський сервіс поганий, але в Україні я побачила 
навіть гірше ставлення до клієнтів. У Криму ми ду-
мали, що причина в нашій національності (ми по-
ляки), але те саме було й в інших містах, окрім 
Львова та Одеси (там не було, на що скаржитися). 
Кепська якість обслуговування впадала в око на 
тлі високих цін, що зазвичай утричі перевищували 
вказані в путівниках для туристів. У кримських 
ресторанах ми бачили, як російських туристів і ба-
гатіїв ґречно обслуговували в першу чергу, при-
чому за іншим меню, а ми, як іноземні туристи, 
були для них другим чи навіть третім класом лю-
дей. Моя подорож до України не надихнула мене 
настільки, щоб туди повернутися, а про Євро-2012 
я навіть думати не хочу».
Аліція Шадзевич, Польща: «Україна асоцію-
ється в мене з брутальними бандитами, справді 
гарними жінками, які часто дешево прода-
ються, але це, власне, скрізь подібне. Україна 

для мене – це також море алкоголю і файна 
фестивальна атмосфера».

Розділ «Подорожі», газета Dallas Morning News, 
США
Англійською в Україні мало хто говорить. Якщо 
вам потрібне таксі чи ви забажаєте сходити на 
екскурсію, то просіть допомогти з цим готель. Ні-
коли не сідайте в таксі в Україні, покластися 
можна лише на таксівку, організовану другом-
українцем чи готелем.

Путівник Let’s Go
Не дивуйтеся, що ресепшеніст назве вам ціну за но-
мер, яка істотно відрізнятиметься від указаної на 
веб-сторінці готелю. Також не сподівайтеся, що 
хтось за межами Києва розмовлятиме англійською.
Одне слово, якщо ви спроможні не помітити 
практично цілковитої відсутності будь-якої турис-
тичної інфраструктури, то Україна може стати 
для вас красивим і сповненим пригод місцем від-
починку.
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БІДНА КРАїНА
З опитування 
Тижня
Пьотр Ліґай, 
Польща: «Укра-
їна в моїй уяві – 
це також і відста-
лість, совєт-
ськість, проб-   
леми із транспор-
том, жахіття на 
кордоні, бідність 
у буденному 
житті громадян, 
що виганяє їх із 
країни». 
Хесус Росільйо 
Авіла, Іспанія: 
«Нещодавно був 
в Україні, й мене 
вразив разючий 
розрив між бід-
ними та бага-
тими. Розбиті до-
роги, якими їз-
дять дорогі ма-
шини… Ці конт   - 
расти особливо 
помітні за ме -
жами Києва».

ЄВРОПЕЙСьКА КРАїНА 
ДЛЯ ЦЕНТРАЛьНОї ЄВРОПИ, 
АЛЕ НЕ ЄВРОПА – ДЛЯ ЗАХІДНОї
З опитування Тижня
Пьотр Ліґай, Польща: «Україна – одно-
значно європейська країна. Вона мені 
значно ближча, ніж, скажімо, Португа-
лія. А часом, на духовному рівні, навіть 
ближча, ніж сучасна Польща. Але де-
мократична вона лише частково».
Ана Азаведо, Португалія: «Я не сприй-
маю Україну як європейську, тому що її 
історія та культура дуже відрізняються 
від моїх рідних».
Томас Ван дер Вайк, Нідерланди: «Я 
можу сприймати Україну як європей-
ську країну лише якщо там буде справ-
жнє верховенство права, повага до 
прав людини й свобода опозиції».

КРАїНА ГОСТИННИХ, СЕРДЕчНИХ ЛЮДЕЙ
З опитування Тижня
Пьотр Ліґай, Польща: «Україна в моїй уяві – це насамперед мої 
друзі, а також прекрасна музика, відпочинок біля моря, смачна 
риба, сердечність людей, гарні жінки».

Путівник World Travel Guide
Українці загалом сердечні й гостинні. Для них цілком звично за-
просити іноземців до себе додому. Перед входом треба роззу-
ватися... Іноземцям не варто демонструвати гроші чи свою за-
можність на людях. Чоловіки не повинні намагатися потиснути 
руку жінці, якщо тільки вона першою її не простягнула.

Помаранчева революція (символ №1) 
Пісні
Юлія Тимошенко (коса)
Газові війни
Гарні жінки, що продаються за гроші 
(секс-туризм)
Соняшникові поля
Олігархи
Бандити
Корупція

Багато горілки
Православ’я
Перекривання вулиць, коли їдуть мож-
новладці
Бої в парламенті
Брати Клички
Андрій Шевченко
Чорнобиль
Молодіжні фестивалі

КРАїНА ОЛІГАРХІВ, БЮРОКРАТІї ТА ВСЕОХОПНОї КОРУПЦІї

З опитування Тижня
Сильвестер, Польща: «Україна най-
перше в мене асоціюється з корупцією, 
поганими дорогами, мафією. Це країна, 
куди я точно не поїду власною автівкою. 
Вночі там краще не ходити. Ще на думку 
спадають горілка, закуска й гарні жінки».
Анна Венцик, Польща: «У пострадян-
ському просторі мене вражає перекри-
вання вулиць та обмеження руху, коли 
їде ВЛАДА. В Польщі вулиць не блоку-
ють, коли наближається автівка нашого 
президента чи прем’єра».

Розділ «Подорожі»,  
газета Dallas Morning News, США
Серце Києва б’ється на майдані Неза-
лежності. Саме тут українці зібралися 
2004-го під час Помаранчевої револю-
ції. Це й далі – місце зустрічей... Спо-
стереження за людьми в Києві прино-
сить неабияке задоволення. Це місто – 
дім українських багатіїв-олігархів. Роз-
кішні білявки... у вбранні з тканин лео-
пардової масті ходять бутиками на 
Хрещатику. Джипи ігнорують правила 
дорожнього руху й правила парку-
вання...

Wikitravel, зі статті про Україну
Майте на увазі, що всі іноземці є об’єктом 
пильного нагляду й перевірок міліції, 
коли вони подорожують громадським 
транспортом, особливо міжміськими ав-
тобусами. Отож тримайте завжди напо-
готові свій паспорт та інші документи. Та-
кож обов’язково майте при собі телефон 
посольства чи консульства власної кра-
їни, якщо ви потрапили в Україну за 
сприяння корумпованого чиновника. 
Якщо ж вас зупинять поза містом, де ви 
зареєстровані, без документів, то будьте 
готові заплатити величезний штраф.

ДВОМОВНА КРАїНА З РОЗМИТОЮ ІДЕНТИчНІСТЮ

З опитування Тижня
Тодор, Румунія: «Таке враження, що 
Україна приречена ще довгий час зали-
шатися полем битви між ЄС та Росією».
Орелі Кур’єр, Франція: «Я знаю, що 
українське населення розділене між 
Європою та Росією, але ж це можна 
розглядати і як вашу сильну сторону!»
Віолета Подагеліте, Литва: «Коли я 
була в Україні, то побачила, що там 
справді є певний поділ на україномов-
них та російськомовних українців».
Стефан Гек, Німеччина: «Україна в мо-
єму сприйманні – це країна пісень, ви-
шиванок, а ще вона в мене асоціюється 
із запахом свіжого кропу. Потім, однак, 
насуваються думки про проблеми, які я 

бачив, коли там був: корупція, мовне 
питання, яке викликає великі емоції, 
шукання й створення ідентичності 
України між Заходом і Сходом».

Путівник World Travel Guide
Українська – єдина офіційна державна 
мова. Нею все ще часто спілкуються в 
Західній та Центральній Україні, хоча 
російською говорить практично кожен. 
Російська – головна мова у Києві, Схід-
ній Україні та Криму.

Путівник Let’s Go
Сьогодні українці розділені щодо своєї 
ідентичності. Їхнє прагнення віднайти її 
та зберегти свої традиції ускладнюють 
процес знайомства з їхньою культурою.

СИМВОЛИ УКРАїНИ (з опитування Тижня)



Автор:  
Ростислав 
Павленко

З
накова обмовка Віктора Януковича в запро
шенні в Україну англійською мовою (замість 
«to Ukraine» – «in Ukraine», вочевидь, каль
куючи російське «добро пожаловать в Укра

ину») є своєрідним символом. Символом упер
тості нашої влади у створенні в країні системи, не
дружньої до людини. Для багатьох мешканців 
України совкова за своєю суттю реальність стала 
звичною від щоденного зіткнення. Іноземці ж, по
трапивши «ін Юкрейн», одразу складають про неї 
відповідне враження, яке потім несуть із собою 
далі, у свої кола спілкування. 
Наступного року у зв’язку з Євро-2012 іноземців у 
країні буде чи найбільше за всю її історію. Тож й ін
формація про країну пошириться безпрецедентно, 
причому у вигляді життєвих розповідей конкрет
них людей, які потім передаються соціальними ме
режами, від людини до людини й залюбки публі
куються ЗМІ. Але вже тепер виникають побою
вання, що такі історії не будуть особливо позитив
ними. Влада нині гарячково намагається цьому за
радити. Запущено серію позитивних промо-ро-  
ликів (див. стор. 18), міліцію демонстративно на
вчають англійської (принаймні про це повідомля
ють у ЗМІ браві прес-офіцери від МВС), де-не-де 
з’явилися навіть написи англійською.
Звісно, названого мало. Інші держави докладають 
незрівнянно більших і системніших зусиль для по
ширення позитивної інформації про себе. По-
перше, на цьому фронті багато може зробити МЗС. 
Окрім промо-роликів має бути щоденна копітка ро
бота, зокрема зі ЗМІ, громадськістю, авторитетами 
думки. Посольства повинні бути осередками пози
тивної агітації про країну. Не кажучи вже про те, що 
держави, які прагнуть системно просувати свої ін
тереси у світі, створюють спеці
альні мережі інформації про 
себе та власну культуру або й 
допомоги громадянському сус
пільству (як мінімум тим, хто 
зацікавлений у співпраці з 
ними). Практично при кож
ному їхньому посольстві діють 
відповідні програми допомоги, культурні цен
три, інформаційні осередки… Україна пасе в 
цьому задніх; якщо такі об’єкти і з’являються, 
їхня діяльність формальна і часто не спрямована на 
зацікавлення аудиторії (див. Тиждень, № 
7/2011). Звісно, велика проблема – брак коштів. Те, 
як фінансується вітчизняна дипломатія, не дає під
став сподіватися на якісь дива. 
Однак питання навіть не в цьому: зрештою, гроші 
можна знайти, залучити приватних інвесторів 
абощо. Гірше, що проти іміджу країни грає власне 
атмосфера щоденного життя. 
Традиційним контрастом до відсутності реформ в 
Україні називають Грузію. І не тільки через 

об’єктивні показники, зокрема в тих рейтингах, де 
наша держава посідає останні місця (див. стор. 
14). В успіхах грузинів легко пересвідчиться будь-
хто, відвідавши їхню країну. Приїхавши, іноземці 
матимуть справу з увічливими службовцями та 
правоохоронцями, які не беруть хабарів. Заохо
чення для малого бізнесу, які були суттєвою скла
довою економічних реформ, є передумовою для 
появи нових підприємств і чесної конкуренції, зо
крема у сферах, спрямованих на обслуговування 
туристів. А конкуренція, як відомо, сприяє якості. 
Люди в самій країні побачили, для чого прово
дяться реформи, як вони можуть від них виграти, 
і транслюють це розуміння гостям країни. В Укра
їні ж ситуація підштовхує громадян виявляти зо
всім інші емоції. 
Якщо власник магазину думатиме, як його бізнес 
переживе чергову перевірку і які нині норми від
катів, йому буде не до стеження за тим, чи грубія
нять його працівники покупцям. А якби він не ви
трачав коштів на хабарі, зміг би платити більше 
тим самим продавцям, поліпшуючи таким чином 
їхнє ставлення до життя і роботи. Ефективною 
для бізнесу і створення нових робочих місць буде 
лише така податкова та регуляторна реформа, яка 
зніме зазначені проблеми. Поки що ж реформа
торські потуги влади лише загострюють їх. 
Якщо для міліціонера робота буде лише шансом 
втекти від соціальної безвиході, при цьому на хар
чування він зароблятиме за рахунок поборів із 
громадян (ще й із начальством ділитися), іноземці 
залишатимуться для нього тільки подразником 
(«говорять не по-нашому»), якщо не джерелом для 
стягнення хабарів. У таких умовах важко сподіва
тися, що правоохоронці зможуть знайти цивілізо

ваний баланс між твердістю і 
ввічливістю у ставленні до 
футбольних уболівальників; 
що зможуть захистити від 
шахраїв і грабіжників; що 
справді будуть здатні допо
могти і гостям країни, і укра
їнцям. Своєю чергою, якщо 

таксист платить тій самій міліції відкат за від
сутність ліцензії, то він обов’язково скориста
ється шансом компенсувати ці витрати за ра

хунок клієнта-іноземця, взявши з нього, примі
ром, за поїздку з Борисполя до Києва не стан
дартні 150–200 грн, як для цього маршруту, а 
$150–200 – початкова такса столичних бомбил в 
аеропорту для іноземця. 
І список цих «якщо» можна продовжувати – в 
Україні вони всім відомі. Як їм зарадити, всі зна
ють також. Шкода лише, що так і не зарадять. Від
так Євро-2012 може мати для нашої держави зво
ротний ефект: сприйняття України як країни поза 
Європою лише посилиться. 

ЄВРО-2012 МОЖЕ 
МАТИ ДЛЯ НАШОї 

ДЕРЖАВИ ЗВОРОТНИЙ 
ЕФЕКТ

Велком ін Юкрейн? 
Витрати на промо-ролики будуть марними, якщо в країні 
залишиться совкова атмосфера
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У січні–жовтні за 
російський газ було 

сплачено  

$9,876 
млрд 

РЕАЛІЗАЦІЯ УГОДИ З 
ГАЗПРОМОМ ОЗНАчАТИМЕ, 
ЩО КОНДИЦІї УКРАїНИ 
ГІРШІ, НІЖ МОЖНА УЯВИТИ 

В
АТ «Газпром» і НАК «На
фтогаз України» підпи
сали доповнення до чин
ної угоди купівлі-прода  жу 

газу, згідно з яким українська 
сторона може розраховуватися 
за імпортоване блакитне паливо 
в рублях. Відповідних домовле
ностей було досягнуто в ході ро
бочої зустрічі голови правління 
Газпрому Алєксєя Міллера і мі
ністра енергетики та вугільної 
промисловості України Юрія 
Бойка в Москві. Таким чином, 
вже в грудні 2011-го ми можемо 
перейти на рублеві розрахунки 
за імпортований російський газ, 
які досі здійснювалися в дола
рах США. Прем’єри Микола Аза
ров і Владімір Путін обговорю
вали цю тему під час двосторон
ньої зустрічі в Санкт-Петербурзі, 
після чого голова НБУ Сергій 
Арбузов і в. о. міністра фінансів 
РФ Антон Сілуанов уточнювали 
деталі. Стверджувалося, що ав
тором ініціативи нібито є офі
ційний Київ, а зумовлена вона 
бажанням зменшити тиск дефі
циту торговельного балансу 
України на курс гривні. За оцін
ками Сергія Арбузова, нова 
схема дасть змогу заощадити $8 
млрд золотовалютних резервів. 
Але цей аргумент видається до
волі сумнівним (деталі – див. 
Тиждень, № 46/2011). 

Відомо, що Нафтогаз періо
дично вилучає з міжбанку вели
чезні доларові суми для розра
хунків за російський газ, іно  ді 
вони сягають $700–800 млн на 
місяць, що тисне на курс нацва
люти. Так, у січні–вересні 2011-
го кумулятивний дефіцит торго
вельного балансу України сяг
нув $5,5 млрд (за відповідний 
період 2010-го перевищен  ня об
сягів імпорту над експортом ста
новило лише $0,5 млрд). З 
серпня цього року спостері- 
гається істотне зниження цін  
на металопродукцію, експорто
вану з нашої країни, і зовніш
нього попиту на неї (наприклад, 

у вересні темп приросту експор-
 ту сповільнився на 9,3% – до 
26,8%), а глобальні економічні 
прогнози невтішні. Так, поки що 
невідомо, чи отримає вітчизня
ний уряд чергову валютну 
ін’єкцію від МВФ… Але все це не 
пояснює, навіщо Україні відмов
лятися від валютних розрахун
ків із Газпромом. Адже саме по 
собі використання рублів не ви
рішує проблеми ані торговель
ного дефіциту, ані вирівню
вання платіжного балансу. Ро
сійську валюту Нафтогазу (дер
жавній компанії, між іншим) до
ведеться десь купувати. І тут 
цілком відчутних ризиків наба
гато більше, аніж уявних макро
економічних переваг. 

Ризик № 1 – структур-
ний. Суто теоретично перехід 
на рублеві розрахунки був би ви
гідний НАК лише у разі, якби 
плата рублями за транзит росій
ського газу до ЄС була більшою 
чи принаймні балансувала би 
витрати Нафтогазу на заку
півлю енергоносіїв. Але цього, 
певна річ, немає і бути не може. 
Понад те, від 2006 року доходи 
ДК «Укртрансгаз» (входить до 
складу НАК) зростають наба
гато повільніше, ніж ціна на 

блакитне паливо на російсько-
українському кордоні. На його 
транспортування з РФ до Єв
ропи Україна мусить витрачати 
близько 7 млрд м3 газу щороку, 
принаймні саме стільки спожи
вали газокомпресорні станції до 
кризи. 2007-го вартість техноло
гічного газу збільшилася на $40 
– до $130/тис. м3, у 2008-му – ще 
на $49,5, тоді як ставка транзиту 
підвищилася лише 2008-го (з 
$1,6 до $1,7 за тис. м3 на 100 км). 

У наступні роки спостерігався 
той самий тренд: вартість тран
спортування зростала непропо
рційно подорожчанню блакит
ного палива. 2011-го транзит те
риторією України коштує $2,89 
за тисячу кубів на 100 км від
стані, а середньорічна вартість 
самого палива становить що
найменше $332,5/тис. м3. У 
січні–жовтні за російський газ 
було сплачено (!) $9,876 млрд – у 
рази більше, ніж отримано за 
транспортування.

За цих обставин перехід на 
рублеві розрахунки з Газпро
мом видавався б логічним, при
міром, якби вітчизняні промис
лові споживачі газу (передусім 
металургійні та хімічні підпри
ємства) купували його в НАК 
також за рублі. Однак цей варі
ант неймовірний. Загалом об
сяг експорту, наприклад, тих 
самих металургів до країн 
СНД 2010-го ледь перевищив… 
$100,1 млн. Як-то кажуть, без 
коментарів. Потрібно врахову
вати і незадовільну платіжну 
дисципліну на внутрішньому 
газовому ринку. Станом на ве
ресень 2011-го щонайменше  
17,3 млрд м3 палива, відванта
женого структурами НАК, не 
оплатили комунальні підпри
ємства (2,6 млрд грн), насе
лення (790 млн грн) і бюджетні 
установи (35 млн грн).  

Ризик № 2 – валютний, 
є похідним від структурного. 
Російський газ – критично 
важлива для української еко
номіки сировина, валюта РФ не 
є вільноконвертованою, її не
має (або майже немає) в резер
вах Нацбанку України, а дже
релом надходження може бути 
тільки наш північний сусід. В 
умовах глобальної нестабіль
ності перехід на розрахунки в 
рублях – невиправданий крок, 
який перекладає усі курсові й 
інфляційні ризики на Нафто
газ. Подія в українській зо
внішній торгівлі безпреце

Капітальний програш
Перехід на рублеві розрахунки за газ може нівелювати економічно 
вигідні для України торговельні домовленості та підвести  
під валютні ризики 
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У січні–вересні 
2011-го 

кумулятивний 
дефіцит 

торговельного 
балансу України 

сягнув 

$5,5 
млрд

дентна. Її можна буде бодай 
якось пояснити лише у разі, 
якщо росіяни погодяться офі
ційно зафіксувати зобов’язання 
продавати певні суми рублів в 
обмін на гривні або купувати в 
нас якусь продукцію за рублі. 
Однак такі валютні та товарні 
свопи – ілюзія. Якщо ж ні, то 
чи не варто зафіксувати, на
приклад, придбання росій
ського газу за гривні?.. Так би 
мовити, заради експерименту. 

«Курс UAH/RUB безпосеред
ньо залежить від курсів USD/
UAH і USD/RUB, – каже прези
дент Українського аналітичного 
центру Олександр Охрі  менко. – 
Девальвація рубля щодо долара 
США зміцнюватиме курс гривні 
до рубля і навпаки, а неконвер
тованість робить будь-які то
варні ігри з цією валютою дуже 
небезпечними». Олег Устенко, 
ви  конавчий директор Міжна
родного фонду Блейзера в Укра
їні, переконаний, що навіть ре
зервування рублів Нацбанком 
(якщо це уявити) не знімає пи
тання ризиків: російська валюта 
наразі слабша за вільноконвер
товані, а це означає, що рублеві 
резерви НБУ неодмінно знеці
нюватимуться у випадку, примі
ром, падіння її курсу щодо до
лара США чи євро. Подорож
чання золота й інфляція в РФ 

також знецінюватимуть рублеві 
резерви. Усе це битиме не лише 
по Нафтогазу, а й по решті віт-
чизняних галузей, зокрема й по 
експортерах. Ігор Уманський, 
екс-міністр фінансів України, 
взагалі переконаний, що зап-
лановане входження в рублеву 
зону означає поступовий відхід 
від національної валюти. «Як що 
навіть нам вдасться конверту
вати експортні потоки в рублі, 
це означатиме втрату щонай
менше $2,5 млрд доларових над
ходжень», – каже він, запиту
ючи: а чи зможе НБУ за такого 
сценарію бодай якось впли  вати 
на внутрішній фінансовий ри
нок?

Ризик № 3 – геоекономіч-
ний. Тиждень, № 44/2011, 
писав про переваги та втрати, які 
може мати Україна в разі анонсо
ваного приєднання до зони віль
ної торгівлі з Росією та іншими 
членами СНД. Але створення 
ЗВТ – тривалий процес, який су
проводжуватиметься додатко
вими консультаціями, домовле
ностями та їх ратифікаціями. У 

випадку переведення розрахун
ків за газ у рублі (а зробити це на
багато простіше, як часто буває, 
на рівні господарюючих суб’єктів, 
Газпрому і Нафтогазу) росіяни 
отримують усе й одразу, і не 
факт, що вони підуть бодай на 
якісь торговельні поступки. ЗВТ, 
за великим рахунком, буде їм не
потрібною. За дев’ять місяців 
цього року Україна експортувала 
до РФ товарів і послуг на $14,7 
млрд, імпортувала – на $21,6 
млрд. І логічно припустити, що 
такий товарообіг офіційну Мо
скву цілком влаштовує. Якщо ж 
комусь у Києві й кортить активі
зувати східний напрям економіч
ної інтеграції, то було б логічно 
приєднуватися до рублевої зони 
ТІЛЬКИ після обкатки ЗВТ. 
Інакше – очевидний програш. 
Сподіватися на альтруїзм росіян 
наївно та недоречно. Заслужений 
економіст України Віктор Суслов, 
наприклад, звертає увагу на те, 
що, аби розрахуватися за газ  
у жовтні, НАК була змушена по
зичити в Газпромбанку $550 млн 
під 8,5% річних. Це при тому, що 
ставка МВФ була на рівні 3,5%.

Навряд чи в нашому уряді 
та поміж представників вели
кого бізнесу не розуміють зга
даних валютних ризиків. Прак
тична реалізація задекларова
ної ініціативи може означати, 
що економічні кондиції України 
гірші, ніж навіть можна собі уя
вити. 
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У 
багатьох дискусіях та об
говореннях, що ведуться в 
Росії, як і в адресованому 
мені запитанні, звучить 

слово «вибори». Доводить  ся кон
статувати: на жаль, не лише по
між російських обивателів, а й 
навіть поміж тих, хто висвітлює і 
роз’яснює публічну сферу в ЗМІ, 
немає належного усвідомлення, 
що на сьогодні в Росії ніяких ви
борів як певного сталого інсти
туту взагалі не існує.

Насичено, часом й агресивно 
висвітлюється передвиборча вір-   
туальна реальність, і таким чи
ном ще більше згущується міфо
логізм масової свідомості.

Обґрунтовуються й спросто
вуються різні погляди на те, як 
саме вчинити на виборчій діль
ниці в день голосування, щоб за
йняти «громадянську позицію». 
Є різні стратегії та ідеї щодо 
цього: «нах-нах» Нємцова і Би
кова, «тільки не за «ЕР» Наваль
ного, «протестна письмова за
ява» Каспарова, нарешті, «тіль-Автор: Юрій Афанасьєв, російський історик 

Симулякр  
виборів 
Тоталітарний режим у Росії став фактом.  
Його сутність визначається тотальністю  
усунення всіх росіян від доступу до ресурсів,  
від вільної організації людей у всілякі  
об’єднання та політичні партії
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 ки за нас – означає за щастя для 
всіх», тобто за партію влади. 
Щодня демонструють різнома
нітні ток-шоу на ці теми на всіх 
каналах, новинні програми за 
участю перших осіб держави, 
вищих ієрархів РПЦ, відомих 
письменників, зірок естради, по
літиків і політологів. Вирують 
пристрасті, розбурхані емоції. 
Мав місце навіть мордобій у дис
кусії двох «олігархів» у прямому 
ефірі. «Міжпартійні діалоги», 
«суди історії», «відверті поне
ділки». Тоді як ні виборів, ні ви
бору росіяни вже не мають. Зате 
в цій віртуальній реальності для 
них в одному ряду перебувають і 
«вибори», і «пояс Пресвятої Бо
городиці» (див. Тиждень, № 
49/2011), і «політичні партії», і 
Путін просто з дна моря з кух
лями в обох руках. А загалом 
похмурі перші дні грудня ста-  
ли яскравим підтвердженням 
хрестоматійного вислову А.Ф. 
Лосєва: «Для міфічного суб’єкта 
це справжнє життя з усіма його 
надіями і страхами, очікуван
нями і відчаєм, з усією його ре
альною повсякденністю і суто 
особистою зацікавленістю».

Проте й самі «вибори» – 
тіль  ки частина (хоча, звісно, в 
ідеалі дуже важлива) всього по
літичного простору, який зага
лом на сьогодні вже є «зачище
ним» від росіян. Вони й тут вия
вилися непотрібними, зайвими 
як соціальні суб’єкти, як суве
ренні особистості та віль  ні люди. 
І тут стали лише сучасниками, а 
«в найкращому разі» пасивними 
спостерігачами або бездумними 
співучасника  ми лік  відації таких 
інститутів, як розподіл влади, 
суди, прокуратура, незалежні 
ЗМІ, неурядові організації, 
самостій  ні політичні партії.

Усі такі констатації могли б 
комусь видатися вигаданими, 
неймовірним задзеркаллям, але 
вони, наші політичні та соціаль  ні 
реальності, на жаль, мають ціл
ком земну і дуже навіть матері
альну основу. Твердий економіч
ний, фінансовий і тепер уже ква
зіюридичний фундамент. Твер
дий і водночас вельми крихкий 
та нежиттєвий, і на ньому, втім, 
якимсь дивом тримається поки 
що весь російський соціум.

ОБНУЛІННЯ
Крихкість і нежиттєвість такої 
основи в тому, що за час єль-
цинсько-путінського самовладдя 

більшу частину нашого насе
лення фактично було насильно 
(нехай і лише економічними, фі
нансовими та адміністративни-
 ми заходами) усунуто від до
ступу до ресурсів, що приносять 
дохід, таких як земля, річки, 
озера, ліси, нафта, газ. А доступ 
до ресурсів – це інститути та ор
ганізації, переконання й цінно-
сті, а також діяльність, які його 
забезпечують. Це й уявлення про 
свободу, про владу і власність, 
про право і справедливість. Це і 
торгівля, і різні виробництва, 
управління державою, медици-
 на, освіта й те, що політологи на
зивають правосуддям, правоохо
ронною діяльністю, а також «си
лові структури».

Після ваучерної приватиза
ції, заставних аукціонів і по
дальших рейдерських захоплень 
та переділів «під дахом» і за 
участю «силових структур» фак
тично всі головні ресурси Росії, 
включаючи землю та її надра, а 
також основні види діяльності 
стали недоступними на засадах 
відкритості й конкуренції для 

більшої частини населення кра
їни. Логічним, або природним, 
продовженням такого усунення 
стало вихолощення, по-суті, об
нуління, імітація політичного 
життя, оскільки весь простір, 
призначений для цього життя, 
зайняли політичні муляжі як 
способи і засоби його досяг
нення. А всі соціальні структури 
суспільства стали штучними 
утвореннями. Відбулася його ре
структуризація згори донизу на 
підставі злочинів, корпоратив
ності, клановості та корупції. Це 
і є материкова суть нашого сус
пільного устрою. Відповідної на
укової назви російському химе
роїду поки що не придумали.

У буденному житті, побуто
вою мовою те, що вийшло, нази
вають іноді «капіталізмом для 
своїх». Тобто доступ до ресурсів, 
недоступний для всіх, але до
ступний на пільгових умовах 
лише для нині панівних «еліт». 
Для тих, хто опинився при владі 
в цей момент. Насправді якщо 
мати на увазі не формальні по-

літекономічні або політологічні 
визначення, а реальний життє-
устрій, економічний і господар
ський уклад, а також структуру 
суспільства, якою вона є, то жод
ного капіталізму в Росії немає. 
Він усе ж таки передбачає по
стійне інвестування доходів у 
виробництво, щоб отримувати 
прибуток, для розширення і мо
дернізації того самого виробни
цтва. Натомість тут спостеріга
ються пряме паразитичне спус
тошення землі та знос основних, 
ще радянських фондів для осо
бистого збагачення, підминання 
під себе державною бюрокра
тією і призначеними нею ж «біз
несменами» тих видів діяль
ності, які приносять дохід. І все 
це не в Росію і не росіянам, а в 
офшори. Для отримання ренти 
тепер уже звідти, з-за кордону, 
ренти, виробленої тут, на вітчиз
няних матеріальних і людських 
ресурсах.

Зворотним боком цього усу
нення населення від ресурсів 
стало те, що влада РФ, вчи
нивши це діяння, сама розміс
тилася відносно населення за 
межами правового поля.

Щоправда, тут важливо 
мати на увазі, що влада в Росії – 
так було завжди, так є і тепер – 
це не лише уряд і навіть не так 
він сам по собі. Це не тільки 
Дума, суди, президент із його 
апаратом, уряд із його міністер
ствами і всі ці державні струк
тури разом узяті. Російська 
влада – це ще й усі ті окремі 
особи, організації, корпорації, 
об’єднання, усілякі політичні й 
аналітичні інститути тощо, які 
на пільгових (відкритих і закри
тих) умовах мають доступ до ре
сурсів. Чи забезпечують його на 
основі правил за моделлю 
«принципал – агент», де прин
ципал – власник, володар ресур
сів, рентодавець і користувач, а 
агент – рентоодержувач, розпо
рядник та користувач. У житті 
ця влада набагато складніша і 
різноманітніша за будь-який 
тип та ідеальну модель. Але така 
владна російська різноманіт
ність громадиться на єдиному 
фундаменті: а) доступ до ресур
сів на основі персоналізованих, 
особистісних стосунків; б) самі 
ці стосунки не формалізовані, 
не правові, а свавільні.

У всіх, а краще сказати в ба
гатьох, на слуху такі наслідки 
цього явища під назвою «Влада 

«ВИБОРИ» – ТІЛь  КИ чАСТИНА 
ПОЛІТИчНОГО ПРОСТОРУ, 
ЯКИЙ НА СьОГОДНІ  
Є «ЗАчИЩЕНИМ» ВІД РОСІЯН
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за межами правового поля», як 
дві чеченські війни і одна гру
зинська, «Курськ», Беслан, спра-
 ва ЮКОСу, Ходорковского, Лєбє
дєва, кооператив «Озеро», «Бай
калфинансгрупп», «Гунвор», «Сиб  - 
нефть», убивства Магнітского, 
Маркелова, Літвіненка, Політков -
ской, Яндербієва – усіх не на
звеш. Суди в Лондоні «Бєрєзов
скій – Абрамовіч», у Швейцарії 
«Деріпаска – Потанін», таджи-
ць    кі мігранти – тут теж усього 
не перерахуєш. Трагічні знаки 
нашої пострадянськості, те, що 
вони означають, – це і є кримі
нальна влада, що увібрала в себе 
мільйони і мільйони росіян на 
основі безправ’я і корупції. Кри
мінальна влада криміналізова
ного соціуму.

Як це буває в часи найкруті
ших переломів, з розпадом Ра
дянського Союзу відбулася тре-
 тя (перша на початку ХVII, друга 
на початку ХХ століть) архаїза
ція соціокультурних основ Росії. 
До рівня, на якому втрачається 
розрізнення добра і зла й настає 
буйство тваринних інстинктів. 
По суті, за найглибиннішими і 
найважливішими засадами ми 
як людське товариство вкотре 
ніби повернулися до самих по
чатків російської державності, 
тобто в ХV століття. Сьогодні 
оголилися й актуалізувалися дві 
найстійкіші скельні породи та
кої державності, матричні й досі 
неподолані основи нашого сус
пільного устрою: дофеодальна 
ще сировинна рента і персоніфі
коване, особисте ставлення до 
доступу до неї. Чи, інакше ка

жучи, ставлення до ресурсів і 
володіння ними «по понятіях», а 
не по праву.

БЕТОНУВАННЯ РАДЯНСьКОСТІ 
Які можуть бути вибори на та
ких матричних основах нашого 
життєустрою? Вони стають засо
бом демократії та відкритого 
суспільства лише тоді, коли за
безпечують вільну діяльність, 
політичну конкуренцію партій 
та неурядових організацій і на 
цій підставі відкритий доступ 
до ресурсів життєзабезпечення 
для більшості.

Сьогодні вектор російської 
політичної та соціальної дина
міки прямо протилежний. У ре
зультаті 20-річної усвідомленої, 
цілеспрямованої і наполегливої 
роботи єльцинсько-путінської 
влади сталася не просто неба
чена у світовій історії поляриза
ція російського суспільства. 
Здійснюється таке саме ціле
спрямоване й обдумане полі
тичне оформлення та поліцей
ське забезпечення і досягнутого 
соціального розколу, і незамін
ності влади. Єльцинська Кон
ституція 1993 року вже стала 
міцною гарантією самовладдя і 
панування конституційних 
принципів забезпечення неза
мінності саме такої влади. 
Проте навіть якщо хоча б гіпо
тетично припустити можли
вість зміни, чого поки що бо
язко і малоефективно прагне 
опозиція, згідно з чинною Кон
ституцією і вона, ця зміна, за
лишається в межах тієї самої 
самовладної Системи. Понад те, 

за всі ці роки ухвалено десятки 
законів: про політичні партії, 
про референдуми, про мітинги і 
маніфестації, про скасування 
виборів губернаторів, про поріг 
явки на вибори, про екстремізм 
і тероризм, про неурядові орга
нізації, про освіту, про виборчу 
систему тощо. У результаті на
селення Росії тепер уже на ціл
ком «законних» підставах об
межується, а то й зовсім усува
ється від вільного заняття еко
номічною, політичною, освіт
ньою, релігійною діяльністю.

Щодня по кілька разів Путін 
із Мєдвєдєвим навперебій ого
лошують про майбутні підви
щення зарплат, пенсій бюджет
никам, службовцям, пенсіоне
рам. При цьому грошове забез
печення і пенсії держслужбов
цям, військовим, співробітни
кам спецслужб передбачається, 
на відміну від решти, збіль
шити в рази, а то й на порядок. 
Яким чином і в яких розмірах 
підвищується грошове утри
мання працівників привілейо
ваних (за доступністю до ренти) 
структур МНС, газових, нафто
вих, оборонних, фінансових, 
охоронних корпорацій – пи
тання особливого розгляду. 
Важливо підкреслити, що всі ці 
згадані вище верстви влада за
раховує до категорії «середній 
клас» і з гордістю оголошує як 
головне досягнення двадцяти
річчя: «Ми його створили, він у 
нас уже є!»; поки що він стано
вить 20%, але вже в найближ
чому майбутньому сягне 30% 
усіх працюючих!
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НЕВИПРАВДАНА 
ЕЙФОРІЯ.
Українцям 
знайома 
ситуація, 
коли партія 
влади отримує 
25–30% та все 
одно зберігає 
монополію 
(див. стор. 32)
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Тобто поряд із юридичним 
оформленням непозбутньої бід
ності й компрадорського багат
ства потворність штучно ство
реного химероїда бетонується в 
незмінну Систему ще й засо
бами соціальної інженерії. 

Коли пишеш або кажеш, що, 
по суті, в Росії становлення тота
літарного режиму стало фактом, 
перша і цілком природна реак
ція – обурене заперечення. Тому 
що люди звикли, дивлячись на 
те, що відбувається, не заглиб-
люватися в нього, а сприймати 
за аналогією зі зразками, які іс
нували десь і колись. У нас же не 
вбивають, як робили це за Ста
ліна, не саджають, як тоді, у нас 
навіть ГУЛАГу немає. І євреїв  
не знищують мільйонами, як за 
Гіт   лера. Тобто тоталітарність 
ро  зуміють лише як безборонні 
масові вбивства, як тотальні ре
пресії, як поголовне стеження й 
утри  мання всього населення в 
постійному страху, на межі жит-
 тя і смерті. Як нацистська анти
людяність на расовій основі.

Виключаючи тоталітаризм 
для визначення сутності ниніш
нього російського суспільного 
устрою і способу володарюван  -

 ня, політологи підшуковують 
слова якомога м’якіші й дещо не
певні: м’який авторитаризм, ні, 
радше вже жорсткий, навіть, 
можливо, поліцейський режим, 
хоч би й так, аби тільки якнай
далі від аналогій зі Сталіним та 
Гітлером. Вони не бачать, що ан
тилюдяність російського сус
пільного устрою виявляється в 
тотальному усуненні всіх росіян 

від відкритого доступу до ресур
сів на конкурентній основі, від 
вільного гуртування людей у 
всілякі об’єднання, організації 
політичні партії тощо. Такої 
можливості вже не існує вза
галі. Усі поголовно опиняються 
в чітко заданих, заздалегідь обу
мовлених обставинах, не з їхньої 
волі та не за їхнім бажанням на
перед визначених.

Усвідомлення суспільного ро -
сійського устрою як тоталітар

ного допомогло б зрозуміти, як і 
чому всі ці 20 років відбувався 
не рух по висхідній, а, навпаки, 
дедалі більше заглиблення в ар
хаїку. І як тепер намагаються за
консервувати цю архаїку, що 
оголилася. Прагнуть забетону
вати продукти та результати ба
гатовікового розпаду і розкла
дання. З одного боку останнього 
розкладання, тобто радянсь-
кості в усіх її виявах: на еконо
мічному, політичному та соці
альному рівнях. З іншого – та
кою самою живучою реальністю 
сьогоднішніх днів є й продукти 
розкладання ще царської, дора
дянської Росії.

Останнім часом багато хто 
каже, що в РФ точку неповер
нення вже пройдено, що все 
наближається до вибуху, до ре
волюції, до бунту, до перево
роту, і я не заперечуватиму 
цього. Що ж, не дай Бог, звісно, 
але може й таке диво статися. 
Проте маю великі сумніви, що 
це трапиться найближчим ча
сом. Думаю, усе так і трива
тиме: тихе вмирання на тлі 
розколотості, роздробленості 
Росії та розщепленості росій
ського духу. 

РОСІЯНИ НА «ЗАКОННИХ» 
ПІДСТАВАХ УСУВАЮТьСЯ  
ВІД ЗАНЯТТЯ ЕКОНОМІчНОЮ, 
ПОЛІТИчНОЮ, ОСВІТНьОЮ, 
РЕЛІГІЙНОЮ ДІЯЛьНІСТЮ 
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Опозиційність.ru
П

адіння рейтингу росій
ської партії влади (4 роки 
тому на виборах до Держ
думи за «единороссов» 

проголосувало 64,3% виборців, 
нині  – 49,5%) і низька явка (50%) 
засвідчили те, про що оглядачі 
попереджали заздалегідь: росій
ське суспільство стомилося від 
незмінності перших облич своєї 
держави. Щось подіб  не пережи
вали радянські люди під завер
шення «епохи Брєжнєва». Тоді з 
генсека та КПРС глузували тим 
більше, чим частіше бачили «до
рогого Лєоніда Ільі  ча» по 
телебачен  ню. Владімір Путін, 
навпаки, свого часу прийшов до 
влади завдяки телепропаганді. 
Але 10 років потому роль засобу 
масової інформації, чия непід
цензурність стає головним болем 
для влади, відіграє інтернет.  

Напередодні виборів до 
Держ  думи Рунет став величез
ним роз’яснювальним майдан
чиком. Відеоролики з деталь
ним поясненням того, чому слід 
прийти на вибори (щоб ваш го
лос не відійшов партії влади) та 
як зафіксувати порушення, ма -
ли сотні тисяч переглядів. Вод
ночас іще більшого масштабу 
сягнули відверті знущання з 
«партии жуликов и воров» 
(крилата характеристика «Еди
ной России», породжена тим-
таки інтернетом). Тисячі «фото
жаб», відеороликів та просто 
анекдотів створюють і переко
нані прибічники опозиції, і зви
чайні ентузіасти, яким, у прин
ципі, все одно, з чого глузувати. 
Різні «демотиватори» напере
додні парламент  ських перего
нів у Росії можна, звісно, досить 
умовно, поділи  ти на три осно
вні групи. По-перше, це агітація 
проти «Единой России» та пер
сонально Путіна з Мєдвєдєвим. 
По-дру  ге, викриття нечесності 
«виборів», до яких не допущено 
жодної реально опозиційної 
партії. І, нарешті, іронізування 
з усієї політичної системи «су
веренної демократії». 

Автор: 
Олександр Михельсон

«ВОНИ ЗАЖЕРЛИСЯ»
Якщо в країнах традиційної демократії 
одна з головних проблем уряду – май-
новий розрив між найбагатшими біз-
несменами та найбіднішими верствами 
населення, то на пострадянському те-
рені багатство дає не так підприєм-
ницька жилка, як близькість до влади. 
Інакше кажучи, до того ж таки уряду. І 
росіяни це чудово розуміють.  

Результати виборів 
до Держдуми РФ

«Единая Россия» –

49,54% 
КПРФ – 

19,6%
«Справедливая 

Россия» – 

13,22%
ЛДПР – 

11,66%
«Яблоко» – 

3,3%
«Патриоты Рос-

сии» – 

0,97%
«Правое дело» –

0,59%
Мандати отримали 
партії, які подолали 

7% бар є́р 
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ПЕРСПЕКТИВА

Ейфорію, що охопила нині російську позапар-
ламентську опозицію, легко зрозуміти. На ви-
борах до Держдуми РФ правляча партія «Еди-
ная Россия» втратила конституційну більшість 
у парламенті й набрала менше ніж 50% голо-
сів (та й то після того, як у деяких регіонах на-
рахували понад 100% тих, хто прийшов на 
дільниці). Відтепер, думає дехто, їй доведеться 
домовлятися з іншими політсилами, а отже, ді-
литися посадами з їхніми представниками. 
Та ейфорія швидко випарується. Українському 
виборцеві не з чуток знайома ситуація, коли 
владна партія здобуває 25–30% і все одно збе-
рігає монополію. Так, російська позапарла-
ментська опозиція не дала домінуючій у країні 
партії набрати понад половину голосів вибор-

ців. Проте виграли від цієї ситуації політсили з 
нинішньої Держдуми: ті, що або створювалися 
за сприяння «ЕР», або з «ЕР» давно і міцно 
співпрацюють. Антипутінська опозиція наразі 
не має жодної парламентської партії, як і якоїсь 
спільної ідеології та спільного лідера. 
На тлі послаблення «Единой России» явно по-
силилися позиції комуністів. Наявність потуж-
ної фракції КПРФ у Держдумі та наближення 
президентських виборів означають, що уряд 
РФ зробить (і вже робить) низку популістських 
кроків, які боляче вдарять по бюджету країни. 
Зрештою, очевидний територіальний розподіл 
електоральних уподобань. Найбільшу кількість 
голосів правляча «Единая Россия» здобула в 
«національних» регіонах: Чукотському та 

Ямало-Ненецькому ФО, республіці Тива, Татар-
стані, Мордовії та на Кавказі. Водночас най-
менше голосів їй дали суто російські Свердлов-
ська, Костромська, Московська, Ярославська та 
Архангельська області. Тому, щоб не отримати 
такого результату на президентських перего-
нах, Кремль, вочевидь, ще більше уваги приді-
лятиме «исконно русским» виборцям, відтак із 
новою силою може культивуватися чинник ро-
сійського націоналізму. І не буде дивним, якщо 
Москва надумає потішити пересічного росія-
нина новими «маленькими переможними  
війнами», принаймні інформаційними, над 
країнами Балтії, Грузією чи Україною. 

Дмитро Вовнянко

«ГОЛОСУЙ, НЕ ГОЛОСУЙ...»
Незабутній сталінський афоризм «Головне не як голосують, а як раху-
ють голоси» в сьогоднішній РФ не менш актуальний, ніж у СРСР 1930-х 
років. Хоча «Единая Россия» втратила рішучу перевагу в Держдумі, на-
віть невисокий її результат викликає сумніви в критично налаштованих 
виборців. Науковою мовою це називається втрата владою легітимності 
в очах громадян. У стратегічній перспективі така недовіра може вили-
тися в набагато серйозніші речі, ніж поява чергових карикатур.

ПУТІН чИ АПОКЛІПСИС
Маразматичність системи, що призво-
дить до «виборів без вибору», – чудовий 
ґрунт для народної творчості. Окрема 
прикрість для українців: схоже, російські 
гумористи від політики вважають ни-
нішню нашу владу тотожною російській, 
але водночас, як видно з висміювання, 
«нижчою». Втім, говорити, що для цього 
немає підстав, не випадає... 

№ 50 (215) 9 – 15.12.2011|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|33

росія|ВПРИТУЛ



Революція від Навального 

Автор:  
Вахтанг 
Кіпіані  

У
нікальна ситуація, бо буває таке нечасто. 
Спочатку впливовий американський жур
нал Foreign Policy оприлюднив сотню най
більших мислителів світу за 2011 рік. У не

ділю в Російській Федерації відбулися вибори до 
Державної думи. І, нарешті, відразу після того, у 
ніч на понеділок, на вулиці Москви вийшла без
прецедентна кількість людей, щоб захистити свій 
вибір. Поліція розігнала мирну ходу, у перших 
кроках якої чулося відлуння Помаранчевої рево
люції по-російськи. 300 осіб кинули за ґрати. 
Усі ці три миттєвості об’єднані фігурою юриста та 
блогера Алєксєя Навального. Два слова про нього, 
бо крім завсідників Живого Журналу не так багато 
українців знають про 35-річного адвоката. Син вій
ськового з коренями на Київщині – у вже неісную
чому селі Залісся, півкілометра від Чорнобиля. 
Став знаменитим завдяки копіткій і дуже ефектив
ній боротьбі з корупцією в Газпромі, ВТБ, «Транс
нефти» та інших бездонних діжках путіноміки. 
Створив сайт «РосПил» – від слів «Россия» та «пи
лить».   
Під авторитет Навального через інтернет було зі
брано понад 6 млн руб. ($200 тис.) на оплату праці 
юристів, які ведуть судові бої з топ-менеджерами 
держбанків і держмонополій. Вони змогли зупи
нити тендери та оборудки на суму 337 млн руб. Має 
політичні амбіції. Не брав участі у виборах через не
бажання підігравати «Единой России». За погля
дами російський націоналіст. 
Кожен пост у блозі Навального читають 30 тис. по
стійних читачів і сотні тисяч користувачів інтер
нету. Це сила навіть у підцензурному медіа-просторі 
Росії. 2011-го Навальний ініціював кілька гучних 
кампаній в онлайні, запустивши мем «партия жу
ликов и воров», який сильніше за реп’ях вчепився в 
шкуру «ведмедів» партії Путіна. 
Таранний стиль Навального, ефектні акції, ха
ризма та… порушені проти ньо
 го та його батьків кримінальні 
справи переконали інтернет-
спільноту, що він реальний 
опозиціонер. І без негативного 
шлейфу – у владі, на відміну від 
Нємцова, Касьянова, Явлінско
 го, не був. Не є тусовщиком. 
Гарний сім’янин тощо. 
Цікаво, що він заслужив щедрі 
аванси не тільки на батьківщині. Включення 
Навального до сотні найбільших мислителів 
(global thinkers) світу – це визнання західним істе
блішментом не тільки його «віртуального» впливу 
на суспільство, а й здатності стати диригентом про
тестних рухів у Росії. Тим більше що перші дев’ять 
місць цьогорічного рейтингу посіли активісти 
Twitter- і Facebook-революцій в Єгипті, Тунісі, Ємені, 
Сирії та Лівії. 
До речі, такі світові політичні лідери, як Анґела 
Меркель, Махмуд Аббас, Девід Кемерон, нобелівські 
лауреати Пол Круґман і Джозеф Стіґліц, архієпис

коп Десмонд Туту розміщені колегами з Foreign 
Policy позаду Навального. А це щось і означає. 
Любителі конспірології, і перший із них – Владімір 
Путін, отримали інформацію для невпевненості й 
роздумів. Коли і де вибухне? Що чи хто натисне на 
спусковий гачок невдоволення? Якою буде російська 
революція – «оксамитовою» чи, за Пушкіним, 
«бессмысленной и беспощадной»?.. 
Чергові парламентські вибори – більш ніж вдала на
года продемонструвати невдоволення. Тим більше 
знаючи, як робляться цифри явки і підтримки Пу
тіна та «единороссов», особливо на Північному Кав
казі. Навальний і тут перший, бо завчасно запустив 
кампанію «Хватит кормить Кавказ!». Він на цифрах 
показав, як авторитарні ставленики Кремля «доять» 
бюджет РФ, не відмовляючи собі ні в чому. 
І зміг переконати російський політичний інтернет 
у хибності поширеної думки, що голоси нічого не 
значать, вибори можна проігнорувати. Стратегії 
«нах-нах!» (не йти на дільниці, а якщо йти, то псу
вати бюлетені) блогер протиставив ідею голосу
вати за будь-яку партію, яка є в бюлетені, крім, 
само собою, «Единой России». Можна сперечатися, 
чи саме ця ідея дала високі відсотки «справедливо
россам», «яблочникам» і, прости Господи, комуніс
там у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську та 
інших інтелектуальних центрах Росії. Там, де ін
тернет є чинником формування громадської 
думки. Але факт, що водночас із консолідованим 
протестним голосуванням тисячі людей вперше у 
своїй громадянській історії стали спостерігачами, 
вели Twitter-трансляції з виборчкомів, сформу
вали мобільні групи, які виловлювали «стада» 
прокремлівських молодіжних активістів, що, ма
ючи на руках по півсотні відкріпних талонів, кур
сували з дільниці на дільницю. 
І, як в українському 2004-му, блоги та соціальні ме
режі стали каналами поширення відео, що викриває 

безмежний цинізм влади, міс
цевого бородатого «підрахуя» 
Чурова, «нашистських» заро
бітчан. Тисячі москвичів ви
йшли проти ночі на Чисті 
пруди, щоб взяти участь у мі
тингу «Жулики и воры украли 
голоса». Було багато молоді. 
Але були й старші люди, яким 
набридло боятись і гидко уя

вити надвечір’я свого життя за незмінного «до
рогого Владіміра Владіміровіча». 

Ходу колони в бік похмурої Луб’янки зупинили. Ав
тозаки швидко наповнили «протестантами» і жур
налістами. Навальний встиг повідомити у Twitter, 
що він теж серед затриманих. Через кілька годин 
прокремлівські сайти запустили дезу, що Алєксєй 
не витримав і наклав на себе руки. Брехлива «сенса
ція» прожила лише кілька хвилин. 
Наразі немає підстав говорити, що починається ре
волюція, якої давно бояться Путін і Мєдвєдєв. Але 
якщо влада так її боїться, вона буде. 

НАВАЛьНИЙ ЗМІГ 
ПЕРЕКОНАТИ РОСІЯН У 
ХИБНОСТІ ПОШИРЕНОї 
ДУМКИ, ЩО ГОЛОСИ 
НІчОГО НЕ ЗНАчАТь
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25 
листопада, тобто то-
го самого дня, коли 
Аляксандр Лукашен-
 ка здав Газпрому 

дру  гу половину компанії «Бєл
трансгаз», президент Туркме
нистану Гурбангули Бердимуха
медов на завершення свого чо
тириденного візиту до Китаю 
взяв участь в урочистому зварю
ванні стику газопроводів, якими 
каспійський газ вийшов до узбе
режжя Тихого океану – провін
ції Гуандун, а напередодні до-
мовився з Ху Дзінтао про збіль
шення обсягів постачання 
блакитного палива на чергові  
25 млрд м3.

РОСІЯ ВТРАчАЄ АЗІЙСьКИЙ 
НАПРЯМОК
У радянський період, попри ве
ликі запаси та чималі обсяги ви
добутку природного газу, кра
їни Середньої Азії перебували в 
такій самій тотальній залеж
ності від Росії, як і Україна чи 

Білорусь. За часів Єльцина бу  - 
ли можливості транспортувати 
продане третім країнам бла
китне паливо з Узбекистану та 
Туркменистану російськими га
зогонами (нехай навіть в обмін 
на низьку ставку на транзит ро
сійського газу до Європи). Але за 
кілька років після приходу до 
влади Путіна цим державам 
нав’язали контракти, якими на 
десятиліття була передбачена 
монополія Газпрому на викуп 
усього експортного газу. 

Проте Газпром підвела жа
дібність. З початком останньої 
кризи, коли ціни на нафту, а ра
зом із нею і на газ різко обвали
лися, а обсяги споживання в Єв
ропі зменшилися, він в односто
ронньому порядку відмовився 
виконувати контракти, які га
рантували йому фактичну моно
полію на місцеве блакитне па
ливо. Якщо більш диверсифіко
вана економіка Узбекистану цей 
шок витримала, то для спеці-

алізованого на газовидобутку 
Туркменистану скорочення за
купівель Росією газу вчетверо (з 
42 млрд м3 у 2008 році) стало 
справжнім шоком. 

РФ запропонувала Туркме
нистану відновити їх, але в об
мін на зниження ціни і розши
рення доступу Газпрому до газо
вих родовищ. В Ашгабаті нато
мість взяли курс на диверсифі
кацію експортних маршрутів, 
який фактично здійснюється за 
принципом «на всі чотири сто
рони». У 2009–2010 роках було 
збудовано газогони, які дали 
змогу перекинути більшу час
тину вивільненого з північного 
(російського) напрямку газу на 
південний (Іран) та східний (Ки
тай). У результаті вже 2010-го 
обсяг його експорту почав 
швидко зростати (на 33,6%), а 
згадані країни закупили в пів
тора раза більше блакитного па
лива (відповідно 12 і 4 млрд м3), 
аніж Росія (10 млрд м3). 

Енергетична недоімперія  
Пострадянські республіки, які віддали перевагу диверсифікації 
енергетичних потоків, успішно виходять із пастки енергозалежності 

Автор: 
Олександр 
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АЛЬТЕРНАТИВНІ РОСІЙСЬКОМУ МАРШРУТИ 
ЕКСПОРТУ ТУРКМЕНСЬКОГО ГАЗУ

Газопровід ТUКС 
(Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай)
◀ Перша черга запущена в грудні 2009 року, потужність 
постійно нарощують.
◀ Планована загальна протяжність – 7 тис. км 
(Туркменистаном пролягає 188 км, Узбекистаном – 530 км, 
Казахстаном – 1,3 тис. км, Китаєм – понад 4,5 тис. км).
◀ Пропускна потужність – до 65 млрд м³ на рік

Діючі газопроводи

Газопровід NABUCCO
◀ Планована протяжність – 
3,3тис. км.
◀ Початкова проектна 
потужність – до 32 млрд м³ 
на рік

Газопроводи, 
в будівництві 
яких
зацікавлена 
Росія

Газопроводи з Туркменистану до Ірану
◀ Повна проектна потужність – 8 млрд м³ на рік.
◀ У січні 2010 року введено новий 30-кіло-
метровий газопровід від Довлетабадського 
родовища до Хангерана в Ірані. 
◀ Повна потужність становитиме 12 млрд м³ на рік

Газопровід ТАPI 
(Туркменистан – Афганістан – Пакистан – Індія)
◀ Протяжність понад 1,7тис. км, зокрема територією 
Афганістану понад 700 км.
◀ Потужність – близько 33 млрд м³ на рік

П
Е
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Розвідані запаси 
природного газу  
в Туркменистані  

на сьогодні  
становлять уже 

44,25  
трлн м3 

(зокрема, доведені 
– 25,1 трлн,  

тоді як у Газпрому – 
лише 19 трлн) 

РФ НІчОГО БУДЕ 
ПРОТИСТАВИТИ ГАЗОВИМ 
УГОДАМ МІЖ ЄС І КРАїНАМИ 
СЕРЕДНьОї АЗІї

У результаті держава отри
мала динамічне зростання ін
вестицій – на загальну суму $9,7 
млрд. А за дев’ять місяців уже 
2011-го обсяг вкладень сягнув 
$8 млрд (45% ВВП). Прихід іно
земних інвесторів привів до 
швидкого зростання розвіданих 
запасів природного газу, які, за 
даними британської Gaffney, 
Cline & Associates, на сьогодні 
становлять уже 44,25 трлн м3 
(зокрема, доведені – 25,1 трлн, 
тоді як у Газпрому – лише  
19 трлн). Національна програма 
на 2011–2030-й передбачає збіль-   
шення видобутку до 230 млрд 
м3 на рік, а експорту – до 180 
млрд м3 (приблизно стільки 
нині експортує Газпром за межі 
Митного союзу СНД). 

Уведення в грудні 2009-го 
першої черги газопроводу з 
Туркменистану до Китаю стало 
лише початком великого удару 
по планах розбудови азійської 
частини «енергетичної імперії», 
як полюбляють називати свою 
країну російські топ-чиновники. 
По-перше, в такий спосіб РФ 
втратила монополію на вико
ристання ресурсної бази в Се
редній Азії, а по-друге, усклад
нилися перспективи її газового 
експорту на величезний китай
ський ринок. За даними держав
ної нафтової компанії КНР 
CNPC, імпорт природного газу з 
Туркменистану наступного ро ку 
становитиме вже 30 млрд м3. А з 
подовженням газопроводу до 
економічно розвинених прибе
режних провінцій, складовою 
якого і стало нещодавнє уро
чисте зварювання стику в про
вінції Гуандун за участю Берди
мухамедова та Ху Дзінтао, до 
2015-го з Туркменистану до Під
небесної постачатиметься до 65 
млрд м3 газу. 

Казахстан та Узбекистан та
кож демонструють готовність 
спрямувати більшу частину 
свого експорту (відповідно 12–15 
і 10 млрд м3) до Піднебесної. А 
це, звичайно ж, поставить під 
питання доцільність, обсяги й 
терміни постачання російського 
газу до КНР у найближче деся
тиліття, а разом із тим і перспек
тиву диверсифікації ринків 
збуту, якою в Газпромі лякають 
Європу під час кожного заго
стрення газових відносин. 

У стадії активної підготовки 
перебуває й ТАPI (газогін Турк
менистан – Афганістан – Па

кистан – Індія) протяжністю 1,7 
тис. км та пропускною спро
можністю до 33 млрд м3. Він 
має вивести середньоазійський 
газ до іншого – Індійського – 
океану, доповнивши в такий 
спосіб іранську складову пів
денного напрямку. В середині 
листопада було погоджено ціну 
туркменського блакитного па
лива для Пакистану. А Газпром 
тепер уже бореться за право 
участі в цьому проекті. Що
правда, як свідчить гострий ко
ментар МЗС Туркменистану, 
безуспішно: Ашгабат наполя
гає, що розгляд такої перспек

тиви стане можливим лише 
після того, як чотири держави 
завершать переговори між со
бою і запустять проект.

АКТУАЛІЗАЦІЯ NAbUCCo
Фактично на фінішну пряму 
вийшов і процес узгодження  
з транзитерами й спожива
чами газу проекту постачання  
40 млрд м3 туркменського па
лива до ЄС через Транскаспій
ський трубопровід та Nabucco. 
На початку листопада Бердиму
хамедов підтвердив, що, попри 
інтерес країни до азійських рин
ків збуту блакитного палива, 
«експорт енергоресурсів у євро
пейському напрямку – найваж
ливіша складова зовнішньопо
літичної стратегії Туркменис
тану, а відтак Транскаспійська 
система є важливим проектом». 

Причому реалізація проекту 
вже стала справою не лише Єв
рокомісії, а й двох ключових 
гравців ЄС: Франції та Німеч
чини. У квітні 2011 року перша 
підписала з Туркменистаном де
кларацію про співпрацю у галузі 
енергетики. А голова МЗС другої 
Гідо Вестервелле під час візиту 
до Ашгабата 17 листопада висло
вив «упевненість», що «перего
вори щодо проекту Nabucco за
вершаться успішно і до його реа
лізації долучаться як Туркме
нистан, так і Азербайджан». 
Останній має намір спільно з 
Туркменистаном розпочати бу
дівництво підводного газопро
воду, попри блокування Росією 
вирішення «проблеми право

вого статусу Каспію» (визнання 
його або морем, або озером з від
повідною відмінністю в розпо
ділі надр і контролю над поверх
нею). 

МОСКВА БОїТьСЯ І БЛЕФУЄ
Москва реагує емоційно. Дмі
трій Мєдвєдєв заявив, що без 
згоди всіх прикаспійських дер
жав спорудження Транскаспій
ського трубопроводу (ТКТ) не
припустиме, а керівник Росій
ського національного фонду 
енергетичної безпеки Констан
тін Сімонов пригрозив, що реак
ція РФ буде «жорсткою і, мож
ливо, навіть у воєнній формі». 

Однак західні країни теж  
демонструють рішучість: спец- 
пред  ставник держсекретаря США 
з енергетичних питань Євразії 
Річард Морнінґстар в Баку та 
його радник Даніель Штайн в 
Ашгабаті заявили: якщо ЄС, 
Азербайджан і Туркменистан 
домовляться про реалізацію 
Транскаспійського газопроводу, 
«жодна сила не буде здатна 
цьому завадити». Посол США в 
Азербайджані Метью Брайза за
явив, що Сполучені Штати Аме
рики вже думають над тим, як 
допомогти Азербайджану в за
хисті енергетичної інфраструк
тури на Каспії. 

РФ нічого буде протиставити 
газовим угодам між ЄС і краї
нами Середньої Азії, тим більше 
підтриманим США і НАТО. На
томість варто очікувати активі
зації російської дипломатії на 
«споживчому» боці нового газо
вого ланцюжка – європей
ському. Адже традиційно вона 
будувалася на «піклуванні про 
енергетичну безпеку європей
ських партнерів», їх розділенні 
усілякими преференціями і роз
повідями про «ефемерність ро
сійської загрози» і «непрактич
ність пошуку альтернативи тра
диційним, перевіреним партне
рам». Можливі також спроби 
РФ вплинути на ситуацію в 
Азербайджані, Туркменистані й 
Узбе  кистані, щоб «зсередини» 
зменшити схильність цих дер
жав до активних самостійних 
дій у регіоні. Адже активізація 
країн Закавказзя і Середньої 
Азії у використанні свого ре
сурсного потенціалу на власну 
користь вибиває з рук РФ цілу 
низку козирів, необхідних для 
вдалого розігрування енерге
тичної партії і з ЄС, і з Китаєм. 
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Я
кщо результати першого 
туру єгипетських виборів 
повторяться в усій країні, 
ісламісти стануть значно 

впливовішими, ніж передбачала 
більшість аналітиків. У низці сіл 
і міст, зокрема Каїрі, Алексан
дрії та Порт-Саїді, «Брати-му-
суль  мани», схоже, набрали від 
30% до 40%, що могло б дати їм 
щонайменше 40% місць у На
родній асамблеї – Нижній па
латі єгипетського парламенту. 
Ще дужче дивує те, що підтрим-
 ка салафістів, які виступають за 
екстремальнішу й більш пури

танську ісламістську ідеологію, 
значно перевищила сподівання. 
Подекуди вони набрали добрих 
20% голосів. У сумі це може за
безпечити розрізненим групам 
ісламістів абсолютну більшість 
в Асамблеї. Отже, зміна політич
ної динаміки не за горами.

Після того як справжні ви
бори шість десятиліть підмі
няли фальсифікованими, про
блем і несподіванок не уник
нути. Перший тур голосування 
за 498 депутатів Нижньої па
лати, що відбувся 28 листо
пада, як і слід було чекати, від

значився численними проце
дурними збоями. Однак зага
лом електоральний процес 
справив враження вільного й 
чесного. Остаточні результати 
ще двох турів, у яких обирати
муть склад Асамблеї, будуть ві
домі аж наприкінці січня. По
тому відбудуться кілька турів 
виборів до Ради Шури – Верх
ньої палати парламенту. Не 
схоже, що ісламісти здадуть 
позиції після народного воле
виявлення в деяких сільських 
регіонах, де ще не проголосу
вали.

Ісламісти всіх мастей, 
на передову!
Попередні результати вимучених парламентських перегонів  
у Єгипті свідчать про те, що ісламісти легко стануть найбільшою  
і наймогутнішою політичною силою
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ПОГАНІ 
ПЕРСПЕКТИВИ. 
Молоді 
єгиптяни 
демонструють 
своє ставлення  
до поліції   
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«Брати-му суль -
мани»,  

схоже, набрали  
від 30% до 40%,  
що могло б дати  
їм щонайменше

 40%  
місць у Народній 
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Копти,  
які є основною 
християнською 

меншиною в країні 
й становлять 

10-ту 
частину більш ніж 
85-міль  йонного 

населення, понад 
усе бояться 
салафістів
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Це свідчить про важливу  
геостратегічну зміну, особливо 
коли враховувати факт, що Єги
пет – найбільш густонаселена і 
впливова арабська країна, яка 
вже довгий час підтримує тісні 
союзницькі відносини із Захо
дом, особливо США. Крім того, 
це сигнал вражаючої внутріш
ньої зміни – історичного трі
умфу політичної тенденції, що 
пережила 60 років репресій із 
боку президентів, які діяли за 
підтримки армії. Успіхи ісламіс
тів у містах і селах – неабиякий 
виклик для здебільшого світ
ського протестного руху пред
ставників середнього класу, ко
трі виступили ініціаторами ре
волюції в Єгипті й котрих на
дихнув цей вияв сили народу, 
що вийшов на вулиці. Не мен
шою мірою це виклик і для кон
сервативних залишків витісне
ного режиму, чиї інтереси досі 
захищають генерали, які в лю
тому перебрали до своїх рук 
владу після скинення прези
дента Хосні Мубарака.

Начебто оповіщаючи про 
розгортання боротьби, пред
ставники війська та «Братів-
мусульман» необережно зро
били суперечливі заяви саме під 
час підрахунку голосів. Генерал 
Мамдух Шахін, який входить до 
правлячої військової ради із 24 
осіб, сказав у телеінтерв’ю, що 
військові збережуть за собою 
право призначати й звільняти 
уряди принаймні до президент
ських виборів, які відбудуться 
наступного літа. А Мухаммад 
Морсі, керівник Партії свободи і 
справедливості, яка представ
ляє «Братів-мусульман» на полі
тичному фронті, заявив, що ка
бінет має формувати той, хто 
здобуде більшість у парламенті.

Ці розбіжності, схоже, осо
бливо важко узгодити, оскіль  ки 
вони збіглися в часі з активіза
цією протестів, які вже при
звели до відставки одного уряду, 
призначеного владою військо
вих. Камалю аль-Ґанзу  рі – ново
призначеному прем’є рові, відо
мому як довірений апаратчик 
доби Мубарака – доводиться не
просто, оскільки він намага
ється сформувати кабінет, поки 
демонстранти закликають його 
піти у відставку й поступитися 
місцем комусь із більш револю
ційними заслугами. Генерали, 
які вже відчувають тиск світ
ських сил, що вимагають від них 

передачі влади, можуть зіткну
тися ще й із тиском демокра
тично обраного, а відтак абсо
лютно легітимного ісламістсь-
кого парламентського блоку.

Від часу революції «Брати-
мусульмани», які виступають за 
те, щоб вибори відбувались і 
надалі, старанно домагаються 
прихильності генералів, пози-
ціонуючи себе як центристську 
силу, що забезпечить стабіль

ність, на відміну від лівих сала
фістів. Якщо добре дисципліно
ваний рух із 80-річним стажем, 
який породив ісламістські рухи 
в усьому регіоні, справді здобуде 
40% місць у парламенті, то йому, 
можливо, доведеться обирати 
союз або зі світськими силами, 
або із салафістами.

Для прихильників секуля
ризму в Єгипті ці новини не ві
щують нічого доброго. Копти, 
які є основною християнською 
меншиною в країні й станов
лять 10-ту частину більш ніж 
85-міль  йонного населення, по
над усе бояться салафістів. Утім, 
світські кандидати все-таки здо
були непогані результати в бага
тьох округах. Недосвідчені лібе
ральні партії ще мають шанс по
кращити позиції в наступних 
турах.

Дехто, як здавна ведеться в 
цій країні, шукає заспокоєння в 
жартах. У гіркому анекдоті, на
приклад, ідеться про те, що за 
правилами гри «Монополія» іс
ламісти, які захопили чотири 
північноафриканські країни 
підряд, тепер можуть зайнятися 
спорудженням нових готелів. А 
один житель Єгипту написав у 
Twitter: «Дорогий Заходе, не 
варто так хвилюватися через пе
ремогу ісламістів. Дуже багато 
єгиптян чудово роблять це за 
тебе». 
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М
агазини забиті това
рами на два метри зав -
вишки, вулиці біля 
них – покупцями, а 

продавці спливають потом, на
магаючись обслужити потік клі
єнтів. Але це не головні вулиці 
міст багатого світу в розпал різд
вяного шопінгу, а ринок міста 
Оніча на півдні Нігерії – і таке 
там відбувається щодня. Багато 
хто називає його найбільшим у 
світі. Туди з’їжджаються до 
3 млн осіб за день по рис і мило, 
комп’ютери й будматеріали. Це 
Мекка для торгівців узбережжя 
Гвінейської затоки – регіону, охо
пленого корупцією, піратством, 
бідністю й хворобами, де, попри 
все, живуть мільйони мотивова
них підприємців і дедалі замож
ніших споживачів.

За останні 10 років шість із 
десятки найдинамічніших країн 
у світі – африканські. Впродовж 
восьми з 10 останніх років Аф
рика розвивалася швидше за 
Східну Азію включно з Японією. 
Навіть враховуючи ланцюгове 
сповільнення економічного 
зростання в Північній півкулі, 
МВФ очікує, що тутешнє зрос
тання сягне 6% цього року і 
близько 6% 2012-го – це майже 

аналогічно показникам Азії.
Частково це результат 

буму на сировинному рин
   ку. У 2000–2008 роках 

десь чверть афри

канського показника зростання 
припала на збільшення доходів 
від продажу природних ресурсів. 
Ще одна причина криється у 
сприятливій демографічній ситу
ації. Рівень народжуваності в Азії 
та Латинській Америці шалено 
падає, отже, половина показника 
приросту населення  Землі на на
ступні 40 років припаде на Аф
рику. Однак економічне зрос
тання багато в чому залежить і 
від виробництва та економіки по
слуг, які в тамтешніх країнах по
чинають розвиватися. Велике 
питання полягає в тому, чи 
зможе Африка не втратити темпу 
розвитку, якщо впа  де попит на 
сировину.

МІДь, ЗОЛОТО, НАФТА – 
І КРАПЛЯ СУМНІВУ
Оптимізм щодо майбутнього 
Африки слід споживати ма
лими дозами, бо на більшій час
тині континенту ситуація ще 
досить невтішна. Переважно 
африканці живуть менш ніж на 
$2 у день. Обсяг виробництва 
харчових продуктів на особу 
різко впав від часу здобуття не
залежності в 1960-х. Середня 
тривалість життя в деяких краї
нах нижча за 50 років. Посухи й 
голод тривають. Клімат погір
шується, а вирубування лісів і 
перетворення ґрунтів на пус
телю не припинились і досі.

Деякі країни, як-от Ангола й 
Екваторіальна Гвінея, що їх роз
хвалюють за карколомний еко
номічний розвиток, – це на
справді просяклі нафтою клеп
тократії. Інші, що почали розу

міти економічний роз
виток правильно, 

зокрема Руанда й Ефіопія, стали 
політично токсичними. Конго, 
де зараз проходять фальсифіко
вані вибори, досі бачиться 
майже непридатним до управ
ління і страшенно корумпова
ним. Зімбабве – це шрам на сум
лінні решти півдня Африки. 
ПАР, яка раніше була прикла
дом для цілого континенту, за
плямувала свою репутацію ко
рупцією, а у правлячому там Аф
риканському національному 
кон  гресі точаться розмови про 
націоналізацію землі та шахт.

Однак на такому депресив
ному і знайомому тлі деякі фун
даментальні показники руха
ються у правильному напрямку. 
Нині в Африці найдинамічніше 
розвивається середній клас: за 
даними Standard Bank, близько 
60 млн жителів континенту 
отримують дохід на рівні $3 тис. 
у рік, а 2015-го їх кількість 
зросте до 100 млн. Обсяг іно
земних інвестицій збільшився 
удесятеро за останні 10 років.

Завдяки приходу китайських 
інвестицій в Африці поліпши
лася інфраструктура й активізу
вався виробничий сектор. Інші 
незахідні країни, від Туреччини 
та Бразилії до Малайзії та Індії, 
переймають приклад Піднебес
ної. Африка має всі шанси пере
творитися на світовий ринок лег
кого виробництва й послуг на 
кшталт call-центрів. Зростає і 
транскордонна торгівля, що була 
довгий час придушена внаслі  - 
док політичного протистояння, 
оскільки знижуються мита й усу
ваються перешкоди.

Зростанню сприяє і захо
плення африканців технологі
ями. На континенті живуть по
над 600 млн користувачів мо
більного зв’язку, що більше, ніж в 
Америці чи Європі. Оскільки до
роги там в жахливому стані, ве
личезною перевагою стала мо
дернізація комунікацій, зокрема 
запровадження мобільного бан -

Розквіт Африки
Після десятиліть повільного зростання нині в Африки з’явилася 
реальна можливість піти азійським слідом

МВФ очікує,  
що зростання  
Африки сягне  

6% 
цього року  
і близько  

6% 
2012-го –  
це майже  

аналогічно  
показникам Азії
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Африканці почина-
ють кра  ще працю-

вати: зростання 
продуктивнос  ті  
сягає близько 

3% 
на рік порівняно з

 2,3% 
в Америці

кін  гу й пос  луг з отримання сіль
ськогосподарської інформації те -
ле  фо  ном. Покриття мобільним 
інтернетом охоплює близько 10-ї 
частини африканської території, 
що більше, ніж в Індії. Стан 
здоров’я багатьох мільйонів аф
риканців теж поліпшився. Част
ково це сталося завдяки поши
ренню москітних сіток і поступо
вому подоланню пошесті ВІЛ/
СНІДу. Крім того, африканці по
чинають кра  ще працювати: зрос
тання продуктивнос  ті сягає 
близько 3% на рік порів
няно з 2,3% в Америці.

Усе це – частково результат 
того, що Африка нарешті роз
смакувала мир та результати 
нормального державного управ
ління. За три десятки років 
після того, як її країни скинули 
колоніальні кайдани, в жодній 
із них (окрім Маврикію) не від
булося мирного переходу прези
дентської чи парламентської 
влади шляхом виборів. Але від
коли Бенін 1991 року започатку
вав таку традицію на конти
ненті, владу передавали мирно 
вже понад 30 разів, що значно 
частіше, ніж в арабському світі.

Демографічні тенденції дода
ють оптимізму цим багатонадій
ним змінам. На ринок праці ви
ходить чимало краще освічених 
молодих людей працездатного 
віку, а рівень народжуваності по
чинає падати. Зростання співвід
ношення кількості людей пра
цездатного віку і утриманців має 
ще більше сприяти пришвид
шенню розвитку. Азії вже дове
лося тішитись аналогічними 
«демографічними дивідендами», 
які почалися 30 років тому, і за
раз зникають. А от в Африці все 
тільки починається.

Багато дорослої молоді – це 
плюс для будь-якої країни з 
процвітаючою економікою, але 
там, де не вдосталь робочих 
місць, це може призвести до со
ціального розчарування й на
силля. Що дістанеться Аф
риці – дивіденди чи ката
строфа – здебільшого залежить 
від урядів країн континенту.

БІЛьШЕ ТОРГІВЛІ, 
НІЖ ДОПОМОГИ
Усе-таки Африка досі потребує 
глибоких реформ. Уряди мають 
полегшити процес відкриття 
бізнесу і скасувати деякі по
датки, а ще чесно збирати ті, які 
впроваджують. Землю слід ви
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вати й перебирати інші кра
їни. Іноземні інвестори пови
нні підписати Ініціативу із за

безпечення прозорості видо
бувних галузей про      мисловості, 
яка дасть африканцям змогу ба

чити, скіль  ки закордонні ком
панії платять за дозволи на 
експлуатацію природних ре

сурсів континенту. Уряди аф
риканських країн мають 

наполягати на повній 
відкритості угод, 

які вони укла
дають з інозем-

 ними фірмами 
та урядами.

Автократія, ко    - 
рупція та бороть-

 ба не зникнуть за один день. Але в 
сумні часи для світової економіки 
африканський поступ нагадує, 
які трансформації несе в собі 
зростання. 

в е с т и 
з комуналь

ної власності, во -
на має перейти до 
окремих фермерів, 
щоб вони могли брати 
кредити й розширювати 
свої господарства. І най
важливіше: політикам слід 
не сидіти безвилазно біля годів
ниці, а йти із влади, коли так 
скажуть їм їхні виборці.

Західні уряди мають відкри
тися для торгівлі з Африкою, а 
не просто видавати континенту 
допомогу. Непоганим початком 
став американський закон «Про 
зростання і можливості Аф
рики», який знизив тарифні 
бар’єри для багатьох товарів, але 
цю практику мають розширю

Переважно  
африканці  

живуть менш  
ніж на  

$2 
у день
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П
еремога в повномасштаб
ній ядерній війні немож
лива. Москва і Вашингтон 
дійшли цього очевидного 

висновку чи радше визнали його 
аж 1985 року. «Ви розумієте, що 
це означає? – сказав тоді гене
ральний секретар комуністичної 
партії СРСР Міхаіл Ґорбачов ко
респондентові газети Washington 
Post Девіду Гоффману. – Це озна
чає, що все, що ми робили досі, 
було хибним!» 

Ця помилка – розробка зброї 
масового знищення і перегони в 
озброєннях – залякувала до 
втрати глузду кілька поколінь 
людства. Вона коштувала астро
номічних грошей, а також мала 
би бути уроком для сучасних 
московських збирачів земель, бо 
пришвидшила розпад цілої ко
муністичної імперії. Проте люд
ство не засвоїло його, бо з часу 

припинення холодної війни 
кількість держав із відчайдуш
ним бажанням мати в руках 
ядерну бомбу не зменшилася. 

Правдами, неправдами і 
будь-якою ціною, без огляду на 
голодне і неписьменне насе
лення, ядерну зброю здобули 
Північна Корея, Індія, Пакис
тан. Ізраїль називає способом 
самооборони свою багатозначну 
відмову казати, що він її не має. 
Це доводить до шалу Іран і при
вело до кінця режим Саддама 
Хусейна. Слабкими здобутками 
на цьому тлі є відмова від ядер
ної зброї Південної Африки, а 
також пострадянських України, 
Білорусі та Казахстану. 

БРИТАНІЯ ОНОВЛЮЄ 
АРСЕНАЛ
Коли 1997-го до влади у Великій 
Британії прийшли лейбористи, 

їхні ідеологічні супротивники 
застерігали, що ті, мовляв, роз
валять оборону країни, відмо
вившись від ядерної зброї. Але, 
опинившись біля керма, полі
тики починають поводитися, як 
владоможці. Новоспечений тоді 
прем’єр-міністр Тоні Блер зая
вив, що позбуватися ядерної 
зброї було б «нерозумно і небез
печно». Лейбористи оголосили 
про зменшення кількості ядер
них боєзарядів на 20% і водно
час про виділення ₤20 млрд на 
нове покоління підводних чов
нів для ядерних ракет Trident.

Саме лейбористський уряд 
закарбував гарантії існування 
програми ядерних озброєнь 
країни до 2042 року і зобов’я-
зання співпрацювати зі США 
над її продовженням і після тієї 
дати. Пояснення офіційно було 
сформульовано так: «Лейборис-

Мертва  
рука  
досі на 
кнопці
Ядерні перегони тривають,  
попри те що вагомість  
зброї масового знищення  
у світі знижується

Автор:  
Богдан Цюпин
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 ти не відмовляються від про
грамного завдання цілковито 
звільнити світ від ядерної зброї. 
Ми довели наш стримувальний 
арсенал до мінімального рівня, 
зменшивши кількість боєголо
вок на 50% порівняно з попере
дніми планами. Ми і далі брати
мемо участь у багатосторонніх 
обговореннях про ядерне роз
зброєння. Але допоки зброя ма
сового знищення існує, не мо
жемо виявитися самі й зали
шити покоління наших дітей 
відкритими для погроз ядер
ного шантажу».

Позиція консерваторів, які 
нині очолюють британський 
уряд, відома: вони однозначні 
прихильники ядерної зброї в те
перішніх глобальних умовах. 
Наприкінці листопада британ
ське Міністерство оборони виді
лило на створення нових потуж

ностей з виробництва ядерних 
озброєнь аж ₤2 млрд. То хто ж 
таки помиляється і чому те, що 
було колись названо небезпеч
ним промахом, залишається ак
туальним уже 20 років по завер
шенні холодної війни?

Девід Гоффман стежив і сте
жить за діями політиків та вій
ськових понад 27 років як репор
тер, а потім як редактор газети 
Washington Post. Він був корес
пондентом у Білому домі в часи 
Адміністрації Рональда Рейґана, 
а згодом у Кремлі в часи Боріса 
Єльцина і Владіміра Путіна. 
Гоффман теж вважає, що ядерне 
протистояння – помилка з ката
строфічними загрозами. Він на
писав про це книжку «Мертва 
рука» так переконливо, що отри
мав Пулітцерівську премію – ек
вівалент Нобелівської для жур
налістів. 

ЯДЕРНІ ЗАГРОЗИ
В інтерв’ю Тижню Девід Гофф
ман дістав ще одну нагоду ви
словити аргументи на користь 
хибності й небезпечності уяв
лень про ядерну зброю та інші 
засоби масового знищення лю
дей як про необхідний чинник 
стримування людства від за
грози нових воєн. 

У. Т.: чи закінчилася холодна 
вій на насправді? Владімір Путін 
2007 року оголосив про віднов-
лення російською стратегічною 
авіацією своїх патрулювань. 
Схвалена нова Воєнна доктрина 
Москви, що передбачає можли-
вість застосування Росією ядер-
ної зброї першою і навіть проти 
неядерних держав.

– Я на це дивився б інакше. 
Вважаю, що Росія намагається 
знайти своє місце у світі: є вона 
глобальною потугою чи регіо
нальною? І йтиме на такі кроки, 
щоб демонструвати свою силу. 
США роблять те саме. Мене на
справді турбує не це, а те, що 
впродовж холодної війни між 
Сполученими Штатами і Радян
ським Союзом кожна сторона 
накопичила сотні наземних ра
кет, які можуть перелетіти океан 
і знищити цілу країну. На їх за
пуск потрібні лічені хвилини. 
Військові використовують тер
мін «перебування в бойовій го
товності». Тоді американські на
земні ракети були в чотири-
хвилинній бойовій готовності. 
Тобто через чотири хвилини 

після наказу президента вони 
мали би підніматися в повітря. У 
ті часи це мало якесь виправ
дання. Тоді кожна сторона му
сила бути готовою до удару  
у відповідь, щоб спрацьовував 
стримувальний чинник. Але чи 
є в такому сенс сьогодні? Люди 
цього не усвідомлюють, але аме
риканські ракети і далі перебу
вають у чотирихвилинній пус
ковій готовності, підводні човни 
– у 12-хвилинній. Я припускаю, 
що ракети в Росії також у бойо
вій готовності. Виникає пи
тання: навіщо?! Нам це більше 
не потрібно. 

У. Т.: Хіба ми не маємо нові про-
тистояння і загрози у світі? Нові 
ядерні держави: Пакистан, Ін-
дія, Північна Корея?

– Погляньмо лише на цифри. 
З усіх близько 22 тис. ядерних 
боєзарядів, які нині налічу
ються у світі, Російська Федера
ція та Сполучені Штати мають 
90%! Тоді як Пакистан – близько 
100 або 200, Індія – 200, Китай – 
240, Франція – можливо, 200, 
Британія – 200. Усі ці країни – 
проблема, про яку я готовий 
вести мову окремо, але в них від
носно мало боєзарядів. А Росія 
та США і далі мають тисячі, хоча 
більше не перебувають у проти
стоянні. Їм не потрібні всі ті 
бомби. Я зараз не говорю, що ми 
негайно маємо звести це до 
нуля. Але знаю чимало військо
вих, які кажуть: якби ми – Росія 
і США – сьогодні ж зменшили 
ядерні арсенали наполовину, то 
це жодним чином не знизило б 
рівня нашої безпеки. Отже, є цей 
величезний надлишок. Тому до 
того як вести мову про 120 па
кистанських боєзарядів, що да
ють змогу почуватися тій кра
їні безпечніше поруч з Індією, 
треба згадати про 2 тис. у США – 
стратегічні ядерні боєголовки, 
що не враховані в жодній угоді 
про стратегічні озброєння. Це 
так званий резерв – вони на 
складах, запасні. А також про 
тактичну ядерну зброю РФ – 
озброєння близького радіуса дії, 
які стали для неї тепер важливі
шими через занепад її звичай
них озброєнь. Їх також не стосу
ється жодна угода. Вони не по
раховані, невідомо, що з ними. 
Візьмімо лише ці два види, які я 
згадав. Уявімо собі, що кожна 
сторона відмовиться від 2 тис. – 
разом уже 4 тис., і це більше, ніж 

«Мертва рука» – 
напівавтоматична 
радянська система 
«Периметр», яка в 
кризових умовах 

уможливлює 
запуск ядерних 
ракет без участі 

людини

МИРОТВОРЕЦЬ.
Девід Гоффман застерігає  
про небезпеку надмірних 

ядерних арсеналів
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усі ядерні боєзаряди решти дер
жав світу. Якщо говорити про 
бажання позбутися спадщини 
холодної війни, то насамперед 
треба братися за найбільші арсе
нали. 

У. Т.: Однак деякі дуже впли-
вові люди кажуть: ядерна 
зброя була стримувальним 
чинником близько півсторіччя. 
Вона показала свою дієвість. її 
треба зберегти.

– У макросенсі так і було. 
Після Хіросіми і Нагасакі ядерну 
зброю за ті десятиріччя не вико
ристали в бойовій ситуації ні 
США, ні Радянський Союз. 
Можна сказати, що вона тримала 
сторони напоготові й стримувала 
їх. Але часто люди не знають (і це 
одна з причин, чому я написав 
свою книжку), що ядерне проти
стояння та утримування зброї в 
бойовій готовності небезпечні 
самі по собі. Твердження, що 
зброя масового знищення збері
гала мир, є певною мірою пере
більшенням. Ось два приклади: 
1961 року бомбардувальник Б-52 
зазнав технічних неполадок у 
небі над США. Він скинув чотири 
атомні бомби. З них три просто 
впали. А четверта почала посе
кундний відрахунок до вибуху. 
Лише один останній запобіжний 
механізм, контрольований піло
том, не допустив ядерного вибу-
 ху. Проте якби він стався, уявіть 
собі, чи могли би ми нині казати, 
що ядерна зброя допомогла утри
мувати мир? Ось ще один: у пер
шому розділі своєї книжки я 
пишу про фальшиву тривогу в 
центрі раннього попередження 
на південь від Москви. Систему 
попередження тоді «перемкну-
 ло», і згідно з її даними Радян
ський Союз зазнав масованого 
ракетного нападу. Це лише одна 
з багатьох фальшивих тривог. Чи 
знаєте ви, що їх були сотні?! 
Отже, впродовж усього того часу 
траплялися аварії, нещасні ви
падки, помилки та фальшиві 
тривоги, кожна з яких могла при
звести до ядерного вибуху. Люд
ству просто... дуже пощастило! 

А БЕЗ НЕї КРАЩЕ
У. Т.: В Україні часто доводиться 
чути про те, що вона зробила 
помилку, відмовившись від 
своєї частки радянських ядер-
них арсеналів, що і з нею дер-
жава була би сильнішою і захи-
щенішою.

– Вважаю, що такі аргументи 
хибні. Ті, хто про це заявляє, на
певне, не думають про те, яку 
насправді цінність мали би ті 
ядерні озброєння для України. Я 
кажу про їхню цінність як стри
мувального чинника. Хто тієї 
зброї боявся б? Не думаю, що це 
була б Росія. У неї такої зброї на
багато більше, ніж було б в Укра
їни. Крім того, РФ контролю
вала всі коди для запуску ракет. 
На мою думку, коли Радянсь  - 
кий Союз розпався, цінність тієї 
ядерної зброї як стримувального 
чинника і її політична цінність 
почали втрачатися. Відверто ка

жучи, Україна зараз, напевне, у 
кращій безпеці й витрачає на 
оборону менше коштів. Чи ви 
думаєте, що у вашої держави 
були б нині ліпші відносини з 
іншими країнами та НАТО, якби 
вона мала на своїй території ра
дянські ракети? Україна мусила 
б утримувати ті озброєння, ви

добувати уран, думати, як не  
допустити вибуху, оберігати їх, 
охороняти від викрадень. І, крім 
того, було б безліч ускладнень. 
Не тому, що хтось боявся б вико
ристання тієї зброї Україною, а 
тому, що сучасним світовим за
грозам не можна дати раду ядер
ним озброєнням. Чи можна за
хиститися ядерними ракетами 
від бен Ладена чи подібних? 
Фактом є те, що цінність і аме
риканської, і російської зброї 
масового знищення знижуєть-  
ся. Вона застаріває. Можливо, не 
повністю. У певних проблемних 
регіонах має певну вагу. Але на
віщо це було б потрібно Україні?

У. Т.: Що може підштовхнути су-
часних діячів до серйозних кро-
ків, щоб якщо не позбутися, то 
принаймні зменшити кількість 
зброї масового знищення?

– Я не знаю, в якому на
прямку рухається Росія. Але ми 
в США маємо дуже чітку сис
тему влади. Військові служать 
цивільній владі. Політична сис
тема обирає президента, а не ге
нерала. Якщо наші конгрес
мени, мери і губернатори, ви
борці скажуть: «Ми хочемо, щоб 
ви зробили ось це», то військові 
виконують наказ. Я не запере
чую, що вони впливові. Якщо 
посадовці не можуть дійти згоди, 
то військові просто провадять 
звичну їм політику. Їх рідко 
можна побачити як джерело ра
дикальних перетворень. Їх вла
штовує статус-кво. І це частина 
проблеми. Наші політики вия
вилися нездатними зважитися 
на рішення. У результаті ми з 
дня в день прямуємо проторова
ним шляхом з усіма тими ядер
ними озброєннями. А військові 
із задоволенням рапортують: 
«Так, вони напоготові, вони в 
чотирихвилинній пусковій го
товності! Вони нам потрібні!» 
Насправді політики рухаються і 
в протилежному напрямку. У 
нас є група членів Конгресу, яка 
проголошує підтримку ядерним 
озброєнням і їхньому фінансу
ванню. Отже, політики працю
ють у багатьох різних напрямах. 
І це одна з багатьох причин того, 
що ми досі маємо ту зброю. Кон
гресмени, які виступають за збе
реження ядерних озброєнь, у 
певному сенсі можуть бути 
впливовішими, ніж ті, що ви
словлюються за те, щоб позбу
тися її. 

З УСІХ БЛИЗьКО 22 ТИС. 
ЯДЕРНИХ БОЄЗАРЯДІВ, ЯКІ 
НИНІ НАЛІчУЮТьСЯ У СВІТІ, 
РФ ТА США МАЮТь 90%

«МЕРТВА 
РУКА».
Книжка  
Девіда 
Гоффмана 
про ядерні 
перегони між 
США та СРСР 
забезпечила 
авторові 
Пулітцерівську 
премію
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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 

9–16 грудня
чекаємо Вас на таких заходах 
у Книгарнях «Є»   

◆ У Києві (вул. Лисенка, 3):
9 грудня, 18:30 – презентація українського перекладу 
книжки Дж. Слокама «Навколосвітня подорож 
вітрильником наодинці».
13 грудня, 18:00 – презентація збірки есеїв про Україну 
«Соломонова Червона Зірка».
14 грудня, 18:00 – презентація другого тому видання 
«Традиційне вбрання українців».
16 грудня, 18:00 – презентація книги спогадів Ірини 
Жиленко «Homo feriens».
17 грудня, 12:00 – дитячі читання до Дня св. Миколая.

◆ У Харкові (вул. Сумська, 3):
9 грудня, 18:00 – у межах 8-го Мандрівного міжнародного 
фестивалю документального кіно про права людини 
Docudays UA перегляд кінострічки «Авто*Мат» 
(«Auto*Mate»).
12 грудня, 18:30 – лекція на тему «Культурні родзинки 
Австрал�». 
13 грудня, 18:00 – семінар на тему «Ми + Міліція = 
Любов?». Доповідач Юрій Чумак, екс-помічник міністра 
внутрішніх справ з прав людини у Харківській області.
15 грудня, 19:00 – брифінг на тему «Shopaholics». Мова – 
англійська.

◆ В Івано-Франківську 
(вул. Незалежності, 31):
9 грудня, 19:00, 4-й поверх – джаз-клуб: показ концерту 
співачки Anita O’Day.
12 грудня, 18:00, 5-й поверх – відкриття виставки 
переможців конкурсу Art Now Session 2011.
14 грудня, 19:00, 4-й поверх – кіноклуб: фільм Рауля Руїза 
«Клімт».
15 грудня, 18:00, 4-й поверх – презентація молодіжної 
газети «Відкрий очі».

◆ У Львові (просп. Свободи, 7):
9 грудня, 18:00 – презентація книжки Олександра Ірванця 
«П’яте перо».
10 грудня, 13:00 – англомовні читання різдвяних казок 
для дітей п’яти – восьми років.
10 грудня, 17:00 – читання поез� нобелівського 
лауреата-2011 Тумаса Транстрьомера (Швеція). Читатимуть 
перекладачі зі шведської мови Лев Грицюк та Юлія-Ванда 
Мусаковська.
13 грудня, 18:00 – презентація книжки о. Тьєрі де Русі 
«Різдво. Таємниця» (українсько-французьке видання).
14 грудня, 18:00 – презентація книжки Олега Романчука 
«У пошуках універсуму».
15 грудня, 18:00 – лекція історика, туристознавця, гіда, 
автора путівників Львовом та Україною Ігоря Лиля на тему 
«Мандрівка Україною з путівником: небезпека чи гарна 
пригода?».
17 грудня, 13:00 – майстер-клас для дітей шкільного віку 
з виготовлення паперових янголів.

◆ У Вінниці (просп. 50-річчя Перемоги, 26):
13 грудня, 18:00 – літературна дискусія «книгОгляд». 
Проза Наталки Сняданко: колекція пристрастей 
чи синдром (не)стерильності.
14 грудня, 18:00 – семінар «НЛП – що це таке?». 
Проводить психолог Роман Мазур.
15 грудня, 18:00 – день народження Книгарні «Є». Нам 
один рік! У програмі: поетичні читання, благодійний збір 
книжок для дитячих будинків.

◆ У Тернополі (вул. Валова, 7–9):
17 грудня, 15:00 – майстер-клас із виготовлення янголів 
із соломи.



ІДЕЮ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОї 
ЗБРОї ПІДКАЗАВ ЗАДУМ ІЩЕ 
чАСІВ ХОЛОДНОї ВІЙНИ

Нові пригоди електроніки

К
улі й бомби – це вже 
вчорашній день. Війни 
ХХІ століття вестимуть 
переважно променевими 

гарматами. Принаймні так їх 
собі уявляє колектив військо-   
вих технологів, які створюють 
зброю для виведення з ладу 
електроніки супротивника. У 
результаті збройний конфлікт 
може стати менш кривавим, 
проте ефективнішим за зви
чайні, як на сьогоднішній по
гляд, бойові дії.

Ідею електромагнітної зброї 
підказав задум іще часів холод
ної війни: використовувати ра-
діочастотну енергію, яка виді
ляється під час вибуху атомної 
бомби в атмосфері, для зни
щення електричних і телефон
них мереж противника, а може, 
й електрообладнання автомобі
лів у спосіб ство   рення імпульсу 
перенапруги в кабелях.

На щастя, цієї ідеї всерйоз 
так і не випробували. Але вій
ськові усе ж розробили зброю, 
яка діє за подіб  ним принципом 
без жодних ядерних вибухів. 
Замість цього електромагнітні 
імпульси по  роджувано магне
тронами – мікрохвильовими ге
нераторами всередині радіоло
каційних ус  та новок (а також мі
крохвильовок). У результаті 
отримали пристрій, який може 
збивати ворожі ракети й літаки 
або зупиняти на повному ходу 
танки та швидкісні катери.

Вій  ськово-повітряні сили США 
розробляють цілу низку таких 
пристроїв на основі активної фа
зованої антенної ґратки (Active 
Electronically Scanned Array, або 
ж AESA). Працюючи як звичай
ний радар, AESA посилає мікро
хвильові імпульси на велику 
площу. Проте натисненням 
кнопки вся її енергія може сфо
кусуватися на одній точці. Якщо 
це ворожа ракета або літак, їхню 
елект  ронну систему буде зне
шкоджено.

Невеликі AESA достатньо 
легкі, щоб установлювати їх на 
літаках на зразок ударного бом
бардувальника F-35, – вочеви-

 дь, здатні уражати лише ракети 
класу «повітря – повітря» або 
«земля – повітря». Наземна 
або корабельна установка може 
мати більшу потужність. Їй під 
силу буде атакувати і баліс
тичні ракети, і літаки.

У випадку з F-35 цей тип 
електромагнітної артилерії при-   
значений для оборони. Але ін
ший літак, Boeing Growler, ви
користовує електромагнітні хви-
 лі як наступальну зброю. Gro-   
wler – це вдосконалена й підси
лена версія винищувача-бом-   
бардуваль  ни  ка Super Hornet, 
обладнана п’ятьма гондолами: 
по дві під кожним крилом і 
одна під фюзеляжем. У деяких 
із них вмонтовано AESA або по
дібну електромагнітну зброю. 
Інші несуть обладнання для 
підслуховування. У поєднанні 
ці установки можуть бути вико
ристані або для шпигування за 
комунікаціями супротивника, 
або для їх знищення; для при
душення зенітного вогню; для 
знешкодження електроніки на 

наземному транспорті; для пе
решкоджання злетові літаків. 
Growler може підтримувати за
ряд електромагнітної зброї за 
допомогою спеціальних турбін, 
які виводяться з корпусу в потік 
повітря під час польоту. США 
замовили 114 таких літаків, 
53 вже доставлено. 

НА СУШІ, НА МОРІ Й У НЕБІ
Літаки не єдиний транспорт, із 
якого можна стріляти руйнів
ними електромагнітними ім
пульсами. Британська оборонна 
компанія BAE Systems розробляє 
корабельну електромагнітну гар
мату. Так звана мікрохвильова 
зброя достатньо потужна, щоб 
зупинити двигуни флотилії із 
30 швидкісних катерів. Озброє
ним такими пристроями кора

блям не страшні атаки терорис
тів на зразок тієї, що пошкодила 
американський есмінець USS 
Cole 2000 року (його протаранив 
нафарширований вибухівкою ка
тер «Аль-Каїди»). Така гармата 
стала б у пригоді й для боротьби з 
нападами піратів на торговельні 
судна.

Незабаром електромагнітні 
гармати ставитимуть і на на
земний транспорт. 2013-го Аме
рика сподівається ввести в дію 
радіочастотний засіб примусо
вої зупинки транспорту. Цей 
пристрій, розроблений Об’єд -
наним управлінням зброї не
смертельної дії з Куантіко, штат 
Вірджинія, становить собою мі
крохвильовий передавач, роз
міром і формою подібний до не
великої супутникової тарілки, 
що рухомо кріпиться на осі до 
корпусу бронеавтомобіля. Дія 
передавача, націленого на ін
ший транспортний засіб, глу
шить двигун останнього.

Таке гуманне поводження із 
супротивником – виведення з 
ладу двигунів катерів і танків – 
має надзвичайні переваги. На
приклад, воно дає змогу значно 
розширити спектр мішеней для 
атаки. Деякі улюблені прийоми 
з арсеналу сучасних бойових 
дій, як-от розміщення центрів 
зв’язку в госпіталях або захист 
об’єктів «живими щитами» із ци
вільного населен  ня, втрачають 
будь-який сенс, оскільки під час 
атаки знищується лише елек
троніка машин і обладнання. 
Хоча виведення з ладу електро
нної «начинки» літака не може 
не призвести до його падіння, в 
багатьох інших випадках людям 
не буде завдано жодної безпосе
редньої шкоди.

Логічним завершенням усьо  -
 го цього стала так звана гуманна 
ракета, яка замість вибухової бо
єголовки несе електромагнітну 
гармату. Таку зброю розробля
ють зараз на базі ВПС у Кірт
ланді, штат Нью-Мексико, і неза
баром вона проходитиме випро
бування на ракетному полігоні 
Вайт-Сендс.

Обличчя війни змінюється: на поле бою виходить зброя для 
знищення електроніки, а не людей
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Усе ж є принаймні 
один вид електромагнітної 
зброї, безпосередньо призначе
ний для ураження живої сили 
супротивника, хоча головна ме-
та – тримати його на відстані, а 
не вбивати. Це оснащення під 
назвою «Система активного бло-
куван  ня» розроблене Об’єдна-
ним управ  лінням зброї несмер
тельної дії спільно з американ
ською оборонною компанією 
Raythe  on. Принцип дії, за сло
вами посадовця цього управ
ління Келлі Г’юза, який добро
вільно погодився на роль піддо
слідного кролика, – розігрі
вання вологи в шкірі людини до 
больового порога. Звичайна ре
акція кожного, хто потрапляє в 
промінь системи, – втеча. Діє він 
у радіусі кількасот метрів.

Такі засоби боротьби з живою 
силою супротивника виклика
ють неоднозначну реакцію. До
сліди на мавпах, зокрема пере
вірка на здатність променя ослі
плювати, показують, що при
стрій не завдає довгочасної 
шкоди здоров’ю. Але коли сис
тему активного блокування на 
автомобільному ходу в травні 
2010 року надіслали до Афганіс
тану, через певний час її повер
нули, так жодного разу й не вико
риставши. Оборонне відомство не 
пояснює чому. Проте є підозри, 
що зброя на зразок системи ак
тивного блокування насправді 
нагадує променеві гармати з 
науково-фантастичних книжок 
та фільмів, і застосувати їх озна
чало б зробити серйозну піар-
помилку. Застосовування пеку

чих «променів бо лю» 
проти ворогів зіпсувало б імідж 
країні й ранковий апетит бага
тьом цивільним.

ХОЛОДНИЙ ДУШ 
КОРИСНИЙ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я
Звичайно, всяка дія породжує 
рівну їй протидію, і вчені з та
ким самим запалом вигаду- 
ють як саму електромагнітну 
зброю, так і варіанти захисту від 
неї. Більшість із цих засобів пра
цюють за принципом клітки Фа
радея. Клітка Фарадея – це екран 
із провідникового матеріалу, 
який блокує електромагнітне ви
промінювання. Такі щити не 
обо в’язково повинні бути важ
кими. Для початку добре зареко
мендувала себе сітка з поліестер
них волокон із нікелево-мідним 
оплетенням. Також використову
ють і металізований текстиль із 
хімічною обробкою для кращої 
провідності. Але клітки Фарадея 
можуть коштувати чимало. 
Фірма EMP-tronic зі Швеції спо
чатку розробляла такий захист 
для надзвукового винищувача 
Gripen із тієї ж таки країни. Якщо 
потрібно, будівлі теж можна за
хищати в такий спосіб. Утім, 
укри  ти об’єкт лише у 20 м² сіт
кою з мідним оплетенням від цієї 
фірми коштуватиме €300 тис. 
($400 тис.).

Можливо, незабаром справа 
захисту будівель подешевшає. 
Принаймні дві групи вчених – 
одна з Канадської національної 
ради наукових досліджень, ін-

ша з техаської компанії Global 
Contour – розробляють електро
провідний цемент, який блоку
ватиме електромагнітні імпуль-
 си. Суміш із волокон сталі та 
вуглецю й особливого інгреді
єнта, складу якого дослідники з 
Global Contour не бажають роз
голошувати, додасть лише $20 
до вартості звичайного бетону в 
приблизно $150.

Тож гонка озброєнь у царині 
захисту дрібних транспортних 
засобів і будівель від електро
магнітної зброї вже почалася. 
Але охорона кораблів вимагає 
додаткових зусиль. Із цілком 
очевидних причин їх не можна 
упакувати в бетон. А сховати 
військове судно в звичайну 
клітку Фарадея коштуватиме 
шалених грошей.

Деніел Тем із Командування 
космічних засобів та систем бо
йового забезпечення (Сан-
Дієго) вважає, що знає вихід зі 
становища. Він пропонує ство
рити новаторський тип клітки 
Фарадея на принципі електро
провідності іонів натрію і хло
риду морської води. На його 
думку, у випадку електромаг
нітної ата  ки вистачило б під
няти навколо судна спеціаль
ними помпами водяну хмару.

Ідея дуже смілива. Неза
лежно від того, спрацює це чи 
ні, вона показує, наскільки змі
нюється характер бойових дій 
сьогодні. Звісно, бомби й кулі 
будуть завжди. Але думка про 
те, що холодний душ може за
хистити корабель від нападу, 
видається чимось майже сюрре
алістичним. 
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Вчені з таким 
самим запалом 

вигадують як саму 
електромагнітну 

зброю,  
так і варіанти 

захисту від неї
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Продане військо
Реалії Збройних сил: офіцери-корупціонери й солдати-раби

З
гідно з останніми дослі
дженнями Інституту Гор
шеніна, майже 73% україн
ців упевнені, що збіль

шення фінансування ЗСУ не по
кращить становище військових. 
Строкова служба давно пере
стала бути престижною, але па
радокс: цієї осені, наприклад, на 
Дніпропетровщині, конкурс ста
новив 11 юнаків на одне солдат
ське місце. Чому? Бо в армії году
ють. Бо не треба шукати роботу й 
винаймати житло. Бо після «дем
беля» можна влаштуватись пра
цювати, приміром, охоронцем. І 
всі ці плюси переважають оче
видні мінуси. Ось тільки жодного 
із призовників ані до присяги, 
ані після не попереджають про 
те, що солдат – це раб, який ціл
ком належить командирові.

ВОЯКИ НА ПРОДАЖ
«Улітку солдати тут обслугову
ють усіх підприємців, – розпо
відає колишній офіцер Володи
мир Лазаренко. – Вони тупо за

Автор: 
Денис Данько, 

«1+1» 

Фото: 
Олександр 
чекменьов

робляють гроші для свого ко
мандира. А якщо не хочуть, він 
їх просто лупцює. Тому всі за
лякані й забиті».

Наш співрозмовник служив у 
селі Понизівка, що біля Ялти, у 
військовій частині А 0801. Лаза
ренко розповідає, що командир 
Віталій Смірягін на солдатській 
праці заробляє вже давно. «Ря
дові, – каже, – втікали від Сміря
гіна ще коли той комроти був у 
іншій частині. – Тоді він приму
шував солдатів збирати ка
міння – по три, чотири машини 
за день. Хлопці з ніг валилися, 
засинали в наряді. І врешті не ви
тримували, втікали. Гроші, зароб   -
лені вояками, командир забирав 
собі. Я про це казав керівництву, 
але реакції – нуль». Потім Сміря
гіна перевели, але замість угаму
ватися, – додає колишній офі
цер, – той знов узявся за старе».

Слова Лазаренка підтвер
джують і ті, хто був підлеглими 
Смірягіна. Олег Бабанський за
кінчив службу рік тому. Свої сол

датські будні згадує із жахом. 
Найгірше, за його словами, була 
не пісна каша, не суворий статут і 
навіть не дідівщина. Найтяжчим 
виявилося те, що його разом з ін
шими рядовими чи не щодня ки
дали на нову ділянку робіт. «Було 
таке, що відразу 10 солдатів ішло 
на роботу – шість туди, чотири 
сюди, а в частині залишався 
один! – розповідає Олег. – І йому 
доводилося прибирати всю тери
торію. Найгірша робота – мо
гили копати. Якось копаю я, а по
руч стоїть мужик із золотим лан
цюгом у палець завтовшки і кри
чить на нас: «Швидше давай, 
швидше!»

КОМАНДИРУ – ГРОШІ, 
БІЙЦЯМ – МОРОЗИВО
Командира Смірягіна знайти 
легко, домовитися з ним – іще 
легше. Він виходить на КПП, 
уважно слухає журналістську 
легенду про машину цегли, яку 
треба розвантажити, і пропонує 
взяти в нього скільки треба воя
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ків. Нам потрібно двох. Їх і зу
стрічаємо наступного ранку на 
пропускному пункті. За солдатів 
командир бере 200 грн. Наші 
документи військового не цікав
лять. Тобто хто ми і що на
справді збираємося робити з 
бійцями, йому байдуже.

Солдати також зайвих запи
тань не ставлять. Навіть коли 
замість цеглу розвантажувати 
веземо їх подалі від військової 
частини і пригощаємо морози
вом. Коли ж дізнаються, хто і на
віщо їх купив, мовчать. Рядових 
ми відвезли до керівників крим
ської військової служби право
порядку, а свою розповідь про їх 
купівлю у Смірягіна підкріпили 
відзнятим на телефон відео.

Налякані армійці починають 
ділитися спогадами про службу. 
Рядовий Микола пригадує, як 
розвантажував машини й копав 
траншеї в Сімеїзі та Ялті. За пів
року служби на такі роботи він їз
див сім чи вісім разів. Військові 
правоохоронці приймають во
льове рішення вирушати до час
тини А 0801 і брати командира 
Смірягіна на гарячому. Вже за 
півгодини на плацу починається 
перекличка – факт нестачі двох 
солдатів доведено. Пояснити, де 
вони, офіцер не може. Коли ж 
тут-таки з’являються журналісти 
разом із вояками, військові пра
воохоронці констатують скоєння 
командиром правопорушення – 
виділення бійців за гроші для ро
боти за межами частини.

ПОКАРАННЯ
У ході розслідування виявилося, 
що Смірягін постійно відправляв 
військовослужбовців на роботи, 
не пов’язані з проходженням 
служби, а також систематично 
порушував соціальні гарантії 
солдатів. Командира визнали 
вин    ним у скоєнні корупційного 
діяння. І навіть призначили йому 
покарання – штраф у 2550 грн. 
Делікатно кажучи, сума не надто 
велика, тож, з огляду на підпри
ємницьку хватку Смірягіна, мож-
 на припустити, що розрахува
тися з державою йому буде не 
дуже важко. Щоправда, платити 
штрафу офіцер не хоче, й тому 
звернувся з апеляцією до суду.

А яким було б покарання, 
якби командир продав солдатів 
не журналістам, а, наприклад, 
сексуальним збоченцям?

Виявляється, таке теж прак
тикується в нашій армії. Але вій

ськове керівництво проблеми не 
бачить, навіть коли йому допо
магають розплющити очі. У 
межах журналістського розслі
дування репортери обійшли три 
військові частини, де спробу
вали купити солдата на ніч. І в 
двох із них (одна розташована в 
центрі Києва, а друга – в об
ласті) черговий на КПП порадив 
кореспондентам поговорити з… 
офіцером. Тобто з такими про
ханнями до них уже зверталися. 
І несподіванкою для служивих 
вони не стали. Понад те, коман
дири погодилися «виділити» 
рядових. Не збентежило їх на
віть, що, за журналістською ле
гендою, замовляли солдатів для 
чоловіка. Вояк, якого виділили 
журналістам, був готовий їхати 
хоч у сауну, хоч на квартиру. Го
ловне, щоб повернули до час
тини зранку. Вартість повії в по
гонах – близько 500 грн.

Інформація, зібрана журна
лістами, не на жарт образила 
Міністерство оборони. Ще до 

того як було призначено і про
ведено перевірку, військові зви
нуватили медіа в інсинуаціях та 
провокаціях. Зрозуміло, що ре
візія не підтвердила жодного 
факту, виявленого ЗМІ.

Наш герой, офіцер Смірягін, 
так і залишився служити в час
тині А 0801. Його колишній ко
лега Володимир Лазаренко досі 
живе по сусідству й бачить, що на 
«шлях перевиховання» командир 
так і не став. Єдине, що змінилося 
в житті ялтинської частини, – її 
залишили двоє рядових. Обох 
хлопців, яких Смірягін продав 
журналістам на розвантаження 
цегли, перевели в Сімферополь  
до підрозділу при Військовій 
службі правопорядку. Аби пів
року, що їм залишилося до дем
беля, вони відслужили Батьків
щині не прибиральниками, мо
гильниками та вантажниками, а 
солдатами. Утім, саму українську 
армію двоє бійців і журналісти 
навряд чи врятують. Таких Смі
рягіних у державі тисячі. 

Чисельність ЗСУ 

192 тис. 
людей

13,7 
млрд грн 

виділила держава 
на армію цьогоріч, 
з них на утримання 
особового складу  

9 млрд

73% 
українців упевнені, 

що збільшення  
фінансування ЗСУ 

не покращить  
становище  
військових
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О
дне перед одного, веселі 
й галасливі, уже на по
розі вони довірчо втаєм
ничують у свої мрії. Женя 

марить професією візажиста, 
Богдан наполегливо тренується, 
аби стати футболістом на кшталт 
Шевченка чи Роналду, Дарина 
хоче навчитися лікувати дітей. А 
от найменші здивували: Олег 
вирішив, коли виросте, стати як 
Дмитро, Настуся – як Дарина. 
Чи то пієтет до старших, чи про
сто любов.

У цій «малій купі невеликій» 
годі й зрозуміти, де рідні діти 
Олени та Сергія Герасимчуків, а 
де названі. Тож Дмитро 16 років 
і Настя п’яти – це рідні, а при
йомні – Богдан 12 років і трійка 
рідних між собою: Женя семи, 
Дарина шести та Олег чотирьох 
років. А ще була Вікторія, перша 
прийомна дитина Герасимчуків. 

ПЕРШІ КРОКИ
Розповідає Наталія Максимен -
 ко, директор Ірпінського місь
кого центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді: «Вікто
рія перебувала в нас на соціаль
ному супроводі. Її матері ми да
вали не один шанс виправитися, 
допомогли отримати соціальні 
пільги. Та коли у складі комісії 

якось зайшли провідати цю ро
дину, побачили жахливу кар
тину: в куточку на голій підлозі 
сиділо дитинча. Невдягнене, не
мите, голодне, на голівці за
колки просто до крові уп’ялися 
в шкіру.  Стало зрозуміло, що її 
треба негайно рятувати».

Саме в той час молода ірпін
ська сім’я Герасимчуків пройш-
 ла всі етапи перевірок і отрима-
 ла дозвіл узяти на своє вихован-
 ня двох-трьох дітей віком від 3 
до 10 років.

«Коли до нас потрапила Ві
кторія, вона була зовсім хвора, 
майже не ходила, не говорила, 
навіть ложки не вміла тримати. 
Педагогічно занедбана, наляка-
 на, в синцях. Я і уявити не могла, 
що бувають такі діти, – згадує 
Оле  на Герасимчук. – Перші її 
слова, перша усмішка, перші 
кроки, – це сталося саме у нас». 
«Малá жила в нашій родині 
півтора року, – додає глава сім’ї 
Сергій. – Коли Віку вирішив уси
новити її бездітний двоюрідний 
дядько, це було веселе й здорове 
дитинча. Розставалися тяжко. 
Всі плакали: і Віточка, й наші 
рідні діти, й нові прийомні, й ми 
з дружиною».

Олена й Сергій познайоми
лись у місцевому Будинку по

буту: Олена працювала ткалею, 
Сергій – розкрійником. Узагалі 
він має чимало будівельних спе
ціальностей, може й ремонту
вати машини, хороший водій. 
Зараз обоє – приватні підпри
ємці, зайнялися торгівлею.

Рішення взяти на виховання 
чужих дітей прийшло майже 
випадково. Спочатку їхню увагу 
привернули передачі місцевого 
ТБ, та все ж поштовхом стали 
плакáти «Дитині потрібна ро
дина», що заполонили чи не весь 
Ірпінь. Завітали до служби, яка 
опікується неблагополучними 
малюками, дізналися, що і як. 
Ну а далі збирали документи 
про фінансове забезпечення, 
жит  лові умови, стан свого здо-
ров’я тощо. До речі, на той час 
Герасимчуки були єдиними з 
чималого списку охочих стати 
прийомною сім’єю, хто пройшов 
усі комісії. А далі їх направили 
до Києва прослухати лекції на 
курсах із психології виховання.

«Там тренери – лікарі, вихо
вателі, психологи,  – веде далі 
Олена. – Вони розповідали про 
проблеми, з якими можна зі
ткнутися». Сергій: «На курсах 
зрозуміли, що немає жодної при
чини, як-то хвороба чи каліцтво, 
що завадила б нам узяти дітей 

чУЖІ = РІДНІ
В Україні стрімко зростає кількість прийомних  
родин та дитячих будинків сімейного типу

Автор:  
Олена 
чекан

Фото: 
 Андрій 
Ломакін
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ВСИНОВЛЕННЯ  

ДІТЕЙ  
В УКРАїНІ 
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1477 дІТей

2007 РІК –  
1784 диТиНи
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2009 РІК –  
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до себе. До речі, коли ми вирі
шили стати прийомною сім’єю, 
радилися й зі старшим сином, і з 
нашими батьками. Всі вони були 
тільки «за» й допомагають нам 
тепер. Поруч в окремому бу
динку живе моя мама, тож коли 
ми з дружиною на роботі, а 
якесь дитя захворіло, вона си
дить із ним. Всі діти називають 
її бабусею, а нас – татом і мамою. 
Від першого дня самі так почали 
казати, ми не просили…»

АДАПТАЦІЯ ЛЮБОВ’Ю
На сьогодні безпритульність і 
бездоглядність дітей – серед 
найгостріших соціальних про
блем в Україні. За офіційною 
статистикою, соціально незахи
щених хлопчиків та дівчаток у 
нас понад 250 тис., за неофіцій
ними даними – вдвічі більше. 
Це діти, покинуті татами й ма
мами, маленькі втікачі, які за
лишили родини через жахливі 
умови життя: жорстокість бать
ків, їхнє пияцтво, наркоманію. 
Дітлахи вимушені займатися 
бродяжництвом, жебракують, 
про дитсадок чи школу взагалі 
не йдеться. Таке життя не тільки 
руйнує психіку, а й штовхає на 
шлях правопорушень, злочинів, 
уживання наркотиків, токсич
них речовин, алкоголю.

Дітей, позбавлених батьків
ського піклування, вилучають  
із неблагополучних родин, без
притульних забирають із ву  ли ць, 
проте їхня кількість щороку не 
зменшується, а, навпаки, рос  те. 
Сиротинець або школа-інтер нат – 
такою дорогою піде їхня осно
вна маса, бо знайти цим дітла
хам батьків чи опікунів украй 
важко. Річ у тім, що більшість 
родин, які вирішили усиновити 
дитину, надають перевагу не
мовлятам. Якщо ж хтось і нава
жується взяти старших, то сти
кається часом із такими пробле
мами, насамперед психологіч
ними, що несила їх подолати.

Виходом із цієї ситуації мо
жуть стати тільки дитячі бу
динки сімейного типу та при
йомні родини. Основна мета цих 
закладів – тимчасове утриман-
 ня й виховання сиріт чи дітей, 
які опинилися без батьківського 
піклування. Саме там так звані 
діти вулиці проходять адапта
цію до життя в нормальних умо
вах: звикають до піклування 
старших, до відвідування дит
садка, занять у школі та в різних 

гуртках, врешті-решт, переста
ють цупити й запасати їжу. Зго
дом дітлахи йдуть на загально
національне усиновлен  ня. Якщо 
батьки-вихователі захочуть самі 
всиновити таку дитину, їм нада
ють перевагу.

Різниця між двома закла
дами: дитбудинок сімейного ти-
пу – це родина, яка взяла на ви
ховання від 5 до 10 дітей, при
йомна сім’я – родина чи особа, 
яка прихистила до чотирьох. Ра
ніше у форматі дитячого бу
динку сімейного типу житло 
безкоштовно надавали держава 
чи благодійні фонди, зараз ко
штів на це бракує, тож дедалі 
частіше й цей заклад створюють 
на своїй території.

ПОБАчИТИ МОРЕ
Будинок із мансардою, в якому 
живуть Герасимчуки, складаєть-
 ся з шести кімнат, величезної 
кухні-їдальні, просторого перед -
покою. На присадибній ділянці 
– дитячий майданчик із гойдал
ками, пісочницею та великим 
надувним басейном. Плодові де
рева, квіти – діти за ними за
любки доглядають. Це сімейна 
спадщина, яку власними ру
ками облаштували, добудували 
й перебудували Сергій та Олена.

Після Вікторії їм запропону
вали трьох дітей з однієї сім’ї. 
Олег нині ходить у дитсадок, 
Женя й Дарина – до школи. 
Вчаться добре. Біологічних бать
ків майже не згадують. «Жод
ного разу не сказали, що хочуть 
із ними побачитися. Їх травмує 
згадка про те, що мати поки
нула їх у лікарні зовсім хворими, 
пообіцявши лише, що по них 
прийдуть інші батьки, – тихень-
 ко, потайки від малечі розпові
дає Олена. – Вони дуже зворуш
ливі, ласкаві, з перших хвилин 
почувалися сім’єю, не розділя-
 ли, де рідний брат чи сестра, а де 
ні. Всі троє – в танцювальному 
гуртку, вже мають дипло  ми за 
виступи».

«Проблеми, й чималі, вини
кли з Богданом, який потрапив 
до нас у цьому році, – говорить 
Сергій. Вчився він погано: запу
щена математика, жодної ан
глійської літери не знав. Зараз 
вирівнявся. Гарні оцінки і з ма
тематики, й з англійської».

Турбота й допомога – саме 
цих основних засад справжньої 
сім’ї вчаться прийомні діти. Сер
гій: «У нас чотири комп’ютери: 

мій ноутбук і три для дітей. Ку
пуємо розвивальні комп’ютерні 
ігри. Хтось ліпше читає, хтось 
рахує, тож допомагають одне од
ному. На вихідні саджаємо всіх у 
мікроавтобус і їдемо то в аква
парк, то в парки розваг». Олена: 
«Наші діти, особливо прийомні, 
дуже люблять родинні свята, 
дні народження, Великдень. На 
Різдво ставимо велику ялинку – 
разом прикрашаємо».

Щоліта власним мікроавто
бусом усі їдуть відпочивати до 
Затоки під Одесою. П’ять-шість 
наметів на березі моря – жит
лові й кухня-їдальня: плита, га
зові балони, стіл, стільці.

Море прийомні діти побачи-
 ли вперше. 

2000    2001     2002    2003   2004    2005    2006    2007    2008   2009    2010 01.10.
2011

Динаміка створення дитячих будинків 
сімейного типу та прийомних сімей 
в Україні

Кількість дитячих будинків сімейного типу
Кількість прийомних сімей

За данними Державного департаменту 
з питань усиновлення та захисту 
прав дитини.
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Н
а початку ХХІ століття 
слова «кельти» й «кельт
ський» встигли міцно 
увійти в арсенал поп-

культури, а також стати комер
ційно успішним брендом, під 
яким продається все – від пива 
й цигарок до баскетбольних ко
манд. Ідея «кельтської спад
щини» з не меншою ефектив
ністю пристосована до європей
ських національних ідентич
ностей, зазвичай у доволі пара
доксальний спосіб. Так, сучасні 
французи вважають себе на
щадками кельтів, хоча їхні пра
діди жорстоко асимілювали 
бретонців – останній народ цієї 
групи в континентальній Єв
ропі. Ірландці та валлійці пи
шаються своїм кельтським по
ходженням, хоча їхні предки ні
коли себе кельтами не нази
вали. Водночас кельтська тра
диція є частиною не тільки ви
гаданого, а й реального історич
ного минулого Європи. Зокрема 
й тієї її частини, де розташо
вана Україна.

НА СВІТАНКУ ЄВРОПИ
Ще приблизно 30 років тому по
чатковий етап історії кельтів не 
викликав дискусій у науковому 
середовищі. Вважали, що пред-
 ки сучасних ірландців, шот
ландців, валлійців та бретонців 
наприкінці доби бронзи жили в 
долині Середнього Рейну, на 
Верхньому Дунаї та в північно-
західних передгір’ях Альп. Із 
цієї «прабатьківщини» давні 
кельти, озброєні залізними ме
чами та колісницями, у VI–III 
століттях до н.е. розселилися від 
Британських островів до Анато
лії, а згодом були підкорені рим
лянами та германцями й асимі
льовані. Однак нові факти зму
сили європейських дослідників 
переглянути цю спрощену 
схему. Сьогодні є очевидним, що 
цивілізація давніх кельтів мала 
кілька центрів формування. 
Один із них охоп лював атлан
тичне узбережжя сучасних Іспа
нії, Португалії та Франції, Ірлан
дію, а також частину Британії. 
Тут проживало населення, гене
тично споріднене із прадавніми 
землеробами, які населяли Єв

ропу ще 
до прихо-

 ду індоєвро
пейців. У І тисячо

літті до н.е., а мож
ливо, й раніше, кель

тібери на Піреней
ському півострові й 

давні ірландці говорили 
найбільш архаїчними кельт
ськими діалектами, предками 
сучасної ірландської мови. Дру
гий центр кельтського світу роз
ташовувався у глибині європей
ського субконтиненту, де, 
власне, й жили ті племена, що їх 
давні греки називатимуть кель
тами або галатами, а римляни – 
галлами (від пракельтського ко
реня gal – «лютий, відважний»).

Вихід кельтів на історичну 
арену збігся із формуванням 
латенської археологічної куль
тури (від місцевості Ла-Тен у 
Швейцарії) на початку V сто
ліття до н.е. Ядром її ареалу 
були басейни Марни й Мозеля, 
а також Богемія, звідки вона 
дуже швидко поширилася 
практично всією територією 
Центральної та Західної Єв
ропи. Ке  ль  ти не були єдиним 
«етносом» – швидше лінгвіс
тичною та культурною спільно
тою, різні частини якої зазна
вали впливу підкорених наро
дів та сусідів. Водночас здо
бутки латенської культури за
своювали й племена, які не на
лежали до числа кельтських, 
– германці, фракійці, даки, а та
кож праслов’яни.

«ГОРЕ ПЕРЕМОЖЕНИМ!»
Такі слова промовив ватажок 
кельтів Бренн, якому видався 
недостатнім викуп римлян за 
зняття облоги з їхнього сплюн
дрованого міста. За іронією долі 
пізніше цю сентенцію частіше 
застосовували до самих кельтів. 
Вже у ІІ столітті до н.е. межі 
«кельтського світу» значно по
вужчали; 52 року до н.е. Юлій 
Цезар завершив завоювання 
його центру – Галлії. Ще через 
півстоліття останні кельтські 

Автор: Геннадій КазакевичУнікальність 
культурного 
ландшафту 
України не вимі-
рюється лише 
подіями недав-
нього минулого. 
Одні народи, ко-
трі тут жили, 
давно зникли, 
інші лишили по 
собі багату спад-
щину. Чимало 
етносів Європи 
видаються нам 
геть далекими, 
хоча їхні істо-
ричні долі 
пов’язані з на-
шими землями. 
Тиждень пропо-
нує вирушити в 
мандрівку слі-
дами предків 
нинішніх наро-
дів, що спра-
вили помітний 
вплив і на нашу 
культуру. Перша 
розповідь – про 
давніх кельтів, 
пращурів сучас-
них ірландців. 

Звідки 
взялася 
мода  

на кельтів
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вождівства на континенті 
підкорилися римлянам 
або германцям. Єдиним 
осередком, де продовжу -

вала розвиток кельт
ська культура, за
лишалися Бри
танські острови. 

Повністю завоюва-
 ти їх не вдалось ані римлянам, 
ані англосаксам на початку се
редньовіччя.

Кінець І тисячоліття приніс 
розквіт Ірландії. Віддалений 
острів, заселений, як вважали 
греки та римляни, дикунами й 
канібалами, у V столітті дістав 
потужний культурний імпульс   
у вигляді нової релігії. Христи
янство швидко й майже безбо
лісно запанувало тут, хоч і від 
язичницької спадщини Ірлан
дія остаточно не відмовилася. 
Інша особливість християн
ської культури Ірландії поля
гала в тому, що на її форму
вання істотно вплинули відпо
відні традиції Греції та Єгипту. 
На відміну від інших країн За
хідної Європи на острові у се
редньовіччі не була забута 
грецька мова, а з нею найкращі 
надбання античної літератури, 
філософії, природничих наук.

Ірландці розвинули мисте
цтво книжкової мініатюри та 
каліграфії, церковного співу 
тощо. Свої досягнення їхні ман
дрівні монахи переносили в Єв
ропу, де засновані ними бене
диктинські монастирі ставали 
осередками освіти й культури. 
Як повідом ляє «Життя Св. Ма
ріана», бли зько 1070 року ір
ландські ченці дісталися Києва. 
При дворі Ізяслава Ярославича 
їм організували гідний прийом 
і обдарували їх дорогоцінними 
хутрами на 100 фунтів сріблом. 
За ці кошти ірландці розбуду
вали абатство Св. Якоба та Св. 
Ґертруди в Регенсбурзі, що зго
дом стало фактичною і юридич
ною метрополією всіх ірланд
ських монастирів Європи. Ім’я 
небесної покровительки роз
глядають як безперечний доказ 
тісних зв’яз ків ірландського 
абатства з дружиною київ
ського князя – Ґертрудою. Кон
такти з ірландцями збагатили й 
культуру Русі. Потужний вплив 
ірландської шко  ли книжкової 
ілюстрації вбачають у найдав
ніших давньоруських мініатю
рах із «Кодексу Ґертруди» й 
«Остромирового Євангелія».

«НАШІ ПРЕДКИ ГАЛЛИ» 
Напади вікінгів, а особливо екс
пансія Англії та Франції при
звели до втрати незалежності 
кельтських народів та занепаду 
їхньої культури. Відкриття циві
лізаційної спадщини останніх 
сталося лише за модерної доби, 
коли європейські нації почали 
творення власного «історичного 
міфу». Кельти були визнані за 
«офіційних предків» одразу в 
кількох державах, насамперед у 
Франції. Навіть революцію 1789 
року трактували як повстання 
підкорених «галлів» та «рим
лян» проти «загарбників» – ко
роля й аристократії, представ
ники якої пишалися походжен
ням від франкської знаті часів 
Хлодвіґа й Карла. Палким при
хильником французької «кельт
ськості» виявився Наполеон ІІІ, 
коштом якого було проведено 
масштабні розкопки галльських 
поселень і споруджено меморіал 
на місці останньої битви галлів 
проти Цезаря. У ХХ столітті 
кельтів розглядали то як аван
гард «білої арійської Європи», то 
як прадавній прототип європей
ського мультикультуралізму. 
Ідея кельтської спадщини, яка 
свого часу об’єднувала всі кра
їни Старого світу від Ірландії до 
Туреччини, припала до смаку 
батькам-засновникам ЄС. Не ви
падково 1991 року підписанню 
Маастрихтської угоди переду

вало проведення безпрецедент
ної за масштабами виставки 
«Кельти» у Венеції, у якій узяли 
участь близько 250 музеїв з усієї 
Європи.

На окрему згадку заслуговує 
кельтоманія, яка охопила Єв
ропу ще в ХІХ столітті. Інтерес 
до кельтів віддавна підтриму
вали діячі європейської літера
тури, музики та образотворчого 
мистецтва, яких приваблювала 
давня загадкова культура. Мо
тиви кельтських легенд у своїй 
творчості активно використову
вали Вільям Шекспір, Джеймс 
Макферсон, Роберт Бернс, Валь
тер Скотт, Вінченцо Белліні, Рі
хард Ваґнер, Джон Толкін, а та
кож десятки інших авторів. У 
масовій культурі поступово 
сформувався романтичний об
раз кельта, в якому кожен міг 
знайти собі щось на власний 
смак. Поціновувачі військової іс
торії схилялися перед відчай
душною хоробрістю кельтських 
воїнів, шанувальників езоте
рики приваблювали згадки про 
таємниче вчення друїдів, фемі
ністки звертали увагу на висо
кий соціальний статус жінки у 
давньому кельтському суспіль
стві, музиканти черпали нат-
хнення в ірландському фоль
клорі, прихильники екологіч
ного світогляду вбачали в кель
тах «людей лісу», які жили в гар
монії з природою. 

КОДЕКС 
ҐЕРТРУДИ. 
Христос 
коронує 
Ґертруду та її 
сина Ярополка

ЄВРОПА 
ПТОЛЕМЕЯ. 
Географ 
Клавдій 
Птолемей 
позначив 
на території 
сучасної 
України 
кельтський 
топонім 
Карродун 
(кельт. 
«фортеця 
колісниці»)  
в районі 
сучасних міст 
Заліщиків або 
Кам’янця-
Подільського
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О
днією з перших книжок, 
виданих Центральною 
Радою в 1917 році, стала 
перекладена українсь-

кою «Ірландська Республіка» 
анонімного автора. Такий вибір 
не був випадковим, адже діячі 
нашого національного руху 
черпали натхнення в боротьбі 
за незалежність іншого народу 
й бачили багато спільного в до
лях своєї Батьківщини та дале
кого острова на заході Європи. 
У новій і новітній історії Ірлан
дії та України є не тільки вра
жаючі паралелі, а й маловідомі 
спільні сторінки.

ІРЛАНДЦІ ТА УКРАїНА
Для багатьох ірландців чи не 
єдиною можливістю бодай 
яко    сь улаштуватись у житті, ін
тегруватися до суспільства й 

зробити кар’єру була служба в 
Королівських Збройних силах. 
Трагічною сторінкою в новій іс
торії Ірландії та України вияви
лася Кримська війна, яку Бри
танія, Франція і Туреччина 
вели проти Російської імперії. 
Зі 111 тис. британських солдатів 
та офіцерів, які брали участь у 
бойових діях, 37 тис. були ір
ландцями. Декому з них, як-от 
сержантові Люку О’Коннору, 
який здобув Хрест Вікторії в 
битві на Альмі, а згодом дослу
жився до фельдмаршала, по
щастило зробити військову 
кар’єру. Але 7 тис. його співвіт
чизників залишилися лежати у 
кримській землі й ще більше – 
повернулися додому інвалі
дами. Про таких була складена 
ірландська балада «Рекрут Кер-
 рі», що з сумною іронією розпо

відає про долю молодого 
хлопця, який за кров, пролиту 
під Севастополем, отримав від 
своєї держави дерев’яну ногу й 
10 пенсів на день.

Чимало ірландців, незадо
волених британським правлін
ням, відзначилися на службі 
під знаменами європейських 
монархів. Серед них був Олек
сандр О’Коннор, який, потра
пивши до Росії під час війн із 
Наполеоном, відзначився в Бо
родінській битві й за свою бо
йову вдачу отримав прізвисько 
«Шалений полковник Декон
нор». Після відставки він осів 
на Полтавщині, де одружився з 
Олександрою Стороженко, яка 
походила зі старовинного ко за-
ць  ко-старшинського роду. Його 
син Олександр О’Коннор-мо-
лод     ший побрався з Анастасією 

Паралельна боротьба
90 років тому стало відомо, що Ірландія отримає свободу  
від Великої Британії. Водночас на іншому кінці Європи свою 
незалежність утратила Україна

Автор: 
Геннадій 

Казакевич

ПО РІЗНІ БОКИ БАРИКАД. 
У битві під Балаклавою 25 жовтня 

1854 року українці та ірландці 
мусили воювати за чужі імперії
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КОНСТАНС 
МАРКЕВИЧ. 
Ірландка, яка, 
проживши два 
роки в Україні, 
була згодом 
творцем 
парламенту 
Ірландії та 
першою 
жінкою-
міністром у 
Європі

ОЛЬГА 
О’КОННОР. 
Перша 
дружина 
Миколи 
Лисенка, що 
після смерті 
композитора 
всиновила 
п’ятеро його 
дітей

РОЗГОРТАННЯ УКРАїНСьКОГО 
ТА ІРЛАНДСьКОГО 
НАЦІОНАЛьНОГО РУХІВ 
ФАКТИчНО ЗБІГЛОСь У чАСІ

Лисенко і (знову ж таки від
ставником) оселився в селі Ми
колаївка Кременчуцького по
віту на Полтавщині в маєтку 
своєї дружини. Доньки Олек
сандра О’Коннора й Анастасії 
Лисенко Ольга та Валерія за
лишили помітний слід в укра
їнській культурі й національ
ному русі.

Ольга О’Коннор у 18-річ
ному віці стала дружиною Ми
коли Лисенка й разом із ним 
навчалась у Лейпцизькій кон
серваторії. Вона ввійшла в істо
рію як перша примадонна укра
їнської опери: першою вико
нала партію Оксани в Лисенко
вій «Різдвяній ночі», від якої 
бере початок вітчизняне оперне 
мистецтво. На жаль, утрата го
лосу в 1880 році перекреслила 
блискучу кар’єру співачки, а не
можливість мати дітей при
звела до розриву з чоловіком. 
Ольга О’Коннор викладала гру 
на фортепіано (серед її учениць 
була Леся Українка), а 1908-го 
відкрила приватну музичну 
школу. По смерті композитора 
вона всиновила п’ятеро його ді
тей від другої дружини.

Молодша сестра Ольги Ва
лерія займалася викладанням, 
громадською діяльністю у 
«Просвіті», Українському 
клубі й Товаристві україн
ських поступовців. Широкої 
популярності зажили її драма
тичні твори, а також повість 
«Скарб», що за неї авторку 
було кинуто до в’язниці. У 
роки Визвольних змагань Ва
лерію О’Коннор обрали чле
ном Української Центральної 
Ради, вона входи  ла до складу 
урядових структур, де опікува
лася питання  ми розвитку лі
тератури й театру. Після 
утвердження в Києві влади 
Директорії УНР  ви їхала до 
Швейцарії разом із чоловіком, 
якого було призначено консу
лом у Цюриху. В Австрії, а зго
дом у Чехії Валерія очолювала 
закордонну українську секцію 
Ліги миру і свободи, друку
вала статті для українських 
періодичних видань, викла
дала в Українській академії у 
Подебрадах тощо.

ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Розгортання українського та 
ірландського національного ру
хів фактично збіглось у часі. 
Втрати від голоду й еміграції 

другої половини ХІХ століття, а 
також обережні спроби англій
ського уряду наділити селян 
острова землею, на певний час 
зменшили напруження в сус
пільстві. Вимоги слабкого куль
турницького руху, представле
ного спортивними товари
ствами й Гельською лігою – ор
ганізацією, яка виступала за 
відродження ірландської мови,  
не виходили за межі автономіз-
 му. Однак зволікання британ
ського парламенту з наданням 
Ірландії самоуправління посту
пово призвели до нового витка 
радикалізації. 1905 року було 
засновано партію «Шин фейн» 
(ірл. «ми самі»), яка виступала 
за повну незалежність.

Одним із лідерів боротьби 
Ірландії за суверенітет була 
Констанс Маркевич. 1901-го 
Констанс, яка походила з арис
тократичної англо-ірландської 
родини Ґор-Бут, вийшла заміж 
за графа Казимира Дуніна-
Маркевича, знаного польського 
живописця, нащадка давнього 
польсько-українського роду. Два 
роки життя Констанс провела 
разом із чоловіком у селі Живо
тівка на Вінниччині. Згодом по
дружжя переїхало до Ірландії, 
де Констанс обрала шлях полі
тичної та військової боротьби. У 
1909-му вона виступила засно
вницею парамілітарної моло
діжної організації «Вояки Ір
ландії», займалася організа
цією масових акцій протесту.

Каталізатором подій, які 
врешті призвели до відокрем
лення Ірландії, стала Перша 
світова війна. Близько 40% до
рослих чоловіків острова би
лись у лавах британських вій-
ськ на полях Фландрії в надії на 
те, що їхня звитяга принесе 

батьківщині довгоочікувану 
автономію. Однак надане 1914 
року самоуправління вияви
лося лише декоративним, нато
мість англійський уряд вирі
шив запровадити в Ірландії 
військову повинність. Наслід
ком стало Великоднє повстан-
 ня 1916-го, яке лідери неле
гальних організації підняли в 

Дубліні без жодної надії на 
успіх. Проте крайня жорсто
кість, із якою англійці приду
шили виступ, остаточно при
вернула симпатії населення 
острова до закатованих «муче
ників». Ірландська республі
канська армія, до якої ввійшли 
залишки розбитих англійцями 
волонтерів, розпочала парти
занську війну, що завершилася 
підписанням у 1921 році угоди, 
за якою 26 із 32 ірландських 
графств утворили Республіку 
Ірландія. Констанс Маркевич 
була одним із засновників пар
ламенту молодої держави й 
упродовж трьох років очолю
вала Міністерство праці, став-
 ши таким чином першою жін-
кою-міністром у Європі. Її жит-
 тя увірвалося 1927 року, коли 
відвідуючи один із дублінсь-
ких притулків, вона захворіла 
на туберкульоз. Перед своєю 
смертю Констанс Маркевич 
востаннє побачилася з чолові
ком, який іще 1913 року повер
нувся в Україну. Мев Маркевич, 
єдина донька подружжя, що 
народилася 1902-го, була вихо
вана родичами Констанс в Ір
ландії.

Здобута у 1921 році незалеж
ність не вирішила всіх проблем 
нації. Попереду були громадян
ська війна між урядом та не
згодною з поділом країни час
тиною республіканців, переслі
дування ірландських католиків 
у північній частині острова, яка 
залишилася під владою Брита
нії. Десятиліттями відстале гос
подарство Ірландії не могло ви
рватися з економічної залеж
ності від колишньої метрополії, 
держава й далі втрачала сотні 
тисяч молодих людей, які емі
грували до США. Так і не була 
відроджена ірландська мова, 
яка сьогодні є рідною лише для 
1% населення острова. Але у 
80–90-ті роки ХХ століття в Ір
ландії почався бурхливий еко
номічний підйом, і навіть нині, 
в умовах глобальної кризи, за 
даними Світового банку, країна 
утримує 10-те місце на планеті 
за часткою ВВП на особу. Її 
культурна спадщина й традиції 
популярні в усьому світі. Сьо
годні важко знайти ірландця, 
розчарованого незалежністю сво-    
єї батьківщини. Хочеться віри-
 ти, що в майбутньому те саме 
можна буде сказати й стосовно 
українців. 
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П
ерекладені книжки для 
дітей займають неодна
кову кількість поличок у 
національних бібліотеках 

різних країн. Так, Велика Брита
нія, що продукує напрочуд ба
гато дитячої літератури, її май-
 же не імпортує. Другий бік край
нощів – африканські й азійські 
країни. Вони, навпаки, пере
важну більшість видань заво
зять найперше з колишніх ме
трополій, тоді як їхні літератури 
розвиваються поволі. Україна – 
майже на екваторі між цих двох 
полюсів. Перекладних творів 
для малюків у нас видають 
трохи більше, ніж написаних 
своєю мовою.

ФАВОРИТИ РИНКУ
Ґете Клінґберґ у своїй праці 
«Дитяча література в руках пе
рекладачів» висловив думку, що 
книжками для малечі обміню
ються певні групи країн, надто 
– сусідів. Згідно з цим розподі
лом Україна належала до Схід
ного регіону разом із рештою 
слов’янських держав, Угорщи
ною і частково Німеччиною 
(НДР, адже книжка Клінґберґа 
вийшла ще 1986-го). 

За сучасної ситуації його гі
потеза справджується лише 
частково. Огляд книжкових по
личок і прилавків справляє вра
ження, що найкраще для дітей 
пишуть росіяни, німці, британці 
й скандинави, бо ж їх видруку
вано українською найбільше. 
Присутність перекладів із росій
ської не дивує: вони вигідні ви
давництвам, що завбачливо 
працюють на два ринки. Із поль
ської – їх у рази менше, чеська 
дитяча література обмежується 
кількома авторами, є по кілька 
перекладів із білоруської та 
верхньолужицької, але на тому 
слов’ян сь кий внесок вичерпу
ється. Отже, тут Клінґберґове 
припущення не спрацювало.

Німеччина, крім того, що ба
гата на літературу для дітей, іще 
й запровадила програму під

тримки перекладачів Ґете-Ін-
сти   туту. Тож здобути в цій кра
їні право на переклад досить 
просто – на додачу вам іще й ма
теріально посприяють у виданні 
тамтешнього письменника ва
шою мовою. Британію, сканди
навів та США дослідник зарахо
вував до окремого впливового 
Північного регіону. Інтерес до 
англійських і американських 
письменників можна принаймні 
частково пояснити тим, що  
вкупі з Німеччиною ці три наці
ональні літератури продукують 
найбільше у світі творів для ді
тей та підлітків. А численність 
перекладів шведських, литов
ських, норвезьких авторів по-
в’язана з позалітературним фак
тором, – як і німці, вони охоче 
надають права на видання укра
їнською.

ВИБІРКОВИЙ КАНОН
Тож яким чином із-поміж пись
менників тлумачі вибирають 
правильних бджіл, які роблять 
правильний мед, інакше кажу -
 чи, кого й що перекладають? Ні
мецька дослідниця Емер О’Сал -
ліван, говорячи про канон дитя
чої літератури, запропонувала 
розрізняти класику, перелік якої 
визначили літературознавці, й 
класику, що її обрали читачі. До 
цього розподілу варто доєднати 
ще одну особливу групу – лауре
атів поважних премій за здо
бутки в дитячій літературі, як-то 
володарів медалі Андерсена, 
Ньюберівської нагороди, медалі 
Карнеґі. Певна річ, ці групи пе
ретинаються і, приміром, «Хро
ніки Нарнії» Клайва Льюїса ціл
ком належать до всіх трьох.

Українських досліджень бо
дай європейської або американ
ської дитячої літератури катма, 
тож через перекладацтво ми 
приймаємо канон, сформований 
західними смаками. Щоправда, 
позичаємо його вибірково: най
більше перекладають саме «по
пулярну» класику. Тут-бо на 
першому плані не якість тексту, 

а широта рецепції, й найліпший 
аргумент – книжка чи автор ві
домі в багатьох країнах, читані 
поколіннями дітлахів і таке 
інше. А високу художню вартість 
розуміють у тому сенсі, що твір 
знаний. Видавати «популярну» 
класику вигідно: купувати пра-
 во на переклад, скажімо, Робер-
 та Стівенсона, не потрібно, ре
кламувати його зайве, а постій
ний інтерес гарантовано.

Те, що канон позичають ви
бірково, – небезпідставне твер
дження: лише останнім часом 
почали потроху з’являтися пере
клади творів, котрі західне літе
ратурознавство трактує як кла
сику, але автори яких невідомі 
в Україні, як-от Сьюзен Кулідж 

Куди вказує золотий компас
Перекладних творів для дітей у нас видають трохи більше,  
ніж написаних своєю мовою, надаючи перевагу «популярній»  
класиці та книжкам, екранізованим Голлівудом

Автор: 
Єлизавета 
Гречанюк
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чи Френсіс Бернетт. Коли взяти, 
до прикладу, серію книжок зна
ного англійського видавництва 
Wordsworth, що так і зветься 
«Дитяча класика» і складається 
переважно з англомовних тво
рів, але претендує на всезагаль
ний канон, виявиться, що з неї 
перекладено в нас дещицю.

Значно надійніше видавати 
вже популяризоване кінемато
графом: чотири книжки Філіпа 
Пуллмана в Україні побачили 
світ, коли вийшла голлівудська 
екранізація першого роману 
«Зо  лотий компас», випуск дру
гого тому «Хронік Нарнії» Лью
їса було приурочено до виходу 
кінострічки, а «Павутиння Шар
лотти» Едвіна Вайта вийшло 
друком за рік після фільму. За
йве казати, що на обкладинках 
усіх названих видань – кадри з 
екранізацій або колажі з них.

ЖАНРОВІ ПРОГАЛИНИ
Перекладена українською літе
ратура для дітей подібна до сиру, 
адже перекладається чимало 
доброго й розмаїтого, тільки ось 
дірок забагато. Чого не бракує, 

на перший погляд, то це казок: 
народних, від слов’янських до 
африканських, а також і літера
турних, видань великих і малих 
форматів, чудово ілюстрованих. 
Але творіння Ганса Крістіана 
Андерсена, Вільгельма Гауфа, 
казки «1001 ночі» видають, за 
винятками, в куцих вибірках. 
Серія «Граней-Т» «Казки наро
дів світу» налічує з десяток кни
жок, а втім, у жодній не зазна
чено з якої мови, якого видання і 
хто їх переклав. У «махаонів
ських» виданнях навіть не кри
ються, що перекладено, скажі-

 мо, англійські казки про гномів 
та велетнів, із мови, якою їх не 
писали. Коли ж не тлумачать на
віть з англійської, які шанси в лі
тературних творів бути перекла
деними, скажімо, з японської?

Поряд із казками вдосталь 
фантастичних жанрів, фентезі, 
творів, що їх самі видавництва 
визначають як чарівні казки. 
Цього в рази більше, ніж «при
земленішої» літератури на зра
зок серії «Суперники» Крістіана 
Тільманна, що оповідає про бу
денні труднощі й радощі двох 
школярів. Видавництво «Теза» 
започаткувало серію «13+», у 
межах якої друкує твори, що по
рушують непрості, часто табуйо
вані в дитячій літературі теми. 
Утім, проект наразі налічує не
багато книжок. «Видавництво 
Старого Лева» й «Богдан» ви
пустили спеціалізовані серії: 
«Обережно: дівчатка» й «Ді
вчатка Жаклін», проте жодного 
подібного проекту для хлопча
ків немає. Юнацька пригод
ницька література складається 
із класики – Жуля Верна, Луї 
Буссенара, із сучасників для до
росліших підлітків переклада
ють хіба що науково-
пригодницьку фантастику. Годі 
й казати про окрему групу дірок 
– жанри скупо (дитячі детек
тивні романи) чи й зовсім не 
представлені (пансіонний ро
ман) у перекладах.

ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ
На хвильку затримаємося на об
кладинках – уже в іменах авто

рів перекладачі припускаються 
помилок. Так, «Нестайко радить 
прочитати» дітям роман «Срібні 
ковзани» американки Мері Мейп 
Додж, із середнього імені якої 
загубилася літера (Mary Mapes 
Dodge), а яку саме приголосну і 
згідно з яким принципом вики
нути із прізвища автора пригод 
Аліси, у нас іще не визначилися: 
вживають і «Керрол» і «Керолл» 
(Carroll). Видавництво «Націо
нальний книжковий проект» 
пропонує низку фантастичних 
романів Йона Колфера та Йоуна 
Колфера, маючи на увазі одного 
письменника з непростим ір
ландським ім’ям Eoin. Проте до
статньо зазирнути на офіційний 
сайт прозаїка, де великими літе
рами написано: «Вимовляється 
«Овен»!»

Перевидавати старе – ось що 
ще полюбляють українські ви
давництва, й далеко не завше 
взявши на себе клопіт відреда
гувати текст перекладу наново. 
На думку зразу спадає «пере
клад» роману англійського на
тураліста Джеральда Даррелла 
«Моя сім’я та інші звірі» Люд
мили Гончар 1989-го, перевида
ний торік «Богданом». Цю «по
вість» рекомендовано для «сер. 
шк. віку», хоча Даррелл ані пові
стей, ані для дітей будь-якого 
віку не писав. Підстава для жан
рового перетворення така: текст 
перекладу скоротився, бракує 
цілих уривків діалогів, а найго
ловніше – зникли принаймні 
два епізоди: парування черепа
шок і сцена, де богомолиха від
гризає самцеві голову. Втім, не 
варто забувати, що книжка Дар
релла великою мірою автобіо
графічна, в ній він пригадує все, 
що робив і почував хлопчаком, 
певно, того самого віку, що й ці
льова аудиторія перекладу. По
при все, спостерігання за при
родними процесами перетво
рило малого Джеррі не на збо
ченця, а на затятого зоолога.

Сучасна українська пере
кладна література для дітей, 
гойдаючи ніжками, сидить на 
стільчику, якому, щоправда, са
мому бракує ніжки. Три з них на 
місці: автор, перекладач, вида
вець. Четверта ніжка, якої бра
кує, – критик. Нашим перекла
дам не вистачає цього рушія, 
копняка, коли хочете. Поки що 
література хитається, але так-
сяк тримає рівновагу. Питання – 
як довго протримається. 

УКРАїНСьКОЮ НАЙБІЛьШЕ 
ВИДРУКУВАНО КНИЖОК 
РОСІЯН, НІМЦІВ, БРИТАНЦІВ 
Й СКАНДИНАВІВ
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«З
убри» українського 
етнороку – гурт «Во
плі Відоплясова» – в 
розпалі ювілейних 

заходів. Уже відбулися концерти 
в Берліні, великий гастрольний 
тур Росією і – нещодавно – зу
стріч з українськими фанатами 
в Київському палаці спорту. 
Трохи розгублений від шквалу 
привітань, Олег Скрипка все-
таки знайшов серед ночі час для 
інтерв’ю Тижню.

У. Т.: Ваше відчуття: чверть сто-
ліття дратує пафосом чи прово-
кує рух уперед?

– Насправді нам не 25, а 24. 
Вийшло так, що ми зібралися 
десь навесні 1986-го, але пер
ший концерт «ВВ» відбувся че
рез півтора року, у 1987-му. 
Коли ми жили у Франції, в Ки
єві одні організатори 1996-го 
люб’язно влаштували нам юві
лейний концерт. Вони чомусь 
саме так порахували, і потім від 
1986-го відштовхувались усі 
наші ювілейні заходи. І тепер 
ми розуміємо, що це на краще: 
півтора року можна проводити 
ювілейні тури, концерти, різні 
акції. Наш 25-літній ювілей по
чався навесні цього року, а за
кінчиться восени наступного.

А щодо пафосу... Мої май
бутні колеги вперше побачили 
мене у виставі студентського те
атру КПІ. У відверто сатирич
ному спектаклі, що проходив на 
кшталт творчого вечора поета 
Кузькіна, прототипом якого був 
Козьма Прутков, я грав головну 
роль. Мій герой із пафосом виго
лошував власні епохальні вірші, 
іноді наярював на баяні в супро

Олег Скрипка 
про джунглі 
виживання 
в Україні та 
формування 

спільнот 
однодумців

Конкретика 
спротиву

 Спілкувалася 
Олена чекан
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ЗАКОНУ ПРО ЗАБОРОНУ 
УКРАїНСьКОї МОВИ У НАС 
НЕМАЄ. Є МЕХАНІЗМ, 
ЯК ЛЕГШЕ ПРОБИТИСЯ 
РОСІЙСьКОМОВНОМУ

воді балалайок. Самоіронія, дис
танція від власного іміджу є в 
базисі нашого гурту, тому пафос 
чверті століття нас не лякає.

КВОТА УКРАїНСТВА
У. Т.: Навесні цього року на 
прес-конференції в Москві ви 
сказа  ли: «Щоб українським ви-
конавцям вижити в Україні, 
треба спочатку стати популяр-
ними в Росії», – а також що в 
нашій державі «йде цілеспря-
мований наступ на українську 
мову, культуру». Прокомен-
туйте, будь ласка.

– Життя взагалі парадок
сальне, що вже й казати про 
український шоу-бізнес. Тут 
спрацьовує сателітний статус 
нашого інформаційного про
стору. Таким він і лишився до
тепер. В Україні своє важко 
сприймається на загальному 
рівні, а чуже – залюбки. А росі
яни побудовані навпаки – вони 
люблять, шанують, підносять 
своє – я кажу про широкий за
гал. Єдиний виняток: крім ро
сійськомовних пісень у них 
сприймають за свої й україн
ські. Не білоруські, не казахські, 
не французькі, не англійські… 
Для деяких росіян українська 
музика – це фірмá. Як в Україні 
для тих, хто не володіє смаком, 
фірмá – це російське, для ін
ших – західне.

До речі, майже вся російська 
естрада – з України, вони трима
ють десь 80% тамтешнього шоу-
бізнесу. Це тому, що в музиці ми 
реально сильніші. Є навіть росій
ські рокери, які починають спі
вати українською мовою, бо це 
модно, круто. Такі гурти я зустрі
чав у Пітері, Воронежі…

Ситуація з українською мо
вою в нашій країні не оптиміс
тична. Але це становище я роз
цінюю як випробовування. Як -
що українці спроможні бути на
цією, вони збережуться і зміцні
ють, якщо неспроможні – роз
чиняться. Це конкуренція, як у 
джунглях. Приміром, євреї не 
мали ані мови, ані держави – ні
чого. Вони відродили й державу, 
й мову. Так само свого часу зро
били чехи, фіни. А нам країна 
впала просто з неба, – може, 
тому й не цінуємо цього дару.

У. Т.: Квота українського про-
дукту на радіо й ТБ дорівнювала 
50% і відверто була фікцією, за-
раз її планують скоротити до 

25%, тобто українська просто 
зникне з ефіру. Що скажете?

– Іноді здається, ніби нашу 
мову ретельно вичищають з ефіру 
радіо й ТБ: за квоти 50% на
справді було 3–5%, тепер може 
бути гірше. Все залежить від про
грамних директорів. А ми, укра
їнські виконавці, політично, мате
ріально й соціально конкурентно 
послаблені. До того ж якщо ти 
співаєш українською, тебе нама
гаються представити націоналіс
том. Хіба можна собі уявити, щоб 
російського співака обізвали на
ціоналістом у Росії? Чи, напри
клад, «Наше радио» або «Русское 
радио» – націоналістичним за те, 
що там 100% російської музики? 
Закону про заборону української 
мови у нас немає, а механізм, що 
легше пробитися російськомов
ному, є. Після перемоги Януко
вича на виборах уся естрада від
разу без команди згори дружно 
заспівала російською, а згодом і 
дехто з рок-тусовки так само: на
магаються виживати.

У. Т.: Маєте свій рецепт поря-
тунку?

– Треба займатися власною 
справою. Хтось себе рятує, спі
ваючи російською, а хтось вибу
довує навкруг себе власний 
життєвий простір і стає в ньому 
сильнішим. От росіяни мене 
питають: «Чому українська му
зика крутіша за російську?» А 
тому, що ми як бур’яни: нас кот
ком закатують в асфальт, а ми 
пробиваємося крізь нього.

Коли ми живемо у своєму по
будованому світі, нам там ком
фортно. Зовнішня культурна 
агресія – поза нашим життям. Я 
спроможний створити це від
межування: спілкуюся з інтелі
гентними переважно українсько
мовними людьми, радіо, телеба
чення на мене не впливають. 
Коли їду кудись за межі України, 
співпрацюю там із толерант
ними особистостями. Це не моє 
ноу-хау, це сучасна тенденція. Є 
багато футуристичних книжок, у 
яких ідеться про серйозне пере
форматування суспільства.

Згадаймо, як в СРСР прово
дили політику, що відсікала 
наше коріння, родові зв’язки, 
повагу до батьків, передачу 
знань від покоління до поко
ління – все те, що є таким важ
ливим у соціумі. І ось нині про
рокують, що виживуть лише ті, 
хто зможе віднайти зв’язок із 
минулим свого народу, родини, 
сформувати навколо себе влас-
 ну міцну громаду. І такі люди є. 
У Києві є культурна українська 
громада серед моїх знайомих, 
ми обмінюємося інформацією, 
разом зростаємо. Тобто не роз
чиняємось у тому песимізмі, 
який панує сьогодні. Людство 
нині живе у новому стрімкому 
суспільстві, люди не встигають 
за швидкими змінами інформа
ційного простору, і ніхто не 
може передбачити, чи витрима
ють вони оту лавину песимізму, 
яка їх накриває. Мабуть, один із 
виходів – формувати спільноти 
однодумців.

На жаль, багато українців пе
симістичні, вони захоплюються 
власними плачами, жалями, 
оспівуванням поразок. Від цьо  го 
ніякої користі. Треба перестати 
грати в цю гру. Це дуже проста 
річ: легше відшукати винуватого 
у своєму становищі, проблемах, 
ніж зрозуміти, що ти сам мусиш 
відповідати за свої вчинки.

НА ЗАВАДІ – РОМАНТИЗМ
У. Т.: Ваша оцінка сучасної 
української рок-сцени. чому 
меседж спротиву існує тільки в 
андерграунді?

– В українському рок-н-ролі 
ніколи не було феномену спро
тиву в широкому масштабі, і, 
швидше за все, вже не буде. В 
Росії – це традиція. Сьогодні у 
них естафету перехопили ре
пери. В Америці аналогічно – 
музичні опозиціонери нині – це 
репери, а рок на хвилі спротиву 
був там у 1960 – 1970-х. Молодь 
світу сьогодні більше поважає 
реп-виконавців. Юрій Шевчук 
для молоді незрозумілий, бо це 
старше покоління. У нас є гар
ний виняток – це гурт «Тартак», 
вони мають потужні соціальні, 
політичні тексти. Ще є «Плач 
Єремії», хоча Тарас Чубай і не 
пи  ше сучасну лірику, а виконує 
пісні УПА або ж співає на вірші 
свого батька. Вони відверто ви
конують функцію спротиву.

Українці й у мистецтві, й у 
побуті звичні мислити системою 
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метафор. Конкретикою ми рідко 
говоримо. Це не так погано, 
може, тому ми й вижили серед 
усіх утисків упродовж століть. 
Можливо, тому підсвідомо я і 
зробив «Країну мрій». Тільки за
раз я розумію, що просто мав ба
жання вибудувати свій простір, 
«застовпити» власну територію. 
І хоч як це дивно, воно справди
лося в тисячу разів більше, ніж я 
міг подумати. Тепер це як стов
бур дерева, яке живе своїм жит
тям, розвивається незалежно від 
мене. До речі, для мене «Країна 
мрій» і «ВВ» розділені. І коли на 
ювілейний концерт у Палаці 
спорту прийшло чимало людей 
із дітьми у вишиванках, я сприй
няв це як велику несподіванку. 
Бо рок-н-рол для мене реаль
ність, а «Країна Мрій» – казко
вий простір, вирій…

Щодо андерграунду, то, коли 
чесно, рок-н-рол майже весь у 
ньому. Інколи він виходив на 
поверхню й фонтанував, але по
тім повертався в андерграунд. 
Така його природа. Я для себе 
це не розшифровую як спротив; 
це те, чого не можеш відразу 
осягнути, до цього треба дійти. 
В тобі має щось емоційно ви
зріти, і тоді ти мусиш це ска
зати… Тому воно то виходить на 
поверхню, то ховається.

У. Т.: чи не здається вам, що в 
українському суспільстві визрі-
ває щось дуже важливе: ви-
ступи малого й середнього біз-
несу, протести «афганців», го-
лодування чорнобильців?

– Важливо, щоб у цих страй
ках виник абсолютний прагма
тизм. Я знаю, як протестують 
французи, – проти якогось кон
кретного пункту, конкретних 
цифр. Вони розуміють, якщо за
блокують аеропорти, дороги, 
оголосять загальний страйк, 
той пункт буде скасовано.

2004 року українська рево
люція була абсолютно роман
тичною. Ми чогось домоглись, 
але не того, на що розрахову
вали. Ми не були прагматичні. 
Нині люди це розуміють. Тільки 
володіючи механізмами і зна
ючи конкретно мету боротьби, 
вони мають шанс перемогти.

У. Т.: А вам вдається бути праг-
матиком?

– Я над собою роблю зу
силля. Треба все обмізкувати, 
зустрітися з людьми, довести 

свою думку, вміти завоювати 
нормальні бізнесові стосунки. 
На те, що українська музика не 
звучить у залах, є дві причини. 
Думаю, є якась вказівка згори, її 
походження й механізму я не 
знаю, але вона відчувається. А 
ще є реальний факт не дуже ви
соких ділових талантів саме 
українського характеру, замало 
в нас бізнесових нахилів. Бізнес 
потребує конкретного спілку
вання, справжнього продюсер
ства, розробки планів.

У нас концертів нині помен
шало у Східній Україні, трохи до
далося в Західній, і набагато 
зросла їхня кількість у Києві. Ще 
зміни: концертів за квитками 
стало менше, а закритих концер
тів, тобто корпоративів, – куди 
більше. До речі, може, для когось 
це буде несподіванкою, але рок-
музика серйозно потіснила з 
корпоративів естраду.

ГОЛОВНИЙ ХІТ ПЛАНЕТИ
У. Т.: Ви витягли з небуття га-
лицький шансон. чи є ще 
щось забуте, але варте по-
вернення?

– У мене давня ідея реалі
зувати проект «Український 
міський романс». Є статистика, 
у ХХ столітті піснею, найбільш 
виконуваною у світі, були «Очи 
черные» Євгена Гребінки, з 
Полтавщини. Вважають, 
що текст спочатку був 
написаний україн
ською, але згодом 
загубився. От і 
виходить, що 
романс номер 
один світу – 
український. 
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Мірошниченко, 
спортивний 
журналіст  

П
ершу частину поширеного в колах спортив
них журналістів порівняння про те, що те
атр починається з вішалки, а чемпіонат 
Європи з жеребкування, у ситуації нашої 

націо  нальної збірної з футболу песимісти викорис
товують лише в переносному значенні. Мовляв, з 
такими суперниками нам одразу на шибеницю. 
Головний тренер збірної України Олег Блохін нато
мість, отримавши в конкуренти по груповому ра
унду Євро-2012 шведів, англійців та французів, 
виявив стриманий оптимізм. «Якщо в нас група 
смерті, то мені треба застрелитися», – у притаман
ній собі саркастично-іронічній манері відрізав 
журналістам «коуч» після церемонії жеребку
вання, яка з традиційним для нинішньої влади 
розмахом 2 грудня відбулася в Києві (що-що, а бу
дувати «потьомкінські дєрєвні» за два роки вона 
навчилася).  
І справді, говорити про похорони надій вітчизняної 
збірної вийти до чвертьфіналу Євро-2012, на мій по
гляд, дещо передчасно. Є чимало позитивних на
слідків жеребкування для України. Передусім це 
відсутність у нашій групі як суперників італійців. 
Наша команда завжди мала проблеми в протисто
яннях зі «Сквадра Адзурою», як, зрештою, й україн
ські клуби з італійськими. Наступний позитивний 
момент – турнір вона починає в Києві матчем із 
найменш рейтинговою з-поміж опонентів збірною 
Швеції. 11 червня континентальна першість уже 
буде в розпалі, й отого стартового мандражу, який 
матимуть поляки, розпочинаючи свої виступи на 
турнірі трьома днями раніше, у нас уже не буде. Зі 
шведами вітчизняна збірна грала тричі. Здобувши 
перемогу з мінімальним ра
хунком у Стокгольмі 2008-го, 
українці вже цьогоріч спочатку 
на Кіпрі зіграли з ними вні
чию, а потім у Харкові зазнали 
поразки. Проте влітку 2012-го 
на київському НСК «Олімпій
ський» за переповнених три
бун історія протистояння двох 
жовто-синіх національних 
збірних має всі шанси піти по 
новому колу. 
Без перемоги в цьому протистоянні команді 
Блохіна годі розраховувати на вихід із групи, адже 
два наступні матчі вона проведе у менш комфорт
ному для себе Донецьку. Та й суперники в неї бу
дуть із розряду грандів. У шести попередніх іграх 
із французами маємо три нічиї та три поразки. 
Остання невдача, найдошкульніша, сталася якраз 
6 червня цього року в Донецьку – 1:4. Збірна Фран
ції вже пережила зміну поколінь та пройшла пік 
свого падіння, тому розраховувати на те, що «галь
ські півні» провалять черговий великий турнір, не 

випадає. Варто лише вірити у свої сили, а ще – у 
вболівальників із західного регіону України, які 
зможуть приїхати на Донбас і навчити тамтешню 
публіку підтримувати національну збірну по-
справжньому (дотепер вона вперто ігнорувала 
матчі збірної). До речі, є цілком реальні побою
вання, що 19 червня, коли Україна зіграє свій 
останній матч групового турніру проти Англії, 
«Донбас Арена» щонайменше на дві третини буде 
британською. Такого явища, як спекуляція на 
квитках, на жаль, УЄФА досі побороти не зміг, тож 
непомірно високі ціни та непрозора схема реаліза
ції перепусток, вочевидь, зосередять їх в охочих 
нагріти руки. Власне, цей процес уже триває. Звіс
 но ж, заможні британці матимуть вищі шанси 
купити квиток утридорога. Тому не виключено, що 
Україну в цьому матчі більше підтримуватиме спо
гад про перемогу над англійцями у відборі на 
мундіаль-2010, аніж власні трибуни. До речі, Ан
глія – єдина з топ-команд Європи, яку нам вдалося 
перемогти в офіційних поєдинках. Це чи не голо
вний аргумент для повторення звитяги.
Букмекери, втім, вважають, що наша країна по
сяде у своїй групі третє місце і таким чином ви
ступи на Євро-2012 обмежить трьома матчами. 
Якщо ж станеться диво і нам вдасться зачепитися 
за другий рядок таблиці, то в чвертьфіналі ми 
знову зіграємо в Донецьку… І півфінал, дай Боже 
нашому теляті вовка з’їсти, також там! 
Тільки не запитуйте, чому поляки в групі двічі зі
грають у своїй столиці, раз у Вроцлаві, а за умови 
просування турнірною сіткою надалі покажуть 
себе, можливо, ще і в Гданську, тоді як наша збірна 

переважно «гастролюватиме» 
на Донбасі. А чому всі вигідні 
підряди на спорудження 
об’єктів до Євро отримали там
тешні фірми, що мають при
четність до однієї донецької 
особи, кошторис на підготовку 
до турніру безальтернативно 
коригувався в кабінеті віце-
прем’єра і сягнув астрономіч
них вершин? А чому взагалі в 

країні нині без донецької прописки на адміні
стративні посади не пробитися? На безліч та

ких «чому» насправді є єдина відповідь, але вона 
лежить зовсім не в спортивній площині й катего
рично не сподобається Борисові Колеснікову. Зре
штою, змінити календар і суперників, на відміну 
від горе-організаторів цієї події в Україні, вже не 
можна. Тому, як сказав один мій знайомий чинов
ник, давайте насолодимося грою і Євро-2012, а за 
все, що було, є і буде довкола нього, обов’язково ко
лись хтось відповість – не все ж і не завжди буде 
Донбас! 

ГОВОРИТИ ПРО 
ПОХОРОНИ НАДІЙ  

НАШОї ЗБІРНОї ВИЙТИ 
ДО чВЕРТьФІНАЛУ 
ЄВРО-2012 ДЕЩО 

ПЕРЕДчАСНО

Англія, Франція, 
Швеція. Без паніки

62|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 50 (215) 9 – 15.12.2011

НАВігАТоР|погляД





64|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 50 (215) 9 – 15.12.2011

«Тартак»

«Альта Експо»
(Київ, просп. Московський, 11а)
На сьогодні за плечима в «Тарта-
ка» 7 альбомів, 32 відеокліпи та 
десятки музичних хітів. Гурт відо-
мий своїми соціально гострими 
текстами та активною громадян-
ською позицією. 15-річний ювілей 
музиканти вирішили відзначити ве-
ликим сольним концертом із пре-
зентацією нового альбому. Кожна 
пісня під час вечора супроводжу-

ватиметься мовою жес-
тів – таким чином «Тар-
так» долучиться до соці-
ального проекту «Ти по-
думай», мета якого – ін-
теграція людей із вадами 
слуху в український куль-
турний простір. Усі зібрані 
кошти буде спрямовано 
на доброчинність. 

Zapaska & bebobul

Клуб «ШуZZ»
(Одеса, вул. Успенська, 22)
У межах українсько-молдов -
ського туру в Одесі виступить 
дует Zapaska, один із найцікаві-
ших представників української 
інді-сцени, а також новий чер-
нівецький експериментальний 
проект BeBoBul. Дует Яни Шпа-
чинської та Павла Нечитайла 
творить музику за принципом 
live looping, записуючи музич-
ні фрази просто на сце-
ні та міксуючи їх зі зву-
чанням традиційних ін-
струментів. Свій дебют-
ний альбом «Lanka» 
вони випустили 2010 
року. Гурт BeBoBul роз-
вивається у стилях post-
rock, shoegaze, trip-hop 
та indietronica. 

Анонси

«Людина, яка змінила все» 
справді міняє якщо не все, 
то дуже багато чого 
в спортивному кіно

шого масового глядача залишаться китайською 
грамотою. Стрічка навряд чи матиме великий 
успіх у прокаті, незважаючи на присутність у кадрі 
зіркового Пітта (схований у тіні Філіп Сеймур 
Гоффман теж не додасть їй балів). Але сам факт 
«інакшості» фільму, його розповіді про насправді 
створену на початку 2000-х років нову філософію 
гри та підходу до формування команди робить 
«Людину, яка змінила все» («Moneyball») цікавою. 
Тут темп розвитку подій різний, часом із багатосе
кундними зупинками камери на одному місці та 
спогляданням задумливого і мовчазного Пітта. 

Це дуже несподіваний фільм. Демонструючи 
нестандартне рішення головного мене
джера однієї з бейсбольних команд Штатів, 
стрічка оповідає про це так само оригі

нально. Бажаючи якось змінити тип гри своєї ко
манди, Біллі Бін (Бред Пітт) перекуповує аналітика 
з дипломом Єльського університету, що спеціалізу
ється на економіці. Власне, використовуючи ста
тистику ігор: хто як із гравців б’є, за яких ударів ви
щий відсоток виграшів тощо, аналітик робить ви
сновки щодо потенціалу учасників. Тобто команду 
вирішують збирати на підставі цифр, таким чином 
ламаючи усталену систему інтуїції та професіона
лізму тренера. Менеджер-новатор іде проти 
тренера-апологета – й очолювана ним команда ви
грає 20 ігор поспіль і досягає абсолютного рекорду 
за понад 100 років існування американської Націо
нальної бейсбольної ліги. Звісно, ігри, учасники, 
цифри і загалом бейсбол – це найбільший мінус 
фільму на нашій території, бо в Україні немає та
кого захоплення цим видом спорту, як у США, тому 
всі ці «страйки», «рани», «бази», «банти» для на

11 грудня, 20:00 15 грудня, 18:0010 грудня, 17:00
Поетичні читання

Книгарня «Є»
(Львів, просп. Свободи, 7)
З нагоди вручення в Стокгольмі 
Нобелівських премій переклада-
чі Лев Грицюк та Юлія Мусаков-
ська ознайомлюватимуть читачів 
із творчістю цьогорічного лауреата 

з літератури Тумаса Тран-
стремера. 80-річний поет 
є автором 12 книжок, пере-
кладених більш ніж 50 мо-
вами світу. Смерть, пам’ять 
і природа – основні теми 
митця, якого вважають 
найкращим шведським по-
етом XX століття. Лікар-
психолог за освітою, він 
працював у в’язниці для 
неповнолітніх. У 1990 році 
пережив інсульт і втратив 
мову, але віршів писати не 
перестав. 

Бейсбол 
у цифрах

«Людина, яка 
змінила все».
У кінотеатрах 
України
з 8 грудня

КІНО
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До 15 січня
«Новий наїв»

«Я Галерея»
(Дніпропетровськ, 
вул. Гусенка, 17)
Дослідницький проект присвячений 
непрофесійному мистецтву – твор-
чості, цілком вільній від академіз-
му та сміливій у взаємодії з публі-
кою. Виставка представляє твори 
спортсмена, хірурга, викладачки 
сольфеджіо, загального фортепіа-
но та музичної історії, культуролога, 
крає знавця та інших «самоуків від 
мистецтва». Також серед авторів ві-
домий фотограф, аматор у живопи-

сі Олександр Ляпін, 
мистецтвознавець 
Олександр Найден, 
що у своїх числен-
них працях аналі-
зує аутсайдерське, 
народне мистецтво 
(outsider art). 

16 грудня, 18:0013 грудня, 19:00

Або, навпаки, з нервовими випадами того ж таки 
Пітта, що жбурляє стілець у стіну із заскленими 
фотографіями гравців. Тут навіть є моменти без 
звуку. Але все це працює на підсилення драматич
ного ефекту, що стосується не так самої гри, як за
лаштункового базікання з ледве не математич
ними викладками. Глядачеві можуть бути незрозу
мілими терміни, він може забути, про якого з грав
ців ідеться, але йому точно імпонуватиме захват ге
роїв. Це немало, хоча й не вирішить битви за успіх.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Презентація книжки

Книгарня «Є»
(Київ, вул. Лисенка, 3)
Щойно видана книжка української 
письменниці Ірини Жиленко «Homo 
feriends» – це своєрідна біогра-
фія покоління шістдесятників, від-
творена в щоденникових нотатках 
і листах. У програмі вечора також 
дискусія-хепенінг «Щоденник як 
жанр: тоді і тепер», у ході якої Олег 
Коцарев, Ростислав Семків та Юлія 
Стахівська зіставлятимуть «Homo 
feriends» з онлайновими записами 
сьогочасних поеток, щоб досліди-
ти зміни поетичної 
свідомості та появу 
нових інспірацій до 
письма. До участі в 
обговоренні запро-
шені Анна Багряна,  
Світлана Богдан, 
Анна Малігон та ін.

«Notre Dame de Paris»

Палац спорту
(Київ, Спортивна пл., 1)
Мюзикл за мотивами відомо-
го роману Віктора Гюго дебюту-
вав у Парижі 1998-го, вже за пер-
ший рік прокату здобувши шале-
ну популярність. Світовими хітами 
стали композиції «Belle», «Dance 
mon Esmeralda» і «Le temps des 
cathedrales». Ці та інші пісні про-
звучать у Києві у виконанні зі-
рок «Notre Dame de Paris» Брю-

но Пельтьє, Ґару, Елен Се-
ґари, Даніеля Лавуа, Жюлі 
Зенатті, Люка Мервіля, Па-
тріка Фьорі. Їх супроводжу-
ватимуть хор та симфоніч-
ний оркестр під керівни-
цтвом Ґі Сент-Онжа – євро-
пейського диригента, муль-
тиінструменталіста, аранжу-
вальника. 

Фріц Штерн, Гельмут Шмідт. 
«Наша епоха. Діалог»
У невимушеній бесіді американський історик та 
німецький політик (канцлер ФРН у 1974–1982 ро
ках) обговорюють знакові події ХХ століття, без
посередніми учасниками яких були. Переконані 
в тому, що найважливішою для громадського ді
яча є історична свідомість, співрозмовники зану
рюються в минувшину різних країн і частин світу, 
аби з’ясувати причини дальших фактів, роблять 
геополітичні прогнози. Автори не завжди згодні 
один з одним, однак форма діалогу дає змогу ви
нести на суд читачів різні погляди.

Ольга Токарчук. «Бігуни»
Роман польської письменниці складається з де
сятків оповідань – сюжетних і безсюжетних – про 
мандри, мандрівників і атрибути подорожі: лето
вища й вокзали, літаки та потяги, мапи, покинуті 
помешкання, уривки фраз, почуті від попутників, 
розірваний, фрагментований світ. Читач навчаєть
ся подорожі вшир і вглиб – від себе й до себе, уяв
ляє себе кочівником у перманентному пошукові 
точки, де час і місце співіснували б ідеально.

Новак Килибарда. 
«Угренова земля та інші оповідки»
У цих оповіданнях чорногорський письменник 
розкриває непросту історію свого краю Баняни 
через долі звичайних людей. Герої його опові
дань – ворожки, крамарі, косарі, сільські мудре
ці, чоловіки та дружини, селяни, які щойно ста
ли міщуками. Вони кохають і кохаються, страж
дають через війни з турками та комуністичний 
режим, вмирають від жорстокості. Автор вико
ристовує такий тип оповіді, коли читач перетво
рюється на слухача коло багаття.

КНИЖКИ
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Жанна 
Безп’ятчук

Олена  
чекан

Анна  
Корбут

Роман  
Кабачій

БОРГИ НАШІ ТЯЖКІЄ
Чи не найуживаніше зараз 
слово – борги. Молодь світу на
зиває себе поколінням, яке 
стало боржником іще до наро
дження. Економісти поясню
ють, чому найбагатші країни на
копичили величезний борг: у 
Франції, наприклад, він дорів
нює 84% ВВП. В Іспанії людей, 
які не можуть виплатити іпо
теку, викидають на вулицю, 
проте борг банку вони мають по
вернути. В Угорщині катастро-
 фа: кредити на іпотеку брали у 
швейцарських франках, тепер 
франк подорожчав і треба від
дати майже вдвічі більше фо
ринтів. Італійці радіють: тільки 
державним боргам стало під 
силу скинути Берлусконі. А я 
впродовж тижня отримала 
поштою подарункові кредитки 
від трьох українських банків. 
Мабуть, спокушають-зваблюють 
боргами... 

РЕЛІГІЙНА 
ТОЛЕРАНТНІСТь
Українці – люди толератні. Хо
лодний ранок на святошин
ському базарі. З переходу 
стрімко рухається колона криш
наїтів. Вони оксамитовими го-
лосами виконують свої піс нес-
піви. Це, явно, найестетичніше 
явище, яке бачили/чули свято
шинські околиці. Навіть сміття 
понад залізничними коліями 
заворушилося від цих гармоній
них звуків. Моя знайома про
давчиня з червоними замерз
лими руками каже, що вже сто
милася від цього щотижневого 
маршу. Його учасників інакше, 
як «дурачкамі в простинях», 
вона не називає. Хоча свого 
п’яного чоловіка вдома «дурач
ком» не назве нізащо. За таку 
дефініцію можна і в око дістати, 
і прогулятися до п’ятого поверху 
мату, й зарплати позбутися. 
Його вона толерує.  

їДУ ДОДОМУ?
Перед святами й не тільки  чергу 
по квитки до Львова чи Франків
ська треба займати, як у США на 
«чорну п’ятницю». Дисципліно
вано приходжу до каси на Дар
ниці за 45 діб, чекаючи на свій 
різдвяний квиточок додому. 
«Верхня бокова», – бурчить ка
сирка. «Сьогодні ж перший день 
продажу! А можна нижню?» – 
питаю з квадратними очима. 
«Спочатку верхні. Або їдьте в 
центральні каси на восьму ранку 
й вистоюйте чергу!» Як у дитин
стві: містечко на Півночі й мо
лочна кухня, де чергу треба за
ймати о четвертій. Утім, це най
кращий час для медитації. Якби 
ж енергія із Всесвіту не замер
зала на льоту. Оптимізація заліз
ниці – це добре. Цікаво тільки, 
коли купувати квиток, аби пої
хати проголосувати в жовтні 
2012-го. Чи велосипедом 700 км 
певніше? 

Дмитро  
Губенко

ІНТЕЛЕКТУАЛьНА ГІГІЄНА
Телебачення ми з дружиною 
вже давно практично не диви
мося, хіба що іноді новини чи 
футбольну трансляцію. Тому 
ідея позбутися його зовсім ви
никла в нас цілком природно. 
Я просто відключив від теле
візора супутниковий приймач  
і відмовився від послуги IPTV, 
яку надає наш інтернет-
провайдер. Отже, з початку 
грудня ми стали вільні від по
жирача часу й засмічувача 
мізків. До речі, чимало знайо
мих навіть не мають удома 
«ящика». Мені здається, що 
свобода від ТБ як і, наприклад, 
сортування сміття чи корис
тування громадським тран
спортом стає ознакою сучас
ного свідомого життєвого 
стилю. 

ОНІ УСТáЛІ
Генпродюсер «Нового каналу» 
Дмитро Царенко так пояснив 
факт, що новорічне шоу буде ро
сійською мовою: «Потому что 
артистам так проще, не более 
того. Причина не в том, что они 
не знают украинского. Все равно 
все понимают как русский, так и 
украинский язык». А й справді 
навіщо ото мучити язика «мо
вою», коли шоу робиться для пі
плу, який звик «хавати» все, що 
для нього зварганять продюсер
ські кухні. Навіщо було 20 років 
удавати, ніби проект «Україна» 
є незалежним, а мову усі пова
жають. А тепер із яким полег
шенням ведучі всюдисущих 
«ефемок» повернулися к нєму, к 
родімому. Як же вони за ці роки 
зморилися. Майже як той ка
раул, що «устáл»... 

РУШІЙ ТВОРчОСТІ
У мене немає авто, – ранок 
розпочинається з громадського 
транспорту. Здається, важко 
знайти кайф у 40-хвилинному 
відчуванні себе шпротиною в 
бляшанці. Але ніде так класно 
не думається, як у переповне
ному вагоні підземки чи на 
останній сходинці маршрутки. 
Мозок найкраще працює в екс
тремальних умовах. Коли тебе 
здавлюють так, що очі вилазять 
з орбіт, а з рота твого сусіда 
тхне, як від мерця, саме час по
думати над новою статтею чи 
написати вірш. Відгородіться 
від зовнішнього тиску – і ніде 
ви не зможете краще побути на 
самоті із собою, ніж у натовпі. А 
ще – відчуття руху, що змушує 
мозкові клітини працювати по-
іншому.  

Богдан  
Буткевич
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Очікуйте у грудні

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

Акція триває до 30.12.2011 р.
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