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Первинний рівень*
Амбулатор� загальної практики сімейної 
медицини➊  з’являться на базі селищних 
фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП)➋ 
та дільничних лікарень. ФАПи, що 
обслуговують менше ніж 300 осіб, буде 
ліквідовано. Амбулатор� 
підпорядковуватимуться створеним у містах 
і районах центрам первинної 
медико-санітарної допомоги➌ 
і фінансуватимуться з місцевих бюджетів. У 
них безплатно надаватимуть першу лікарську, 
долікарську та невідкладну допомогу. Вторинний рівень**

Буде створено госпітальні округи на 100–500 тис. мешканців, до яких 
входитиме кілька районів. В округах розміщуватимуться багатопрофільні 
лікарні інтенсивного лікування➍, лікарні відновлювального лікування➎, 
лікарні для хронічних хворих➏, лікарні сестринського догляду➐, 
хоспіси➑ та консультативно-діагностичні центри➒. Фінансуватимуть 
вторинні медзаклади з обласного бюджету. 

Маршрути пацієнта
Було 
Дотепер пацієнти розпочинали свій маршрут 
на власний розсуд, часто, минаючи 
дільничного терапевта, одразу прямували до 
вузького спеціаліста (поліклініки, 
діагностичні центри, багатопрофільні або 
вузькопрофільні лікарні). Таким чином, за 
словами реформаторів, створювалися 
невиправдані черги та навантаження на 
спеціалістів. 

 
Буде 
Відтепер хворий (окрім екстрених випадків) 
спершу має відвідати сімейного лікаря в 
амбулатор� за місцем проживання. Саме він 
віднині слугуватиме для пацієнта 
«дороговказом» протягом усього лікування. 
Сімейний лікар зможе надати й 
спеціалізовану допомогу в більшості 
випадків, «розвантаживши» вузьких 
спеціалістів, а у разі нагальної потреби   
направить хворого до вузького спеціаліста в 
медзаклад на вторинний або третинний 
рівень.

Третинний рівень**
У високоспеціалізованих центрах для 
лікування патологій➓ надаватиметься 
допомога у складних випадках 
захворювання або в разі серйозних травм. 
Тут лікуватимуть онкологію, СНІД, 
туберкульоз тощо. Тут-таки має міститися 
єдиний диспетчерський центр   , з якого 
координуватиметься робота служби  швидкої 
медичної допомоги. Фінансування з 
обласного бюджету.
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Швидка медична допомога має 
доїжджати на виклик за 10 хвилин у 
місті й за 20 хвилин у селі

*Безплатно
**Безплатно у разі направлення сімейного лікаря, платно у випадку самостійного звернення

Нова система
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% часу програм 
російською

Стиснення житт
Сфери вживання української мови звужуються
За два останні роки нівельовано результати тимчасового й незначного 
поліпшення становища української мови у 2005–2009-му. Ситуація 
повернулася до рівня 2005-го, який був підсумком обмеження сфери 
застосування української мови, що сталося за часів Кучми. 
Тоді впродовж 10 років вага україномовного накладу, скажімо, друкова-
них ЗМІ меншала (від 47% в 1995-му до 31% в 2005 році), а російсько-
мовного – зростала (відповідно від 47% до 64%).
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вого просторує

ТЄЛЄРАДІОВЄЩАНІЄ. УКРАЇНСЬКУ МОВУ ВИТІСНЯЮТЬ ІЗ ТЕЛЕБАЧЕННЯ Й РАДІО
Результати моніторингу*
восьми найрейтинговіших телеканалів у будень 
від 18:00 до 22:00 та у вихідний 
від 12:00 до 16:00 (кінець жовтня 2011 року) 

Результати моніторингу* 
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*проведені рухом 
«Простір 
свободи» 

Використано матеріали досліджень «Мовний баланс України за 2008-2009 роки» Олега Медведєва, «Становище української мови в Україні» руху добровольців «Простір свободи», дані Держкомстату

Обезголовлені
Чи був у БЮТ 
переворот

зміст|НА чАСі

Менеджер українського 
руху
Історія Євгена Чикаленка, 
який був головним 
«ткачем» матеріальної 
тканини української історії

Сім чудес 
Мексики

Біг від комунізму
Голова Комісії оцінки 
злочинів нацизму та 
комунізму Литви Рональдас 
Рачінскас про успіхи та 
невдачі прощання із СРСР

Складайте нові плани, 
«Стани»
Що загрожує 
стабільності диктатор
ських режимів 
Центральної Азії 
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Без оголошення 
війни
Як влада 
проводить 
«повзучу 
деукраїнізацію»

Загрози двомовності 
Чому збільшення 
кількості офіційних 
мов не вирішує 
проблем у державі, 
а лише додає нових

Юрій Макаров 
про захисників 
російської

ПАРЄ стурбована. 
Що далі?
Чого бракує в проекті 
резолюції ПАРЄ 
«Функціонування 
демократичних 
інститутів в Україні»

22 2926
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64

Фото тижня
Кім помер, 
хай живе 
Кім

Об’єднання опозиції. 
Заклик №...
Чи зможе опозиція 
об’єднатися на базі 
нейтральної партії, як 
пропонує Тимошенко

Торговельно
демографічний донор?
Чому вступ Москви 
до СОТ відкриває 
новий етап втягування 
України до союзу з 
Росією

Французький акцент
Ален Ґіймоль про 
те, чого не знають 
французи про 
Газпром, а українці – 
про власні енергетичні 
перспективи

Кулі проти власного народу
Казахстанський правозахисник 
Сєрґєй Дуванов про трагічні 
події в Жанаозені та 
реалії політичного життя в 
пострадянському султанаті38 40 42

Як виховати 
україномовну дитину
в російськомовному 
або змішаному 
середовищі?

Пол Круґман 
про олігархію  
поамериканськи

Те, що уряд прописав
Чому в пілотних регіонах, 
де випробовують 
реформу охорони 
здоров’я, її охрестили 
«експериментом із 
виживання»

Мікаел Люнґбо 
про специфічне 
українське 
правосуддя
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Гра в піжмурки 
Що побачив 
Тиждень за 
лаштунками 
саміту  
Україна – ЄС

поліТИКА

СпАДоК

Окупація була, окупантів 
немає?
Які історичні протиріччя 
відображає Латвійський 
музей окупації 

56

У ведмежій шкурі
Чому українськогрузинсько
німецький «Урсус» є одним 
із наймасштабніших і 
найцікавіших кінопроектів 
2011 року

НАвігАТоР

СУСпілЬСТво СвіТ
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Тиждень 
в історії

Почалася кровопролитна 
Керченсько-Феодосій -
ська десантна операція 
Червоної армії, що 
завершилася невдачею

У Російській імперії 
на землях, відібраних 
у Речі Посполитої, 
утворена Білоруська 
губернія

Під час пожежі 
в бібліотеці 
Конгресу США 
згоріли 35 тис. 
книжок

23 грудня 1796 року 24 грудня 1851 року 25 грудня 1941 року

У Москві відбулася 
чергова акція опозиції. 
Її організувала 
демократична партія 
«Яблоко»

Набув чинності новий 
закон про вибори 
народних депутатів

Повстання нафтовиків 
в казахському місті 
Жанаозен. Поліція 
відкрила вогонь, є загиблі

15 грудня 16 грудня 17 грудня

У своєму листі із СІЗО, оприлюдненому 
20 грудня й присвяченому розвінчанню 
«провокацій» влади щодо нібито розколу в 
БЮТ-«Батьківщина», Юлія Тимошенко за-

кликає опозицію об’єднатись і вивести на на-
ступні парламентські вибори спільний партспи-
сок та узгоджених кандидатів у мажоритарних 
округах. Заклик до згуртування не був би вартий 
особливої уваги, – в українських реаліях вони є 
явищем ритуальним, – якби не два нюанси. По-
перше, Тимошенко пропонує об’єднуватися «на 
основі нейтральної партії». По-друге, закликає по-
ставити на чолі гіпотетичного спільного списку 
«високоморальну та патріотичну людину рівня 
Ліни Костенко».
Що таке в цьому разі «нейтральна партія» – за-
лишається таємницею. Незрозуміло також, про-

понує Тимошенко запросити в лідери опозиції 
особисто згаданого нею класика чи це просто та-
кий приклад. Водночас очевидно, що участі у ви-
борах самої екс-прем’єрки влада не допустить, і 
шляхів до вирішення цієї проблеми в БЮТ-Б 
поки що не знайшли.
За даними Тижня, сьогодні там розглядають 
два варіанти першої особи виборчого списку: 
«праву руку» ЮВТ Олександра Турчинова або її 
ж доньку Євгенію. Остання має ту перевагу, що 
список відкриватиметься прізвищем Тимошенко. 
І купу недоліків, серед яких політична й апа-
ратна недосвідченість Євгенії та неминучі звину-
вачення в «родинності».
Що стосується об’єднання опозиції, то сьогодні 
тимошенківці ведуть переговори про спільне вису-
нення мажоритарних кандидатів із «Фронтом 

Об́ єднання опозиції. Заклик №...

Автор:
Олександр 
Михельсон

НА чАСі|тЕНДЕНЦіЇ тИЖНЯ
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У НьюЙорку 
представники 28 
країн підписали 
Угоду про створення 
МВФ

В Одесі народився 
Микола Стражеско, 
український терапевт, 
засновник Інституту 
клінічної медицини

Рада Республік 
СРСР провела своє 
останнє засідання, 
припинивши 
існування Союзу

26 грудня 1991 року 27 грудня 1945 року 28 грудня 1973 року 29 грудня 1876 року

У Парижі вперше 
вийшов друком 
«Архипелаг 
ГУЛАГ» Алєксандра 
Солженіцина

У Білорусі невідомі 
викрали активісток 
Femen

Помер Вацлав 
Гавел, останній 
президент Чехо 
словаччини і пер
ший – Чехії

Переговори Януковича 
й Азарова з російськими 
колегами в Москві. Ціни 
на газ так і не названо

18 грудня 19 грудня 20 грудня
Апеляційний суд 
визнав законним 
другий арешт 
Тимошенко

21 грудня
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Гібридний режим
У новому звіті «Індекс демократії 2011. Демократія в умовах стресу» 
від The Economist Intelligence Unit, Україна опустилася з 67-го на 
79-те місце у світі. Тим самим держава перекочувала з категорії 
«проблемна демократія» до нижчої – «країни з гібридним режи-
мом». Її загальний бал становить 5,94 з максимальних 10 (6,3 у 
2010-му). Для порівняння, перша країна рейтингу – Норвегія (за-
галом перші місця у списку посідають скандинави) – має 9,8 бала. 
Так, за виборчий процес та плюралізм Україна отримала 8,33, за 
функціонування уряду – 4,64 бала, за політичну участь – п’ять ба-
лів, за політичну культуру – 4,38, за громадянські права – 7,35. Ра-
ніше нашими сусідами у «проблемній» категорії були, зокрема, 
країни Балтії, тепер (підгрупа «гібридний режим») – Росія, араб-
ські країни й Китай. Далі – в найнижчій категорії «авторитарні ре-
жими» перебувають, зокрема, Саудівська Аравія, африканські дес-
потії та КНДР.

Суд над Кучмою «завис»
Адвокати потерпілих та представники прокуратури оскаржили рі-
шення Печерського суду, що скасував постанову про порушення кри-
мінальної справи проти Леоніда Кучми за підозрою в замовленні 
вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Рух цьому провадженню в бе-
резні дав перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін.
Постанову про порушення справи скасовано з цілої низки причин. Є 
серед них і така, як відсутність свідчень екс-міністра внутрішніх 
справ Юрія Кравченка, котрий загадково загинув іще 4 березня 
2005 року. Також суддя послалась на незаконність доказів – знаме-
нитих «плівок Мельниченка». Зробити такий висновок допомогло 
рішення Конституційного Суду, 
котрий 21 жовтня за зверненням 
СБУ постановив, що докази в кри-
мінальній справі можуть збирати 
лише «уповноважені особи».
«Схоже, кримінальну справу 
проти Кучми порушували не для 
того, щоб дошукатися правди, а 
задля спекуляцій обвинувачен-
ням, – заявила в інтерв’ю Тижню 
представниця дружини Георгія 
Гонгадзе в суді Валентина Тели-
ченко. – Суд зачепив колишнього 
президента на гачок залежності 
від правоохоронних органів, які 
можуть будь-якої хвилини пору-
шити кримінальну справу знову».

змін» Арсенія Яценюка. Взаємодопомога в проти-
стоянні адмінресурсові їм справді знадобиться, але 
за високого рівня взаємної недовіри успіх почи-
нання викликає великі сумніви. Водночас перемо-
вини щодо спільного списку між цими силами на-
віть не починались. Жодної дружби не спостеріга-
ється між БЮТ-Б та партією «УДАР» Віталія 
Кличка, котрого в таборі Тимошенко відверто зви-
нувачують у грі на користь Банкової (неприязнь 
між Кличком та вже згаданим Турчиновим сягає 
ще 2008 року, коли їхнє суперництво принесло не-
популярному Леонідові Черновецькому перемогу 
на дострокових виборах мера Києва).
Політолог Віктор Небоженко, який співпрацював 
із Тимошенко ще в минулому столітті, вважає, що 
заклик до створення єдиного списку на основі 
«нейтральної партії» – не більше й не менше, аніж 
«політичний заповіт» Юлії Володимирівни. Як і її 
побажання знайти перший номер списку серед 
високоморальних людей. «Моральність і політика 
не дуже суміщаються», – нагадав він у коментарі 
Тижню. На думку Небоженка, лист із СІЗО вза-
галі міг бути «відцензурований», і в результаті 
його поява лише посилить розгубленість серед 
електорату БЮТ: «Головне завдання влади, щоб 
партія Тимошенко за будь-яку ціну взяла не друге, 
а третє місце. Задля цього тому ж таки Яценюкові 
можуть навіть пообіцяти прем’єрство».
Думка Ліни Костенко, згаданої в листі колишньої 
очільниці Кабміну, на час здачі цього числа 
Тижня в друк залишалась невідомою. Джерела 
в БЮТ-Б, утім, стверджують: поки що офіційно 
запрошувати пані Костенко в політику вони не 
збираються. Бодай тому, що наразі не визначено 
«нейтральної партії» (за нинішнього градуса ам-
біцій дуже важко уявити, що в цьому питані лі-
дери опозиційних партій дійдуть компромісу), на 
основі котрої мав би формуватись опозиційний 
похід по мандати. Водночас у провладному та-
борі радо потирають руки: там вважають заяви 
про «нейтральну партію» та нового лідера єди-
ного списку свідченням недовіри Тимошенко до 
Турчинова та інших керманичів БЮТ-Б. Уже в 
день виходу цього матеріалу відповідні тези до-
мінуватимуть у низці провладних ЗМІ, і важко 
уявити, що опозиціонери зможуть дати на це 
адекватну відповідь.

Продовження теми 
на стор. 20
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62% української молоді 1,2 млрд грнПонад 1 млн українців
русифікувалися впродовж 2002–
2010 років – дані перепису населення РФ 
і Об’єднання українців Росії

вважають себе патріотами. Дані Україн
ського інституту соціальних досліджень 
імені Олександра Яременка

такою, за даними ЦВК, є ціна 
парламентських виборів-2012

ВіКТОР ЯНУКОВиЧ
у стилі Путіна
На зустрічі з пресою сказав, що 
він не заздрить жур
налістам, які цікав
ляться Межигір’ям.

РіНАТ АХМеТОВ
«відсидів»
Мільярдерпарламентарій 
заявив, що не ба
лотуватиметься на 
парламентських 
виборах2012. За
раз у Верховній Раді 
він буває лише за 
крайньої потреби.

ВЛАДіМіР ПУТіН
глузує з Азарова і К°
Російський прем’єр зустрів 
українського колегу 
словами: «Поэтому 
вы у нас кровьто и 
пьёте », – жартую
чи з приводу різни
ці в часі.

ЖАК ШиРАК
засуджений
Суд Парижа засудив колишньо
го президента Фран
ції Жака Ширака до 
двох років позбав
лення волі умов
но за перевищен
ня службових повно
важень.

5 ОБЛиЧ ФОТО ТиЖНЯ

Якби вибори президента відбувалися в грудні 
2011 року, то Віктор Янукович і Юлія Тимошенко 
вийшли б у другий тур з однаковою кількістю 
голосів. Такі дані власного опитування наводить 
соціологічна група «Рейтинг». Діє чітка кореля-
ція: що довше екс-прем’єрка перебуває за ґрата-
ми, то швидше зростає її популярність і змен-
шується підтримка нинішнього глави держави. 
Помітно збільшилася кількість прихильників 
Яценюка і Симоненка. Попередній президент 
України загубився десь у межах статистичної 
похибки. Прикметно, що за результатами цього 
самого опитування в рейтингу політсил «Бать-
ківщина» вже випереджає Партію регіонів: 
20,3% проти 19,4%.

Зрівнялися

За даними соціологічної групи «Рейтинг»*Серед тих, хто взяв би учать у виборах.
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РейТиНГ

ВАЛеРій КОНОВАЛюК
лобіює Азіопу
На думку регіонала, економіч
ний розвиток Украї
ні може забезпечити 
кооперація з Росією, 
а не співпраця з ЄС. 
Нардеп має намір 
створити у Верховній 
Раді групу на під
тримку ЄврАзЕС.
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На 10%1,7%
світового ринку зброї контролює 
Україна і посідає 12те місце в 
рейтингу експортерів зброї

скоротилися інвестиції в Китай 
у листопаді цього року, така 
тенденція спостерігається вперше 
від 2009го

КОРОТКО

Якби вибори президента відбувалися в грудні 
2011 року, то Віктор Янукович і Юлія Тимошенко 
вийшли б у другий тур з однаковою кількістю 
голосів. Такі дані власного опитування наводить 
соціологічна група «Рейтинг». Діє чітка кореля-
ція: що довше екс-прем’єрка перебуває за ґрата-
ми, то швидше зростає її популярність і змен-
шується підтримка нинішнього глави держави. 
Помітно збільшилася кількість прихильників 
Яценюка і Симоненка. Попередній президент 
України загубився десь у межах статистичної 
похибки. Прикметно, що за результатами цього 
самого опитування в рейтингу політсил «Бать-
ківщина» вже випереджає Партію регіонів: 
20,3% проти 19,4%.

Зрівнялися

За даними соціологічної групи «Рейтинг»*Серед тих, хто взяв би учать у виборах.
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17 грудня в поїзді «від психічної та фізичної перевтоми, 
спричиненої безперервними інспекційними поїздка-
ми по країні» (так повідомило офіційне північноко-
рейське агентство ЦТАК), у віці 69 років помер «Вели-

кий керівник КНДР» Кім Чен Ір. У країні оголошено жалобу, яка 
триватиме до 29 грудня. Північні корейці екзальтовано пережи-
вають смерть лідера. Його тіло розміщене в Кимсусанському ме-
моріальному палаці (мавзолей Кім Ір Сена) у Пхеньяні, похорон 
призначено на 28 грудня. Тим часом країни регіону завмерли в 
очікуванні: як відбудеться передача влади в ізольованій ядерній 
державі? Своїм наступником Кім Чен Ір ще 2009-го призначив 
власного сина Кім Чен Ина, якому зараз лише близько 28 років. 
Наймолодший представник династії Кімів здобув освіту в Швей-
царії, вільно володіє англійською та німецькою мовами, проте 
через молодий вік та недосвідченість навряд чи матиме реаль-
ну владу. Контроль над країною, найімовірніше, певний час збе-
рігатиме його дядько Чан Сон Тек, який ділитиме його з верхів-
кою Трудової партії Кореї.

Кім 
помер, 
хай 
живе 
Кім
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Євроігнор 
13 із 16 футбольних збірних країн – учасниць 
Євро-2012 на час проведення чемпіонату базува-
тимуться в Польщі. Навіть збірна Англії, яка про-
веде всі матчі групового етапу в Україні, дислоку-
ватиметься в Кракові. Україну крім власної наці-
ональної команди обрали тільки збірні Франції 
(Донецьк) та Швеції (Конча-Заспа).

Легітимізація латифундій – з 2013-го
Верховна Рада за ініціативи регіоналів продов -
жила дію мораторію на купівлю-продаж земель 
сільськогосподарського призначення до 1 січня 
2013 року. Збереження статус-кво на земельно-
му ринку, вочевидь, є передвиборчим трюком, 
спрямованим на те, щоб не збурювати сільський 
електорат напередодні парламентських виборів: 
на думку експертів, після скасування заборони 
почався би процес активного скуповування за-
дарма ділянок у селян.

Вожді повертаються 
Прокуратура Запорізької області не знайшла по-
рушень у встановленні місцевими комуністами 
пам’ятника Сталіну. Вона посилається на висно-
вки Нацкомісії з питань захисту суспільної мора-
лі, за якими погруддя вождя не є пропагандою на-
сильства й жорстокості, не порушує вимог Зако-
ну «Про суспільну мораль». Водночас за позовом 
мешканця Черкас і тих самих комуністів район-
ний суд зобов’язав міськвиконком і мера міста по-
вернути монумент Лєніна на Соборну площу.  

Євросуд взявся за Україну
Європейський суд з прав людини прийняв до роз-
гляду скаргу Юлії Тимошенко про порушення 
норм Європейської конвенції з прав людини під 
час притягнення її до кримінальної відповідаль-
ності. Він вирішив вважати скаргу екс-прем’єрки 
прийнятною і надав їй статусу пріоритетної, а та-
кож задовольнив клопотання Тимошенко про 
пришвидшений розгляд і зобов’язав уряд Украї-
ни дати свої коментарі до 22 березня 2012 року.

Черговий провал 
Рейтингова агенція Moody’s Investor’s Service пе-
реглянула прогноз за рейтингами боргових 
зобов’язань уряду України зі «стабільного» на «не-
гативний». Його падіння пов’язане з ризиками у 
сфері бюджетного фінансування, а також зі зни-
жувальними ризиками для економічного зростан-
ня та політичної стабільності країни. Водночас Єв-
ропейська Бізнес Асоціація (EBA) повідомила, що в 
IV кварталі 2011-го рівень довіри інвесторів до рин-
ку України скотився до рекордно низького рівня – 
2,19. Основними причинами погіршення інвести-
ційного клімату нашої країни EBA називає неспри-
ятливий економічний прогноз на 2012 рік, поси-
лення тиску на бізнес із боку органів влади, коруп-
цію і незбалансовану систему оподаткування.
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Ч
и можуть для України в її 
нинішній кондиції стати 
реальністю підписання і 
згодом ратифікація угоди 

про асоціацію з ЄС та перспек-
тива членства? Для цього треба 
стрибнути вище голови. Але 
можна назвати формулювання 
про «європейську ідентич-
ність», закріплене в спільній за-
яві за підсумками саміту та 
узгоджене в тексті преамбули 
до згаданого документа, «при-
хованою перспективою член-
ства». Що й зробило українське 
МЗС. І рапортувало про успіх.

ОДНОСТОРОННій 
ОПТиМіЗМ
Хоч як намагалися демонстру-
вати оптимізм представники 
українського МЗС та Віктор 
Янукович 19 грудня, процес пе-
реговорів із делегацією ЄС і за-
яви, зроблені президентом Єв-
ропейської ради Германом ван 
Ромпеєм та президентом Євро-
пейської комісії Жозе Мануелем 

Баррозу, свідчили про проти-
лежне. Як і очікувалося, угоду 
про асоціацію України з ЄС на 
саміті не парафували. Було ого-
лошено лише про завершення 
переговорів. У спільній заяві за 
підсумками зустрічі йшлося 
про взаєморозуміння: «Головні 
переговірники досягли спіль-
ного розуміння щодо повного 
тексту угоди про асоціацію... 
Наразі відкритий шлях для тех-
нічної підготовки її остаточної 
консолідованої версії, зокрема в 
частині глибокої та всеохоплю-
ючої зони вільної торгівлі, з ме-
тою її якнайшвидшого парафу-
вання».

«Я думаю, що сьогодні ми 
можемо поставити перед собою 
спільні довготермінові цілі й 
наблизити Україну до Європи 
вже з конкретними напрямами 
з погляду і громадян, і еконо-
мік, і бізнесу, а також міжурядо-
вих відносин», – сказав Баррозу 
журналістам. Але на цьому об-
мін люб’язностями скінчився. 

«Ми завершили політичну 
частину переговорів щодо угоди 
про асоціацію. Коли всі технічні 
деталі готові, можемо парафу-
вати. Наступний крок – підпи-
сання і ратифікація», – зазна-
чив ван Ромпей. Проте «реалі-
зація угоди залежить від по-
ваги України до верховенства 
права та всіх інших фундамен-
тальних цінностей», – наголо-
сив він. Європейські лідери 
знову згадали справу Юлії Ти-
мошенко, яку назвали політично 
вмотивованою. Не забули і про 
парламентські вибори-2012, які, 
за словами ван Ромпея, також 
розглядатимуть у контексті по-
ваги до принципів демократії.

Регламент запланованої зу-
стрічі було порушено, перего-
вори українського гаранта з  
єврочиновниками затягнулися 
май  же на дві години. Коли ж 
представники ЄС та Віктор Яну-
кович вийшли до журналістів, 
щоб розповісти про досягнуті 
домовленості, президент вида-

Гра в  
піжмурки 
На саміті Україна –  
ЄС надання нашій країні   
«прихованої перспективи  
членства» побачила лише  
українська влада. Євросоюз  
натомість очікує виборів  
у 2012-му

Автори: 
Аліна 

Пастухова, 
Жанна 

Безп’ятчук 
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ПАРАФУВАННЯ СКЛАДАЛОСЯ 
Б НА ПіДПиСАННЯ УГОДи, 
АЛе ЄС ТАКОГО ПіАРУ 
ЯНУКОВиЧУ Не ПОДАРУВАЛО

вався знервованим. Він так і не 
зміг приборкати емоції до кінця 
зустрічі з медіа.  

Український очільник давав 
зрозуміти європейським коле-
гам, що не збирається зміню-
вати позицію з питань внутріш-
ньої політики держави, які тур-
бують ЄС. «Заяви та коментарі 
європейців щодо деяких про-
блем із демократією не зали-
шаться поза увагою, – підкрес-
лив президент. – Але все має 
вирішуватися з дотриманням 
верховенства права і збережен-
ням незалежної судової гілки 
влади».

Отже, наша країна вкотре 
одержала сигнали, від яких у 
представників Євросоюзу вже 
оскома: у Європі не йтимуть на 
поступки в питанні україн-
ського правосуддя, зокрема в 
тому, що стосується криміналь-
них справ проти Тимошенко та 
інших опозиціонерів. Замість 
довгоочікуваного безвізового 
режиму з членами ЄС, домовле-
ності про який Янукович обіцяв 
досягти до кінця 2011-го, отри-
мали візовий спрощений, який 
у Євросоюзі назвали перехід-
ним етапом для досягнення 
остаточної мети. Його плану-
ють поширити на студентів, 
представників неурядових ор-
ганізацій і власників службо-
вих паспортів. Віктор Федоро-
вич очікує завершення перего-
ворів щодо запровадження без-
візового режиму в 2014-му.

Випромінювати оптимізм і 
впевненість вдавалося лише 
главі Адміністрації президента 
Сергію Льовочкіну. Він вирішив 
поспілкуватися в кулуарах із 
журналістами, щоб переконати 
останніх, що саміт був вдалим. І 
поспішив назвати його успіш-
ним для української сторони й 
зауважив, що справа екс-
прем’єрки не стане перешкодою 
для поглиблення співпраці з 
ЄС. Керівник АП запевняв, що 
процес євроінтеграції України 
вже незворотній і зупинити 
його неможливо. Як стверджує 
Льовочкін, не виключено, що 
угоду підпишуть уже в най-
ближчі кілька місяців: «Це 
може статись і в лютому, і в 
січні, і в грудні, усе залежить 
від бюрократичної машини, як 
вона підготує текст». «Вони ка-
жуть, що ми працюємо успішно, 
запитайте в них самі», – зазна-
чив глава АП.

Та, схоже, в Європі опти-
мізму Льовочкіна не поділяють, 
хоча й говорять про пріоритет-
ність поглиблення зв’язків з на-
шою державою. «Ми в ЄС споді-
ваємося, що зможемо значно 
поліпшити відносини з Украї-
ною. У 2011-му була двадцята 
річниця її незалежності. Споді-
ваємося, наступні двадцять ро-
ків покажуть, що ваша країна 
зможе цілковито увібрати в себе 
ті цінності, на яких базується 
угода. Це також є ключем для 
прогресу наших відносин», – 
заявив Баррозу. 

Із самим главою держави 
поспілкуватися виявилося склад-
ніше. Схоже, передчуваючи ре-
зультати переговорів, прес-слу-
жба президента заздалегідь по-
турбувалася, щоб ЗМІ не надто 
надокучали знервованому Ві-
кторові Федоровичу. Її праців-
ниця одразу повідомила, що га-
рантові можна буде поставити 
чотири запитання: два від укра-
їнських і два від іноземних ме-
діа. Причому, за її словами, за-
питання від українських були 
узгодженні ще з початку зу-
стрічі. А ось представників іно-
земних просили терміново це 
зробити.

ТРеТій СеКТОР
У той час як в Адміністрації 
президента на саміті журна-
лісти мусили пройти три кор-
дони безпеки, у державній ре-
зиденції на вул. Грушевського, 
22, де відбулася зустріч Баррозу 
та Ромпея з представниками 
громадянського суспільства, не 
було жодного кордону безпеки. 
Якщо не рахувати міліціонерів, 

які чомусь стояли на підході до 
будівлі та розганяли всіх пере-
хожих із тротуару навіть тоді, 
коли окрім українських експер-
тів та організаторів усередині 
нікого не було. «Переходьте на 
інший бік, на інший бік», – ске-
ровували вони владними жес-
тами пішоходів. 

Захід за участю представни-
ків громадянського суспільства 
мав назву «Саміт Україна – ЄС 
2011: громадський вимір». Його 

ініціювала Українська націо-
нальна платформа Форуму гро-
мадянського суспільства Схід-
ного партнерства. Принагідно 
хочеться зауважити всім скеп-
тикам, які говорили про пере-
творення партнерства на «полі-
тичний труп»: неживі програми 
не збирають під одним дахом і 
за одним столом без металевих 
кордонів безпеки українських 
громадських лобістів євроінте-
грації та двох перших осіб ЄС: 
президента Європейської ради 
та президента Єврокомісії.

Цю зустріч від української 
влади обіцяв відвідати міністр 
закордонних справ Костянтин 
Грищенко. Але до громад-
ськості він так і не доїхав. Які 
справи не пустили чиновника 
до людей, ніхто не пояснив. 
«Він не приїде сьогодні чи ні-
коли?» – вигукнув риторичне 
запитання хтось із залу. Інші 
запрошені гості – Герман ван 
Ромпей та Жозе Мануель Бар-
розу – прибули навіть попри те, 
що затримувався їхній виліт із 
Києва. Вони були готові перене-
сти рейс на пізніший час. 

Настрій у залі можна опи-
сати словами народної пісні 
«Сумно мені, сумно». Але укра-
їнське експертне середовище в 
очікуванні приїзду очільників 
Європейської ради та Європей-
ської комісії намагалося раціо-
налізувати все, що відбувається 
в Україні, шукало конструктив. 
«Якби дуже хотіли, то текст 
угоди був би парафований на 
саміті. Могло б відбутися сим-
волічне парафування, станом 
на вересень 2011-го Україна на 
це виходила. Проте сьогодні то 
вже втрачений шанс. Кому 
стало важливіше мати когось у 
в’язниці замість цього докумен-
 та на столі? Кожен має відпові-
сти собі на це запитання, – роз-
мірковував Олександр Сушко, 
науковий директор Інституту 
Євро-Атлантичного співробіт-
ництва. – Домінуюча позиція в 
Євросоюзі така, що угода про 
політичну асоціацію може бути 
підписана лише з країною, яка 
стоїть на правильному шляху». 
«Зараз ведеться гра на поразку 
ЄС, щоб європейські правила не 
прийшли в Україну», – вів далі 
Михайло Гончар, експерт з 
енергетичних питань. 

Єдиним представником уря-
 ду на цій зустрічі був перший 
заступник міністра закордон-

ЗА 
ЛАШТУНКАМи 

САМіТУ
Саміт міг не 

відбутися. У Берліні 
запитували: чи не 
скасувати його? У 

дипломатичній 
битві перемогла 

Польща, що 
виступала за його 

проведення.

У заяві йдеться, що 
Україна поділяє з 

ЄС «спільну 
історію». Чи 

означає це, що 
нинішня влада 

готова «поділяти» 
європейський 

погляд на Другову 
світову та злочини 

комунізму?  

У кулуарах саміту 
багато хто ставив 
запитання: чи не 

закінчаться газові 
переговори з 

Росією виходом 
України з 

Європейського 
енергетичного 

співтовариства?  
Це буде крахом 
євроінтеграції
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них справ Павло Клімкін. І ось 
саме він став хітмейкером й ав-
тором найдивнішої заяви 19 
грудня: «Ми в спільній заяві 
саміту говоримо про європей-
ську ідентичність України. 
Особисто я дуже довго обгово-
рював у Брюсселі з країнами-
членами можливість застосу-
вати цю формулу до нашої кра-
їни. Повірте, це не банальна 
формула, вона дуже непроста й 
означає для наших колег із ЄС 
приховану перспективу». «А 
для декого й відкриту європей-

ську перспективу», – ще більше 
осмілівши, додав заступник мі-
ністра. На його думку, угода 
буде цілковито готова до пара-
фування вже за кілька тижнів. 
«Прихована перспектива член-
ства» – цього формулювання 
не чули не лише українські екс-
перти, а й, схоже, і самі Ромпей 
та Баррозу. Принаймні в їхніх 
виступах ні про що таке не 
йшлося. 

Тим часом на Грушев-
ського, 22 приїхали лідери ЄС. 
І там їм довелося слухати щось 
діаметрально протилежне за 
почуте в стінах Адміністрації 
президента. «Низький рівень 
суспільного діалогу щодо мо-
дернізації та європеїзації, брак 
належної політичної конку-
ренції, вибіркове застосування 
кримінального законодавства, 
переслідування представників 
громадянського суспільства, 
концентрація влади навколо 
одного політичного центру, 
непрозорість у здійсненні 
влади, зокрема державних за-
купівель, згортання реформ в 
освіті, відмова від автономії 
університетів, непрозорість 
правил гри на енергетичному 
ринку», – перераховував Ігор 
Когут, голова ради Лабораторії 
законодавчих ініціатив, зачи-
туючи документ під назвою 
«Позиція форуму громадян-
ського суспільства: спільні 
цінності й спільне майбутнє» в 
присутності очільників Євро-

союзу. Баррозу слухав і гортав 
англомовну версію «Позиції», 
схвально усміхаючись при 
цьому. А ван Ромпей зали-
шався серйозним. Після цього 
він з-поміж усього зазначив, 
що громадянське суспільство є 
«ключовим партнером ЄС» в 
Україні. Президент Єврокомі-
сії наголосив, що Євросоюз із 
країнами-сусідами розвивати-
 ме «інклюзивне» партнерство, 
тобто вестиме діалог не лише з 
офіційною владою, а й з гро-
мадянським суспільством. І 
уваж  но вслухатиметься в те, 
що воно каже. 

ДВА СЦеНАРії
Отже, саміт пройшов на ви-
щому рівні. Символічне пара-
фування, яке могло мати місце 
на саміті, зовні нагадувало б 
підписання угоди: у фокусі те-
лекамер президенти сиділи б 
за столом і ставили синхронно 
свої автографи. Але ЄС такої 
нагоди для незаслуженого пі-
ару Вікторові Януковичу не по-
дарував. Технічне парафування 
відбуватиметься скромно.   

За підсумками заходу вима-
лювалися щонайменше два ге-
неральні сценарії. Згідно з опти-
містичним угоду про асоціацію 
буде підписано після парла-
ментських перегонів 2012-го. 
Але є умова – вільні вибори. За 
сценарієм найпесимістичнішим 
Україні дають 20 років на те, 
щоб розібратися із собою та сво-
їми євроінтеграційними праг -
нення  ми. Решта варіантів сто-
ять на шкалі між цими двома. 
Українська влада тим часом 
привітала себе з парафуванням, 
якого ще не відбулося, і з пер-
спективою членства, яка бу-
цімто є «прихованою». 

Натомість ЄС робитиме 
ставку на підтримку громадян-
ського сектору в Україні. Таким 
чином він резервуватиме аль-
тернативний майданчик для ді-
алогу з нашою країною на випа-
док остаточної політичної дегра-
дації офіційного Києва й огуль-
ного згортання демократії. Од-
нак суспільство має спромог-
тися на активнішу роль, ніж ця. 
Адже якщо Україна втратить єв-
ропейську перспективу і пере-
твориться на диктатуру, яка де-
далі міцніше застрягатиме в обі-
ймах Кремля, це буде поразкою і 
для неї самої, і для Європи, на-
шого спільного дому. 

ЗАХіДНі ЗМі ПРО САМіТ УКРАїНА – ЄС
Обидва лідери ЄС стурбовані ста
ном демократії в Україні. Лише за 
кілька кілометрів від вулиці, де від
бувався саміт, експрем’єр та лідер 
опозиції Юлія Тимошенко все ще пе
ребуває за ґратами. Демонстранти з 
плакатами в руках нагадали очіль
никам Євросоюзу про її долю.  

Угода про асоціацію прак
тично готова до підписання 
на саміті Україна – ЄС. І хоча 
Тимошенко закликала євро
пейців зі своєї камери до та

кого кроку, дипломати кажуть, що це матиме такий 
вигляд, ніби нічого не сталося. Вони наголошують, 
що на кону репутація ЄС як гравця, котрий обстоює 
демократичний розвиток. 
 

На саміті в понеді
лок президент Яну
кович заявив, що 
проект об’єднаної 
Європи залишиться 

незакінченим, якщо український народ опиниться 
поза його межами. Але чи не почне він тепер лякати 
Захід, що повернеться в бік Москви?

ДОМУЧИЛИ. 
Саміт відбувся –  
гарна новина. 
Польща в 
найближчі 
роки в ЄС не 
головуватиме – 
погана новина. 
Далі може бути 
нікому тягти 
Україну  
за вуха  
в Європу.  
Муситиме сама 

10|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 52 (217) 23 – 29.12.2011

поліТИКА|УкраЇНа – Європа

ф
о

т
о

: у
н

іа
н





ПАРЄ стурбована. Що далі?
Проект Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи констатує 
проблеми демократії в Україні, але санкцій не передбачено

15
грудня Комітет з пи-
тань дотримання краї -
нами-членами обо  в’яз-
 ків та зобо  в’я  зань Ради 

Європи (Комітет з моніторингу) 
одноголосно затвердив проект 
резолюції ПАРЄ «Функціону-
вання демократичних інститутів 
в Україні». З ним можна ознайо-
митись на сайті tyzh  den.ua 
(http://tyzhden.ua/Politics/37919). 
26 січня резолюцію буде запро-
поновано на затвердження в се-
сійній залі Палацу Європи. В ін-

тер  в’ю Тижню Григорій Неми-
 ря – колишній віце-пре  м’єр-мі  -
ністр України з питань європей-
ської інтеграції – розповідає про 
те, на чому наголошує ПАРЄ.

У. Т.: Наскільки, на вашу думку, 
збалансованим є проект резо-
люції ПАРЄ щодо України? 

– Резолюція ПАРЄ щодо 
стану демократії в Україні давно 
на часі – з огляду на катастро-
фічну ситуацію з дотриманням 
демократичних цінностей, прав 

Спілкувалася 
Алла 

Лазарева

людини, принципів верховен-
ства права, що склалася в дер-
жаві після приходу до влади 
Януковича. У Парламентській 
Асамблеї вже давно мали бути 
проведені термінові дебати з 
цього питання. Така дискусія в 
ній іще торік чи на початку 
цього року могла б істотно впли-
нути на поточну ситуацію й зу-
пинити очевидні негативні тен-
денції. Тому, звичайно, розгляду 
цього питання на сесії ПАРЄ в 
січні не можна не вітати. Хоча, 
на мою думку, це мав би бути 
повноцінний звіт про вико-
нання Україною обов’язків та 
зобов’язань, що випливають із її 
членства у Раді Європи.

У проекті резолюції висвіт-
лено багато надзвичайно важли-
вих проблем політичного та юри-
дичного характеру. Однак голов -
ним недоліком є те, що в проекті 
відсутні ефективні важелі спону-
кання нинішньої влади до вико-
нання резолюції після її ухва-
лення. Йдеться про загрозу санк-
цій, без яких ця резолюція зали-
шиться набором рекомендацій 
щодо реформ, більшість із яких 
уже багато разів згадувалися в 
попередніх резолюціях ПАРЄ. В 
них було визначено всі системні 
проблеми, про які Україні знову 
нагадують у новому тексті. Лише 
загроза санкцій та чіткі строки 
виконання рекомендацій ПАРЄ 
зможуть змусити владу вдатися 
до якихось змістовних дій. В ін-
шому разі у відповідь буде лише 
прийнято який-небудь черговий 
план дій і цим усе обмежиться. У 
жовтні 2010-го Асамблея вже 
приймала резолюцію з такою са-
мою назвою – переважної біль-
шості її положень виконано не 
було. Вона мала б на це жорстко 
відреагувати.

У. Т.: Переслідуванням колиш-
ніх українських урядовців при-
свячено натомість кілька пара-
графів рекомендацій...

– Щодо політичних переслі-
дувань, то проект резолюції, на 
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Сontra

Володимир 
Толстенко, 
секретар 
Комітетy з пи-
тань правової 
політики Вер -
ховної Ради 
(фракція ПР):

Маю подвійне ставлення до ре
золюції, яка була схвалена ПАРЄ. 
Її тон, особливо у перших пунк
тах, – достатньо образливий, 
принизливий. Там є такі вирази, 
як «негайно» чи «недоліки». На
віть дуже поважна організація не 
має права так розмовляти з неза
лежною державою, яка визначає 
політику в Європі! Але якби не 
цей тон, я цілком нормально 
сприйняв би зауваження та 
оцінку наших дій.
Безумовно, в нашій країні люди 
сидять у СІЗО під час слідства до 
передачі слідчих документів до 
суду. І терміни іноді невиправ
дано завищені. Але ми інтен
сивно розробляємо проект но
вого Кримінально
процесуального кодексу. Він по
передньо розглядався та обгово
рювався у громадських організа
ціях і зібрав схвальні відгуки. 
Така практика існує з часів СРСР, і 
новий кодекс ї ї скасує. Є низка 
дуже позитивних моментів, які 
збігаються з європейськими стан
дартами – це й розумні терміни 
розгляду, й акцент на презумпції 
нeвинуватості.
Що ж до вимог скасувати статті 
364 та 365 Кримінального кодексу 
(стосовно зловживань службовим 
становищем та перевищення пов 
новажень), то, попри грізні заува
ження вельмишановної ПАРЄ, ми 
в Партії регіонів вважаємо, що не 
можна змінювати ту чи ту норму 
під одну людину. Ми реформува
тимемо кримінальну юстицію за
галом. Удосконалюватимемо ро
боту правоохоронців, криміналь
ної юстиції. Я впевнений, що полі
тична відповідальність буде відо
кремлена від кримінальної.
Щодо Конституції та пропозиції 
скликати «Конституційну асамб
лею» для ї ї зміни. Це дуже 
складне й тонке питання. У бага
тьох країнах Конституція не змі
нюється десятиліттями. Ми ж на
магаємося внести зміни. У таких 
питаннях краще почекати, ніж 
поспішати, як то було у 2004 році 
під тиском Заходу. Тоді зміни вне
сли – й почалися конфлікти між 
президентом та прем’єром. Ми 
реформуватимемо Конституцію. 
Це факт. Але на це потрібен час. 
Нова Конституція повинна відо
бражати не тільки вимоги Заходу. 
Її не треба робити «під ПАРЄ».

У ЖОВТНі 2010-ГО ПАРЄ ВЖе 
ПРийМАЛА РеЗОЛюЦію 
ЩОДО УКРАїНи – і  її Не 
БУЛО ВиКОНАНО 

мою думку, оминає увагою той 
факт, що системні законодавчі та 
практичні недоліки, які дійсно 
властиві українській юридичній 
системі, не є головним пояснен-
ням тих грубих порушень права 
на справедливий суд, інших прав 
людини, які ми бачимо в цих 
справах. Недоліки законодавства 
не пояснюють відсутності юри-
дичних підстав для пересліду-
вання Тимошенко, Луценка, Іва-
щенка, Корнійчука та інших. Не 
пояснюють застосування абсо-
лютно необґрунтованих запобіж-
них заходів, зокрема повторного 
взяття під варту особи, яка вже 
позбавлена волі. Не пояснюють 
ненадання належної медичної 
допомоги та лікування. Не пояс-
нюють дикого втручання в право 
на приватність шляхом недозво-
леного поширення фото- й відео-
зображень особи під вартою. Не 
пояснюють порушення презумп-
ції невинуватості у висловлюван-
нях президента та керівників 
прокуратури. Список можна про-
довжити. Якби влада дотримува-
лася чинних, недосконалих укра-
їнських Конституції та законів, 
цього не було б. Адже прикрі 
факти є наслідком цілеспрямова-
ного політичного залякування 
опозиції та її лідерів. І це має бути 
зазначено в резолюції. Опозиція 
є важливим інститутом демокра-
тичного суспільства й факти її 
жорсткого придушення повинні 
стати предметом дебатів у ПАРЄ.

У. Т.: Проект резолюції пропонує 
законодавчо прописати меха-
нізми й терміни утримування 
людей під вартою. Україна, на 
що вказує документ, надто час-
 то зловживає позбавленням во -
лі підозрюваних, провини яких 
іще не встановив суд. Які є 
реаль    ні механізми, аби зміни  ти 
не відповідну європейському 
стандартові практику поперед -
нього утримування під вартою?

– У проекті вказано на низку 
недоліків наявної системи досу-
дового ув’язнення. Для вирі-
шення цієї системної проблеми 
потрібні як законодавчі зміни 
(зокрема, новий КПК), так і ви-
конання вже чинних законів, а 
також рішень Європейського 
суду з прав людини. У практиці 
цього суду, зокрема й у справах 
проти України, чітко викладено 
вимоги до застосування взяття 
під варту. Багато що можна ви-
рішити навчанням та підви-

щенням кваліфікації суддів і 
прокурорів. Щодо прокурорів, 
то якби нинішнє керівництво 
держави та Генпрокуратури ви-
тратили хоча б частину тих зу-
силь, які вони спрямовують на 
придушення опозиції, на доне-
сення до прокурорів необхід-
ності застосування альтерна-
тивних запобіжних заходів чи, 
скажімо, переслідування ви-
падків тортур або нелюдського 
поводження в міліції, то ці про-
блеми було б частково виріше-   
но і без законодавчих змін. Ці 
питання просто не є пріоритет-
ними для політичного керів -
ництва держави та керівників 
правоохоронних органів – го -
ловним завданням для них є 
утримання монопольної влади 
наявного режиму будь-якими 
засобами.

У. Т.: Проект резолюції конста-
тує нерівність слідства та за-
хисту в українських судових 
процесах. Що треба зробити, 
аби стала дієвою змагальність 
захисту й прокуратури?

– Потрібні як зміни до про-
цесуальних кодексів, так і ство-
рення реальних гарантій неза-
лежності суддів від органів про-
куратури. Яка може бути суд-
дівська незалежність, якщо у 
Вищій раді юстиції «засідають» 
три керівники Генеральної про-

куратури, котрі будь-якої миті 
можуть ініціювати дисциплі-
нарне провадження проти суд-
дів, які виносять самостійні рі-
шення й не виконують вказівки 
прокурорів? Коли заступник ге-
нерального прокурора оголо-
шує на прес-конференції, що 
проти суддів цілої палати Вер-
ховного Суду може бути пору-
шена справа за винесення неза-
конних рішень? Хоч би яким 
ідеальним був новий Кримі -
нально-процесуальний кодекс, 
змагальність не може існувати в 
системі, де суди залежні від ор-
ганів прокуратури через меха-
нізми дисциплінарної відпові-
дальності й від органів виконав-
чої влади через брак належного 
фінансування. 
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Специфічне українське 
правосуддя
Мікаел Люнґбо: Законодавство в Україні непогане, 
а ось процесуальні особливості…

Спілкувалися 
Олександр Михельсон, 

Дмитро Губенко 

Фото: 
Андрій Ломакін

Г
ромадянин Данії Мікаел 
Люнґбо не має жодних офі-
ційних посад. Колись він ке-
рував поліцією, був проку-

рором і високопосадовцем спец-
служб, нині – представник Дан-
ського Гельсінського комітету з 
прав людини, неурядової право-
захисної організації. Але його 
доповіді значною мірою форму-
ють погляд Європи на резо-
нансні судові процеси в Києві. 
1 грудня генпрокурор Віктор 
Пшонка навіть публічно запро-
сив Люнґбо на бесіду з приводу 
його звітів Гельсінському комі-
тетові. Щоправда, це сталося 
тільки після зустрічі з представ-
никами ГПУ влітку, а сам він із 
данцем бачився дуже коротко, 
буквально потиснули один од-
ному руки.

Пан Люнґбо, який рисами та 
мімікою дещо нагадує росій-
ського сатирика Міхаіла Задор -
нова, міг би вслід за тим промо-
вити сакраментальне: «Захід 
цьо    го зрозуміти не може!» Але 
для нього це все серйозно. На 
звинувачення у «втручанні» єв-
ропейців до справ українського 
правосуддя Люнґбо відповідає, 
що взагалі-то, за нашими ж таки 
законами, визнані Україною (від 
1994 року, коли вона вступила до 
Ради Європи. – Ред.) норми Єв-
ропейської конвенції з прав лю-
дини є органічною частиною віт-
чизняного права. Ось тільки в 
Україні про це мало хто пам’ятає.

У. Т.: Коли ви взялися за справи 
українських посадовців?

– Свій перший звіт я напи-
сав у квітні 2011 року. Тоді Укра-
їна саме збиралася прийняти 
головування в Комітеті міні-
стрів Ради Європи. На той час я 
моніторив лише справи Юрія 
Луценка та екс-заступника міні-
стра юстиції Євгена Корній-

чука. Проте далі, поспілкував-
шись із людьми тут, я взявся та-
кож відстежувати справи Тимо-
шенко та колишнього в. о. міні-
стра оборони Іващенка. Мій 
другий звіт, у серпні, стосувався 
вже чотирьох процесів. Я хотів 
зробити його всебічним і вва-
жаю наразі головним.

А третій, у листопаді, був 
тільки щодо нових звинувачень 
проти Юлії Тимошенко. Я від-
чував потребу в ньому, бо в Єв-
ропі мені ставили дуже багато 
питань про те, чи відповідають 
ці нові пункти українському та 
європейському законодавству. 
Я, наприклад, не впевнений, що 
можна висувати звинувачення в 
економічному злочині, якщо 
термін давності минув.

У. Т.: Президент Янукович 
кілька разів висловлював 
жаль, що справи проти колиш-
ніх високопосадовців ведуться 
за недосконалим радянським 
законодавством…

– На мій погляд, ваше зако-
нодавство, кримінальне та про-
цесуальне, розроблено досить 
непогано, принаймні наскільки 
я можу судити, спираючись на 
власний досвід застосування 
таких законів у Данії. У вас до-
сить нормальні закони, але що 
дивує, то це спосіб їх виконання 
і сприймання.

Мене страшенно спантели-
чує пасивна й пригнічена роль 
українських суддів. Чому вони 
не беруть на себе справжньої 
відповідальності у веденні су-
дових справ? Чому не контро-
люють належним чином дії об-
винувачення, та й захисту в ба-
гатьох випадках теж, чому не 
виправляють їхніх помилок? 
Адже це – завдання саме судді.

Я сидів у суді й годинами 
слухав, як захист та обвинува-
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Дивна логіка Ген -
прокуратури

«Кузьмін пояснив: 
2004 року справу 

(проти Тимо
шенко. – Ред.) за

крили через корум
пованість тодіш
нього генпроку

рора. Тут, звичайно 
ж, виникає запи
тання: чи означає 

це, що сумніву 
варто піддати й 

інші рішення пана 
Піскуна? То чи 

можна висувати 
тяжкі звинувачення 

Тимошенко на 
ґрунті того, що пан 
Кузьмін чи ще хтось 

вважає нечесним 
пана Піскуна»

В УКРАїНі Є ПРОБЛеМА 
НАДМіРНиХ ПОВНОВАЖеНь 
ГеНеРАЛьНОї ПРОКУРАТУРи

чення сперечаються щодо яки-
хось процедурних питань, котрі 
будь-який із моїх знайомих 
суддів вирішив би за 10 хвилин. 
Може, це проблема фаховості 
українських суддів, а може, 
вони справді бояться втруча-
тись, коли йдеться про інтереси 
владних осіб?

У. Т.: їм справді є чого боятись. 
Ось вам приклад: кілька міся-
ців тому в Криму порушили 
кримінальну справу проти го-
лови апеляційного суду за те, 
що в будівлі останнього немає 
спеціально захищеної від про-
слуховування нарадчої кімна-
 ти. За законом вона має бути, 
але насправді таких приміщен  ь 
бракує в більшості апеляційних 
судів через нестачу фінансу-
вання... існує чимало подібних 
обставин, яких український 
суддя не може змінити, але че-
рез які завжди може опинитися 
під слідством і в СіЗО.

– Я не знав про цю історію. 
Але є ще один факт, який дуже 
дивує мене в Україні: величезна 
кількість дисциплінарних роз-
слідувань щодо суддів. Ясно, що 
корумпованих треба звільняти  
з роботи. Але в низці випадків 
виходить так, що після початку 
розслідування суддя змінює 
свою позицію в якійсь справі –  
й провадження припиняється. 
Такий збіг може свідчити, що 
насправді суддів просто «сми-
кають за нитки», чи не так? Для 
Європи це був би великий скан-
дал. Я згадував ці факти в одній 
зі своїх доповідей.

Звісно, корумповані судді 
трапляються й на Заході. Але 
принаймні справа дисциплінар-
них розслідувань проти суддів 
там не перебуває в руках проку-
ратури. Прокуратура не повинна 
дисциплінувати суддів – це вони 
мають її дисциплінувати! Ми го-
воримо не про кримінальні зло-
чини. Вочевидь, над ними пра-
цюють органи слідства. Але дис-
циплінарну відповідальність 
для суддів повинні встановлю-
вати самі судді. Оце й зветься ба-
лансом влади.

У. Т.: У нас же є Вища рада юс-
тиції…

– …котра після минулоріч-
ного реформування, з одного 
боку, дістала дуже великі пов-
новаження, а з другого – за 
принципами формування пе-

ребуває під великим впливом 
виконавчої влади й тієї самої 
прокуратури. Я досліджував це 
питання й особисто навіть на-
звав би цей вплив надмірним. 
Тим паче що знов-таки в Укра-
їні в принципі є проблема над-
мірних повноважень Генераль-
ної прокуратури.

У. Т.: Ви зустрічались із пред-
ставниками ГПУ, і навряд чи 
вони не намагалися змінити 
вашого погляду. Які аргументи 
вони висували?

– Я зустрівся з першим за-
ступником генпрокурора па-
ном Кузьміним, там були також 
заступник Блажівський, керів-
ники військової прокуратури та 
різних департаментів. Але, ма-
буть, переконувати в чомусь 
мою скромну особу не було їх-
нім головним завданням.

Річ ось у чім: кілька тижнів 
тому пан Кузьмін був у Брюс-
селі, де виступав у фракції 
соціа   лістів Європарламенту, яка 
співпрацює з Партією регіонів. І 
там йому довелося відповідати 
на аргументи з моїх звітів. У ре-
зультаті українська прокура-
тура нарешті вирішила об’ємно 
висловити свою позицію щодо 
всіх цих справ. Люди, з якими я 
зустрічався в ГПУ, повинні зро-
бити свій звіт-відповідь, який я 
напевне отримаю досить скоро.

Гадаю, було б лише краще, 
якби прокуратура відреагувала 
на поставлені в моїх звітах за-
питання. Водночас, мене дивує, 
що той-таки пан Кузьмін почав 
критикувати мої звіти як ґрун-
товані на однобічній інформа-

ції. Панове, сказав я, але ж ад-
вокати завжди йдуть на кон-
такт, а от із представником про-
куратури я востаннє зміг по-
спілкуватись аж у липні! Після 
чого всі мої прохання про зу-
стріч з уповноваженими осо-
бами не отримували відповіді. 
Що ж до прокурорів, із якими я 
бачився в судах, то всі вони за-
являли про свою невповнова-
женість на коментарі.

У підсумку ми з ГПУ наче 
дійшли згоди, що тепер зустрі-
чатимемось регулярно, і для 
цього буде призначена контак-

тна особа з боку прокуратури. 
Вчора (15 грудня. – Ред.) я вже 
надіслав перші запитання.

У. Т.: Про що?
– Зокрема, чи справді Юлія 

Тимошенко була належним чи-
ном поінформована про пору-
шення нових справ та вису-
нення звинувачень у них. 
Ідеться про звинувачення у фі-
нансуванні вбивства (бізнес-
мена Євгена Щербаня. – Ред.) 
та спробі підкупу суддів Вер -
хов  ного Суду. Офіційні особи 
заявляють, що пані Тимошенко 
з усім ознайомлена і слідство 
можна вести; захисник Сергій 
Власенко це заперечує. Воче-
видь, правду можна дізнатися 
лише з відповідних документів.

Як бачите, мені доводиться 
постійно порівнювати й переві-
ряти слова обох сторін. Я ж ро-
зумію, що мене намагати-
муться використати й ті й ті. Я 
не лише висвітлюю ці справи 
для міжнародних організацій, 
а й коментую їх для послів ЄС 
та США – як же не спробувати 
мене використати (сміється). 
Доводиться бути насторожі.

У. Т.: Ви вважаєте труднощі зі 
здобуттям інформації про ре-
зонансні справи наслідком дез-    
організованості чи свідомою 
спробою приховати правду?

– Я сказав би так: у кожній 
кримінальній справі завжди є 
об’єктивні обставини, що пере-
шкоджають її відкритості. З од-
ного боку, це тенденції слідчих 
органів до засекречення всього 
і всіх, помножені на відповідні 
вимоги закону про таємницю 
слідства. А з другого – право на 
приватність особи.

Хоча за останнім пунктом 
діються специфічні речі, осо-
бливо у справі Тимошенко. Я, 
зізнаюсь, висловив своє здиву-
вання панові Кузьміну, котрий 
28 жовтня в прямому ефірі зая-
вив, що екс-прем’єрка причетна 
до організації замовного убив-
ства. Мені важко зрозуміти, як 
можна робити такі звинува-
чення до рішення суду, і зовсім 
нереально зрозуміти, як це 
може робити правоохоронець 
такого високого звання.

У. Т.: і що він вам відповів?
– Розумієте, з українськими 

чиновниками взагалі часом важ-
 ко мати справу. Ось вам іще один 
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приклад: звинувачення тієї самої 
Тимошенко у спробі захоплення 
СІЗО. Я спитав пана Кузьміна, чи 
порушено проти неї слідство за 
цим фактом. Він підтвердив. Я 
спитав про те саме пана Вла-
сенка. Він заперечив. Нефахівець 
може не розуміти важливості 
цього нюансу, але процедурно це 
справді важлива річ. Зокрема, чи 
пред’являли Тимошенко відпо-
відне звинувачення? Адже без 
цього її не можна, наприклад, до-
питувати за даною справою, тим 
паче затримувати.

Я знову пішов до Генпрокура-
тури. І тепер уже там сказали, що 
справу не порушено, а «понов-
лено», бо її незаконно закрили ще 
2004 року. На зустрічі в Генпро-
куратурі я знову допитувався про 
це, і врешті-решт пан Кузьмін по-
яснив: 2004 року справу закрили 
через корумпованість тодішнього 
генпрокурора.

Тут, звичайно ж, виникає за-
питання: чи означає це, що сум-
ніву варто піддати й інші рі-
шення пана Піскуна? Може, те-
пер розпочато перевірку інших 
його рішень на предмет корум-
пованості? А якщо ні, то чому?

Я не кажу про ще один, хоч і 
теж важливий факт: ніхто не 
може говорити про корумпова-
ність людини, доки цього не до-
ведено судом. Корумпованість 
пана Піскуна не лише ніким не 
доведена, її в суді й не розгля-
дали. То чи можна висувати 
тяжкі обвинувачення Тимо-
шенко на основі того, що пан 
Кузьмін чи ще хтось вважає не-
чесним пана Піскуна?

У. Т.: Під час процесу Тимошенко 
більшість свідків і чимало дока-
зів із боку захисту були відхи-
лені судом із різними пояснен-
нями. Наприклад, про екс-чи -
нов  ників її уряду говори  ли, що ті 
можуть бути необ’єк  тивними 
стосовно неї. Це знов-таки було 
внутрішнім переконанням 
судді, оскіль  ки жодних фактів 
не надавали. Як у Європі уника-
ють ситуації, коли суддя зло-
вживає своїм правом на вну-
трішнє переконання?

– Ніяк. Є необхідна умова 
неупередженого суду: залу-
чення лише релевантних свід-
ків та доказів. Тобто тільки того, 
що має відношення до справи. І 
тільки суддя вирішує, що є ре-
левантним, а що ні. Інакше про-
цес може тривати нескінченно.

Водночас він керується на-
самперед звичайним здоровим 
глуздом. Я не можу, звісно, вка-
зувати судді Печерського суду. 
Але можу сказати за себе: я ба-
чив, як суддя припинив допит 
одного з юристів Нафтогазу, 
тільки-но той почав стверджу-
вати, що компанія не зазнала 
збитків унаслідок контрактів 
Тимошенко. Дивна річ. По-
моєму, це було релевантне свід-
чення, адже воно стосувалося 
самої суті звинувачень.

У. Т.: Ви відстежуєте чотири 
процеси. А чи звертались ви по 
дозвіл побачитися з кимось із 
обвинувачених?

– Ні. Я зустрічався лише з 
паном Корнійчуком після його 
звільнення. І тільки тому, що 
він міг посприяти мені в уточ-
ненні деякої фактичної інфор-
мації. А так мені ці зустрічі, 
власне, й не потрібні. По-перше, 
я не хотів би, щоб мене сприй-
мали як прибічника якоїсь од-
нієї сторони. А по-друге, які 
юридичні факти можуть мені 
дати обвинувачені, крім тих, що 
вже представили захисники?

Мене ж цікавлять саме факти, 
повторюю. Причому тільки фак-
 ти, котрі стосуються дотримання 
законних процедур та прав лю-
дини. Визначати, винні обвину-
вачені чи ні, не моя справа. 

ПРАВОЗАХИС
НИК. Мікаел 
Люнґбо не має 
на меті  
визначити,  
винні обвину
вачені чи ні. 
Його цікавить 
дотримання 
прав людини
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Пріоритети змін Які реформи, на вашу думку, слід 
провести в Україні насамперед?

Загалом голосів: 2015. Опитування проводилося на сайті tyzhden.ua 
з 1 по 21 грудня. Опитування не є соціологічним дослідженням 

Боротьба з корупцією

33,5%

Збільшення прозорості судів, 
втілення принципу «закон 
один для всіх»

28,6%

Адміністративна реформа: 
збільшення прозорості 
органів влади

10,7%

Енергетична незалежність 
і диверсифікація джерел 
постачань палива

7,3%

Спрощення дозвільної 
та податкової систем

5,8%

Створення 
професійної арм 

2,3%

2,8%

2,9%

2,9%

1,7%

1,5%

Покращення системи соціаль-
них виплат, пенсійної системи

Покращення 
виборчої системи

Запровадження 
страхової медицини

Освітня реформа, наближення 
до європейських стандартів

Зменшення 
впливу монополій 

Земельне законодавство: 
скасування мораторію 
на продаж землі

1%

С
лово «реформи» є, певно, одним із найуживаніших в Україні. І 
від частоти його використання, нерідко бездумного, вихоло-
щується зміст, який має за ним стояти. Адже насправді це 
зміни, які потрібні Україні, щоб вибратися з економічного і гу-

манітарного провалля, глибину якого демонструє її місце в різних 
міжнародних рейтингах (див. Тиждень, № 50/2011). Що, своєю 
чергою, свідчить про брак реальних реформ. 

Тиждень звернувся із запитанням про те, які реформи мають 
бути проведені в Україні у першу чергу, до представництв ключових 
партнерів держави на міжнародній арені, а також Національного 
інституту стратегічних досліджень (НІСД), який мав би бути «моз-
ковим центром» нашої влади. Симптоматично, що НІСД відмовився 
давати відповідь, можливо, за відсутністю такої у вітчизняних 
«професійних стратегів». Посольство Російської Федерації також. 
Тут коментарі зайві, зважаючи на «нормалізацію» відносин із РФ, 
яка сягнула вже скасування офіційних зустрічей президентів.

Стійкі та ефективні реформи 
повинні ґрунтуватися на цілісному 
підході. І я вважаю, що НАТО й 
Україна мають унікальний інстру
мент для того, щоби допомогти на
шій державі здійснити якісні та 
перспективні перетворення в усіх 
сферах. Під цим я розумію Річну 
національну програму (РНП) – 
основний практичний інструмент 
для визначення цілей і напрямів 
українських реформ.

Хоча РНП – документ, розрахо
ваний на виконання українською 
стороною, і відповідальність за 
його впровадження лягає на нашу 
країну, всі члени Альянсу готові на
дати їй необхідну допомогу в про
веденні внутрішніх реформ, визна
чених Програмою. 

З цього погляду РНП – справді 
всебічний план реформ і головні 
рамки для нашої практичної спів 
праці на основі спільних цінностей. 
Інструмент має наблизити Україну 
до євроатлантичної сім’ї і сприяти 
досягненню одного з основних її 
пріоритетів – європейської інтегра
ції. Слід пам’ятати, що з 28 країн 
НАТО 21 належить також до ЄС і 
члени цих двох інститутів включно 
зі США і Канадою з протилежного 
боку Атлантичного океану сповіду
ють спільні та схожі цінності.

Ця засаднича філософія ре
форм лежить в основі української 

РНП. Наприклад, воєнні питання 
хоч і є пріоритетними для відно
син України з НАТО, проте станов
лять лише 20% Програми. А це 
означає, що 80% її присвячено ін
шим ключовим сферам, а саме 
політичним та економічним аспек
там, ресурсам, проблемам без
пеки і юридичним моментам. Тож 
я вважаю, що в Альянсу й нашої 
країни вже склалися добрі переду
мови для проведення реформ у 
всіх галузях, що відповідатиме 
тому цілісному підходу, який є 
ключем до стабільного успіху. 

Я хочу сказати кілька слів про 
поточне реформування секторів 
оборони і безпеки в Україні й про 
те, як нинішній внутрішній огляд 
оборонних видатків і закупівель у 
НАТО може стати їй у пригоді. 
Оскільки союзні країни Альянсу 
теж змушені долати важкі на
слідки економічної кризи і змен
шення бюджету неминуче, осо
бливо актуальним сьогодні є по
няття розумної оборони, яке, по 
суті, означає визначення пріорите
тів, спеціалізацію і пошук спільних 
рішень сукупно з ефективнішим 
витрачанням оборонних коштів 
через так звані розумні бюджети. 
Україна теж зацікавлена в тому, 
щоб розглянути шляхи оптимізації 
видатків для забезпечення ефек
тивного рівня оборони за нижчих 
витрат, оскільки незабаром уряд 
ухвалить Державну програму з 
розвитку озброєнь і військової тех
ніки на 2012–2017 роки, у якій пе
редбачено значне збільшення дер
жавних закупівель на оборонні по
треби країни. 

РеФОРМи: ПОГЛЯД ОЧиМА НАТО
Наталія 
Немилівська, 
директор 
Центру 
інформації 
та документації 
НАТО в Україні
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Верховенство права – перше у списку  
необхідних перетворень для України

Н
а початку своєї діяль-
ності на посту прези-
дента Віктор Янукович 
накреслив сміливий 

план реформ для української 
влади. В одних сферах цей 
план успішно здійснюється, а 
в інших – зіткнувся із трудно-
щами. Багато американських 
програм допомоги тради-
ційно зосереджувалися на 
сприянні прагненням Укра-
їни провести реформи відпо-
відно до європейських норм, і 
нинішній період не виняток. 
Кінцева мета – здійснити ба-
жання переважної більшості 
українців інтегруватися до 
Європи й створити інституції, 
засновані на європейських 
стандартах. З усіх сфер, у яких 
Україна прагне провести ре-
форми, жодна не є настільки 
важливою, як установлення 
абсолютного верховенства 
пра  ва. Ми взяли на себе 
зобов’язання допомогти Укра-
їні завершити перетворення 
юридичної та судової систем 
на справедливі, демократичні 
й незалежні, а також відпові-
дальні перед законом та укра-
їнським народом.
Довіра людей до влади завжди зникає тоді, коли 
спостерігається нерівний доступ до судів або ви-
бірковість правосуддя, коли громадяни вважа-
ють юридичну систему несправедливою чи запо-
літизованою, і особливо, коли система сприяє 
елітам чи особам зі зв’язками на високому рівні. 
Коли такі враження стають чимось повсякден-
ним, люди вже не хочуть довіряти рішенням 
своїх судів чи вірити, що система служить їхнім 
інтересам.
Навпаки, невід’ємною рисою демократії є неза-
лежна судова влада, яка стоїть між всесильною 
державою та окремим громадянином. Томас 
Джефферсон, один із найвидатніших мислителів 
серед батьків-засновників Сполучених Штатів 
Америки і наш третій президент, писав: «Неза-
лежна судова влада, яка застосовуватиме закони 
проти правлячого класу так само, як і проти про-
стої людини, незамінна в забезпеченні того, щоб 
уряд служив усім людям, а не лише тим, хто 
може захопити й експлуатувати владне стано-
вище».
Чи ж якісь інші реформи, хоч би якими благород-
ними вони були, можуть мати успіх за відсут-
ності вільних і чесних судів? Навіть відповідаючи 
всім міжнародним нормам і будучи зразками 
справедливості, закони не втілюються в життя 

Автор:  
Джон  

Ф. Тефт, 
посол 

Сполучених 
Штатів 

Америки в 
Україні

самі собою. Компетентна й 
незалежна судова влада конче 
необхідна для захисту осно-
вних прав українських грома-
дян і для продовження демо-
кратичного й економічного 
розвитку України. Важли-
вість верховенства права для 
економічного розвитку не-
можливо переоцінити. Без су-
дів, які можуть надійно вирі-
шувати спірні питання й за-
безпечувати дотримання до-
говірних зобов’язань, підпри-
ємці та іноземні інвестори 
шукатимуть інших ринків, 
адже боятимуться втратити 
плоди своєї праці через кон-
курентів або корумпованих 
чиновників.
Раніше президент Янукович 
розпорядився внести по-
правки до законопроекту 
про реформу судової сис-
теми згідно з рекомендаці-
ями Венеціанської комісії. 
Це стало важливим кроком 
уперед, однак інші запропо-
новані поправки до Закону 
«Про судоустрій і статус суд-
дів» не сприяють проведен-
 ню судової реформи відпо-
відно до міжнародних норм. 

Важливо, щоб усі ініціативи стосовно судової 
реформи зберігали й зміцнювали незалежність 
судочинства та його інститутів, зокрема й Вер-
ховного Суду, який повинен бути остаточною 
інстанцією у вирішенні питань про права і сво-
боди українців.
Те саме можна сказати і про інші юридичні ре-
форми. Ми також консультуємо уряд у відпо-
відь на заклик президента Януковича привести 
Кримінально-процесуальний кодекс і закон 
про прокуратуру у відповідність до стандартів, 
установлених Європейським судом з прав лю-
дини. У проекті КПК завбачливо запропоно-
вано не закріпити наявну систему, а створити 
натомість нову – на основі принципу змагаль-
ності, хоча потрібно забезпечити контроль над 
процедурою з боку незалежних суддів. Проку-
ратура не може мати більших повноважень у 
виборі та оцінюванні свідчень; це прерогатива 
судочинства, де прокурор і захисник відігра-
ють рівні ролі.
Події останніх місяців нагадують про необхід-
ність незалежного судового нагляду, щоб про-
куратура й захист діяли на рівних умовах. Це 
найкращий спосіб, у який українці можуть за-
хищати свою демократичну систему й особисті 
права та свободи. 
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ОБеЗГОЛОВЛеНі
Скандал довкола «перевороту в БЮТ» засвідчив: розрахунок влади 
на те, що ізоляція Тимошенко від її політичної сили призведе до 
помилок останньої, справджується випереджальними темпами

«Я і партія «Батьків-
щина» – єдине ціле 
з усіма нашими по-
милками, перемо-

гами, розчаруваннями та успі-
хами». Про це написала з СІЗО 
екс-прем’єрка Юлія Тимошенко. 
Відкрий лист, що має розвіяти 
чутки про підкилимний перево-
рот у «БЮТ-Батьківщині», в ін-
тернеті з’явився 20 грудня. Між 
тим гасити скандал треба було 
ще місяць тому. А в ідеалі не 
треба було давати для нього 
приводу.

СКУТі ЛАНЦюГОМ 
ПОМиЛОК
Ще у вересні стало остаточно 
зрозуміло, що Тимошенко зали-
шиться в ув’язненні надовго. 
Тож вирішення поточних за-
вдань, що стоять перед партією 
та парламентською фракцією, 

Автор: 
Олександр 
Михельсон

лягло на плечі соратників ЮВТ 
на чолі з Олександром Турчино-
вим, який уже півтора десяти-
ліття відіграє роль її правої 
руки. Спілкування з лідеркою 
для них максимально усклад-
нено. Протягом останніх місяців 
зустрічатися з Тимошенко міг 
лише керівник її групи захисту, 
нардеп Сергій Власенко. За цих 
умов серед рядових партійців 
неминуче мали з’явитися що-
найменше сумніви в надійності 
комунікації або й гірші думки.

І вони виникли після 17 лис-
топада, коли фракція БЮТ під-
тримала президентський зако-
нопроект про вибори народних 
депутатів. Гостроти ситуації до-
дало те, що провладна біль-
шість і без того мала достатньо 
голосів на підтримку доку-
мента, тож 62 «за», віддані БЮТ 
і лояльними до Арсенія Яце-

нюка парламентаріями, багато 
хто сприяняв як відверту зраду. 

Перед голосуванням Турчи-
нов терміново зібрав наявних 
депутатів і «засмученим», як 
стверджують свідки, голосом 
повідомив: а) фракція голосува-
тиме у вільному режимі; б) Тим-
ошенко не має категоричних за-
перечень, але: в) зв’я  за  тися з нею 
безпосередньо зараз немож-
ливо. Перевірити цю інформа-
цію депутати, певна річ, не мо-
гли. Зерно сумніву було посіяно.

Ситуація різко погіршилася 
через 20 днів, коли у відставку був 
змушений подати лідер фракції 
БЮТ Іван Кириленко. Сталося це 
після його публічної заяви про те, 
що Блок готовий «підтримати не-
популярні законопроекти» влади 
в обмін на звільнення Тимо-
шенко. За наказом Турчинова за-
яву негайно дезавуювали, і на 
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ЩО БіЛьШе ЛіДеРи БюТ  
НАГНіТАТиМУТь іСТеРію,  
ТО БіЛьШе ВТРАТ ВОНи 
ЗАЗНАюТь НА ВиБОРАХ

зборах фракції Кириленко пові-
домив про відставку, а на його 
місце затвердили Андрія 
Кожем’якіна. Скандал намага-
лися зам’яти: Кириленко сам пу-
блічно схвалив свій же відхід. 
Проте було пізно: у ЗМІ активно 
заговорили про «підкилимний 
переворот», влаштований Турчи-
новим та «гебістом» Кожем’я -
кіним (екс-генера  лом СБУ). Тимо-
шенко ж у цій версії видавалася 
таким собі Лєніним у Горках: ізо-
льованою від партії та світу й 
близькою до смерті, можливо, не 
лише політичної.

Новий виток скандалу став  ся 
після візиту до СІЗО єврокомі-
сара Штефана Фюле. 14 груд  ня 
посол ЄС в Україні Жозе Мануел 
Пінту Тейшейра запросив до себе 
низку опозиційних політиків із 
різних таборів і в ході спілку-
вання розповів зі слів пана Фюле, 
що Тимошенко ду  же критично 
відгукнулася про голосування її 
фракції за виборчий закон. 
Зранку інформація потрапила у 
ЗМІ. Бютівець Сергій Соболєв, 
який теж був на зустрічі, кинувся 
все заперечувати, і дарма, бо жо-
ден з інших її учасників його не 
підтримав. Навпаки, ті з них, хто 
взагалі погоджується коменту-
вати, підтверджують слова, при-
писувані Тейшейрі. 

«ПіЗНО» – Це Те САМе, 
ЩО «НіКОЛи»
Реконструкція подій, виконана 
Тижнем після низки розмов 
«оф-рекордз» та зіставлення по-
чутого, має такий вигляд. Тимо-
шенко справді була не в захваті, 
дізнавшись, що БЮТ підставився 
в очах своїх прибічників, прого-
лосувавши за правила виборів, 
пропоновані Банковою. Проте в 
підсумку соратники переконали 
її, що їхні дії були вимушеними: 
якби не гарантії підтримки за-
кону, який усе-таки враховував 
низку технічних поправок опози-
ціонерів, провладна більшість 
провела б свій проект, сприятли-
віший для фальсифікацій. 

Відтак Тимошенко вирішила 
не виносити сміття з хати: у ци-
тованому на початку цього мате-
ріалу листі вона висловлює саме 
таку версію подій. Хоча прямо 
каже: рішення не схвалювала – 
його ухвалила «наша політична 
команда». Не виключено, що на-
віть такі заокруглені формулю-
вання далися Юлії Володими-
рівні непросто. Про те, що готу-

ється лист, автор цих рядків чув 
ще тиждень тому, але, за нашими 
даними, остаточну його версію 
узгодили з екс-прем’єркою лише 
в понеділок у другій половині 
дня. Інший відкритий лист – що -
до «фальсифікації» нашумілого 
відео суперкомфортних умов ка-
мери, у якій Тимошенко нібито 
утримують у СІЗО, – з’явився 
значно оперативніше. Разом із 
тим тривалий період його підго-
товки непрямо підтверджує, що 
він схвалений ЮВТ. Якби фор-
мальна лідерка БЮТ-Б справді 
була цілковито усунута від справ, 
листи «від її імені» могли б 
з’являтися швидше.  

Немає жодних підтверджень і 
поширеної низкою ЗМІ інформа-
ції про те, що Тимошенко осо-
бисто писала Турчинову записку 
з вимогою не підтримувати ви-
борчий закон. На користь цієї вер-
сії може свідчити недолуга пове-

дінка останнього, який у своїх ко-
ментарях по гарячих слідах не за-
перечив однозначно існування 
такої записки. Водночас незрозу-
міло, як «ізольована» соратни-
ками лідерка могла б оперативно 
дізнатись про їхні наміри та ще й 
устигнути передати її. 

Менше ясності з відставкою 
Кириленка. Хоча, як висловився 
в розмові з Тижнем один із депу-
татів БЮТ, його заміна на Ко -
жем’якіна є лише «формаліза-
цією» істинного стану речей: не 
секрет, наприклад, що саме ос -
танній диригує голосуваннями 
фракції, її діями під час блоку-
вання трибуни тощо і робив це, 
ще коли Тимошенко була на волі. 
Так чи інакше екс-прем’єрка вза-
галі не торкається цієї теми у сво-
єму вівторковому листі. 

НеПеВНі ПеРСПеКТиВи
У листі Юлії Володимирівни 
йдеться про те, що чутки про 
розкол у її політичній силі – це 
«цинічна провокація» та одна зі 
спецоперацій, «які проводить 
оточення Януковича… руками 
вільних або невільних виконав-
ців». Підступи влади – ось ка-
нонічна для бютівців версія 
причин, із яких виникли ці 

чутки. Хоча зрозуміло, що вони 
не могли не з’явитися просто з 
огляду на обставини. Фактично 
навіть спроба журналістського 
розслідування призводить до 
того, що вас обізвуть «прихвос-
нем Банкової», у чому пересвід-
чився і Тиждень. На політич-
ному ж рівні, запевняють «по-
льові командири» Тимошенко, 
її політсилу дискредитують ру-
ками нібито союзників по опо-
зиції, передусім УДАРу Віталія 
Кличка та екс-міністра оборони 
Анатолія Гриценка, який роз-
раховує на місце в «ударному» 
списку. Останній називає це 
«маячнею». У розмові з Тиж-
нем він підтвердив, що Жозе 
Мануел Пінту Тейшейра 
справді переказував слова екс-
прем’єрки про невдоволення го-
лосуванням БЮТ, але запевнив, 
що він, Гриценко, цієї інформа-
ції нікому з журналістів не пові-
домляв.

Цікаво, що при цьому, як ді-
знався Тиждень, тривають ак-
тивні переговори БЮТ про 
спільне висунення кандидатів  
у мажоритарних округах із 
«Фрон  том змін» Арсенія Яце-
нюка і що нібито вже досягнуто 
домовленостей про розподіл 
частини округів між політси-
лами. Водночас перемовини про 
формування спільного списку 
не ведуться, і шанси на його по-
яву впевнено тяжіють до нуля.     

З наближенням виборів ста-
новище БЮТ, безумовно, не по-
ліпшиться ані щодо комунікації 
з ув’язненою лідеркою, ані щодо 
співпраці з іншими «борцями з 
режимом». Тим часом Тимо-
шенко, залишаючись у статусі 
засудженої, не матиме права 
очолити виборчий список БЮТ, і 
в приватних розмовах її одно-
партійці визнають, що політсила 
піде на вибори без неї. Заява екс-
прем’єрки в тому ж таки вівтор-
ковому листі, що «об’єд  наний 
список опозиції» могла б очо-
лити «високоморальна та патріо-
тична людина рівня Ліни Кос-
тенко», свідчить, що це розуміє і 
сама ЮВТ. Між тим відсутність 
Тимошенко в списку битиме по 
БЮТ-Б сильніше, ніж будь-які з 
наразі здійснених «провокацій 
влади» чи помилок самих бютів-
ців. І що більше Турчинов та 
його оточення піддаватимуться 
нагнітанню істерії, то більше 
втрат вони зазнають у майбутній 
електоральній битві. 
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Без оголошення війни
Не в змозі змінити статус мов у Конституції чи ухвалити проросійський 
мовний закон, влада проводить «повзучу деукраїнізацію»

О
станні місяці зарясніли 
інформаційними приво-
дами щодо фактичного 
звуження сфер застосу-

вання української мови. Консти-
туційний Суд ухвалив рішення, 
яке може призвести до вжи-
вання в судах «мов меншин» 
(читай: російської) поряд з укра-
їнською (читай: замість неї). У 
листопаді Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту підготу-
вало законопроект щодо змін до 
Закону «Про дошкільну освіту», 
що його Кабмін уже передав до 
Верховної Ради. Ним дозволено 
створювати нові дошкільні на-
вчальні заклади (або групи в 
уже наявних), де виховання ді-
тей відбуватиметься «на їхній 
національній або на іншій мо-
вах» (цитую пояснювальну за-
писку). Раніше Верховна Рада 
ухвалювала рішення про змен-
шення квот на україномовну 
продукцію на теле- й радіокана-
лах (де українську мову й без 
того чути дедалі менше, а пісні 
нею – переважно вночі). Мінос-
віти й місцева влада заохочують 
переведення українських шкіл у 
статус «двомовних» – як це тра-
пилося в Одесі. А міністр Табач-
ник воліє зобов’язати всіх чинов-
ників володіти й українською, і 
російською мовами.

Таким чином, звужуються 
сфери, де українська повинна 
мати підтримку з огляду на її 
державний статус: судочинство, 
державна служба, освіта, засоби 
масової інформації. Лукавлять 
ті, хто виступає водночас за 
«рівні умови» та «ринкове зма-
гання» для мов, насамперед 
української та російської. Після 
домінування останньої за ра-
дянських часів у «важливих» 
(управління, наука, освіта й по-
дібне) та «популярних» (про-
відні ЗМІ, масова культура, роз-
ваги тощо) сферах українська 
багато в чому має наздоганяти: 
її вживання в багатьох царинах 
тільки-но почали практикувати. 
І для того, щоб «змагання про-
дуктів різними мовами», за яке 

ратують прихильники «прав ро-
сійської», справді було вільним і 
рівним, українська повинна діс-
тати реальну (а не декларативну) 
законодавчу підтримку, яка 
компенсувала б її другорядний 
статус у минулому.

Зрештою, більшість грома-
дян України погоджуються з 
тим, що проблеми російської 
мови, за порятунок якої так ра-
тують табачники, просто не має. 
Статус її вважають проблемою 
1–3% опитаних, і в переліку зло-
боденних питань він значиться у 
другому десятку.

Однак, апелюючи до прав, 
яким нічого не загрожує, «кос-
метичними» змінами до зако-
нів, підзаконними актами й су-
довими рішеннями нинішня 
влада повертає в Україні панівне 
становище російській мові – на-
віть без внесення змін до Кон-
ституції та мовного законодав-
ства.

ХАРТіЯ ВеДе
13 грудня КС визнав конститу-
ційними положення частин 
четвертої-п’ятої статті 12 Закону 
«Про судоустрій і статус суддів» 
від 7 липня 2010 року: «…у судах, 
поряд з державною, можуть ви-
користовуватися регіональні мо-
ви або мови меншин відповідно 
до Закону України «Про ратифі-
кацію Європейської хартії регіо-
нальних мов або мов меншин» в 
порядку, встановленому проце-
суальним законом».

Це не перший акт, який об-
ґрунтовує посилення статусу  
російської положеннями Хартії. 
Але такі посилання не є корек-
тними. Україна ратифікувала 
Європейську хартію регіональ-
них мов або мов меншин у судо-
вій сфері в дуже «м’якій» формі. 
Згідно із Законом «Про ратифі-
кацію Європейської хартії регіо-
нальних мов або мов меншин» 
від 15 травня 2003 року, офіцій-
ний Київ узяв на себе такі 
зобов’язання: 1) у криміналь-
ному судочинстві – передба-
чити, щоб клопотання й докази, 

в письмовій чи усній формі, не 
були розглянуті як неприйнятні 
виключно на тій підставі, що 
вони сформульовані регіональ-
ною мовою або мовою меншини; 
2) у цивільному судочинстві – 
«дозволяти подання документів 
і доказів регіональними мовами 
або мовами меншин»; 3) під час 
судового провадження у спра-
вах, що стосуються адміністра-
тивних питань – «дозволити  
подання документів і доказів 
регіо  нальними мовами або мо-
вами меншин». Крім того, дер-
жава узяла на себе зобов’язання 
«не заперечувати дійсність для 
сторін процесу юридичних до-
кументів, складених у межах 
країни, виключно на тій під-
ставі, що вони сформульовані 
регіональною мовою або мовою 
меншини», й «забезпечити на-
явність складених регіональ-
ними мовами або мовами мен-
шин найбільш важливих націо-
нальних законодавчих актів і 
тих документів, які, зокрема, 
стосуються осіб, що вживають ці 
мови, якщо їх наявність не за-
безпечена іншим шляхом».

Некоректність законодав-
чого формулювання – в терміні 
«використання» регіональної 
мови чи мови меншини «поряд з 
державною», що може на місце-
вому рівні бути тлумачено за-
надто широко. Крім того, як за-
значили народні депутати в кон-
ституційному поданні до КСУ, 
Закон «Про судоустрій і статус 
суддів» не відобразив принципу 
«територіальності» застосуван-
 ня регіональних мов.

Як часто буває в Україні, Кон-
ституційний Суд своїм рішенням 
ситуації не прояснив. Лише під-
твердив, що норма закону від 7 
липня 2010 року про викорис-
тання регіональної мови у судо-
вому процесі відповідно до За-
кону «Про ратифікацію Європей-
ської хартії регіональних мов або 
мов меншин» є конституційною.

Парадокс у тому, що досі в 
Україні не прийнято закону про 
порядок реалізації Європейської 

Автор: 
Андрій Дуда

У висновку щодо 
законопроекту 
«Про засади 
державної 
мовної політики» 
Венеціанська 
комісія 
назвала його 
«незбалансо 
ваним... за 
відсутності 
заходів, які 
підтверджу 
вали б роль 
української мови 
як державної, 
а також 
належним чином  
забезпечували 
б захист інших 
(крім російської) 
регіональних мов 
і мов меншин». 

Обкладинку 
цього числа треба 
сприймати лише 
як реакцію Тижня 
на планомірні 
дії влади з 
русифікації 
українського 
простору. Наше 
видання й надалі 
виходитиме 
українською 
та англійською 
мовами
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% часу програм 
російською

Стиснення житт
Сфери вживання української мови звужуються
За два останні роки нівельовано результати тимчасового й незначного 
поліпшення становища української мови у 2005–2009-му. Ситуація 
повернулася до рівня 2005-го, який був підсумком обмеження сфери 
застосування української мови, що сталося за часів Кучми. 
Тоді впродовж 10 років вага україномовного накладу, скажімо, друкова-
них ЗМІ меншала (від 47% в 1995-му до 31% в 2005 році), а російсько-
мовного – зростала (відповідно від 47% до 64%).

Ї
ЇҐ

Є

Єі

і

і

Тираж 
україномовних 

книжок та брошур, випущених 
в Україні, зменшується

Дедалі більше газет
переходить

на 
російську

2010 2011 2010 2011 2010 2011

(тираж одиниць 
на 1 тис. осіб)

32
,0

30
,1

63
,3 66

,5

4,
5

3,
2

4,
5

3,
2

Двомовні – 
українська 
та російська

Україномовні Російськомовні

% часу програм 
українською

% часу двомовних 
програм

% РІЧНОГО ТИРАЖУ

% видань % номерів

4
9

,9

5
0

,5

4
9

,7

4
9

,8

3
8

,4

4
0

,0 3
9

,4

4
1,

0

10
,4

8
,7

9
,5 8
,2

2009 рік

2010 рік

У
К

РА
ЇН

СЬ
К

О
Ю

 М
О

В
О

Ю
 

У
К

РА
ЇН

СЬ
К

О
Ю

 М
О

В
О

Ю
 

27 527
24 704

2009

60%

2010

55,5%

На 
20 жовтня

2011

47,8%

вого просторує

ТЄЛЄРАДІОВЄЩАНІЄ. УКРАЇНСЬКУ МОВУ ВИТІСНЯЮТЬ ІЗ ТЕЛЕБАЧЕННЯ Й РАДІО
Результати моніторингу*
восьми найрейтинговіших телеканалів у будень 
від 18:00 до 22:00 та у вихідний 
від 12:00 до 16:00 (кінець жовтня 2011 року) 

Результати моніторингу* 
шести найрейтинговіших 
радіостанцій 
(31 жовтня від 16:00 до 20:00)

Частка фільмів, 
дубльованих українською 

мовою, у легальному 
кінопрокаті 

стрімко 
падає

4
6

,8
%31,0

22,2

Час моніторингу, 
год

Ра
зо

м
 6

4
 го

ди
ни

 м
он

іт
ор

ин
гу

Разом 24 години моніторингу

8:00

4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:008:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

1:38
2:00
4:22

0:03
1:00
6:57

0:41
3:00
4:19

0:00
6:00
2:00

4:58
2:49
0:13

4:05
1:15
2:40

2:39
2:20
3:01

0:10
1:25
6:25Загальний час моніторингу, год

Програми українською, год
Двомовних (укр. і рос.), год
Російською, год 

14:14
19:49
29:57

Загальний час 
моніторингу
за мовними сегментами

28
,1%

Загальний % ефірного часу 
українською мовою

Загальний % пісень 
українською мовою

4,
6%

25%            7,1%           12,1%          24,2%           7,5%          91,7%
14,9% 0% 0% 0% 30%4,5%

56,7% 
від загального тиражу

54,8% 
від загального тиражу

*проведені рухом 
«Простір 
свободи» 
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хартії регіональних мов або мов 
меншин. Це означає, що «мовні» 
новели Закону «Про судоустрій і 
статус суддів», як й інші «лінг-
вістичні» нововведення, котрі 
посилаються на Європейську 
хартію регіональних мов чи мов 
меншин, на сьогодні бути засто-
совані формально не можуть. 
Але, підозрюємо, це з ними ста-
неться: конкретні чиновники (а 
тепер уже й судді) на власний 
розсуд використовуватимуть ро-
сійську замість державної. А тим 
часом під ці «факти реального 
життя» підводитимуть і законо-
давчу базу.

ФРАНКОМОВНий ПУШКіН
«Я – фольклорный элемент, у 
меня есть документ», – таке вра-
ження, що це не слова Лєоніда 
Філатова, а пряма мова нардепів 
Вадима Колесніченка та Сергія 
Ківалова про ініційований ними 
законопроект щодо засад дер-
жавної мовної політики (реєстр. 
№ 9073). З погляду правового 
регулювання те, що пропонують 
у законопроекті, інакше як із 
гумором, сприйняти важко. За-
конотворці бажають надавати 
мові статус регіональної, якщо 
вона є рідною для не менш ніж 
10% громадян, котрі населяють 
певну територію. Такий низький 
поріг для здобуття цього статусу 

є рідкісним явищем для Європи, 
але Колесніченко з Ківаловим 
ідуть далі. Вони визначають 
рідну мову як першу, «якою 
особа оволоділа в ранньому ди-
тинстві». Дехто в цьому поло-
женні бачить спробу консервації 
результатів русифікації. Але це 
скоріше провокація проти ро-
сійської культури. Бо означає, 
що Антон Чєхов – україномов-
ний, зважаючи на його «одкро-
вення» перед Ґорькім і Лазарєв-
скім: «…я в дитинстві не говорив 
інакше, як по-малоросійськи». 

Далі – більше. Виявляється, рід-
ною мовою Алєксандра Пушкіна 
слід вважати французьку: саме 
вона була першою, якою він ово-
лодів у ранньому дитинстві.

Приймати рішення щодо  
надання статусу регіональної 
мови, згідно із законопроектом 
№ 9073, мають місцеві ради. За 
їхньою ухвалою чи за результа-
тами збору підписів статус регіо-
нальної може отримати мова і з 
меншою (аніж 10%) кількістю 
носіїв. І хоч чітко не встанов-
лено, які ради мають право при-
ймати такі рішення, з Поясню-
вальної записки до законопро-
екту можна зробити висновок, 
що йдеться про будь-які. Водно-
час визначено пріоритет рішень 
рад областей перед рішеннями 
рад районів і рад базового рівня 
(що, до речі, повністю супере-
чить принципові місцевого са-
моврядування в Україні в час-
тині поділу компетенції між ра-
дами). Так, за підрахунками ав-
торів законопроекту, із 27 регіо-
нів російська мова стане регіо-
нальною в 13 регіонах України 
(зокрема, й у місті Києві); крим-
ськотатарська – в АР Крим, угор-
ська – в Закарпатській області, 
румунська – в Чернівецькій. Аб-
сурдність такої ситуації дуже до-
бре ілюструється на прикладі 
Чернівецької області – тут з ціл-
ковито українськими районами 
службовці органів влади (аж до 
сільського голови) повинні воло-
діти румунською мовою.

За змістом перелік сфер за-
провадження регіональної мови 

в областях України, наведений у 
законопроекті, свідчить про те, 
що в більшості з них буде де-юре 
двомовність, де-факто – росій-
ська одномовність. До речі, зако-
нопроект № 9073 вже розкрити-
кувала як дискримінаційний 
щодо української мови Венеці-
анська комісія.

Але найсмішнішим, коли 
аналізувати супровідні доку-
менти до законопроекту Колес-
ніченка й Ківалова, бачиться 
його фінансове обґрунтування. 
«З урахуванням того, що у Дер-
жавному бюджеті передбачені 
кошти на забезпечення розви-
тку і функціонування україн-
ської мови як державної та на 
імплементацію Закону України 
«Про ратифікацію Європейської 
хартії регіональних мов або мов 
меншин», введення в дію цього 
законопроекту не потребує до-
даткових бюджетних коштів». 
Для довідки: у держбюджеті 
2011 року на імплементацію 
Хартії передбачено видатки на 
суму 1,1 млн грн, а на забезпе-
чення розвитку та застосування 
української мови – 3 млн грн. 
Загальна сума, як бачимо, 4,1 
млн грн. Звідси варіанти роз-
гадки законодавчих новел: 1) у 
Пояснювальній записці – від-
верта … неправда; 2) в особі Ко-
лесніченка й Ківалова маємо не-
професіоналів, не здатних на-
віть приблизно порахувати вар-
тість реальної двомовності у 15 
регіонах і тримовності в Криму. 
За найскромнішими підрахун-
ками, реалізація цього законо-
проекту коштуватиме платни-
кам податків не менш як 1,3 
млрд грн за рік (перехід на дві 
мови діловодства, наприклад).

Якщо «діячам» від ПР не до 
снаги реально прорахувати ви-
трати бюджету для реалізації 
проекту, то не дивно, що вони не 
можуть адекватно оцінити полі-
тичні, суспільні наслідки у ви-
падку прийняття «мовного» за-
кону. Йдеться про безпреце-
дентну міжнаціональну напру-
женість, яку може породити 
така політика. Варто пам’ятати, 
що майже всі європейські дер-
жави відмовилися від «мовної» 
та національної змагальності на 
рівні регіону саме для збере-
ження міжнаціонального спо-
кою.  

ПОГЛЯД
Віктор Шишкін, суддя Конституцій-
ного Суду України (мав свою думку 
щодо рішення КСУ за поданням 54 на
родних депутатів на окремі статті прий
нятого 2010 року Закону «Про судо
устрій і статус суддів» – про його пози
цію можна прочитати тут: http://www.
ut.net.ua/Politics/38065):

Законодавець, ухвалюючи закон про судоустрій, особливо 
це стаття 12, не звернув уваги на Закон «Про ратифікацію 
Європейської хартії регіональних мов або мов меншин». 
Хоча цей закон указує повну назву Хартії, але в статті  2 за
значено, до яких мов застосовується Хартія. В законі чітко 
написано: до мов національних меншин. І дано перелік 
цих мов національних меншин. Таким чином, методом ма
тематичного виключення (а він застосовується і в юриспру
денції) в законі про ратифікацію не вказано, які його 
норми слід вживати до того, що в Хартії називається регіо
нальними мовами. Я сьогодні не знаю, що таке регіо
нальна мова. Можливо, це одеська мова з кінофільму «Лік
відація», чи ще якась. У Європі самі не визначилися з тим, 
що таке регіональна мова. Дехто називає регіональною, 
наприклад, фризьку мову в Німеччині, і я не знаю, чи це 
мова меншин, чи регіональна. Такою вважають мову лу
жицьких слов’ян у Німеччині, але як на мене, це мова 
націо нальна. З термінами, особливо міжнародними, треба 
дуже обережно поводитися. На них, і я зазначив це у своїй 
окремій думці, треба дивитись через текст нашої Конститу
ції. А тут згадано лише мову національних меншин і мовну 
самобутність корінних народів. Інших термінів в україн
ському законодавстві немає.

В УКРАїНі НеМАЄ ЗАКОНУ 
ПРО ПОРЯДОК РеАЛіЗАЦії 
ЄВРОПейСьКОї ХАРТії 
РеГіОНАЛьНиХ  
МОВ АБО МОВ МеНШиН

Продовження теми 
на стор. 26–31
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ЗВОРОТНий  
бік двомовності

У 
своїх аргументах на кори-
сть запровадження дво -
мовності (у тій чи іншій 
формі) представники про-

російських організацій часто по-
силаються на «європейську тра-
дицію», «світовий досвід». На-
справді якраз ця традиція і до-
свід підтверджують оптималь-
ність одномовного статусу дер-
жави. З одного боку, це дає змогу 
економити бюджетні кошти, не 
підтримуючи двомовного чи 
кількамовного режиму (який у 
Канаді, наприклад, вимагає 
збільшення видатків на дер-
жавні органи принаймні на 
20%). Із другого, наявність кіль-
кох офіційних мов – неефектив-
ний інструмент у вирішенні мов-
них і національних проблем.

Країни з двома чи більше 
офіційними або державними мо-
вами – не правило, а виняток. 
Одна їхня група – це держави з 
певними історичними особли-

Автор: 
Андрій Скумін

востями. Наприклад, такі, у які 
зведені різні етнічно-мовні тери-
торії (як-от у Бельгії, Швейцарії 
чи Канаді). Там ідеться про вжи-
вання різних мов на різних тере-
нах (на кожному своєї), але ви-
никають конфлікти щодо їх ви-
користання на національному 
рівні, а також у місцевостях зі 
«змішаним» населенням.  

Друга група – колишні коло-
нії чи залежні території, де збе-
реглася мова нації-«колонізато-
 ра» як «данина традиції» чи за-
порука непорушності прав її 
представників, які проживають 
на території нових держав. Од-
нак у більшості випадків країна 
стає де-факто одномовною, при-
чому страждає саме мова ти-
тульної нації.

Загалом серед держав Єв-
ропи випадків багатомовності не 
так багато: Ірландія, Білорусь, 
Бельгія, Швейцарія, Фінляндія, 
Люксембург. І в кожній з них 

свої проблеми, породжені бага-
томовністю.

СПОЛУЧеННЯ  
ОДНОМОВНиХ ЧАСТиН
За Конституцією, Бельгія є кон-
федеративною державою, яка по-
діляється на три адміністративні 
регіони (Фламандський, Валлон-
ський, регіон Брюссель) і три 
спільноти (фламандсько-, фран-
 ко- та німецькомовну). Остання 
налічує близько 70 тис. осіб, які 
мешкають лише на території 
валлонської провінції Льєж. Осо-
бливий конституційний статус 
німецької меншини визначений 
зобов’язаннями, взятими на себе 
бельгійською короною під час 
отримання «Східних кантонів». 

Насправді Бельгія – країна з 
двома великими одномовними 
частинами: фламандською (58% 
населення) і валлонською (40%). 
Сегрегація на дві великі одно-
мовні частини дедалі частіше по-

ЗА ФЛАНДРІЮ!
Лідер правої фламандської 
партії Vlaams Belang Філіп 
Девінтер тримає табличку 
«Вулиця Республіки 
Фландрія» під час  
протестів у Брюсселі

Збільшення кількості офіційних мов не вирішує проблем  
у державі – лише додає нових
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рушує питання про доцільність 
існування її як єдиної держави. 
Фламандці, наприклад, незадо-
волені бюджетною системою ко-
ролівства, яка перерозподіляє на 
користь Валлонії значну частину 
податкових надходжень. Харак-
терно, що на останніх парла-
ментських виборах відносну пе-
ремогу у Фландрії здобули пред-
ставники партії «Фламандський 
інтерес», яка виступає за ство-
рення незалежної держави.

Офіційний трилінгвізм у 
Бельгії не усунув конфліктності 
в забезпеченні мовних прав гро-
мадян у «змішаних» валлон-
сько-фламандських масивах – 
зокрема у Брюссельському регі-
оні. Власне, саме ці проблеми 
там і виявилися серед важли-
вих причин затяжної політичної 
кризи. Лише 5 грудня 2011-го в 
Бе  льгії було сформовано коалі-
ційний уряд – після найдовшої в 
новітній світовій історії урядової 
кризи, яка тривала 541 день. 
Мовні проблеми є ключовими у 
формуванні конфліктності в 
там  тешньому суспільстві. Зо-
крема, це стосується давньої су-
перечки щодо виборчого округу 
Брюссель – Галле – Вільворде, 

який дає змогу франкофонам 
перемагати на виборах до орга-
нів самоврядування у Фламанд-
ському Брабанті, а відповідно 
використовувати в діловодстві 
французьку. Фламандці наполя-
гають на приєднанні цих тери-
торій до фламандського вибор-
чого округу. Своєю чергою, вал-
лони готові йти на цю поступку 
лише в разі прокладення ко-
ридору «Брюссель – Валлонія», 
який перетворить столицю дер-
жави із франкомовного анклаву 
у Фландрії на складову частину 
Валлонії.

Наслідком мовних конфлік-
тів у Бельгії стала протидія в 
реалізації цивільних прав гро-
мадян. Зокрема, 2010 року де-
котрі бельгійські ЗМІ повідо-
мили, що у Фламандському Бра-
банті окремі мери громад пере-
шкоджають франкофонам ку-
пувати на їх території об’єкти 
нерухомості. Скарги з цього 
при  воду було подано до Євроко-
місії.

Швейцарська Конфедерація, 
подібно до Бельгії, є сукупністю 
одномовних територій. Із 26 кан-
тонів і напівкантонів 19 – ні-
мецько-, шість – франко-, один – 

італомовний. До компетенції 
кантональної влади віднесено 
дуже широке коло повноважень, 
зокрема в частині визначення 
місцевої мови діловодства, ос-
віти тощо.

Двомовна модель в окремо 
взятому кантоні Берн не виправ-
дала себе, оскільки призвела до 
загострення національних та 
мовних конфліктів. До 1970-х ро-
ків кантон включав у себе ні-
мецькомовні та франкомовні ма-
сиви. Це спричинило потужний 
сепаратистський рух у франко-
мовній і католицькій історичній 
провінції Юра, результатом чого 
стало створення окремого фран-
комовного кантону під цією на-
звою, який сьогодні налічує 
майже 70 тис. населення.

ШЛЯХ ДО ВТРАТи МОВи
Деякі держави, які вибороли не-
залежність у ХХ столітті, нама-
галися поєднати два завдання: 
з одного боку, стверджувати 
власну самобутність, відроджу-
ючи рідну мову, з іншого – збері-
гати рівні права для всіх грома-
дян, залишаючи особливий (а то 
й державний) статус для мови 
країни, з-під влади якої щойно 

Намагання 
створити 
однакові 

умови для 
мови місцевого 

населення  
і колишньої 
метрополії 
призводить  

до  
домінування 

останньої
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звільнилися. Це призвело до 
фактичної одномовності – домі-
нування мови колишньої метро-
полії.

Так, у Білорусі двомовність 
виродилася практично в росій-
ську одномовність. За даними 
перепису 2009 року, вдома рід-
ною говорить лише близько 23% 
населення. При цьому опиту-
вання громадської думки засвід-
чують, що лише 6% постійно ко-
ристуються білоруською, 74% – 
російською. Подібним шляхом 
іде Казахстан, де російська домі-
нує (казахською мовою вільно 
володіє 60% населення, росій-
ською – 85%). 

Характерний також приклад 
Ірландії: недостатні зусилля з 
підтримки своєї мови призвели 
до фактичного витіснення її ан-
глійською. На момент здобуття 
незалежності на початку ХХ сто-
ліття до 20% ірландців спілкува-
лися виключно своєю мовою; 
нині в повсякденного вжитку 
вона лише в 70 тис. із 4,5 млн 
осіб (хоча близько третини насе-
лення визнає її рідною). До такої 
ситуації призвела обмеженість 
офіційно обов’язкових сфер за-
стосування ірландської мови. 
Вона обов’язкова для вивчення 
тільки в молодших класах, як 
предмет її викладають у серед-
ній школі, але у вишах панує ан-
глійська. У діловодстві органи 
публічної влади теж послугову-
ються саме нею. Лише 2005 року 
було запроваджено їхню комуні-
кацію з громадянами окрім ан-
глійської ще й ірландською. Та-
кий шлях загрожує й Україні у 
разі подальшого звуження сфер 
застосування нашої державної 
мови.

ВіДСТОюВАННЯ  
СВОЄї МОВи
Двомовною країною, де відпо-
відні проблеми не призводять до 
відцентрових чи інших конфлік-
тних процесів, є Фінляндія. На-
впаки, вона рухається до фін-
ської одномовності. Згідно з Кон-
ституцією, національними мо-
вами там є фінська і шведська. 
Білінгвізм у Фінляндії має 
давню історію і був регламенто-
ваний міжнародними зобов’я-
заннями. Зокрема, після Першої 
світової війни, в час погіршення 
відносин зі Стокгольмом через 
Аландські острови молода дер-
жава взамін за них дала обі-
цянку перед Лігою націй забез-

печити права мешканців цього 
шведськомовного регіону та шве -
дів і шведськомовних фінів, які 
проживали в її материковій час-
тині. І сьогодні країна включає в 
себе, фактично, виключно швед-
ськомовний регіон – Аланд     ські 
острови, що його населяють ли-
шень 26 тис. осіб. Вона виконує 
свої зобов’язання стосовно до-
тримання прав шведськомовних 
громадян – їхню мову викорис-
товують у суді, управлінні, се-
редній та вищій освіті. Водночас 
треба враховувати, що попри 
конституційні гарантії забезпе-
чення відповідних прав швед-
ськомовного населення, насправ  -

 ді є перебільшенням трактувати 
шведську мову у Фінляндії як по-
вноцінну державну.

Згідно із Законом про мови, 
що був прийнятий 2003 року й 
набув чинності 1 січня 2004 року 
(цей документ скасував попере-
дній – від 1 червня 1922 року), 
базовою одиницею мовного по-
ділу є муніципалітет. Водночас 

Фінляндія є однією з найбільш 
децентралізованих держав Єв-
ропи, тобто основний масив по-
вноважень на місцевому (регіо-
нальному) рівні там покладають 
саме на цей рівень територі-
ально-адміністративної струк-
тури. Згідно зі статтею п’ятою 
Закону про мови, у Фінляндії 
муніципалітети можуть бути од-
номовними (фінськими або 
шведськими) або двомовними 
(шведсько-фінськими). Статус 
останніх надають тим одини-
цям, у яких мешкає не менше 8% 
або від 3 тис. представників від-
повідної національності. Кож-
них 10 років статус муніципалі-
тету переглядають. Нині у Фін-
ляндії діють такі муніципалі-
тети: 21 двомовний із фінською 
більшістю, 23 двомовні зі швед-
ською більшістю, три одномовні 
шведські й 399 одномовних фін-
ських.

У даному випадку одномов-
ність означає здійснення діло-
водства, зокрема й комунікації 
між членами громад та муніци-
палітетом лише однією мовою. 
Скажімо, якщо муніципалітет 
має єдину фінську мову, то пода-
вати запит до посадової особи 
можна лише нею. Для порів-
няння: в де-юре одномовній 
Україні кожен громадянин не 
тільки може звертатися до ор-
гану місцевого самоврядування 
українською чи російською, а й 
отримувати відповідь тією са-
мою мовою. Навіть у частині ді-
ловодства органів державної 
влади Фінляндії двомовність за-
стосовують не завжди – це зале-
жить від того, на які муніципалі-
тети поширюється юрисдикція 
органу державної влади.

Варто зазначити: хоча офі-
ційне Гельсінкі дуже добре вико-
нує взяті на себе 90 років тому 
зобов’язання щодо національної 
меншини, чисельність шведів і 
шведськомовних фінів на сьо-
годні істотно скоротилася. Якщо 
на 1920-ті роки в країні було 
більш як 10% шведів і майже 18–
20% шведськомовних, то нині 
їхня мовна спільнота становить 
лише 5,4%. Очевидно, що в най-
ближчій перспективі Фінляндія 
може втратити статус двомовної 
держави, бо ж витрати бюджету 
на білінгвізм є занадто висо-
кими. Тим більше, в умовах, 
коли англійською в республіці 
володіє значно більше людей, 
аніж шведською. 

БІЛьШЕ 
ПАПЕРІВ.
Запровадження 
багатомовності 
означає 
ведення 
діловодства 
усіма 
офіційними 
мовами 
одночасно

КРАїНи З ДВОМА Чи  
БіЛьШе ОФіЦійНиМи АБО 
ДеРЖАВНиМи МОВАМи –  
Не ПРАВиЛО, А ВиНЯТОК
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Між нами, інтелігентами…

Автор:  
юрій 

Макаров

Є теми, на які сперечатися нецікаво. Усі ар-
гументи вже не раз викладено, всі учас-
ники залишаться при своїй думці. Є також 
люди, з якими сперечатися немає сенсу. 

Ну, наприклад, який-небудь Колесніченко. Він 
дивитиметься на тебе своїми чесними, інтелі-
гентними очима й повторюватиме, як у старому 
радянському фільмі: «Можете жаловаться». Тож 
я пишу цю колонку радше для себе й для тих, із 
ким відчуваю спорідненість. Але пишу, бо не 
припиняються спроби з боку деяких аж ніяк не 
другорядних представників нинішньої тимча-
сової влади поставити державну мову «на 
місце». Питання: а де її місце? Політичну скла-
дову не братимемо, хоча функція об’єднавчого 
фактора для держави та нації, особливо в по-
стколоніальний період, мала би безупинно пе-
ребувати в центрі уваги суспільства. Я про осо-
бистісний вимір.
У звичайному супермаркеті на київському ма-
сиві, який я відвідую щодня, усі розмовляють 
українською – від касира до адміністратора. Ін-
коли це суржик, інколи цілком нормальна літе-
ратурна мова, як пощастить, але зрозуміло, що 
то не політика компанії, а природна поведінка. 
На це наче не звертаєш уваги, але раптом усві-
домлюєш: ніби вилікувалися, спілкуватися дер-
жавною мовою нарешті стало майже нормою, 
принаймні ніхто не дивується, але ж так було не 
завжди. Мати моєї подруги, коли приїздила до 
Києва з Чернігівщини, щоразу просила дочку 
піти замість неї в магазин: 
у радянські часи звертатися 
до продавця українською 
означало не лише виказати 
свою непросунутість, а й на-   
р    ватися на хамство. В’яче-
слав Брюховецький у недав-
ньому інтерв’ю ділився під-
літковими травмами: пере-
хід у спілкуванні на рідну 
мову автоматично понижу-
вав статус. Леонід Плющ 
розповідав про свою давню 
суперечку з Євгеном Свер-
стюком: він, російськомовний киянин, на-
магався довести, що ніяких утисків україн-
ців у тодішній УРСР немає. Євген Олексан-
дрович порадив йому простий експеримент: 
один день з ранку до ночі скрізь говорити укра-
їнською – на роботі, у транспорті, на вулиці. 
Ближче до вечора Леонід Іванович переконався: 
доки не відчуєш на власній шкурі, ніколи не оці-
ниш ступеня щоденного, щохвилинного прини-
ження українця на своїй землі, у себе вдома.
150 років тому українська мова сприймалася як 
«нєпорядок», потенційна теоретична загроза 
(виявом чого був знаменитий таємний наказ по 
відомству цензури міністра внутрішніх справ Пє-

тра Валуєва), 100 років тому вона була ознакою 
дивацтва, а 50 – доказом особистої відваги. Бути 
українцем за паспортом, на відміну від єврея, в 
УРСР було цілком безпечним. Небезпечним було 
лише пам’ятати, що ти українець. Пам’ятати са-
мому й нагадувати іншим. Щойно ти відмов-
лявся переходити з рідної мови на общєпонят-
ний («А чего это он со мной по-укрáински? Вот 
бэндэровец!»), як одразу опинявся під ударом: 
якщо наполягає на своїй українськості, не-
одмінно націоналіст з усіма логічними оргвис-
новками.
Так, за СРСР українську вивчали в школі (хоча 
можна було без проблем відмовитися від відвіда-
ння цих уроків – достатньо було написати фор-
мальну заяву), видавалися українські книжки, 
газети, журнали, робилися переклади з різних 
мов (подекуди раніше й краще, ніж у метрополії). 
Але, щоби заслужити право на це, треба було де-
монструвати бездоганну лояльність і навіть ви-
падково не викликати підозр у сепаратизмі. 
Люди, які час від часу потрапляли «під каток» 
(як-от суперправовірний Олесь Гончар), дивува-
лися знову й знову, у чому їх звинувачують, не ба-
жаючи визнати, що підставою для таких звину-
вачень було саме бажання залишатися україн-
цями – ось і все!
Нинішні суто формальні вимоги до викорис-
тання державної мови в усіх сферах суспільного 
життя є окрім політичної складової ще й спро-
бою хай запізніло, але хоч якось компенсувати ту 

дискримінацію. Коли наш 
черговий захисник росій-
ської – здебільшого людина 
з питомо українським пріз-
вищем (а отже, зі слідами 
травм, успадкованих від по-
колінь предків) – каже про 
свою належність до великої 
російської культури, хо-
четься побажати йому на-
слідувати кращих росій-
ських інтелігентів. У цій 
традиції вважалося ганеб-
ним хизуватися своїм при-

вілейованим становищем, не зважати на при-
ниження тих, хто відчув на собі тиск імперії, 
не зважати на почуття ображених, звертати 

увагу передусім на власні незручності та ігнору-
вати незручності ближнього.
А приниження й незручності хай там як, а біль-
шості населення нашої країни тривають (http://
www.tyzhden.ua/Infographic/36119/24/#gallery2). І 
триватимуть, доки вимоги закону про мови вико-
нуватимуться формально, тим більше вони бу-
дуть, якщо цей документ змінять на вимогу всім 
відомих «інтелігентів». Звісно, на тлі всіх зну-
щань з власного народу хто перейматиметься по-
чуттями касирки з мого супермаркету? 

ПРиНиЖеННЯ 
БіЛьШОСТі НАСеЛеННЯ 

НАШОї КРАїНи  
ТРиВАТиМУТь,  

ДОКи ВиМОГи ЗАКОНУ 
ПРО МОВи 

ВиКОНУВАТиМУТьСЯ 
ФОРМАЛьНО



ВИХОВНИЙ 
МОМЕНТ. 
Ольга 
Хвостова та 
Володимир 
Гончар 
створюють 
дітям 
культурний 
простір 
рідною мовою

БАТьКи НАМАГАюТьСЯ 
НАДАТи ДіТЯМ ДОСТАТНьО 
АРГУМеНТіВ ДЛЯ ВиБОРУ 
САМе УКРАїНСьКОї

Д
ля мешканців Кривого 
Рогу Володимира та Оль-
 ги, як і для багатьох моло-
дих людей по всій країні, 

українська була свідомим вибо-
ром, зробленим у дорослому 
віці. Для їхніх дітей Данилка й 
Даринки – це материнська та 
батьківська мова. «Ми постійно 
вдома говоримо українською, – 
розповідає Володимир Гончар. – 
Відповідно з’явилися діти – вони 
теж нею говорять».

Виховати україномовних до-
ньок та синів у Кривому Розі, де 
більшість розмовляє росій-
ською, так само як і в Дніпропе-
тровську, Києві чи інших поді-
бних містах – можливо. Проте 
самі собою діти такими не ви-
ростуть, адже середовища там 
переваж  но російськомовні або 
змішані, а в публічному та ме-
дійному просторах домінує ро-
сійська. Тож батьки для своїх 
малят мусять створювати серед-
овища спілкування й добирати 
україномовний медіапродукт.

«Купуємо книжки для дітей 
принципово українською, – 
каже Володимир Гончар, – 
диски так само, причому вони є 
в дуже гарній якості й чудовому 
перекладі. В кінотеатри ходили 
дивитися всі хіти так само укра-
їнською мовою». Манюня Да-
ринка проситься щось показати: 
«У мене є дуже хороша «Ясоч-
чина книжка» теж українсь-
кою». Родина пишається тим, 
що відшукала малим саме укра-
їномовний іграшковий ноутбук, 

адже в найближчому магазині 
забавок такого не знайдеш. У 
дитсадку новинка спричинила 
фурор.

САДОЧОК, ТОБТО САДіК
Коли діти Ольги та Володимира 
пішли до українського криво-
різького садочка, вони зіткну-
лися з тим, що більшість їхніх 
товаришів там розмовляє росій-
ською. Вихователі хоч і вели за-
няття з малюками українською, 
«на перервах» говорили росій-
ською або суржиком. «У розмові 
сина й дочки почали з’являтися 
російські слова, – пригадує Во-
лодимир. – А потім ми помі-
тили, що на вулиці під час спіл-
кування з іншими дітьми вони 
переходять на російську. Ми, 
звичайно, не забороняємо, але 
ставимо питання: чому? Ми ж  
із російськомовними людьми 
завж  ди говоримо українською – 
не переходимо на їхню мову. А 
чому ви переходите? У відпо-
відь: «От, він не все розуміє». 
Або: «Він сказав мені, що не лю-
бить українську мову». Це пев-
ний бар’єр: коли більшість дітей 
говорять російською, бути білою 
вороною незручно».

Володимир Гончар вважає 
непотрібним і неможливим ого-
роджувати дітей від іншої мови. 
Натомість намагається надати 
їм достатньо аргументів для ви-
бору саме української. Проте рі-
шення, наголошує, має бути їх-
нім. «Ми намагаємося не пере-
гинати палицю, – пояснює пози-
цію родини Ольга. – На росій-
ську в україномовних родинах 
переходять ті діти, яких у дитин-
стві змушували розмовляти 
українською. Або якщо батьки 

дітям розповідали одне, а самі 
чинили інакше».
ВЛАСНі ЛіЧиЛОЧКи
Заздалегідь готувалися до са-
дочка й мешканці міста Бучі під 
Києвом Ірина та Андрій Прен-
децькі, які виховують двох дів-
чаток – Мар’яну і Ярославу. 
«Імена підбирали таким чином, 
аби їх не могли спотворити в ро-
сійськомовному садочку, – при-
гадує Ірина. – Чоловік дуже хо-
тів назвати Мар’яну Христиною. 
Я його переконувала, що її нази-
ватимуть натомість Крістіною. 
Пропонувала ім’я Мар’яна – ну 

як його зіпсуєш? Буквально че-
рез місяць ми прийшли на огляд 
до лікарки, а вона й каже: «Ой, 
Мар’яшечка!»

Після відвідин дитсадочка 
та знайомства з російською мо-
вою чотирирічна Мар’яна так 
само почала вживати деякі 
слова з неї. «Ми вирішили про-
вести з дочкою низку бесід, – 
пригадує Ірина. – Аби розказати 
їй, що є багато мов. Намагаємося 
з нею вчити англійську, трішки 
італійської, адже бабуся живе в 
Італії. Нехай дитина розуміє, 

Як виховати 
україномовну 
дитину
в російськомовному або змішаному 
середовищі?

Автор:  
інна Завгородня

Фото:  
Денис Куксенко

30|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 52 (217) 23 – 29.12.2011

СУСпілЬСТво|мова



що є не лише опозиція «україн-
ська – російська».

Коли Мар’яна приносить із 
садочка російські лічилочки, 
Ірина намагається вивчити з 
нею і українські та розказати, 
що вони теж добрі для гри з ді-
тьми. «Звичайно, можна пус-
тити все на самоплин, – а може, 
вийде, і діти в нашому зміша-
ному мовному середовищі ви-
ростуть україномовними. Проте 
ми думаємо, що треба поборо-

тися. Батькам цих дітей треба 
докласти трохи більших зусиль, 
якщо вони живуть не в суцільно 
україномовному регіоні», – вва-
жає Ірина Прендецька.

ПіДВАЛиНи  
УКРАїНСьКОГО ВиХОВАННЯ
Де-юре дошкільна освіта в Укра-
їні переважно українською: із не-
повних 15 тис. садочків понад 13 
тис. значаться саме такими. 
Проте в Києві, як і в Кривому Розі 
чи інших російськомовних міс-
тах, мовне середовище в дитсад-
ках змішане. Навіть якщо на-
вчання відбувається українською, 
велика кількість як вихователів, 
так і дітей – російськомовні.

Альона Западнюк віддає всіх 
трьох своїх дітей до одного й 
того самого садка – про існу-
вання іншого подібного в Києві 
вона не знає. «Ходимо, – розпо-
відає, – до групи «Левеня». Її ор-
ганізувало Львівське товариство 
у Києві. Туди беруть дітей членів 
та симпатиків цієї організації. 
Ми симпатики, тому що похо-
димо не зі Львова. Це група у 
звичайному садку, в якій лише 
україномовні діти. Зараз там  
18 малят. Вона різновікова, тому 
більше дітей у ній не може 
бути за вимогами санепідстан-
ції. Вони там собі самовихову-
ються».

Київські однолітки Альони, 
які також мають дітей, вже 
давно виношували ідею ство-
рення садочка для україномов-
них хлопчиків та дівчаток. Але 
заснувати й устаткувати його 
самотужки було б занадто 
складно, що й казати про про-
блематичне отримання дозволу 
на таку діяльність. Батьки навіть 
порахували, що існування та-
кого закладу обійшлося б їм мі-
німум у $250 на місяць. Тож 
створення української групи у 
звичайному садочку на Оболоні 
стало порівняно простим вирі-
шенням проблеми облашту-
вання мовного середовища для 
діток.

Цю ініціативу було втілено 
зусиллями чотирьох родин. 
Марта Винницька, одна з ініціа-
торів створення «Левеняти», за-
уважує, що батьків, охочих від-
дати дитину до цієї групи, дуже 
багато. Проте охочі мусять че-
кати на вибуття дітей до школи. 
«Ми завели свій статут у цій 
групі, – продовжує Альона, – 
зокрема, не святкуємо Нового 

року з Дідом Морозом чи 8 Бе-
резня. Замість Нового року в 
нас свято Миколая. Навесні від-
значаємо День матері».

Альона та В’ячеслав Запад-
нюки виховують трьох дітей, 
спираючись на три стовпи: 
окрім садочка це сформоване 
україномовне коло спілкування 
і «Пласт». «Ми закінчували Мо-
гилянку, дружимо з іншими ви-
пускниками, збираємося на всі-
лякі свята, – розповідає Альона. – 
І наші діти вважають своїми 
друзями не сусідів, а дітей на-
ших друзів». Шестирічну Ма-
рійку прийняли до пластових 
новаків. Працюють у «Пласті» і з 
меншими дітьми, яких назива-
ють «пташатами».

«Нещодавно ходили з ма-
лими знайомитися зі східним 
мистецтвом до Музею Ханенків, 
– пані Западнюк пригадує за-
ходи, на які запрошували «пта-
шат». – Там мала бути адапто-
вана екскурсія для дітей двох-
шести рочків. Костюмовані герої 
повинні були розповісти їм у лег-
кій формі, що таке Схід. Та поки 
прийшов наш костюмований ге-
рой, місцева екскурсовод – дуже 
освічена жінка – не могла дітям 
розказати хоч би якісь базові 
речі, бо дуже погано говорила 
українською». «Зазвичай сім’ї, 
які усвідомлюють важливість ви-
ховання своїх діток в україн-
ському середовищі, гуртуються 
навколо товариств і установ», – 
говорить пластунка Ярина Яцун, 
яка працює із «пташатами».

Проблема пошуку середо-
вища спілкування актуальна і 
для самих батьків, особливо для 
приїжджих з україномовних ре-
гіонів. Її вирішують за допомо-
гою утворення спільнот, зо-
крема й віртуальних. «Українці, 
охочі залишитись українцями, 
згуртовуються навколо церков, 
шкіл, організацій, товариств, – 
вважає Ярина Яцун. – Це нор-
мальна поведінка будь-яких ет-
носів для збереження своєї іден-
тичності в іншомовному або  
іншокультурному середовищі. 
Так відбувається згуртування 
україн  ської громади у світі: 
США, Канаді, Німеччині, Ав-
стралії».

До цього переліку можна до-
дати й Україну, де українці, аби 
зберегти свою мову та культуру, 
мусять гуртуватись і самотужки 
створювати середовища спілку-
вання для своїх дітей. 

В аналітичному огляді «Становище української мови в Україні 
у 2011 році», що його провів громадський рух «Простір свобо-
ди», зафіксовано зменшення частки учнів, які вивчали україн-
ську з першого класу порівняно із загальною кількістю хлопчи-
ків та дівчаток, яким нею викладали 2010/2011 навчального 
року. Цьогоріч 82,3% школярів навчалися українською мовою, 
тоді як серед першачків ця цифра становила 81,2%. Різниця 
в загальнонаціональній статистиці виникла за рахунок восьми 
регіонів: Криму, Дніпропетровської, Київської, Луганської, 
Одеської, Харківської, Херсонської та Черкаської областей.

АР Крим

Дніпропетровська область

Київська область

Луганська область

Одеська область

Харківська область

Херсонська область

Черкаська область

Усього в Україні 

ТИХ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ 
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (%)

ЗАГАЛОМ
УЧНІВ

УЧНІВ 
ПЕРШИХ КЛАСІВ
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Б
езплатна медицина давно 
стала фікцією, а загалом 
система вітчизняної охо-
рони здоров’я не відпові-

дає потребам сучасного суспіль-
ства. Порятунок реформатори 
вбачають у запровадженні сі-
мейної медицини, яку тради-
ційно практикують на Заході, та 
поліпшенні якості надання по-
слуг. «Роздутий» ліжковий 
фонд, що перейшов у спадок від 
СРСР, потребує реорганізації за-
для ефективнішого перерозпо-
ділу коштів. За словами голови 
профільного комітету ВР Тетяни 
Бахтєєвої, 80% бюджетного фі-
нансування нині спрямовується 
на стаціонарну, 15% – на амбула-
торну і лише 5% – на первинну 
допомогу. А саме останньої, за 
підрахунками МОЗ, сьогодні по-
требує 75% населення. Тож нова 
концепція галузі охорони 
здоров’я робить акцент на пер-
винній медичній допомозі, на-
данням якої віднині опікувати-
муться сімейні лікарі. 

Позитивні зрушення укра-
їнці зможуть відчути вже 2012 
року, обіцяють урядовці. Меди-
цина має стати доступнішою, а 
служба швидкої допомоги – 
спритнішою. Планують ство-
рити єдину систему екстреної 
меддопомоги та розширити ме-
режу швидкої, яка має доїж-
джати на виклик за 10 хвилин у 
місті й за 20 – у селі. Новації в 
системі охорони здоров’я випро-
бовують на пілотних регіонах: 
Донеччині, Дніпропетровщині, 

Вінниччині та Києві. Якщо ж екс-
перимент виявиться вдалим, до-
свід поширять на решту країни.

СіМейНі КАДРи
У цих регіонах нині завершу-
ється перший етап реформу-
вання, а вже від початку 2012 
року зміниться схема надання 
медичної допомоги населенню. 
Вона матиме три рівні (деталь-
ніше див. «Нова система»). 
На первинному з’являться амбу-
латорії сімейної медицини, у 
яких безплатно можна буде 
отримати першу лікарську, долі-
карську та невідкладну допо-
могу. Поки готують сімейних ме-
диків, у Центрах первинної допо-
моги паралельно працювати-
муть дільничні педіатри і тера-
певти. За потреби сімейний лікар 
даватиме направлення до вузь-
кого спеціаліста в заклад на вто-
ринний або третинний рівень. 

До 2020-го сімейні лікарі 
повинні цілковито замінити те-
рапевтів і педіатрів. Вони ма-
ють знатися на близько 20 спе-
ціальностях і супроводжувати 
від 1200 до 1500 ввірених їм па-
цієнтів від народження до 
смерті. За хворими ж залишать 
право обирати собі «рятів-
ника».

Як розповів Тижню завіду-
вач кафедри загальної практики 
сімейної медицини Донецького 
національного медичного уні-
верситету ім. М. Горького і ди-
ректор Інституту невідкладної 
та відновлюваної хірургії Вла-

дислав Гринь, виш випускає сі-
мейних лікарів із числа інтернів 
(два роки навчання) та медиків, 
що виявили бажання пройти пе-
репідготовку (шість місяців). 
«2012-го ми маємо дати Донеч-
чині до 400 таких фахівців. Для 
порівняння: за останні сім років 
кафедра випустила близько 530 
медиків загальної практики. 
Проте для ефективного на-
вчання сімейних лікарів і мед-
сестер потрібні центри, у яких 
вони здобували б практичні на-
вички. Поки що таких немає», – 
зауважує експерт. 

Те, що уряд 
прописав
Із 1 січня на Донеччині, Дніпропетровщині, 
Вінниччині та в Києві надаватимуть медичну 
допомогу по-новому. На пілотних регіонах 
випробовують реформу охорони здоров’я,  
яку в народі вже встигли охрестити 
«експериментом із виживання»

Автор:  
Наталя 

Коммодова, 
Донецьк

МОЗ готує 
законопроект про 

введення 
обов́ язкового 
державного 
медичного 

страхування, який 
планують ухвалити 
вже протягом 2012 

року. Запровадити ж 
обов́ язкове медичне 
страхування в Україні 

збираються в 2015–
2016 роках

32|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 52 (217) 23 – 29.12.2011

СУСпілЬСТво|мЕДИЦИНа

Первинний рівень*
Амбулатор� загальної практики сімейної 
медицини➊  з’являться на базі селищних 
фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП)➋ 
та дільничних лікарень. ФАПи, що 
обслуговують менше ніж 300 осіб, буде 
ліквідовано. Амбулатор� 
підпорядковуватимуться створеним у містах 
і районах центрам первинної 
медико-санітарної допомоги➌ 
і фінансуватимуться з місцевих бюджетів. У 
них безплатно надаватимуть першу лікарську, 
долікарську та невідкладну допомогу. Вторинний рівень**

Буде створено госпітальні округи на 100–500 тис. мешканців, до яких 
входитиме кілька районів. В округах розміщуватимуться багатопрофільні 
лікарні інтенсивного лікування➍, лікарні відновлювального лікування➎, 
лікарні для хронічних хворих➏, лікарні сестринського догляду➐, 
хоспіси➑ та консультативно-діагностичні центри➒. Фінансуватимуть 
вторинні медзаклади з обласного бюджету. 

Маршрути пацієнта
Було 
Дотепер пацієнти розпочинали свій маршрут 
на власний розсуд, часто, минаючи 
дільничного терапевта, одразу прямували до 
вузького спеціаліста (поліклініки, 
діагностичні центри, багатопрофільні або 
вузькопрофільні лікарні). Таким чином, за 
словами реформаторів, створювалися 
невиправдані черги та навантаження на 
спеціалістів. 

 
Буде 
Відтепер хворий (окрім екстрених випадків) 
спершу має відвідати сімейного лікаря в 
амбулатор� за місцем проживання. Саме він 
віднині слугуватиме для пацієнта 
«дороговказом» протягом усього лікування. 
Сімейний лікар зможе надати й 
спеціалізовану допомогу в більшості 
випадків, «розвантаживши» вузьких 
спеціалістів, а у разі нагальної потреби   
направить хворого до вузького спеціаліста в 
медзаклад на вторинний або третинний 
рівень.

Третинний рівень**
У високоспеціалізованих центрах для 
лікування патологій➓ надаватиметься 
допомога у складних випадках 
захворювання або в разі серйозних травм. 
Тут лікуватимуть онкологію, СНІД, 
туберкульоз тощо. Тут-таки має міститися 
єдиний диспетчерський центр   , з якого 
координуватиметься робота служби  швидкої 
медичної допомоги. Фінансування з 
обласного бюджету.
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Запровадження сімейної ме-   
дицини та оптимізацію мережі 
лікарень підтримує головний 
лікар Клініки лазерної меди-
цини Інституту дерматології та 
косметології Ольга Богомолець. 
Проте, на думку заслуженого 
медика, сама по собі реформа 
системи охорони здо ров’я не 
зможе докорінно вплинути на 
ситуацію із захворюваністю та 
смертністю в країні. «Необхідне 
бажання людини бути здоро-
вою. Сьогодні найбільша про-
блема суспільства – хронічна 
депресія українців. Це наслідок 

економічної і політичної неста-
більності. Лю ди, які не бачать 
майбутнього у своїй державі, не 
мають стимулу для того, щоб 
бути здоровими», – зазначила 
Ольга Богомолець.

«ПеРеКРиЄМО ТРАСУ»
Розпочатий експеримент вда-
рив по сільській та селищній 
медицині. До хронічного браку 
лікарів додалося зменшення 
кількості обслуговуючого пер-
соналу та медпрацівників (хоча 
якраз не скорочувати штат обі-
цяли в численних інтерв’ю ідео-

логи нової концепції). Лікарі 
Донеччини не на диктофон ви-
знають: наразі сенс реформи 
звели до перетасування матері-
альної бази та жорсткої еконо-
мії бюджетних коштів. Зви-
чайні ж пацієнти поліпшення, 
на жаль, не відчують. У те, що 
за півроку можна перевчити гі-
неколога чи отоларинголога на 
фахівця для всієї родини, люди 
і сільські медики не вірять, як і 
в те, що покращуватимуть мате-
ріальну базу амбулаторій. Уяві-
 ть, що означає для цілого ра-
йону фактичне закриття діль-

На Донеччині нині 
працює близько  

400 
сімейних лікарів. 

Регіону бракує  

4,5 тис. 
медпрацівників, 

зокрема понад 3 тис. 
медиків загальної 

практики

За даними  
Донецької ОДА
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Первинний рівень*
Амбулатор� загальної практики сімейної 
медицини➊  з’являться на базі селищних 
фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП)➋ 
та дільничних лікарень. ФАПи, що 
обслуговують менше ніж 300 осіб, буде 
ліквідовано. Амбулатор� 
підпорядковуватимуться створеним у містах 
і районах центрам первинної 
медико-санітарної допомоги➌ 
і фінансуватимуться з місцевих бюджетів. У 
них безплатно надаватимуть першу лікарську, 
долікарську та невідкладну допомогу. Вторинний рівень**

Буде створено госпітальні округи на 100–500 тис. мешканців, до яких 
входитиме кілька районів. В округах розміщуватимуться багатопрофільні 
лікарні інтенсивного лікування➍, лікарні відновлювального лікування➎, 
лікарні для хронічних хворих➏, лікарні сестринського догляду➐, 
хоспіси➑ та консультативно-діагностичні центри➒. Фінансуватимуть 
вторинні медзаклади з обласного бюджету. 

Маршрути пацієнта
Було 
Дотепер пацієнти розпочинали свій маршрут 
на власний розсуд, часто, минаючи 
дільничного терапевта, одразу прямували до 
вузького спеціаліста (поліклініки, 
діагностичні центри, багатопрофільні або 
вузькопрофільні лікарні). Таким чином, за 
словами реформаторів, створювалися 
невиправдані черги та навантаження на 
спеціалістів. 

 
Буде 
Відтепер хворий (окрім екстрених випадків) 
спершу має відвідати сімейного лікаря в 
амбулатор� за місцем проживання. Саме він 
віднині слугуватиме для пацієнта 
«дороговказом» протягом усього лікування. 
Сімейний лікар зможе надати й 
спеціалізовану допомогу в більшості 
випадків, «розвантаживши» вузьких 
спеціалістів, а у разі нагальної потреби   
направить хворого до вузького спеціаліста в 
медзаклад на вторинний або третинний 
рівень.

Третинний рівень**
У високоспеціалізованих центрах для 
лікування патологій➓ надаватиметься 
допомога у складних випадках 
захворювання або в разі серйозних травм. 
Тут лікуватимуть онкологію, СНІД, 
туберкульоз тощо. Тут-таки має міститися 
єдиний диспетчерський центр   , з якого 
координуватиметься робота служби  швидкої 
медичної допомоги. Фінансування з 
обласного бюджету.
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Нова система



ничної лікарні, у якій зали-
шаться лише стаціонар на деся-
ток ліжок і кілька лікарів та 
медсестер. Взимку розбитими 
селищними шляхами до рай-
центру, куди переводять вузь-
ких спеціалістів, самотужки 
дістатися вкрай складно, а на 
швидку тут не надто розрахову-
ють. Якщо не відремонтують 
дороги і не замінять старезні 
карети на нові, виконати 
20-хвилинний «норматив» буде 
неможливо. 

На Донеччині вже з’явилися 
перші спалахи протесту. У місті 
Кіровському депутати міськра  ди 
тривалий час відмовлялися роз-
починати реформування. У Зу-
гресі люди вийшли на акції 
спротиву, намагаючись уряту-
вати від закриття хірургічне від-
ділення лікарні. У селищі Спар-
так Ясинуватського району зі-
брали з півтисячі підписів під 
зверненням до Тетяни Бахтєєвої 
та міністра МОЗ Олександра 
Аніщенка «вжити всіх можли-
вих заходів із захисту сільської 
медицини під час експери-
менту». 

Мешканці селища Клебан-
Бик (Костянтинівський район) 
узагалі погрожують владі голо-
дуванням і блокуванням авто-
шляху в разі закриття місцевої 
дільничної лікарні. «Вони ка-
жуть: тут самі пенсіонери. А ми 
хіба не люди?! Наш лікар давно 
працює за трьох, допомагає 
всім, а в місті, куди нас відправ-
лятимуть згодом, ми нікому не 
потрібні. Протягом трьох міся-
ців уже намагаємося відстояти 
медзаклад. Збирали мітинг – не 
допомогло. Якщо нас не почу-
ють, то трасу на Донецьк пере-
криємо», – рішуче заявляє 
75-річна Ніна Сорока із села Ка-
теринівка (селище Клебан-Бик). 

Тутешня дільнична лікарня об-
слуговує 19 селищ у радіусі 40 
км. У ній лежать важкохворі 
пенсіонери, більшість похилого 
віку, яким до міської медичної 
установи в райцентрі за 20 км 
не дістатися. До того ж, за сло-
вами дільничного терапевта 
Володимира Шалімова, нерідко 
звідти хворих колгоспників на-
віть після інсульту холодно-
кровно відправляють назад… 
При цьому автобуси в місто хо-
дять тричі на день, а взимку в 
хуртовину днями хліба не при-
возять. Згідно ж із реформою в 
лікарні планують залишити 
амбулаторію, денний стаціонар 
на 15 ліжок, одного сімейного 
ескулапа і зменшений удвічі 
штат допоміжного персоналу. 
На думку Шалімова, що справді 
потребує «скорочення», то це 
обсяг щоденної паперової ро-
боти, який заважає надавати 
якісну допомогу. Про що, як і 
про посилення відповідаль-
ності медиків та протидію ко-
рупції, в програмі експери-
менту наразі не йдеться.

ЩО ЗАЛиШиТьСЯ?
Голова Донецької обласної асо-
ціації лікарів загальної прак-
тики сімейної медицини Сергій 
Северин підозрює, що первинну 
медичну допомогу готують до 
приходу в цю галузь приватних 
структур. «Відбуваються скоро-
чення не лише медиків, а й об-
слуговуючого персоналу: сторо-
жів, санітарок, реєстраторів во-
діїв. Відтепер лікарям і медсе-
страм доведеться якимось ди-
вом виконувати й ці функції, 
паралельно приймаючі пацієн-
тів. То про яке покращення 
якості медичної допомоги йде-
ться?» – запитує фахівець. Він 
понад 10 років очолює одну з 
перших на Донеччині амбулато-
рію сімейної медицини в се-
лищі Спартак Ясинуватського 
району. Свої критичні заува-
ження та рекомендації Северин 
не раз надсилав керівникам ор-
ганів охорони здоров’я, а також 
профільному міністерству. Про-
 те всі запитання та пропозиції 
так і залишилися без відповіді.

Що казати, якщо ідеологи ре-
форми повсякчас ігнорували зау-
важення Головного юридичного 
управління Верховної Ра ди. Його 
експерти, зокрема, наголошу-
вали, що Закон «Про внесення 
змін до Основ законодавства 

України про охорону здоров’я 
щодо удосконалення надання 
медичної допомоги», який наби-
рає чинності 1 січня 2012 року, 
«не містить механізмів організа-
ції і проведення первинної, вто-
ринної, третинної та екстреної 
медичної допомоги, чітких та 
зрозумілих умов направлення 
пацієнтів для отримання безо-
платної вторинної, третинної та 
екстреної допомоги». Відпові-
дальність за ненадання такої до-
помоги теж не передбачена.

Неабияке занепокоєння в 
пана Северина викликає криза, 
яка вже скоро може поглинути 
невідкладну допомогу. «В наказі 
МОЗ № 645 узагалі не йде мова 
про організаційну структуру 
служби невідкладної допомоги. 
Якщо раніше в документах мініс-
терства йшлося про створення 
таких пунктів при амбулаторіях 
у містах і районах, то тепер про 
них уже не згадують. Первинні 
медзаклади будуть зобов’язані 
забезпечити ще й невідкладну 
допомогу, – пояснює Северин. – 
Раніше швидка частково викону-
вала й ці функції: виїжджала на 
такі скарги, як головний біль, гі-
пертонія, висока температура в 
дітей тощо. Після створення 
служби екстреної меддопомоги 
до прийому викликів ставити-
муться прискіпливіше, тому хво -
рим без ознак ураження життєво 
важливих функцій доведеться 
звертатися до сімейного лікаря 
або фельдшера. Однак додатко-
вих штатів медичних працівни-
ків, як і додаткового санітарного 
транспорту та пально-мастиль-
них матеріалів для забезпечення 
такої допомоги, в амбулаторних 
закладах наразі не передбача-
ється». 

На думку опитаних експер-
тів, із просуванням реформи 
варто очікувати активної емі-
грації медпрацівників, які й до 
цього регулярно від’їжджали 
до РФ та Європи. Уже тепер під 
дверима помешкань тямущих 
пенсіонерів-лікарів у містах і се-
лах збираються черги хворих. 
Проте вони рано чи пізно при-
пинять працювати, а молоді фа-
хівці, що не виїхали за кордон, 
втечуть у фармацевтичний біз-
нес. Тож поки що медики і гро-
мадські організації пілотного 
Донецького регіону намага-
ються достукатися до влади й 
домогтися внесення необхідних 
змін до нормативної бази. 

У проекті 
держбюджету-2012 
на реформування 

медицини в 
експериментальних 
областях (субвенції 

до місцевих 
бюджетів для 

придбання 
медичного 

автотранспорту  
та обладнання) 

передбачено 

327,3  
млн грн

На медичне обслуго-
вування депутатів та 
керівного складу ор-
ганів влади планують 

витратити

381,4  
млн грн, 

тобто на 54 млн грн 
більше, ніж на всю 

медреформу

ПІДГОТОВКА 
КАДРІВ.  
Владислав 
Гринь закликає 
створити 
центри, у яких 
новоспечені 
сімейні лікарі 
набували б 
практичних 
навичок
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РеДАКЦійНА ПеРеДПЛАТА!
ВиГіДНіШе, НіЖ НА ПОШТі!

інші переваги редакційної передплати:
• можливість оформлення передплати як на місяць, так і до кінця 2012 року;

• отримувати журнал зручно – безкоштовна поштова доставка по Україні
(для Києва можлива кур’єрська доставка);
• книжки в подарунок (для акційної ціни)

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

НіКОЛи Ще ПеРеДПЛАТА Не БУЛА 
ТАКОю ПРОСТОю ТА ШВиДКОю!

Оберіть зручний для Вас спосіб передплати:
редакційна:

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

у відділеннях Укрпошти: 
за індексом 99319;

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

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

Вартість редакційної передплати:

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

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

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

За умови оформлення 
редакційної передплати

на 6 місяців
«Український тиждень»

дарує одну з книжок
I категор� на Ваш вибір,  

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

Подарунок* для передплатників журналу!

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

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

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

Кшиштоф Варґа
«Гуляш із турула»

Едвард Лукас
«Нова холодна війна. 
Як Кремль загрожує 

і Рос�, і Заходу»

С’юзен Мендус
«Політика та мораль»

Кінґслі Денніс 
і Джон Аррі

«Після автомобілізму»

I категорія II категоріяIIII к кат рія

Кристина Курчаб-Редліх
«Головою в мур Кремля»

Генрік Мейнандер
«Фінляндія, 1944. Війна, 

суспільство, настрої»

Генрік Лільєґрен
«Від  Таллінна
до Туреччини»

Оллі Вехвіляйнен
«Фінляндія 

в Другій світовій війні: 
між Німеччиною і Росією» 

**Акційна ціна з урахуванням отримання подарунка.



Олігархія по-американськи

C
оціальна нерівність знову в новинах – зде-
більшого завдяки руху «Захопи Волл-стрит», 
але не без допомоги Бюджетного управління 
Конгресу США. І знаєте, що це означає? Час 

викрити тих, хто забиває всім баки! 
Той, хто стежить за цим питанням, знає, про що 
я. Тільки-но починає актуалізуватися проблема 
дедалі більшої нерівності в доходах, надійна ко-
манда захисників знову прагне напустити ту-
ману. Аналітичні центри публікують звіти про 
те, що соціальна нерівність насправді й не зрос-
тає або що взагалі не має значення. Вчені намага-
ються одягнути на це явище благороднішу маску, 
стверджуючи, що насправді річ не в багатих 
проти решти, а в освічених проти менш освіче-
них. 
Варто знати, що ці твердження є лише спробами 
замилити очі, щоб люди не бачили чіткої дій-
сності: ми живемо в суспільстві, де гроші дедалі 
більше концентруються в руках купки обраних, 
що загрожує перетворити демократію в країні на 
суто номінальну. 
Нещодавно Бюджетне управління описало цю 
жорстоку реальність у звіті, зафіксувавши різке 
зменшення частки загального доходу, що 
потрап  ляє до людей із низькими та середніми 
статками. Американцям досі подобається вва-
жати себе країною середнього класу. Утім, з 
огляду на те що 80% бідніших домогосподарств 
нині отримують менш ніж половину загального 
доходу, така самооцінка дедалі більше відрізня-
ється від дійсності. 
У відповідь на це пролунали знайомі аргументи: 
дані викривлені (а це не так), 
склад групи заможних людей 
постійно змінюється (й це не-
правда) і так далі. Але найпопу-
лярнішим нині, вочевидь, є 
твердження, що ми суспільство 
якщо не середнього, то вищого 
середнього класу, де чудово жи-
веться широкій верстві високоосвічених праців-
ників, які мають достатньо навичок конкурен-
тоспроможності в сучасному світі. 
Гарна казочка і далеко не така тривожна, як кар-
тина суспільства, в якому зростає домінування 
малої групи багатих людей. Але то тільки казочка, 
а не правда. 
Працівники з вищою освітою справді в серед-
ньому успішніші за тих, хто не має диплома вишу, 
і з часом розрив між ними зазвичай збільшувався. 
Але ні ті, ні ті аж ніяк не уникли замороження до-
ходів та зростання економічної невпевненості. 
Підвищення зарплат у більшості людей із вищою 
освітою не вражало (а з 2000 року взагалі припи-
нилося), та навіть тим, у кого хороша освіта, 
більше не варто сподіватися на високооплачувану 
роботу. Взагалі нині навіть високоосвіченим пра-
цівникам важче знайти роботу, яка пропонує ме-

дичне страхування, ніж було власникам лише 
шкільного атестата в 1979-му. 
То кому ж дістаються великі прибутки? Дуже ма-
лій частці заможних. 
Зі звіту Бюджетного управління фактично випли-
ває, що майже весь дохід, який втратили 80% гро-
мадян внизу шкали, дістався тому 1% американ-
ців, що мають найбільші статки. Тобто протесту-
вальники, які позиціонують себе захисниками ін-
тересів 99%, таки мають рацію, а вчені, котрі пере-
конують їх у тому, що вся справа в освіті, а не на-
живі невеликої еліти, помиляються.  
Якщо незгодні в чомусь і помиляються, то це в за-
ниженні оцінки контингенту, за який вони висту-
пають. Нещодавно опублікований звіт Бюджет-
ного управління не аналізує того 1% лідерів 
шкали, але зі звіту, який стосувався періоду тільки 
до 2005-го, випливало, що майже дві третини 
зростання доходу тих, хто на вершині матеріаль-
ного Олімпу, дісталися 0,1%, тобто найбагатшій 
одній тисячній американського народу, дохід якої 
з 1979 по 2005 рік зріс на понад 400%. 
Хто ж належить до того 0,1%? Підприємці-герої, 
що створюють робочі місця? Ні! Здебільшого 
члени правління компаній. Нещодавно проведене 
дослідження виявило, що близько 60% з найба-
гатших 0,1% американців – це або члени прав-
ління компаній нефінансового сектору, або ті, хто 
заробляє у сфері фінансів. Додайте сюди юристів 
та бізнесменів, які працюють із нерухомістю, і ви-
йде 70% щасливчиків з однієї тисячної. 
А чому ж таке очевидне дедалі активніше зо -
середжен  ня доходів і капіталу в руках невеликої 

кількості людей? Частково від-
повідь полягає в тому, що зрос-
тання соціальної нерівності є 
ознакою держави, де більшість 
родин не отримують усієї на-
лежної їм вигоди від економіч-
ного зростання. Частково в 
тому, що коли розумієш, на-

скільки збагатилися заможні, то починаєш усві-
домлювати, що будь-яка довгострокова бю-
джетна стратегія має передбачати підвищення 

оподаткування великих доходів.
Однак найвагоміший аргумент у тому, що над-
мірна концентрація доходу в чиїйсь кишені не збі-
гається з поняттям реальної демократії. І хто за-
раз наважиться заперечити те, що американську 
політичну систему спотворює вплив великих гро-
шей і що заможнішою стає невелика купка бага-
тих, то більше ця система деформується?
Деякі світлі голови досі намагаються відмахну-
тися від пересторог щодо зростання соціальної 
нерівності як від безглуздих. Але правда в тому, 
що на кону стоїть сама сутність нашого суспіль-
ства. 

АМеРиКАНСьКУ 
ПОЛіТиЧНУ СиСТеМУ 
СПОТВОРюЄ ВПЛиВ 
ВеЛиКиХ ГРОШей

© 2011 New York times News service

Автор:  
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Круґман, 
США
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Р
осія офіційно ввійшла до 
Світової організації тор-
гівлі. Для України це, не 
виключено, матиме дале-

косяжні наслідки, причому не 
так у торговельно-економічній, 
як у геополітичній площині. 
Услід за Москвою можуть не за-
баритись із вступом до СОТ і її 
партнери по Митному союзу. 

При цьому, на відміну від 
України, Росія не дістає від всту-
 пу до СОТ очевидних вигід. Дві 
третини обсягів торгівлі цієї 
країни – енергетична сировина, 
яка не підпадає під правила ор-
ганізації. Натомість інші конку-
рентоспроможні на світових 
ринках товари, навіть метал та 
зерно, у структурі її економіки й 
особливо експорту становлять 
незрівнянно меншу частку. І 
все-таки останнього року Росія 
значно пришвидшила свій рух 
до СОТ, фактично погоджую-
чись із вимогами партнерів (чого 
раніше уникала): навіть пішла 
на де-факто визнання митних 
кордонів Грузії включно з Абха-
зією та Південною Осетією. 
Схоже на те, що кремлівське ке-
рівництво нині готове на жертви 
заради досягнення амбіційної 
мети.

УКРАїНА ТА МиТНий СОюЗ: 
ЗНЯТТЯ ФОРМАЛьНОї 
ПеРеШКОДи
Попри декларації українського 
керівництва про незмінність єв-
ропейського вибору, на які Пу-
тін завжди відповідав: «А ми не 
проти, ми теж за інтеграцію від 
Лісабона до Владивостока», – 
безпосереднім запобіжником 
від вступу України до Митного 
союзу був саме фактор СОТ. 
Країни – засновники МС до ор-
ганізації не належали, і пер-
спектива ускладнень із партне-
рами по Світовій організації 
торгівлі остуджувала голови 
на  віть найпослідовніших при-
хильників євразійської інтегра-
ції України в нинішній владі. 

Проблеми були в Росії з іншими 
потенційними членами Мит-
ного та Євразійського союзів на 
пострадянському просторі, які 
вже належали до СОТ, – Вірме-
нією та Киргизстаном. І от у 
цьому контексті приєднання 
РФ, а незабаром й решти країн 
МС до організації цю пере-
шкоду зніме.

До речі, саме цим можна по-
яснити й «неочікувану зміну» 
позиції Путіна щодо ЗВТ СНД 
під час жовтневого саміту глав 
урядів організації в Санкт-
Петербурзі, й відмову від тісного 
прив’язування прогресу в газо-
вому питанні до негайного 
вступу України в Митний союз. 
Цілком імовірно, що досягнута 
домовленість окреслює такий 
сценарій. Україна, не роблячи 
різких рухів на схід, поступово 
заводить у глухий кут перего-

вори з ЄС, паралельно, як заяв-
ляв Янукович, «дивиться на 
перші результати діяльності 
Митного союзу». І приблизно до 
кінця 2012 року питання про 
вступ Києва до Митного союзу, 
а може, навіть ЄЕП, вирішують 
позитивно. Усе це відбувається з 
обов’язковими запевненнями в 
готовності й навіть прагненнях 
до подальшої інтеграції з ЄС.

Інтеграційний та уніфіка-
ційний процес де-факто запу-
щений: угоду про ЗВТ з СНД 
підписано, зобов’язання про 
приведення українського зако-
нодавства у відповідність до тех-
нічного регламенту Митного со-
юзу в Санкт-Петербурзі Микола 
Азаров фактично взяв. Понад те, 
Україна навіть стала піонером у 
відродженні рублевої зони, по-
годившись на переведення роз-
рахунків із РФ у національну ва-

ТОРГОВеЛьНО-ДеМОГРАФіЧНий ДОНОР?
Вступ Москви у СОТ 
відкриває новий етап 
втягування України до 
союзу з Росією

Автор: 
Олександр 

Крамар

Переговори Росії 
щодо вступу  

до СОТ тривали  

18 
років 

38|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 52 (217) 23 – 29.12.2011

СвіТ|політИка



БеЗ УКРАїНи ЄВРАЗійСьКий 
СОюЗ  БУДе БіЛьШ АЗійСьКиМ, 
НіЖ ЄВРОПейСьКиМ

люту останньої (див. Тиж-
день, № 46, 50/2011).

Триває і послідовна підго-
товка громадської думки в Укра-
їні: і спікер Литвин, і віце-пре-
м’єр Тігіпко чітко заявляли: 
якщо ЄС висуватиме якісь «над-
мірні вимоги», Україна може об-
рати «економічно вигідний вступ 
до Митного союзу». Інша річ, на-
скільки такий хід сприйме укра-
їнське суспільство, але форма-
льне виправдання за принци-
пом «це Європа нам відмовила», 
уже фактично готове. Для цього 
досить продовжити й поглибити 
політичні репресії та зірвати 
якщо не підписання, то принай-
мні ратифікацію Угоди про асо-
ціацію з ЄС, що, зрештою, і ста-
лося.

Українську владу на цей 
шлях активно штовхають. Так, 
останнім часом активізувався 

депутат від Партії регіонів Ва-
лерій Коновалюк. У листопаді, 
під час круглого столу «Що ви-
грає, а що втратить економіка 
України від вступу до Зони 
вільної торгівлі із країнами 
СНД та Євросоюзу?», він анон-
сував створення міжфракцій-
ної групи, яка матиме «лобію-
вати євразійсь кий вектор руху 
України в парламенті». Моти-
вація таких дій варта уваги: 
Коновалюк прагне … законсер-
вувати неконкурент  ну струк-
туру української економіки. На 
його думку, потрібно не лише 
оцінювати можливості та пер-
спективи, а й розуміти, що ми 
«за багатьма напрямками (біо-
технологія, машинобудування, 
промисловий комплекс, АПК) 
сьогодні якоюсь мірою некон-
курентні з європейськими ви-
робниками». На запитання: «А 
що зміниться за такого підходу 
завтра, коли не змінилося за 
остан  ні 20 років?» – він зрозу-
мілої відповіді дати не зміг.

Таких «рухів» Коновалюка 
не варто ігнорувати бодай тому, 
що вони дуже добре лягають у 
контекст електорального шан-
тажу Януковича Путіним за 
принципом: «Або ви дружите з 
нами, або електорат не дружить 
з вами». «Міжфракційна група» 
Коновалюка якраз і може стати 
тим майданчиком, довкола 
якого гуртуватимуться проро-
сійськи настроєні «прагма-
тики» – прихильники конкрет-
них дій щодо приєднання до за-
початкованих РФ інтеграційних 
проектів.

УКРАїНА ЯК ЗАПОБіЖНиК 
«МУСУЛьМАНіЗАЦії» РОСії?
Кремль поспішає завершити ін-
теграційні процеси чимшвидше. 
З одного боку, цьому є еконо-
мічні пояснення – проблеми са-
мої Росії, вирішення яких потре-

бує притоку ресурсів (див. Тиж-
день, №15 /2011). З іншого, 
«збирання земель» Кремлем 
буде психологічно неповним без 
залучення до нього «матєрі ґо-
родов русскіх» Києва. Однак, 
крім цього, інтегратори поспі-
шають з іншої причини: без 

України задуманий Путіним Єв-
разійський союз загрожує стати 
більш азійським, ніж європей-
ським.

В умовах загального змен-
шення населення РФ азійський 
його складник (майже цілком 
мусульманський) швидко при-
множується. Вже до 2020 року 
чисельність кавказьких та во-
лзьких народів за наявних де-
мографічних тенденцій переви-
щить 19–20 млн, а росіян, на-
віть із придатними до активної 
русифікації іншими європей-
ськими народами й народнос-
тями, поменшає до 110–112 млн 
осіб. А в разі, якщо Путіну таки 
вдасться до 2015 року просуну-
тись у перетворенні ЄврАзЕС на 
реальну, а не ефемерну інтегра-
ційну структуру, її етнокультур-
ний склад матиме такий ви-
гляд: «росіян» (разом зі зруси-
фікованими європейськими 
меншинами) – 117–118 млн, му-
сульманських народів Серед-
ньої Азії, Кавказу та Поволжя – 
понад 80 млн, інших – іще 7–8 
млн. Відтак із «російськомов-
ним» компонентом у новому ін-
теграційному утворі сусідитиме 
зіставний за чисельністю кон-
гломерат народів, які змагати-
муться за перерозподіл ресур-
сів на свою користь.

Російський обиватель, як 
свідчать, зокрема, сутички на 
етнічному ґрунті, вельми зане-
покоєний такою перспективою. 
Тож з уст політиків РФ зазву-
чали шовіністичні, часто ксено-
фобські гасла. Головним перед-
виборчим гаслом ЛДПР Владі-
міра Жиріновского, наприклад, 
стало «За русскіх!» Повернути 
графу «національність» у пас-
порт і закріпити законом статус 
росіян як державотворчої нації 
уже пообіцяли навіть «інтер-
націо  налісти»-комуністи. А чи-
мало представників більш по-
міркованих сил заговорили про 
необхідність створити ідеологію 
«ліберального націоналізму» на 
противагу кремлівському імпе-
ріалізмові.

Однак Москва не відмовля-
ється від планів утягування в ін-
теграційні об’єднання середньо-
азійських і кавказьких країн, 
зважаючи на природні ресурси, 
якими багаті їхні надра. Водно-
час демографічному чинникові 
шукають компенсації. І стати 
нею можуть близько 45 млн жи-
телів України. 

ТОРГОВеЛьНО-ДеМОГРАФіЧНий ДОНОР?
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Французький акцент
Ален Ґіймоль про те, чого не знають французи про Газпром, 
а українці – про власні енергетичні перспективи

Г
азпром – це не єдиний агент 
чи інструмент російського 
енергетичного неоімперіа-
лізму. Є ще, приміром, Госа-

том, є ще рублева зона. Країна, 
яка опиняється всередині три-
кутника «Газпром – Госатом – 
рубль як резервна валюта», втра-
чає реальний простір для будь-
якого маневру. Тобто сама собою 
максимальна залежність від ро-
сійського газу – це не межа. Бу-
ває і гірше. І хоч би скільки потім 
така держава проголошувала 
свої євроінтеграційні прагнення, 
здійснити їх на практиці їй може 
не вистачити ресурсу. Ален Ґій-
моль, французький журналіст-
міжнародник, автор книжки 
«Газпром: нова імперія» для ау-
диторії в своїй країні, має власне 
бачення пострадянських реалій. 
До України він приїхав для 
участі в спільному проекті Фран-
цузького інституту в Києві та 
Книгарні «Є» «Європейський до-
свід: Франція».

У. Т.: Упродовж останніх 
чотирьох-п’яти років були опу-
бліковані різні журналістські 
розслідування діяльності Газ -
прому й на Заході, й у самій РФ. 
Ця тема має багато аспектів: 
кому російський монополіст і за 
яким принципом роздає замов-
лення; як він працює з інозем-
ними партнерами, яку роль віді-
грає в зовнішній політиці 
Кремля. На чому фокусувалися 
ви у своїй книжці про нього?

– Я почав працювати над нею 
2006-го. І на той момент у Фран-
ції майже ніхто не знав, що таке 
Газпром. Коли люди готують їжу 
чи приймають душ, вони не пере-

ймаються тим, звідки береться 
енергія. Як журналіст я спеціалі-
зуюся на Східній Європі та Росії, 
тому мені було відомо, наскільки 
важливу роль відіграв Газпром 
під час російських президент-
ських виборів. Отож ми з Аллою 
Лазаревою вирішили провести 
розслідування. Розповідаючи 
про російського газового монопо-
ліста, ми водночас висвітлили й 
історію приходу до влади Путіна. 
Описали історію Газпрому від 
його створення до 2006-го. У 
1989–1992 роках його раду дирек-
торів очолював Віктор Чєрно-

мирдін, який згодом став пре -
м’єром. У 2000–2001-му, 2002–
2008-му цю посаду обіймав Дмі-
трій Мєдвєдєв. Ці два періоди 
між собою докорінно різняться. 
Спочатку, за Чєрномирдіна, Газп-
ром був «державою в державі», 
що вела власну політику. Потім 
російським президентом став Пу-
тін. Він повністю підкорив собі 
Газ  пром і використав його як ін-
струмент зміцнення авторитар-
ної системи в РФ.

У. Т.: У Східній Європі Францію 
стереотипно, на рівні масової 

Спілкувалася 
Жанна 

Безп’ятчук 

Фото:
Андрій 

Ломакін

БіОГРАФіЧНА НОТА

Ален Ґіймоль
Журналіст відділу міжнародної економіки щоденної 
французької газети La Croix, спеціалізується на країнах 
Центральної, Східної Європи та Росії. У 1994–1996 роках 
працював постійним кореспондентом в Україні. Є авто
ром біографічної книжки про Бернара Кушнера (2001), 
видань «Навіть сніг був помаранчевим» (2005), «Газпром: 
нова імперія» (у співавторстві з Аллою Лазаревою, 2007) 
та «Шукаючи землю Їдиш, країна без кордонів» (2010). 
Пише детективи під псевдонімом Рено Ребарді.
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ЄВРОПейЦі ХОЧУТь 
ЗРОЗУМіТи, НАСКіЛьКи 
СВіДОМО УКРАїНА ВОЛіЄ 
НАБЛиЗиТиСЯ ДО ЄВРОПи

свідомості, сприймають як ру-
софільську країну. Ви кажете, 
донедавна ваші співвітчизники 
не знали, що таке Газпром. Чи є 
тут кореляція: менше знань і 
розуміння – більше симпатії? 
Сучасна Росія – це країна Газ -
прому, а не Достоєвського.

– Французи дуже добре зна-
ють, яким є режим Путіна. Наша 
преса чимало пише про пору-
шення прав людини на росій-
ських парламентських виборах, 
про те, що їх було сфальсифіко-
вано. Може, навіть більше, ніж 
українські медіа. Неправильно 
плутати наше культурне зацікав-
лення РФ та політичні реалії. Ми 
не ототожнюємо Путіна й Росії. 
Правда також, що французькі 
компанії, часом це дуже цинічно, 
ведуть бізнес із росіянами.

У. Т.: Колись виступаючи в Укра-
їні, ви звернули увагу на те, що 
російський Госатом відіграє в 
путінській зовнішньополітичній 
стратегії ту саму роль, що й 
Газпром. Про це часто забува-
ють, але чи справді можна при-
рівнювати Госатом до Газпрому 
за його значенням для імпер-
ських амбіцій РФ?

– Ядерна енергетика теж 
важлива. Однак якщо погля-
немо на те, який відсоток елек-
троструму в Європі виробля-
ється за рахунок ядерної енерге-
тики, а який – газу, то відразу 
видно, що блакитне паливо має 
більше значення. Після аварії 
на АЕС Фукусіма-1 багато країн 
засумнівалися в мирному атомі. 
Бельгія, Італія, Швейцарія зу-
пиняють розвиток ядерної енер-
гетики. Тож саме газ залишати-
меться головним джерелом 
енергії на наступні 50 років. На 
глобальному рівні ринок ядер-
них технологій малий за розмі-
ром. Кількість компаній, які на 
ньому змагаються, вельми об-
межена. Є корейські, американ-
ські, російські гравці. Німець-
кий концерн Siemens нещода-
вано вийшов із гри. Утім, росія-
нам буде важко утвердитися на 
цьому ринку, бо, приміром, у ко-
рейців уже вельми сильні пози-
ції. Вони пропонуватимуть не-
дорогі ядерні технології.

У. Т.: Отож Госатом є «другим 
Газпромом» тільки для постра-
дянських країн?

– Саме так, це можливо лише 
для таких колишніх радянських 

республік, як Україна. Вони 
здав  на використовують росій-
ські розробки. За межами цього 
простору Госатом постачає свої 
технології до Ірану, намагається 
закріпитися на азійських рин-
ках. Але я не бачу перспектив 
для успішної експансії цього під-
приємства на світовому рівні.

У. Т.: Українці часто виявляють 
комплекс лузерів багато в чому 
включно з енергетикою. Але 
об’єктивно ми не спромоглися 
гарантувати своєї енергетичної 
безпеки. Яких помилок, на 
вашу думку, припустився Київ у 
цьому напрямку?

– Найбільша з них – це ве-
ликі перевитрати енергії, які до-
зволяє собі сьогодні Україна. У 
виробництві та в побуті можна 
досягати тих самих результатів 
значно меншим коштом. Для по-
рівняння: Франція, яка має зі-
ставну з вашою країною терито-
рію й навіть більше населення, 
витрачає вдвічі менше газу за рік.

На мою думку, щоб посилити 
свою енергетичну безпеку, Укра-
їні потрібно напрацювати відпо-
відну концепцію. Натомість у вас 
енергетика розвивається не 
стільки з метою забезпечити по-
літичну та економічну незалеж-
ність держави, скільки в інтере-
сах тих чи тих олігархічних груп.

Україна має великі запаси 
урану, але не освоює їх належ-
ним чином і натомість купує 
ядерне паливо у Росії. Це пара-
докс, але не єдиний. Наприклад, 
у Франції ми виробляємо біопа-
ливо з буряків. Коли я про це ді-
знався, відразу подумав про 
вашу країну. Ви могли б не 
тільки забезпечити себе буряко-
вим паливом, але й експорту-
вати його. Зрозуміло, що на за-
пуск виробництва біопалива по-
трібно витратити багато грошей. 
Але вони повернуться, якщо 
Україна нарешті винайде свою 
власну енергетичну політику.

У. Т.: Який імідж України домі-
нує у французькій пресі?

– Мої колеги багато пишуть 
про суд над Тимошенко. Це істо-
рія номер один про Україну. Під 
час Помаранчевої революції у 
Франції був справді дуже вели-
кий інтерес до вашої країни. 
Французи й решта європейців 
раптом відкрили для себе, що є 
такі собі українці й що вони хо-
чуть приєднатися до їхньої спіль-

ноти. Це було щось нове для нас. 
Однак лише за рік із невеликим 
по тому, як Партія регіонів пере-
могла на парламентських вибо-
рах (2006-го), Віктора Януковича 
запросили очолити уряд. Західна 
аудиторія тоді нічого не зрозу-
міла. Навіщо українці вийшли на 
вулиці? Щоб потім повернути 
цього пана до влади? Сьогодні єв-
ропейці хочуть розібратися з тим, 
наскільки свідомо Україна воліє 
наблизитися до Європи. Відпові-
сти на це запитання можуть 
тільки самі українці.

У. Т.: Ваша остання книжка роз-
повідає про єврейські громади 
в країнах Центральної Європи, 
зокрема в Україні. Чому ви як 
журналіст узялися за цю тему?

– Ця книжка була написана 
на основі моїх матеріалів, підго-
товлених для газети La Croix. Я 
йшов слідами юдейської куль-
тури та мови їдиш, вивчав цвин-
тарі, синагоги, будинки. В Україні 

побував у Дрогобичі, Чернівцях, 
Умані, Києві. У комуністичні часи 
було заборонено обговорювати ці 
теми. Я намагався збагнути, як 
люди за останні 20 років порозу-
мілися з власною історією. Іноді у 
вас робляться чудові ініціативи з 
метою вшанувати минуле. Але 
загалом держава ще не виробила 
консенсусу, колективного сприй-
мання своєї історії. Йдеться про 
Голодомор або Голокост, про УПА 
або про УНР. У деяких місцях, де 
відбувалися дуже важливі події, 
немає жодних пам’ятних знаків. 
Приміром, два роки тому я був у 
лісі під Львовом, де гітлерівці 
стратили близько півмільйона 
людей. Це другий Бабин Яр. І не-
має жодної пам’ятної дошки. 
Аналогічна ситуація з числен-
ними повстаннями українських 
селян у другій половині 1920-х 
років. Загалом ваші управлінці, з 
якими мені доводилося спілкува-
тися на складні історичні теми, 
ніколи не виявляли якоїсь воро-
жості чи упередженості стосовно 
вшанування пам’яті винищених 
людей. Навпаки. Але вони від-
разу ж заходилися перелічувати 
інші свої пріоритети. 

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
www.tyzhden.ua
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Кулі проти власного народу
Казахстанський правозахисник Сєрґєй Дуванов про трагічні події в 
Жанаозені та реалії політичного життя в пострадянському султанаті

С
учасний Казахстан для 
більшості українців – 
Terra Incognita. Що відбу-
вається в ці дні на казах-

ській землі, розповів Тижню 
відомий публіцист і правоза-
хисник Сєрґєй Дуванов.

У. Т.: Світові інформагентства й 
офіційні ЗМі Казахстану пода-
ють суперечливу, а часом і вза-
ємовиключну інформацію про 
трагічні події в Жанаозені. Що 
ви знаєте про це? 

– Насправді важко сказати 
щось конкретне, тому що всі 
види зв’язку з Жанаозеном за-
блоковані. До того ж там не 
працює аеропорт, перекриті всі 
шляхи, у місто нікого не впус-
кають. Одне слово, інформації 
вкрай мало. 16 грудня, в День 
незалежності Казахстану, ста-
лися сутички між нафтови -

ками-страй  ка  рями та по  ліцією. 
Робітники вийшли мітингу-
вати на центральну пло  щу, де 
міська влада збиралася про-
вести святкові заходи. Цілком 
імовірно, сутички були спрово-
ковані, щоб виправдати силове 
придушення виступів. Відомо, 
що поліцейську машину робіт-
ники перевернули, а потім і 
підпалили їхній автобус. У від-
повідь правоохоронці відкрили 
вогонь по демонстрантах. Зна-
ючи наші порядки, без дозволу 
центру ніхто не стрілятиме. 
Офіційно прокуратура визнала 
14 загиблих і 86 поранених. За 
неперевіреними повідомлен-
нями, які просочуються з місця 
подій, убито до 50 осіб, понад 
600 поранено, багатьох затри-
мано. У місті та на його околи-
цях запроваджено надзвичай-
ний стан, введено бронетехніку.

Спілкувалися 
Олександр 

Народецький,
Олена Чекан

У. Т.: Чим був спричинений 
страйк нафтовиків?

– Уже сьомий місяць трива-
ють протести робітників двох 
дочірніх компаній найбільшої 
нафтової корпорації Казахстану 
«КазМунайГаз». Почалися вони 
в Актау, нафтовики в Жанаозені 
їх підтримали. Страйкарі вима-
гають відповідності своєї заро-
бітної плати міжнародним стан-
дартам, поліпшення умов праці 
й організації незалежної проф-
спілки. Але влада не пішла на 
компроміс: хвиля протестів 
призвела до масових звільнень, 
побиття й арештів профспілко-
вих активістів. Є вже кілька ви-
років до тривалого ув’язнення.

Те, що сталося в Жанаозені, 
має соціально-економічні при-
чини, не політичні. Страйкарі 
влаштували там погроми в квар-
талах, де живуть заможні, спа-

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
www.tyzhden.ua
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Лідер нації Казах-
стану Нурсултан 

Назарбаєв до кінця 
життя наділяється 

владними повнова-
женнями, незалеж-

ними від статусу 
президента, він і 

члени його родини 
цілковито звільня-

ються від кримі-
нальної відпові-

дальності

лили акімат (мерію), офіс нафто-
вої компанії, готель. Це протест 
проти убогості, безправ’я, проти 
тих нуворишів, які сьогодні при-
вільно наживаються на нафтових 
багатствах, а ті, хто їх добуває, за-
лишаються ні з чим. Влада пово-
диться доволі жорстко і під-
ступно. Це і порожні, облудні обі-
цянки, і придушення всіх спроб 
змінити со  ціаль  ну несправедли-
вість. Я вже не раз у своїх інтерв’ю, 
відповідаючи на запитання, чи 
може керівництво Казахстану за-
стосувати зброю проти свого на-
роду, казав, що воно здатне саме 
на це. Ось це й сталося.

Відгук солідарності на події, 
нехай і невеликий, у країні все ж 
є. Мирна нечисленна демонстра-
ція на підтримку Жанаозена від-
булася в Актау. І це попри наяв-
ність інформації, що туди стягу-
ють поліцію з інших міст. В ото-
ченні правоохоронних органів 
проходив і мітинг в Алмати. На 
залізничній станції Шепте полі-
ція відкрила вогонь по учасни-
ках виступів на підтримку 
страйкарів у Жанаозені. Вони 
блокували залізничні колії, за-
тримавши кілька пасажирських 
і вантажних поїздів. 12 людей 
поранено, один загиблий.

АЗійСьКий АВТОРиТАРиЗМ
У. Т.: На перших виборах прези-
дента Казахстану 1991 року На-
зарбаєв набрав 98,7%; да  лі – 
продовження повноважень; на 
других 1999-го – 79,78%; 2005-
го – 91,15%; 2011-го – 95,5%. У 
демократичних державах За-
ходу вважають, що такі цифри 
свідчать про тоталітаризм у 
країні. Казахстан підпадає під 
це правило? 

– Кондові захисники режиму 
Назарбаєва говорять, що в нас, 
мовляв, інша ментальність, тому 
й відсоток такий високий. У будь-
якому суспільстві, навіть найу-
спішнішому, є невдоволені люди, 
а в нашому їх і поготів більше ніж 
достатньо. Тому реальна цифра, 
якщо спиратися на дані соціоло-
гів, які відстежують популяр-
ність лідера, у межах 60–70%.

У. Т.: Лідер нації, прижиттєвий 
музей, кілька документальних 
і художніх фільмів, фактично 
довічний президент. У Казах-
стані – культ особи Назарбаєва? 

– Він формувався від самого 
початку його авторитарного 
правління, ще за СРСР. Це посту-

повий процес, але сьогодні ми 
можемо констатувати, що культ 
особи Назарбаєва в класичному 
розумінні цього слова в Казах-
стані вже є. Інша річ, що він, 
звісно, у чомусь відрізняється від 
відомих в історії культів особи 
Сталіна, Мао Цзедуна чи Кім 
Чен Іра. Але то питання радше 
кількісне: більше портретів чи 
менше – тут можна порівнювати. 
А якісно це те саме: людина поза 
критикою, поза часом, поза від-
повідальністю. Тобто фактично 
особа, яка править країною та не 
контролюється ніким і нічим.

У. Т.: З літа 2010 року Назарбаєв 
дозволив довго себе вмовляти, 
а потім на початку 2011-го пого-
дився на всі поправки до Кон-
ституції, про які його «просив» 
народ. Навіщо йому ці ігри в ні-
бито «демократію»?

– Ці інтриги потрібні для 
того, щоб зберегти той позитив-
ний, як він вважає, імідж в очах 
і населення Казахстану, і світо-
вої спільноти. Періодично На-
зарбаєв навіть демонструє вели-
 ку «демократичність», не про -
пускаючи якісь закони, котрі го-
тують із його подачі підлеглі. 
Вже давно і всередині країни, і 
за кордоном усі зрозуміли, ким 
є наш президент та його ото-
чення з погляду щирості й прав-
дивості в політичній волі йти 
демократичним шляхом.

«КиШеНьКОВА» ОПОЗиЦіЯ 
У. Т.: У середині січня 2012 року 
в Казахстані позачергові парла-
ментські вибори. Зараз Мажи-
ліс контролює партія «Нур 
Отан», яку очолює Назарбаєв. 

Згідно з новим законом наступ-
ний парламент має бути сфор-
мований щонайменше з двох 
політичних сил. Чому призна-
чено дочасні вибори і які партії 
окрім «Нур Отан» мають шанс 
увійти до Мажилісу?

– У багатьох країнах є поря-
док, за якого ті, хто перебуває 
при владі, можуть ініціювати до-
часні вибори. Коли керівництво 
держави почувається впевнено, 
йому вигідно їх призначити. Але 
річ у тому, що в Казахстані інсти-
тут дострокових виборів став 
нормою. Я не пам’ятаю жодного 
випадку, щоб перегони відбува-
лися вчасно, вони завжди екс-
трені, їх ініціюють, спираючись 
на політичну кон’юнктуру. На-
приклад, коли насувається еко-
номічна криза, їх треба провести 
раніше, щоб не допустити про-
тестного голосування всіх невдо-
волених економічним станом. І 
таким чином забезпечити спо-
кійне проходження виборів. 
Різні причини дають змогу ка-
захській владі крутити законом і 
Конституцією, як їй заманеться.

Що стосується двох партій, 
то новий закон про парламент – 
це нібито рух від авторитаризму 
до демократії. До речі, в Мажи-
лісі можуть виявитися і дві, і три, 
і, не виключаю, чотири політ-
сили. Тобто появою такого бага-
топартійного парламенту й при-
сутністю в ньому нібито опози-
ційних політсил Назарбаєв вирі-
шує основне завдання збе  - 
  реження свого позитивного імі-
джу. Хоча насправді всі партії, 
які нині задіяні в нашому полі-
тичному житті, не є опозицій-
ними. Радикальна опозиція є, 
але на майбутніх виборах пред-
ставлена не буде.

У. Т.: У яких умовах відбува-
ється передвиборча кампанія? 

– Поки що жодної напруже-
ності передвиборної кампанії не 
відчувається. Думаю, мало хто з 
населення взагалі замислю-
ється, що ж буде 15 січня.

У. Т.: Наскільки відчутна в полі-
тичному та економічному 
житті Казахстану кланова сис-
тема жузів?

– Вона відчутна тільки на 
верхньому та середньому рівнях 
політичного Олімпу. Якщо гово-
рити про народ, про маси, про 
суспільство, то майже ні. У лю-
дей своє життя. Хтось виживає, 

БіОГРАФіЧНА НОТА

Сєрґєй Дуванов,  
казахстанський журналіст  
і правозахисник
Свого часу редактор інформаційного 
бюлетеня «Права людини в Казахстані 
та світі», автор знаменитої статті «Мов
чання ягнят» про корупцію в найвищих 
ешелонах влади Казахстану. Тоді його 
звинуватили у «зневажанні честі й гід

ності президента Назарбаєва», він не раз був позвірячо
 му побитий невідомими. Дуванов часто повторював: 
«Якщо вже мені доведеться колись сісти, я сяду за Казах
гейт». Але режим розправився з інакодумцем посвоєму. 
У 2002 році він мав летіти до Вашингтона, щоб виступити 
у Фонді Карнеґі та Комітеті захисту журналістів. Напере
додні вильоту його арештували за сфальсифікованим 
спецслужбами Казахстану звинуваченням у зґвалтуванні 
неповнолітньої. На його захист виступили ОБСЄ, Євро
парламент і Держдеп США, але все ж кілька років він про
вів у в’язниці та на поселенні. Після звільнення і далі за
ймається правозахисною діяльністю.

Населення:

16,6 млн 
осіб

ВВП на особу  
(за ПКС, 2010 рік):

$12 015 
(72-ге місце у світі)

Зростання ВВП 
(2010 рік):

7%
Індекс людського 

розвитку ООН:

68-ме 
місце зі 187
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хтось збагачується, хтось просто 
виховує дітей. І політика для 
них – досада й непорозуміння, 
про неї можна у кращому разі 
поговорити з друзями за чаркою 
на кухні або в курильні. Згідно 
із соціологічними опитуван-
нями, більшість громадян – а це 
близько 80–85% – абсолютно не 
заглиблюються в те, що відбува-
ється в країні. Решта – 15–20% – 
ті, хто так чи інакше цікавиться, 
дивиться телевізійні новини, 
читає газети, якось відстежує 
реальну ситуацію. І лише 3% з 
останніх беруть активну участь 
у політичному житті. З 16,6 млн 
не така вже й велика кількість 
виходить: менш як 100 тис.

Що стосується жузів на пре-
зидентських виборах, то це не-
важливо, тому що глава держави 
в нас завжди один, його ж не ви-
бирають із трьох-чотирьох кан-
дидатів. Назарбаєв – бронзовий 
пам’ятник, який повсякчас під-
креслює, що він вищий за клано-
вий поділ на жузи. Ідеологічно, 
соціально як верховний суддя 
він перебуває над сутичкою. Це 
нижче клани щось там ділять і 
з’ясовують між собою стосунки. 
Тобто на президентські перегони 
кланова система жузів не впли-
ває, а ось на парламентських уже 
зовсім інша картина: можливо і 
напевно, впливатиме.

У. Т.: Нурсултанові Назарбаєву 
71 рік. Чи визначився він зі спад-
коємцем влади, чи може хтось 
із його доньок, які мають до-
сить високе становище в казах-
ському істеблішменті, стати 
президентом країни?  

– Можливо, але поки що не 
стане. Назарбаєв перебуватиме 
при владі до свого кінця. Зараз 
йому ніхто не натякне, що час іти, 
і у 80, і в 90, і в 100-річному віці 
він правитиме країною, якщо, 
звісно, доживе. Я впевнений, що 
ця людина ніколи не віддасть до-
бровільно владу, яку реально має. 
Тільки смерть розлучить із нею. 
Питання про наступника може 
постати перед ним лише у ви-
падку, якщо чутки про його хво-
робу, про підготовку до ліку-
вання і можливі операції справді 
мають під собою щось правдиве.

Мені важко зараз говорити 
про конкретну кандидатуру, але 
не виключаю, що його думка по-
стійно змінюється і він тасує пе-
ред собою колоду. Процес цей 
досить сумбурний, але останнім 

часом його увага знову була 
прикута до своєї доньки Дариги. 
Напевно, тому її повернули в по-
літику і вона знову стала 
з’являтися в політичному полі. 
Вочевидь, це пов’язано з тим, що 
він відчуває велику недовіру до 
свого оточення, яке виховане 
поза моральними, як мені зда-
ється, цінностями, а тому може 
зрадити. Родинні стосунки в та-
кій ситуації надійніші.

ПУТіН – НАЗАРБАЄВ, 
БРАТи-БЛиЗНюКи
У. Т.: Наскільки Назарбаєв зале-
жить від Путіна і чи вдається 
йому тримати дистанцію га-
ранта суверенітету своєї країни? 

– Він не боїться йти на інте-
грацію, розуміючи: навіть якщо 
економічна експансія РФ буде 
дуже серйозною і почнеться в 
певному сенсі підкорення Ка-
захстану, то як особистість у 
цьому процесі все одно здава -
тиметься незалежним. Назар-
баєв – гарант того, що держава, 
спираючись на його бронзовість 
і велич, залишатиметься суве-
ренною. Інша річ, якщо його не 
буде, тоді процес може стати ла-
виноподібним і впродовж кіль-
кох років країна може навіть 
втратити свою незалежність.

У. Т.: Що принесла економіці 
Казахстану його участь у Мит-
ному союзі?

– Економісти, тим більше 
провладні, кажуть, що деякі зру-
шення відбуваються через те, що 
не треба розмитнювати вантажі 
на митниці. Для тих, хто пов’я -
заний із перевезеннями з Росії, 
це, звісно, великий плюс. Що 
стосується населення, то, мож-
ливо, в перерахунку на якісь ін-

декси хтось щось і виграє, але, 
зважаючи на загальне зрос-
тання цін і різке погіршення еко-
номічної ситуації в країні, біль-
шість людей сприймають це не-
гативно. Запитують, що ж це та-    
ке: Митний союз, а все так швид-   
ко дорожчає, цього не мож  на ку-
пити, того не можна. На побуто-
вому рівні поки що нічого хоро-
шого ми не відчули.

У. Т.: Чи готовий Назарбаєв посту-
питися своєю владою для ство-
рення Євразійського союзу? 

– Думаю, готовий. Він казав, 
що не боїться, перебуваючи при 
владі, віддавати якісь повнова-
ження, бо почувається занадто 
великою, занадто сильною осо-
бистістю. Вочевидь, Путін це ви-
знає і під час особистих зустрі-
чей поводиться відповідно. На-
зарбаєв іде на це добровільно, 
хоча, звісно, розуміє, що Росія – 
занадто серйозний Молох, який 
може поглинути, перемолоти і 
п’ять, і десять казахстанів. Але то 
в майбутньому, а зараз треба 
щось робити, адже вже 20 років 
країна у вільному плаванні, про-
 те за цей час економічно не про-
сунулася. Як трималося все на 
продажу нафти, так і трима-
ється, і більше нічого. У нас зна-
йти продукт, де написано «Made 
in Kazakhstan», дуже складно. У 
країну завозять абсолютно все. 
Продаємо чорне золото і спожи-
ваємо те, що за вторговані гроші 
постачають з інших країн. Зде-
більшого з Китаю. Тому, гадаю, 
самому Назарбаєву в цьому 
бурхливому соціально-еконо -
міч  ному вирі не вистояти. При-
тулитися до Росії – гарантія того, 
що сьогодні влада залишиться в 
його руках.  

Пол Мерфі, 
депутат Європар-

ламенту,  
Соціалістична 

партія ірландії:
Згідно з тією інфор
мацією, яку я маю, 
16 грудня в Жанао
зені вбито 70 про

тестувальників, 500 
поранено. За да
ними Міжнарод

ного комітету робіт
ників, розстріл 

страйкарів почався 
об 11:40 ранку за 
місцевим часом. 
Робітники окупу

вали частину буді
вель, деякі з них 
спалено. У місто 
введено 1,5 тис. 

морських піхотин
ців і танки. О 12:30 
видобуток нафти в 
районі було припи

нено. Намагаюся 
домовитися про 

свою поїздку до Жа
наозена. Тільки ми
нулого тижня я роз
мовляв по Skype з 
лідерами жанао
зенського завору

шення, але не 
знаю, чи живі вони 
зараз. Ці жахливі 

події мають якнай
повніше бути ви

світлені хоча б у за
рубіжних ЗМІ, по

трібно прорвати ін
формаційну бло
каду казахської 

влади. 

НА ПОЛІ БОЮ.
Застрелених в 
Жанаозені страйкарів 
не віддавали родичам 
для поховання
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Вже у продажу

Запитуйте «Світ у 2012» в місцях продажу преси 
та мережі Книгарень «Є»



Складайте нові плани, «Стани»
Найбільша загроза стабільності, перед якою стоять диктаторські 
режими цього регіону, – брак механізму успадковування влади

Б
ільшу частину сучасної іс-
торії Центральна Азія ни-
діла на периферії, далеко 
від центру головних подій 

на континенті. Зараз, через 20 ро-
ків після розколу Радянського 
Союзу, для «Станів» (Казахста  - 
ну, Киргизстану, Таджикистану, 
Туркменистану й Узбекистану) 
усе змінюється. Відкриваються 
нові величезні родовища нафти й 
газу. Сім десятих усього приросту 
видобутку нафти за межами 
ОПЕК припадає на Центральну 
Азію. Енергетичний бум триває, і 
перед веде Казахстан. Почасти 
через це трубопроводи, автомагі-
стралі й залізниці змінюють об-
личчя континенту. 

Поняття «центральності» 
поступово повертається до Цен-
тральної Азії. Між Європою та 
Східною Азією зараз якраз фор-
муються зв’язки в напрямку 
схід – захід, які колись можуть 

з’єднати Євразійський материк в 
одне ціле. Дехто (зокрема, держ-
секретар США Гілларі Клінтон) 
веде мову і про можливості роз-
витку зв’язків між північчю та 
півднем. Америці знадобиться 
нова регіональна політика після 
виведення своїх військ з Афга-
ністану, і «новий Шовковий 
шлях» пані Клінтон викликає в 
уяві образи газогонів, які тяг-
нуться з Туркменистану до Індії, 
а також ринків Астани, завале-
них афганськими фруктами.

Перспектива приваблива, 
але наразі нереальна. Про-
класти газогін через територію 
нестабільного Афганістану було 
б справжнім безумством. І Шов-
ковий шлях ніколи не процвітав 
без участі Ірану, та цьому Аме-
рика навряд чи сприятиме. А в 
очах керівників центральноа-
зійських держав основні статті 
афганського експорту – це во-
йовничий іслам і наркотики.

Ще більша небезпека кри-
ється у внутрішній політиці дер-
жав регіону. Центральною Азі  єю 
правлять колишні радянські чи-
новники вищої ланки. Іслам Карі-
мов і Нурсултан Назарбаєв керу-
ють відповідно Узбекистаном і Ка-
захстаном ще від 1989 року, а Емо-
малі Рахмон стоїть на чолі Таджи-
кистану від 1992-го. Порівняно з 
ними просто новобранцем ба-
читься Ґурбанґули Бердимухаме-
дов, який очолив Туркменистан 
2006-го. Але він не відстає від 
свого попередника, котрому ще за 
життя спорудили золоту статую.

Усі ці лідери, які один одного 
недолюблюють, фальшували ви-
бори, залякують ЗМІ й переслі-
дують опонентів. Найбільш гус-
тонаселена країна Узбекистан, 
мабуть, особливо потерпає від ре-
пресій. 2005 року в місті Анди-
жан війська відкрили вогонь по 
демонстрантах, убивши сотні, 
якщо не тисячі протестувальни-
ків. Проте якщо йдеться про по-
єднання репресій і секретності, 
то тут пальма першості належить 
Туркменистанові. У липні в кра-
їні нічого не повідомляли про 
підозрілий вибух (із численни-   

ми людськими жертвами) на  
сховищі боєприпасів неподалік 
Ашгабата.

Світські диктатори остеріга-
ються соціальної нестабільності 
й войовничого ісламу. Але поєд-
нання звичайної побожності з 
екстремізмом загрожує пере-
рости саме в те, чого вони так бо-
яться. А тим часом процвітає ро-
дова порука, яка глушить розви-
ток економіки і створює нерів-
ність у суспільстві. Уся політична 
боротьба спрямована головно на 
охорону інтересів казково бага-
тих правлячих сімей та купки 
олігархів, які їх оточують. Мож-
новладці запрошують іноземних 
інвесторів, але самі тримають 
свої власні гроші й коханок у 
Лондоні або Цюриху. Що далі 
вниз владною драбиною, то жи-
вучіші радянські звички. Один 
західний консультант назвав ка-
захстанських податківців і мит-
ників «рекетирами в законі». 
Правосуддя теж продажне. 

Тож Центральна Азія не така 
стабільна, як здається. Може ви-
стачити незначного поштовху – 
як-от неефективне подолання на-
слідків потужного землетру  су, 
наростання протестів збіднілого 
населення, а надто чвари в про-
цесі успадкування влади, – щоб 
стала очевидною слабкість цих 
варварських «довгограючих» ре-
жимів. Росія і Китай, змагаючись 
за енергоресурси, не захочуть 
указувати на це тиранам. Але єв-
ропейські уряди мусять покласти 
край поблажкам для середньоа-
зійських диктаторів.

Можна було б почати з Казах-
стану як із найбільш відкритого 
суспільства. Назарбаєв витрачає 
шалені гроші на те, щоб створити 
позитивний образ за допомогою 
західних піар-фірм, лобістів та 
колишнього прем’єр-міністра 
Британії Тоні Блера. Європейцям 
варто показати, що імідж Назар-
баєва набагато покращила б від-
криття шляху до влади наступ-
никові не з числа своїх родичів чи 
прибічників. І зробити це треба 
ще до того, як стабільність рап-
том розсиплеться на друзки. 

© 2011 
the economist 
Newspaper 
limited. 
all rights 
reserved
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В
осени латвійська партія з 
відверто проросійськими 
симпатіями «Центр зго  ди», 
що перемогла на позачерго-

вих виборах із результатом 31 
парламентський мандат зі 100, 
не змогла сформувати більшість 
у Сеймі. Хоча мета ЦЗ була дуже 
близько, після кількох тижнів 
перемовин вона опинилася поза 
урядом. Утім, за час діалогу ста-
лася цікавинка: один із лідерів 
ЦЗ й мер Риги Ніл Ушаков на 
черговій англомовній конферен-
ції визнав, що Латвія була оку-
пована Радянським Союзом. 
Дещо раніше інший провідник 
партії Яніс Урбанович  підтри-
мав формулу «окупація була, 
окупантів немає», яка має на 
меті певну згоду в історичних 
питаннях за умови, що вони не 
впливають на сьогодення. За 20 
років саме слово «окупація» на-
було сильного емоційного за-
барвлення. Де-факто це лінія 
ідеологічного фронту між лати-
шами та російськомовними: 
для перших ідеться про незапе-
речний факт, для других – про 
страх бути депортованим. Такий 
дуалізм у сприйманні історії і 
став однією з причин створення 
Музею окупації.

ЗАМіСТь МУЗею СТРіЛьЦіВ
Ідея протиставити щось радян-
ській пропаганді виникла в ко-
лах латиських емігрантів напри-
кінці 1980-х. Ініціатором висту-
пив професор Вісконсінського 
університету в США Пауліс 
Лазда. «Спершу ми думали про 
видання книжок, які можна 
було б дарувати. Але ви знаєте, 
як то є з книжками, – не всі їх 
читають, – розповідає нинішній 
директор музею Ґунта Мехеле. – 
Поступово народилася ідея 
музею-книжки, який у концен-
трованій і простій формі донесе 
інформацію до людей. Правдиву 
інформацію», – підкреслює Ме-
хеле. До початку 1990-х років із 
виставки, присвяченої подіям 
середини ХХ століття, виросла 
перша експозиція майбутнього 
зібрання. У 1993-му він зайняв 
порожнє приміщення Музею 
Червоних латиських стрільців у 
самому серці Старої Риги, де діє 
й донині. «Місце просто ідеаль-
 не, ми були категорично проти 
пропозицій переїхати», – каже 
Ґунта Мехеле. За її словами, му-
зей відвідує щороку близько  
100 тис. осіб.

Окупація була, 
окупантів немає?
Латвійський музей окупації відображає 
тамтешні історичні протиріччя

Тиждень завершує цикл публікацій про до
свід пострадянських країн та держав ко
лишнього соц табору в прощанні з комуніс
тичним минулим. Про Музей окупації в Гру
зії читайте в № 30/2011 Тижня, Музей кому
нізму в Чехії – у № 38, Музей жертв гено
циду в Литві – у № 41. Враження від Музею 
терору в Будапешті – у № 43. «Веселий» 
Музей окупації Естонії – у № 49. Останній 
репортаж із Музею окупації в Ризі.

Автор: Анатолій Ґолубов, Рига

Фото автора
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еКСПОЗиЦіЯ НАСАМПеРеД 
РОЗРАХОВАНА НА ДіТей  
ТА іНОЗеМЦіВ, ЯКі НіЧОГО 
Не ЗНАюТь ПРО РеАЛії СРСР

СТАЛіН vS ГіТЛеР
Школярі – одна з головних ці-
льових груп, на які розрахова-
ний Музей окупації. За рік сюди 
привозять близько 5 тис. дітей. 
«Хотілось би більше, але не до-
зволяють ресурси», – каже пані 
директор. Під її керівництвом – 
23 працівники. Те, що експози-
ція музею насамперед розрахо-
вана на дітей та іноземців, які 
нічого не знають про реалії 
СРСР, стає зрозуміло ще на ву-
лиці. Про окупації – радянську й 
нацистську – можна довідатися 
з плакатів при вході: мапи, ар-
хівні світлини, переплетені свас-
тика із серпом та молотом, усе в 
червоно-чорних тонах. Вхід без-
коштовний, біля дверей стоять 
скрині для пожертв. Це працює 
на постійний притік випадкових 
відвідувачів, туристів із-за кор-
дону.

Якщо піднятися сходами, 
вас зустрінуть розміщені по-
руч фото Сталіна й Гітлера. У 
залах напівтемно. Постійна 
експозиція налічує близько 1 
тис. експонатів: документи й 
фотографії, предмети побуту 
депортованих жителів Латвії, 
місцевих партизанів та пово-
єнного часу. Зброя, радянська 
й німецька пропаганда, чи-
мало карт. Є і створена за фі-
нансової допомоги ЄС інтерак-
тивна мапа маршрутів депор-
тацій. Усі експонати підписано 
чотирма мовами: латвійською, 
російською, англійською та ні-
мецькою. У вестибюлі розкла-
дено буклети 12 мовами, серед 
них – грузинською. Україн-
ською – немає.

Найсильніше враження 
справляє відтворений табірний 
барак із нарами у два ряди, 
календарем-зарубками на стовпі 
та парашею в кутку. Останню де-
тально написано супроводжу-
вальним текстом. «Параша – ось 
ця бочка із дошкою, а не те, що 
ви зазвичай так називаєте», – 
каже дітям учителька. 

ПеРеПОВНеНі ЗАПАСНиКи
За 18 років у запасниках музею 
накопичилося 50 тис. предме-
тів та документів, і щороку їх 
більшає. Чимало передають 
емігранти, які покинули край 
1944 року. Помітна кількість 
експонатів надходить і від на-
щадків латиських легіонерів 
або депортованих у середині ХХ 
століття латвійців, які знахо-

дять цікавинки в сімейних архі-
вах. Мікроскопічний кабінет, у 
якому сидить хранителька за-
пасників Тайґа Кокоревіча, за-
ставлений картонними пакун-
ками. Вона витягає два з них – в 
одному складено вирізані з де-
рева портсигари, у другому – 
ложки й виделки. І те і те опи-
нилося в Латвії разом із депор-
тованими, які поверталися до-
дому після амністії або по за-
кінченні відсидки. На кришці 
одного з портсигарів вирізаний 
латиський національний орна-
мент, а дно при  крашає радян-
ська зірка. «Цікаве поєднання 
непоєднуваного...» – зауважує 
хранителька.

У підвалі музею в шафі ви-
сить військова форма мало не 

всіх армій, які побували на цій 
землі за останні 60 років. Тут-
таки – десятки картин, написа-
них у таборах чи на спецпосе-
леннях. На полиці стоять ваги з 
радянського магазину. «Ми не 

все приймаємо, доводиться іноді 
відмовляти, – каже Кокоревіча. 
– Один колекціонер хотів нам 
віддати саморобну скрипку, на 
якій були зображені білі вед-
меді. Але немає жодної інформа-
ції, звідки цей інструмент, кому 
він належав...»

2013 року музей має отри-
мати добудову під назвою «Дім 
майбутнього». Вона дасть змогу 
розширити експозицію і на про-
тивагу основній частині буде 
світлою. Втім, майбутнє закладу 
не бачиться таким радісним. 
Економічна криза, від якої Лат-
вія постраждала чи не найсиль-
ніше в Європі, призвела до урі-
зання державного фінансуван-
 ня. Кошти музей отримує з ве-
ликими труднощами й в ос   тан  - 
ній момент. Дедалі більше уста-
нова узалежнюється від по-
жертв, хоч і закордонні латиші 
не почуваються вже так упев-
нено. У другій половині 2010 
року два найкрупніші анонімні 
меценати офірували відповідно  
€62 тис. та $25 тис. У січні 2011-
го музей отримав найбіль  шу в 
своїй історії пожертву від грома-
дянина Австралії Юрі  са Ґрау-
диньша, який заповів музеєві 
250 тис. австралійських доларів.

ЗАЦіКАВЛеННіСТь РОСіЯН
«Poor people of Latvia (нещасні 
люди Латвії, –англ.)», – написав 
у книзі відгуків турист із Азії. 
Якщо відкрити цю книжку на-
вмання, можна натрапити на 
такі записи. «Як ви збираєтеся 
оцінювати, чи виконує музей 
своє завдання? Чи прийде мо-
мент, коли можна буде сказати: 
так, ми місію виконали?» – пи-
таю в директора Мехеле. «Голов-
 не – чи потрібен музей відвіду-
вачам. Доки вони тут з’являю-
ться, можна констатувати, що 
так», – відповідає вона. Втім, із 
відвідувачами проблем не буде: 
це один із двох безплатних ризь-
ких музеїв (другий, Військовий, 
також чимало уваги приділяє 
проблемам незалежності дер-
жави). «Звісно, частина наших 
гостей приходить із уже сформо-
ваним поглядом на ці історичні 
події, – зазначає Мехеле. – Але 
їх меншість. Частіше туристи 
з-за кордону кажуть нам: ми й 
уявити не могли, що тут таке ді-
ялося...» Цікаво, що останнім 
часом зріс потік росіян: одним із 
них виявився й мільйонний від-
відувач музею. 
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Л
итва першою з республік 
СРСР заявила про вихід 
із нього. Про досягнення 
двадцятиліття свободи у 

формуванні громадянського сус-
пільства Тиждень запитав у ко-
лишнього спортсмена, а нині 
відповідального за юридичну 
оцінку злочинів тоталітарних 
режимів Рональдаса Рачінскаса. 

У. Т.: Як литовське суспільство 
сприймає об’єднання двох то-
талітарних режимів під одним 
дахом?

– Однією з цілей створення 
комісії було власне за охочення 
пізнання історії, передусім мо-
лоддю. Ми провели опитування, 

які злочини мають досліджува-
тися перш за все: нацистські, ко-
муністичні чи і ті й інші. Біль-
шість висловлюється за останній 
варіант. Люди також за те, щоб у 
жодному разі не «підфарбову-
вати» історію. 

У. Т.:  В Україні є стереотип, що 
литовські комуністи були біль-
шими патріотами, ніж україн-
ські. їм приписували заслугу 
«найменшої російської мен-
шини» в Балтії…

– Цей міф був популярним 
наприкінці 1980-х. Побутувало 
навіть певне пояснення: якщо 
литовці не вступатимуть до пар-
тії, приїдуть росіяни. Звичайні 

комуністи мені казали: «Я вва-
жав, що зсередини це зло буде 
легше подолати». Утім, те, що в 
Литві мало росіян, має своє по-
яснення. Після війни у нас до-
сить довго тривав спротив. Це 
створювало атмосферу напруже-
ності, нестабільності, тож ті, хто 
сюди приїхав, не затримувалися, 
а вирушали далі – до Калінін-
града чи Риги. Окрім того, в 
1950-х роках у Литві зазнала не-
вдачі аграрна політика, і респу-
бліка була на межі голоду.

Комуністи ж так само були 
різні. Були, приміром, ті, хто пе-
ред путчем 1991-го залишався на 
платформі КПРС, а були й 
«націонал-комуністи» на чолі з 
Альгірдасом Бразаускасом, що 
хотіли відокремитися. 

У. Т.: У Литві діє Музей жертв 
геноциду. Чи прийнятно вжи-
вати цей термін до втрат ли-
товського народу в ХХ столітті? 

– Так цей музей назвали по-
літики. Утім, поняття геноциду, 
що з’явилося в Конвенції ООН 
1948 року, є досить штучним. 
Коли його запропонував Рафа-
ель Лемкін, воно включало не 
лише національні та расові кри-
терії, а й соціальні та політичні 
групи. У початкових резолюціях 
цього документа вони так само 
були названі. Й тільки після на-
тиску СРСР та його сателітів їх 
вилучили, оскільки те, що відбу-
валося в Радянському Союзі, ав-
томатично підпадало б під по-
няття геноциду. Тож я вважаю, 
що неправильно оцінювати люд-
ські трагедії лише за національ-
ною ознакою. Немає бі льш чи 
менш важливих критеріїв у 
вбивстві людини. У конвенцій-
ному плані литовський приклад 
у межі класичного геноциду не 
потрапляє. Хоча можна від-
найти й такі випад  ки, коли ре-
пресії були спрямовані не тільки 
проти соціальних верств, а й без-
посередньо проти литовців, лат-
війців, естонців як таких. Навіть 
у таборах ГУЛАГу вони мали 

Біг від комунізму
Голова Комісії оцінки злочинів нацизму та комунізму Литви 
Рональдас Рачінскас про успіхи та невдачі прощання із СРСР

Спілкувався 
Роман 

Кабачій

Фото: 
Андрій 

Ломакін
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свій специфічний статус; до цієї 
групи ставилися з особливою 
підозрою. 

Через основну проблему – 
спотвореність поняття гено-
циду – в дискусіях про злочини 
комуністів автоматично знижу-
ється їхня значущість.  

У. Т.: Один із репресованих 
українців Август Вірлич висло-
вив думку, що нацизм винищу-
вав людей поголовно, а кому-
нізм – найкращих. Щодо 
Литви можна вжити таке порів-
няння? 

– Порівнювати можна, мето-
дика дає змогу це робити. Мені 
хотілося б, щоб ми порівнювали, 
а не зрівноважували. Це два то-
талітарних режими, побудовані 
на різних утопічних ідеологіях. 
Спільним є соціальне моделю-
вання ідеального суспільства не 
лише в окремих країнах, а в гло-
бальному масштабі. У нацистів 
базою була псевдонаукова расова 
теорія, у комуністів – теорія 
Карла Маркса, але практика ви-
явилася іншою. Щодо нацизму, 
то цивілізований світ його урок 
засвоїв сповна, і будь-які спроби 
політиків просувати близькі до 
гітлеризму ідеї відразу наштов-
хуються на спротив суспільства. 
Натомі сть із радянським режи-
мом інакше: СРСР уже не існує, 
але у світі й далі маємо справу з 
подібними до нього. Сама ідео-
логія, її злочини не були засу-
джені повсюдно, як нацистські. 
Тож я проти запитань на кшталт: 
«Хто страждав більше?» Єврей-
ська дитина, задушена в газовій 
камері, українська, що вмерла 
від голоду, чи литовська, яка за-
мерзла в Сибіру?

Знаємо одне: ці режими 
співпрацювали. Якщо ми запи-
таємо пересічних киян, коли по-
чалася Друга світова війна, 90% 
відповість: 1941-го. Цей прора-
дянський, а нині проросійський 
дискурс скерований на те, щоби 
створити враження про один 
центр зла – фашизм. А ось СРСР 
зі своїми західними союзниками 
визволив Європу. Але ж визво-
лення Західної Європи відрізня-
лося від визволення Східної, 
коли нерідко з німецького конц-
табору людина їхала до радян-
ського! Обидва режими знищу-
вали своїх політичних опонен-
тів. За совітів фактично знищу-
валися еліта, мислячі люди, що 
заважали формуванню слухня-

ного, боязливого суспільства. 
Такі елементи становили до 10% 
населення, і їх усували, по-
перше, щоб не відбулося відтво-
рення, а по-друге, для заляку-
вання решти. Суто криміналь-
ний підхід. 

У. Т.: Розкажіть про досвід лю-
страції в Литві. 

– Люстрація була, але не 
така ефективна, якою мала би 
бути. Вона зачепила лише ко-
лишніх працівників КДБ, яким 
запропонували зізнатися, – 
таке зізнання було б засекрече-
ним, не давало б підстав для 
репресій. Такі відомості набу-
вали б розголосу у випадку, 
коли ці люди захотіли б працю-
вати в держструктурах. Якщо ж 
комісія через архів отримає ін-
формацію, що така-то особа не 
зізналася, по факту йде забо-
рона працювати на держслужбі 
чи в навчальних закладах. 
Кількість тих, хто зізнався сам, 
дуже мала, а тим більше «роз-
пізнаних», – це переважно 
«дрібні сошки». Однією з при-
чин є те, що більшу частину до-
кументів – близько 5 тис. справ 
імовірних агентів – було виве-
зено. Упущено важливий мо-

мент: процес дерадянізації мав 
би стосуватися керівників пар-
тії та її самої як організації. 
Треба було заборонити на 10 
років як мінімум керівникам 
партійних структур до певної 
ланки і головам рад певного 
рівня займатися політичною 
діяльністю.  

Те, що колишні апаратчики 
не були відсторонені, впливає 
на соціальні проблеми Литви. 
Більша частина промисловості 
потрапила в руки тодішніх ак-
тивних людей. Я проти ре-
ваншу. Але для прикладу: коли 
2005 року просочилася інфор-
мація, що два високопосадовці 
Литви – міністр закордонних 
справ Антанас Валеніс та го-
лова департаменту безпеки Ар-
відас Поцюс – були агентами 
КДБ, одразу почали лунати го-
лоси на їхній захист: мовляв, як 
багато хорошого вони зробили 
для країни. Вони свідомо зро-

били ставку на кар’єру і займа-
ються цим тепер. Якби до влади 
прийшли китайці, то й до них 
пристосувалися б. 

У. Т.:  Наскільки поширеним 
був конформізм серед окре-
мих литовців за часів кому-
нізму?

– Коли ми досліджуємо до-
кументи 1940–1941 років, а по-
тім знову з 1944-го, то бачимо, 
що деякі люди були схильні ко-
лаборувати з будь-яким зло-
чинним режимом. Миттю при -
стосуватися, без жодних мо-
ральних установок. Це конфор-
мізм чистої води, і мені б не хо-
тілося, щоб наше молоде сус-
пільство будувалося без мо-
рального стрижня. 

Зараз такі ціннісні орієн-
тири «плавають». Псевдовіра у 
світле майбутнє була вибита ін-
шою основою, споживацькою. 
Такому суспільству, яке не є но-
сієм універсальних цінностей, 
загрожують постійно соціальні 
захворювання. 

У. Т.:  Ви хочете сказати, що 
ностальгія за дешевою ковба-
сою не помре ніколи? 

– Цей міф підтримується 
натурально: люди, які її пам’я-
тають, залишили в тих роках 
свою молодість і здоров’я. Вод-
ночас цей прошарок суспіль-
ства не призвичаївся жити в лі-
беральному капіталістично  му 
світі, що ґрунтується на конку-
ренції. Звик до того, що дер-
жава має щось дати. Їм погано 
не тому, що вони об’єктивно 
живуть гірше, а тому, що гірше 
порівняно із сусідом. Тому вба-
чають несправедливість у всьо-
 му, що відбувається, бо ж ра-
дянські газети їх переконували, 
що «хорошо в стране советской 
жить».  

Ракову пухлину тоталіта-
ризму вирізали, але залиши-
лися її метастази – їх треба лі-
кувати. Проте коли запитати 
сучасного литовця, чи пов’язує 
він нинішні соціально-політич-
 ні проблеми з попередніми 50 
роками, той скаже: «Ні! Ми 
вільні вже 20 років, який там 
комунізм!» Але, щоб позбутися 
хвороби, треба визнати її наяв-
ність. Процес подолання тота-
літаризму, мов марафонський 
біг: дещо далі просунулися по 
трасі від України, але й ми на 
половині шляху. 

БіОГРАФіЧНА 
НОТА 
Рональдас 
Рачінскас
Народився 
1968 року. Ви
конавчий ди
ректор Міжна
родної комісії з 
оцінювання 
злочинів на
цистського та 
радянського 
окупаційних ре
жимів у Литві. У 
1993-му закін
чив Вільнюсь
кий університет. 
Обіймав посади 
заступника ди
ректора депар
таменту Мініс
терства обо
рони Литовської 
Республіки та 
заступника кан
цлера уряду 
Литви.
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В 
одному з листів до Євгена 
Чикаленка його літера-
турний хрещеник Воло-
димир Винниченко на-

писав, не приховуючи пафосу: 
«Вірю, що прийдеться вибирати 
улицю чи плац для пам’ятника 
Вам». Датований він 24 липня 
1908-го. Відтоді минуло понад 
100 років, а пам’ятника Чика-
ленкові немає й досі. Хоча му-
сив би вже стояти в Києві на ву-
лиці Саксаганського (колишній 
Маріїнсько-Благовіщенській), 
на тому місці, де був колись 
скромний двоповерховий осо-
бняк під номером 56. Численні 
Чикаленкові гості, чиї імена те-
пер легко відшукати в підруч-
никах з історії України, свого 
часу потрапляли сюди, прой-
шовши спочатку через невели-
кий садок. То був центр громад-
ського життя, що притягував до 
себе старших і молодших укра-
їнських діячів початку ХХ сто-
ліття. 

Йдеться про постать абсо-
лютно унікальну, здатну об’єд-
нувати й примирювати навіть 
украй нетерпимих. Отже, Єв-
ген Харлампійович Чикаленко 
(1861–1929) – меценат і «куль-
турний хазяїн», видавець, мене-
джер українського руху, літо-
писець... У Чехії діячів такого 
масштабу називали будите-
лями.

ЗРАЗКОВе ГОСПОДАРСТВО
1883 рік. Євгенові Чикаленку  
виповнилося 22. Його, вільного 
слухача природничого факуль-
тету Харківського університету, 
арештували за зв’язки з місце-
вими народовольцями та єлиса-
ветградськими драгоманівцями 
і з завершенням слідства від-
правили під гласний нагляд по-
ліції до села Перешори Ананьїв-
ського повіту. Перешори – бать-
ківщина Чикаленка. Ще за часів 
Єкатєріни ІІ землі між Бугом і 
Дністром дісталися запоро-
зьким козакам, серед яких був  
і його предок. Батько Євгена 

успішно поєднував господарю-
вання в селі зі службою в Ана-
ньївському повітовому суді. 
Проте в 1883-му його вже не 
було серед живих, тож порядку-
вав у Перешорах дядько моло-
дого Чикаленка Петро Іванович. 
Віднині ж уся відповідальність 
за господарство лягла на плечі 
вчорашнього вільного слухача.

І він не спасував! Швидко 
збагнувши, що справи слід 
вести по-новому, Євген Чика-
ленко взявся за читання науко-
вих праць, студіював популярні 
«Письма из деревни» Енгель-
гардта, експериментував на пе-
решорських полях. І невдовзі 
мав блискучі результати. За-
вдяки використанню чорного 
пару його поля давали хоро-
ший урожай навіть у по-
сушливі, голодні роки. Уя-
віть собі: у Росії голод 
(1892 рік); Лєв Толстой 
десь там створює комітети 
допомоги голодуючим, а в 
Перешорах засухи ніби й не 
було. До Чикаленка почали 
їздити поважні люди, вчені. 
Вони очам своїм не вірили, 
мовляв, як це так: сусідні 
землі потерпають від за-
сухи, а тут із чорнозему 
можна коників ліпити! Євген 
Харлампійович сміявся: ось 
що таке агрономія...

Йому було цікаво ро-
бити неможливе. І він запа-
лювався, долав, зда-
валося б, непо-

доланні перешкоди, стаючи 
нат  хненним гравцем. Донька 
Чикаленка Ганна недарма пи-
сала в спогадах, що в батькові 
жила велика сила завзяття: не-
сприятливі обставини лише по-
множували його наполегли-
вість. «Років сім ми всі жили під 
знаком чорного пару, – згадувала 
вона. – Це була його ідея, якою 
він жив, запалюючи й інших». 

Свій досвід Чикаленко вирі-
шив викласти в спеціальній бро-
шурі «Розмова про сільське ха-
зяйство» (Одеса, 1897). У формі 
розмови із селянином у ній опо-

МеНеДЖеР УКРАїНСьКОГО РУХУ
Євген Чикаленко не тільки навчав селян агрономії і видавав газету 
«Рада», він був головним «ткачем» матеріальної тканини 
української історії

Автор: 
Володимир 
Панченко 
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21 грудня 
минуло 

150 
років від дня  
народження  

Євгена Чикаленка

ГОСТІ 
КОНОНІВКИ. 
Другий  
ліворуч –  
Євген 
Чикаленко, 
другий 
праворуч –  
Микола 
Лисенко

відається про ефективні методи 
агрономії. Свою брошуру Євген 
Харлампійович написав україн-
ською мовою і потім аж п’ять ро-
ків добивався її видання, при-
чому дозвіл підписував сам мі-
ністр внутрішніх справ Росії. 
«Крамольною» була заборонена 
царським указом українська 
мова... «За ті свої книжечки я 
одержав від сільськогосподар-
ських товариств дві великі срібні 
й одну золоту медалі, – писав у 
«Спогадах» Євген Чикаленко. – 
Стараннями земств вони розі-
йшлися в кількості півмільйона 
примірників».

Узагалі досвід Чикаленка-
агронома такий унікальний, що 
він мав би зацікавити відповідні 
навчальні заклади України. Тим 
паче що Євген Харлампійович 
був не тільки «поетом» чорного 
пару. В інших його книжечках 
ідеться про садівництво, вино-
градарство, тваринництво. Про-
довжуючи традицію свого діда, 
він займався цінними породами 
степових коней, овець. Пере-
шори – то було зразкове госпо-
дарство, що мало офіційне ви-
знання. Нині ж там сумно: 
життя стрімко покидає це село 
на північному заході Одещини. 
Навіть церкву, збудовану свого 
часу коштом господаря, мало не 
дотла зруйнували вельможні 
ідіоти радянських 1980-х. Вибу-
хівка її не взяла, військові тягачі 
також, проте покалічили храм 
назавжди...

В еПіЦеНТРі УКРАїНСТВА
Вимушена перешорська «п’яти-
річка» Чикаленка (1885–1890) 
заклала основи майбутнього 
його меценатства. Перебуваючи 
під наглядом поліції, він не мав 
змоги якось виявляти громад-
ську активність – доводилося 
впливати на селян лишень влас-
ним прикладом (зокрема, і мов-
ної поведінки своєї родини, всі 

члени якої розмовляли 
українською). І все ж 

навіть за вкрай не-
сприятливих обста-
вин Євген Харлампі-
йович прагнув зро-
бити бодай щось, 
що було в його  
силах. Намагався 
переконати Іллю 
Рєпіна, щоб той – 
подібно до по-
ляка Яна Ма-
тейка – узявся 

за сюжети з української історії. 
Виділив «грант» Данилові Мор-
довцю для роботи над історич-
ними творами рідною мовою. 
Коли померла восьмирічна 
донька, він вирішив, що най-
краще «вшанувати її пам’ять чи-
мось корисним для громадян-
ства», і заснував премію «За 
найкраще написану історію 
України в одному томі, призна-
чену для середнього читача при-
близно з освітою народнього 
учителя». А згодом виділив  
25 тис. крб на будівництво у 
Львові Академічного дому – гур-
тожитку для студентів із Над-
дніпрянщини... «Любити Укра-
їну треба не тільки до глибини 
душі, а й до глибини кишені», – 
ці афористичні слова стали його 
внутрішнім імперативом.                                 

У 1894-му родина Чикален-
ків оселилася в Одесі (хоча сам 
господар щороку весняні-осінні 
місяці проводив у Перешорах, 
куди влітку приїздила й дру-
жина з дітьми). Поле його гро-
мадської роботи стрімко роз-
ширювалося. Зрештою, рано чи 
пізно мало статися те, про що 
сам він написав у «Спогадах»: 
«Проживаючи значну частину 
року в Одесі, виключно серед 
членів «громади», людей ідей-
них, і буваючи часто у громад-
ських справах у Києві, я все 
більше втягався в український 
визвольний рух і нарешті захо-
пився ним усією душею. У мене 
вже упав інтерес до свого госпо-
дарства і я все менше і менше 
уділяв йому часу і уваги і вже 
дивився на нього тільки як на 
джерело, з якого я черпав ре-

сурси на прожиток та на гро-
мадські потреби».   

У Євгена Чикаленка з’яви ла-
 ся велика мета, і відтепер їй ціл-
ковито підпорядкувалися його 
енергія, інтелектуальні, органі-
заційні та фінансові можливо-
сті. Його все більше тягло туди, 
де можна було сповна реалізу-
вати свої плани, тож 1899 року 
він придбав маєток у селі Коно-
нівка на тодішній Полтавщині, а 
сам перебрався до Києва. 

Хто тільки не бував у Коно-
нівці! Микола Лисенко, Сергій 
Єфремов, Михайло Старицький, 
Володимир Винниченко… Для 
них маєток Чикаленка став міс-
цем зустрічей однодумців, до-
вірливих розмов, відпочинку, 
творчості. Саме тут кілька разів 
гостював Михайло Коцюбин-
ський, який 1908 року присвя-
тив «кононівським полям» свій 
маленький прозовий шедевр 
«Intermezzo». Тут ставилися до-
машні спектаклі, що збирали 
велику глядацьку аудиторію. А 
Чикаленко продовжував свої, 
сказати б, соціально-педагогічні 
експерименти, привчаючи се-
лян господарювати, по суті, на-
магаючись формувати з них той 
«середній клас», на який він по-
кладатиме надії і в часи україн-
ської революції. 

Величезного значення Євген 
Чикаленко надавав слову, тож не 
дивно, що саме він узявся за ор-
ганізацію першої на Наддні-
прянській Україні щоденної 
української газети. «Рада» вихо-
дила аж дев’ять років – до по-
чатку Першої світової війни. Всу-
переч усьому: «страшній столи-

ПОШАНА. 
Пам’ятний 
знак у 
Кононівці на 
честь Євгена 
Чикаленка
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пінській реакції», «чорним со-
тням», неприхованій агресії вла-    
ди щодо «інородців», інерції «пу-
бліки»… Можемо тільки уявити, 
скільки наполегливості й дипло-
матичного хисту треба було 
мати, щоб зібрати необхідні ко-
шти на часопис, а до того ще й 
«збалансувати» амбіції, інте-
реси, політичні розбіжності «сві-
домих українців», які так легко 
втягувалися у чвари. Євгенові 
Харлампійовичу з його педаго-
гічним тактом не раз доводилося 
виступати в ролі арбітра... 

І то вже було щось значно 
більше за меценатство. Чи не 
найточніше про добровільну 
місію Чикаленка сказав Євген 
Маланюк: «Історія має і свій 
матеріальний бік, свою мате-
рію, свою матеріальну тканину. 
І ту матеріальну тканину ткали 
Симиренки, Милорадовичівни, 
Леонтовичі, а в першу чергу і 
як головний керівник того тка-
цтва – той головний ткач – на 
протязі довгих-довгих десяти-
літь. Ткач, що був ніби ціле 
життя за лаштунками, в тіні, 
безіменно, без претензії на 
місце в історії – це був Євген 
Чикаленко». 

Згодом у «Спогадах» Чика-
ленко із безліччю яскравих пси-
хологічних подробиць змалює 
груповий портрет діячів україн-
ського руху на межі ХІХ–ХХ сто-
літь. Микола Лисенко, Михайло 
Старицький, Володимир Анто-
нович, Василь Симиренко, Оле-
 на Пчілка, Борис Грінченко, Во-
лодимир Науменко, Кость Ми-
хальчук, Сергій Єфремов, Воло-
димир Винниченко – у цьому 
великому й строкатому колі са-
мому Євгенові Харлампійовичу 
дісталася роль «магніту», об’єд-
нувальної сили. 

Але чому в такому разі в 
бурхливому 1917-му він виявив-
 ся немов осторонь подій? У бе-
резні – жовтні 1917-го Чикален-
 ко господарював у Перешорах:  
у політиці він почувався зайвим. 
Тон тоді задавали соціалісти, 
себто українські більшовики, 
які зробили ставку на соціаль-
них люмпенів. Євген же покла-
дався на можливості середнього 
землевласника, заможного се-
лянина. 

Утім, до політики гетьмана 
Скоропадського він також ста-
вився неоднозначно. Але й по-
встання проти нього, очолене 
Винниченком і Петлюрою, вва-
жав фатальною помилкою. За 
Гетьманату Євгенові Харлампі-
йовичу пропонували очолити 
уряд, стати міністром з аграр-
них питань, проте той відмо-
вився. Скоропадський повертав 
землю великим поміщикам (то-
ді як соціалісти взагалі висту-
пали за скасування приватної 
власності), отже, можливостей 
для того, щоб реалізувати свою 
аграрну програму, не було. Ще 
одна причина відмови від вла-  
ди – відсутність українських сил 
в уряді гетьмана. А крім того, 
Чикаленко вважав себе непу-
блічною людиною, кепсь ким 
оратором тощо. Вочевидь, відво-
див собі роль громадського ді-
яча, а не політика. 

Його вважали «українським 
монархістом», проте сам він рі-
шуче не погоджувався з такою 
характеристикою. І все ж кон-
сервативна ідея у версії В’яче-
слава Липинського йому не була 
чужою. «Польові дослідження» 
над українським національним 
характером (як у «селянській», 
так і в «інтелігентській» його 
іпостасі) змушували Чикаленка 

спочатку напівжартома, а потім 
уже й серйозніше висловлювати 
думку про те, що було б, може, 
на краще, «щоб нас завоювали 
німці»! Адже ж, казав він, чехам 
«німецький слід» у їхній історії 
пішов на користь... Ця екстрава-
гантна «візія» не полишить Єв-
гена Харлампійовича й пізніше, 
і матиме він, прихильник укра-
їнської монархії (бодай навіть 
із Василем Вишиваним, нащад-
ком Габсбурґів, на чолі), бага-
тьох опонентів. Хоча навряд чи 
йшло  ся про якийсь реальний 
політичний проект: Чикален-
кове «германофільство», мабуть, 
варто сприймати передусім у 
контексті національної само-
критики. Недарма ж він часом 
іронізував, вказуючи на не най-
кращі риси української вдачі: 
«подла нація». Хто-хто, а Євген 
Харлампійович мав право на 
таку іронію, оскільки робив для 
цієї «подлої нації» все і навіть 
більше, аби вона «воскресла».

 
ЦіНА ПиСАНиХ СЛіВ
Після чергової більшовицької 
окупації Києва (1919 рік) Євген 
Чикаленко подався в емігра-
цію. У Подебрадській сільгосп-
академії він сумлінно викону-
вав обов’язки голови терміноло-
гічної комісії. А повертаючись 
додому, робив нотатки у своєму 
«літописі Самовидця» – щоден-
нику. Разом зі «Спогадами», що 
охоплюють 1861–1907 роки, 
його діаріуш є надзвичайно цін-
ним документом епохи, без 
якого тепер не обійдеться жо-
ден історик України. А ще ж за-
лишився величезний корпус 
листів Євгена Харлампійовича, 
адресованих Петрові Стебниць-
кому, Михайлові Грушевсько- 
му, Володимирові Винниченку, 
Сергієві Єфремову, Андрію Ні-
ковському, Михайлові Коцю-
бинському. Слава Богу, зусил-
лями дослідників та видавців 
вони побачили світ. 

Цілеспрямований і самовід-
даний діяч, Чикаленко був сві-
домий того, що його місія – не 
тільки творити у формах самого 
життя, а й бути літописцем ве-
ликих подій. Він мав залишити 
нащадкам закріплену в слові 
правду про радощі й муки на-
ціонального відродження, і то 
було останнє, що політичний 
вигнанець Євген Харлампійо-
вич Чикаленко міг зробити для 
України. 

«Якась таки пас
кудна наша на

ціональна 
вдача. Прирож
денні анархісти. 
Поки під гнітом, 
то живуть і пра
цюють майже 
одностайно,  

а тільки полек
шає – зараз по
чинається – ру

їна, т. є. анархія. 
Поки гнітив за

кон 1876 року, то 
хоч марили од
ностайно про 

його скасування, 
а коли скасо

вано, то не мо
жем порозумі
тись. [...] Не так 
обурює байду
жість, несвідо

мість, як ота 
глуха опозиція 
своїх же через 
те, що не вони 
хазяїни, не їх 
воля; вони го
тові повалить 

справу, аби хоч з 
руїн собі скласти 
пам’ятник геро

стратовської 
слави».

З листа Євгена 
Чикаленка до 
Володимира 

Винниченка, 23 
січня 1908 року

ЄВГЕН ТА ЮЛІЯ. 
Подружжя 
Чикаленків в 
еміграції
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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 

23–29 грудня
чекаємо Вас на таких заходах 
у Книгарнях «Є»   

◆ У Києві (вул. Лисенка, 3):
23 грудня, 18:00 – презентація книжки архієпископа 
Ігоря Ісіченка «Історія української літератури: епоха бароко 
(XVII–XVIII ст.)». Учасники: Сергій Квіт, Микола Сулима, 
Юрій Пелешенко. Модератор Володимир Моренець.
24 грудня, 12:00 – дитяча забава від видавництва 
«Прудкий равлик».

◆ У Харкові (вул. Сумська, 3):
23 грудня, 19:00 – брифінг на тему «Happy New Year». 
Мова англійська.

◆ В Івано-Франківську 
(вул. Незалежності, 31):
23 грудня, 19:00, 4-й поверх – джаз-клуб: показ 
відеозаписів за участю видатних зірок джазу.
26 грудня, 18:00, 5-й поверх – відкриття виставки 
Юрія Боринця «FP».
27 грудня, 18:00, 4-й поверх – акція «Дух лемківського 
Різдва».

◆ У Львові (просп. Свободи, 7):
23 грудня, 18:00 – презентація книжки В. Івченка 

та Ю. Камаєва «Стовп самодержавства, або 12 справ Івана 
Карповича Підіпригори» (видавництво «Клуб сімейного 
дозвілля»).
24 грудня, 13:00 – майстер-клас із книжкової ілюстрац� 
«Як прикрасити ялинку?» за мотивами казки Г. К. Андерсена 
«Ялинка» (для дітей 7–10 років, спільно з Центром 
дослідження літератури для дітей та юнацтва і студентським 
клубом «Гілель»).
26 грудня, 18:00 – презентація часопису «Україна модерна» 
(новий номер «Пограниччя, окраїни, перифер�»).
27 грудня, 18:00 – Каменярівський вівторок (презентація 
новинок видавництва «Каменяр»).

◆ У Вінниці (вул. Соборна, 89):
28 грудня, 15:00 – святкові дитячі читання з ведучим радіо 
«Такт» Юрком Квітнем.
29 грудня, 18:00 – історичний клуб «ХроноТоп». «Тиха 
ніч настає: як відзначали Різдво та Новий рік у Вінниці 
століття тому».

◆ У Тернополі (вул. Валова, 7–9):
27 грудня, 17:00 – майстер-клас для дітей із виготовлення 
сніжинок. 



Спілкувався 
Ярослав  

Підгора-Гвяздовський

М
асштабним і цікавим 
проект роблять не 
тіль  ки сценарні мо-
менти з перетіканням 

жанрів, доланням кордонів та 
перевтіленням героїв, а й залу-
чення до виробництва великої 
компанії, різнонаціональних 
ак  торів і вперше використову-
ваної в Україні для великого 
екрана технології motion cap -
ture, яку глядач знає завдяки 
фільмам Роберта Земекіса «По-
лярний експрес» і «Беовульф» 
та останньому шедевру Стівена 
Спілберґа «Пригоди Тінтіна». 
До цього треба доплюсувати 
зйомку на апробованій Марті-
ном Скорсезе камері Arri Alexa, 
баталії в Грузії, ралі Європою 
та Берлінський зоопарк у фі-
налі – відтак «Урсус» творить 
високий градус очікування. 
Тому не дивує вже наявна до-
мовленість із серйозним ні-
мецьким партнером щодо про-
кату стрічки. Тиждень дізна-
вся про особливості її ство-

рення у грузинського сцена-
риста Зази Буадзе.

У. Т.: Перше, що під час читання 
сценарію впадає в око, – це 
алюзії до світу кіно: марення го-
ловного героя, в минулому кі-
нематографіста, про приз Бер-
лінського кінофестивалю; по-
ява персонажів із прізвищами 
відомих режисерів. А потім сам 
ведмідь стає героєм… Вам не 
дає спокою приз Берлінале?..

– Це все синефільські ігри. 
Насправді все почалося саме від-
тоді, відколи й починається сце-
нарій – з початку 1990-х років, 
коли в Грузії точилася грома-
дянська війна. Тоді нідерланд-
ська режисерка Інеке Смітс зі-
бралася вивезти до своєї країни 
нашого місцевого, зі студії, вед-
медя. Ми їй казали: «Інеке, який 
ведмідь?! Нас забери, ми ги-
немо!» Через багато років мій 
друг Отар Шаматава, який очо-
лював телеканал «Імеді» і для 
якого я робив серіал, нагадав 
мені ту історію, запропонував  ши 
написати сценарій про режи-
сера, котрий був би таким собі 
збірним образом нашого поко-

ління кінематографістів. Я почав 
писати, а оскільки Отар мені не 
заважав як-то кажуть, відкрив 
шлюзи, то перший драфт (почат-
ковий варіант сценарію. – Ред.) у 
мене вийшов на 250 сторінок. Я 
вивів дві сюжетні лінії: голов-
 ну – подорож Ніки, який пере-

«УРСУС»

Сценарист
ЗАЗА БУАДЗе
Грузинський сценарист, режисер. Закінчив Тбі
ліський державний університет (факультет пер
ської мови і літератури), Вищі курси режисерів та 
сценаристів (майстерня Сєрґєя Соловьйова). На
прикінці 1980х зняв кілька короткометражних 
фільмів, у 1994му – документальну стрічку «Ба
тумська війна». На тбіліському телеканалі 
«Імеді» був режисером і сценаристом п’яти сезо
нів серіалу «Кава та пиво» (2003–2008). Як ав
тор сценарію працював над фільмом «Абсурдис
тан» (2006), який здобув низку премій у світі.

Режисер
ОТАР ШАМАТАВА 
Грузинський режисер і продюсер. Закінчив Тбі
ліську академію мистецтв (архітектура), Універ
ситет театру і кіно (майстерня Ельдара Шенґе
лая). Працював генпродюсером тбіліського те
леканалу «Імеді». 1983го дебютував докумен

тальним філь
мом «Нато 
Вачнадзе» – 
про грузин
ську кінозірку 
німого і звуко
вого кіно. 
Зняв кілька 
прокатних і 
короткоме
тражних філь
мів. Є членом 
міжнародної 
телевізійної 
академії Emmi 
(НьюЙорк, 
США). Його 
фільми отри
мували премії 
в Португалії та 
Іспанії.

Сюжет
У 1991му під час громадянської війни мобілі
зований на службу грузинський режисер Ніка 
дізнається, що його фільм згорів. Він знайо
миться з каскадером на ім’я Фома Гоголь, який 
паралельно доглядає залишеного напризво
ляще ведмедя. Згодом Фома – за ненавмисної 

допомоги 
Ніки – разом 
зі своїм чоти
риногим підо
пічним отри
мує запро
шення до зоо
парку Бер
ліна. Під час 
гулянь солда
тів звіра вби
вають. Та Ніка 
вирішує стати 
ведмедем, 
вдягнув  ши 
його шкуру… 
Далі – ман
дрівка Фоми й 
Нікивед  медя 
дорогами Єв
ропи.

У ведмежій шкурі
Українсько-грузинсько-німецький «Урсус» – один із 
наймасштабніших і найцікавіших кінопроектів цього року
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творюється на ведмедя і їде в 
Берлінський зоопарк, і друго-
рядну – вставні новели, історії і 
Ніки, і його друга Фоми, і їхньої 
супутниці Соні, такі собі не зняті 
фільми – кіно в кіно. А коли ми 
зрозуміли, що сценарій треба 
скорочувати, другу лінію дове-

лося відрізати, а заодно й більшу 
частину синефільськіх ігор. Але 
мушу згадати один епіграф із до-
сить поганого фільму Клода Ле-
люша «Чоловік і жінка. 20 років 
потому»: «Кіно – це величезна 
робота і трошки дива». Ось так 
дивовижно виник і персонаж з 

ім’ям Жан-П’єр Жанно – голов -
ний герой у нас був кінорежисе-
ром, і у фільмі фігурує ведмідь, 
тож напрошувалося вітання ре-
жисерові Жан-Жаку Анно та 
його «Ведмедю».

У. Т.: А чому шлях героїв лежить 
до Німеччини? Чому туди? Може, 
вже б через Анно до Франції?

– Бо образ ведмедя, як маг-
ніт, почав притягати до себе де-
талі. Якщо є Берлінський кіно-
фестиваль, де головний приз – 
«Золотий ведмідь», навіщо нам 
Канни чи Венеція?

У. Т.: Так чи так, але сценарій 
написаний не німецькою. При-
наймні я читав його україн-
ською. Та чи означає це, що 
саме нею звучатиме й фільм?

– Хотілося б, щоб він був ба-
гатомовний. На початку головні 
герої, Ніка і Фома, спілкуються 
грузинською та українською, бо 
Ніка – грузин, а Фома – грузин-
ський українець. До речі, він став 
таким не після того, як я переї-
хав до Києва. Первинно він мав 
свій прототип – реального кас-
кадера зі студії «Грузія-фільм», 
українця за походженням. Але 
чому я дав йому прізвище Го-
голь? Не тому, що, як у фільмах 
про Джеймса Бонда, генерали 
КДБ називаються Пушкін. Гого-
лів у Грузії дуже багато, а на за-
ході країни навіть є ціле село, де 
майже всі – Гоголі: це люди, які 
півтора століття тому пересе-
лися з України. Вони вже гру-

«УРСУС»

Бюджет
Наразі бюджет не має багатьох остаточних 
цифр якто затвердженого кошторису на 
комп’ютерну графіку й суми гонорару на вико
навицю ролі американки. Проте, пройшовши 
конкурс проектів Державної агенції з питань 
кіно, фільм отримав підтвердження на отри
мання від України суми в 5,4 млн грн. Це 30% 
бюджету. Інші 70% – $3 млн – це інвестиції 
трьох сторін: 10–15% кошторису мають по
крити державні установи Грузії, до 20% – Ні
меччина, 10–15% – із внутрішніх рахунків укра
їнської групи компаній Fresh Production Group. 
Решту 20–30% можуть профінансувати при
ватні грузинські інвестори.

Акторський склад
Крім Кейт Бланшетт і Богдана Бенюка, до 
фільму запрошено грузинського кіно й теа
трального актора Ніко Тавадзе, який має зі
грати одного з головних персонажів. На роль 
ЖанП’єра Жанно творці хотіли запросити Рі
шара Боринже (велика портретна подібність 
з Анно – прототипом героя), який не може 
зніматися через проблеми зі здоров’ям. Кас
тинг триває.

Технічне виконання
Стрічку зніматимуть на цифрову камеру Arri 
Alexa, якість зображення якої можна порівняти 
з плівкою 35 мм (на ній фільмував Мартін Скор
сезе свою останню роботу в 3D «Хранитель 
часу», а перед цим її використовували Роланд 
Еммеріх в «Анонімі» та Ніколас Віндінґ Рефн у 
«Драйві»). Комп’ютерну графіку робитимуть дві 
київські фірми, які, зокрема, займатимуться ре
алізацією технології motion capture, створен
ням «комп’ютерного» ведмедя, моментів ві
йни та всім постпродакшном.
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зини, але чудово знають своє 
українське походження.

У. Т.: Коли ви писали сценарій, 
чи орієнтувалися в жанрових і 
сюжетних поворотах на якісь 
аналоги, які себе добре зареко-
мендували?

– У жодному разі! Це був су-
цільний потік підсвідомості. По-
чав я його писати десь 2005 року, 
закінчили ми з Отаром у сере-
дині 2006-го. На останньому 
етапі творення до нас приєд-
нався і дуже нам допоміг пись-
менник, журналіст, продюсер і 
дуже цінний спеціаліст у плані 
«скриптдокторингу» Дірк Дот-
серт. Позаяк проявилися кон-
тури світової реалізації проекту, 
важливими стали його увага й 
бачення: в тексті були деякі речі, 
грузинові, може, й зрозумілі, але 
німцю і взагалі європейцеві – ні. 
Нині вже багато людей прочи-
тало сценарій, та ні в кого не ви-
никло питань щодо специфіки, – 
історію сприймають усі, бо вона 
універсальна.

У. Т.: За сценарієм, щоб доїхати 
до Берліна на запрошення міс-
цевого зоопарку, Ніка перевдя-
гається ведмедем і в такому ви-
гляді разом із Фомою перети-
нає кордон: вбрання зі шкури 
вбитої тварини майструє для 
нього спеціаліст із бутафорії. 
Аби таке написати, ви мали ро-
зуміти, як того ведмедя пока-
зати на екрані переконливо…

– Від початку ми виходили з 
того, що перебуваємо у змові з 
глядачем: тільки ми, сценарис  ти, 
і глядачі, плюс двоє головних ге-
роїв знаємо: це не ведмідь, а лю-
дина. Далі ми підійшли до прак-
тичного вирішення проблеми. За 
всієї моєї поваги, ведмідь не міг 
справляти такого враження, як 
кіт Бегемот із «Майстра і Марґа-
ріти» Бортка. Тобто це мусив 
бути або фантастичний костюм, 
або тварина, змодельована на 
комп’ютері. То  му нам потрібно 
було придумати такий хід, аби 
виправдати CG-ведмедя на ек -
рані. У сценарії цього немає, але у 
фільмі буде такий момент: коли 
студійний бутафор зшив костюм 
ведмедя, Ніка його вбирає, а пі-
дійшовши до дзеркала, надягає і 
голову, і у відображенні бачить 
уже не себе в нових шатах, а CG-
ведмедя. Нам таку ідею підказав 
сам сценарій, у якому Соня, див-
лячись на Ніку в костюмі вед-

медя, каже: «Берсерк!» І ми зро-
зуміли: наш герой відтак стає не 
людиною у ведмежому вбранні,  
а перевертнем, напівлюдиною-
напів  вед  ме  дем.

У. Т.: Кажучи про ваш фільм, усі 
в один голос із великою част-
кою іронії згадують про запро-
шення вами Кейт Бланшетт. Як 
спало на думку її задіяти?

– Вона ідеально підходить. 
Саме ця акторка виникла в на-
шій уяві уже на етапі написання 
сценарію, а не потім. Ми аген-
тові Кейт надіслали сценарій, 
перекладений англійсь  кою, і він 
їй сподобався. Щоправда, не все 
зрозуміло з її графіком зйомок. 

А от із нашим – уже все чітко: 
нам обо  в’язково треба знімати в 
черв  ні – липні 2012 року.

У. Т.: Роль Фоми ви доручили 
українському акторові Богдану 
Бенюку. В цьому герої справді 
щось є від Швейка, якого він 
грає в театрі імені івана 
Франка вже віддавна. Ви орієн-
тувалися на цей образ?

– Якщо чесно, то тоді, 2005-
го, я ще не знав Бенюка, але за 
образом – так: Фома – це і 
Швейк, і Санчо Панса. Тому я 
був щасливий, коли відкрив 
для себе Бенюка, і зрозумів, що 
він людина, народжена саме 
для цієї ролі.

У. Т.: За сюжетом герої фільму 
їдуть із Грузії до Німеччини, зу-
пиняючись у Туреччині, Болга-
рії, Румунії. Де це все планують 
знімати?

– Усю Східну Європу – в 
Україні: під Києвом і в Карпатах, 
зокрема в Рахові. Туреччину і 
Грузію – в Грузії, Берлін – у Бер-
ліні. Легкість криється у тому, 
що за сценарієм герої рухаються 
трасою, заїжджаючи, здається, 
лише в Петричі. Аї в Туреччині – 
це цілком видумане місто, про-
сто назва його з турецької пере-
кладається як «ведмідь».

У. Т.: Війну, я так розумію, філь-
муватимуть у Тбілісі. До того ж 
я чув, ви особисто її свідок?

– Так… Пам’ятаєте, в сцена-
рії був такий епізод, коли один 
чоловік ішов через зону бойо-
вих дій купувати коту молока? 
Насправді, не було лише кота, 
названого в сценарії Ніцше. А 
чоловік був: він підійшов до 
солдатів, які сховалися за коло-
нами Театру імені Руставелі, й 
почав розказувати, що вони не-
правильно стріляють, пропону-
ючи показати, як треба пра-
вильно... Це важко уявити не 
тбілісцям, це була справжня ви-
става. Бо, розумієте, проспект 
Руставелі в Тбілісі – аж ніяк не 
Хрещатик у Києві, він малень-
кий, і от на ньому лунала стрі-
лянина, а поруч стояли люди й 
ґав ловили, обговорюючи ситу-
ацію. Комедія абсурду! Це плюс 
чи мінус, але так вийшло, що 
Бог створив грузинів саме та-
кими – і горе, й радість завжди 
перетворюються в нас на ви-
ставу, і ота війна – цьому най-
краще підтвердження. 

МЕТАМОРФОЗА 
В КАДРАХ. 
Ескізи до 
фільму, які 
зображають 
перетворення 
головного 
героя на 
«берсерка»
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Дівчина з тату дракона
Руні Мара про складнощі виконання ролі Лізбет Саландер

5 січня 2012 року в україн-
ський прокат виходить 
екранізація бестселера 
Стіґа Ларсcона, здійснена 

американським режисером Де-
відом Фінчером. Про подробиці 
фільмування «Дівчини з тату 
дракона», що стала однією з 
найбільш очікуваних прем’єр 
наступного року, розповідає ак-
триса Руні Мара.

У. Т.: Лізбет Саландер стала од-
ним із найбільш знакових пер-
сонажів у сучасній популярній 
літературі. Чому, на вашу 
думку, вона стількох приваб -
лює?

– Мені здається, це пов’язано 
з тим, що більшість людей в пев-
ний момент життя, як і моя ге-
роїня, переживали те саме від-
чуття обмеженості через якісь 
обставини, відчуття того, що ти 
чужинець. Вони співвідносять 
себе з нею. І хочуть бачити, що 
вона досягне успіху.

У. Т.: її образ, схоже, походить 
від Пеппі Довгапанчохи – героїні 
шведської літератури та кіно…

– Я знаю, Стіґ Ларссон 
точно надихався тим персона-
жем, коли писав книжку. Пара-
лель між ними абсолютно оче-
видна. Пеппі – сирота, ху-
денька й дрібна, але здатна пе-
рекинути собі через голову 
коня. Вона неймовірно сильна й 
завжди бореться зі злими. Так і 
Лізбет. На вигляд їй годиться 
бути дуже тендітною і юною, 
малесенькою, але вона точно 
може захистити себе й володіє 
надлюдською силою.

У. Т.: Можете описати момент, 
коли вперше перевтілилися в Са-
ландер із пірсингом на обличчі й 
тілі, з панківською зачіскою?

– Усе зробили за день. Під-
стригли, пофарбували волосся, 
вибілили брови, потім поробили 
весь пірсинг. Було нормально. 
Мене найбільше злякали брови. 
Саме вони дуже змінили мій ви-
гляд. Я хвилин на п’ять упала в 
ступор, а потім подумала: «Ну то 

й що», – і звикла до нової зо-
внішності.

У. Т.: Яких навичок вам не 
вистачало для ролі, адже 
Саландер – самоствер-
джена і складна жінка?

– Мені довелося багато 
чого навчитись, аби зігра-   
ти її. Кататися на скейті, 
працювати з комп’ютером, 
вправ  лятись у кікбоксингу, 
їздити на мотоциклі й говорити 
з акцентом. Я все читала і знахо-
дила інформацію сама. Пішла 
до школи «Група допомоги», де 
вчаться діти з синдромом Ас-
перґера й аутизмом, а потім до 
центру для жінок, які пережили 
сексуальне насилля. Ця роль 
потребувала багато старання.

У. Т.: До вашого персонажа 
стільки вимог – емоційних і фі-
зичних. Який із двох компонен-
тів був складнішим?

– Мені здається, я підготува-
лась і знала, наскільки нелегко 
буде й фізично, й емоційно. 
Мене більше вразили фізичні 
труднощі, тому що ми ро-
били багато трюків, повто-
рювали купу дублів один за 
одним. Є така сцена в метро 
на ескалаторі… Хоч я і 
була в непоганій фізич-
ній фор  мі, до стількох 
дублів виявилася про-
сто не готова. Було 
дуже важ  ко, коли до-
велося бити людей, 
бігти й перескаку-
вати. Наступного дня 
боліло все тіло!

У. Т.: Чи вдається Деві-
дові Фінчеру підтри-
мувати легку атмо -
сферу на майданчику, 
адже це дуже важ-
ливо, коли знімають 
такий напружений 
фільм?

– Працювати дово-
дилося важко й сер-
йозно, але водночас ми 
постійно веселилися. Де-
від ніколи не змушує ко-

гось працювати більше за себе 
самого. Ніхто не марнує зусиль. 
Він знімає стільки дублів, бо 
точно знає, чого шукає. Який 
сенс у тому, щоб прийти і зафіль-
мувати три дублі, коли люди 
вклали стільки часу й зусиль у 
підготовку до сцени? Краще на-
перед визначити, який вона по-
винна мати вигляд, і чітко ба-
чити, коли її знято. А ще у Фін-
чера відмінне почуття гумору, 

він працьовитий і серйоз-
ний.

У. Т.: Вас тішить, що 
ви напевне грати-
мете Лізбет Салан-
дер у наступних 
частинах кінотри-
логії?

– Так, сподіва-
юся, в нас вийде 
зняти ще два фільми. 
Побачимо, як аудито-
рія сприйме першу 
частину. Я дуже за-
смутилася б, якби за-
раз мої зйомки в цій 
ролі закінчились. Ме -
ні хочеться повністю 
розкрити її персонаж. 
Гадаю, людям стрічка 

сподобається.

У. Т.: Коли ви вирішили, 
що хочете стати профе-
сійною акторкою?

– Я росла з мамою і 
охоче дивилася старі 
фільми, ходила в те-
атр. Акторство мені 
завжди імпонувало. 
Тому я трохи займа-
лась у відповідних 
гуртках. Я завжди 
зна  ла, що хочу до 
цього взятись, але й 
усвідомлювала, що 
слід отримати освіту, 
перш ніж розпочати 
професійну кар’єру ак-
торки. Поки вчилася в 

університеті, намага-
лася підробляти ак-
торкою, ходила на 
проби. Робила все од-
ночасно. 
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Мішель Леґран

Палац мистецтв «Україна»
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 103)
Один із найтитулованіших і найзна
ніших композиторів відвідає Украї
ну зі спеціальною програмою «Чо
ловік та жінка». Концерт відбудеть
ся за участю Тамари Гвердцителі та 
в супроводі великого симфонічно
го оркестру. Музика Леґрана звуча
ла в таких кінострічках, як «Шер
бурські парасольки», «Ніколи не 

кажи «ніколи», «Афе
ра Томаса Крауна» 
тощо. Французький 
композитор, якому не
вдовзі виповниться 80 
років, працював із ба
гатьма знаменитос
тями, серед яких Едіт 
Піаф, Шарль Азнавур, 
Стінґ, Френк Сінатра. 

«історія української 
літератури: епоха 
бароко XvII–XvIII ст.»
Книгарня «Є»
(Київ, вул. Лисенка, 3)
Навчальний посібник професо
ра Харківського національного уні
верситету імені В. Н. Каразіна Іго
ря Ісіченка охоплює ранньомо
дерний період літературного жит
тя, відомий як доба бароко. Систе
матизовано та доступно автор по
дає тут тексто  ві масиви найваж
ливіших писемних 
пам’яток XVII–XVIII 
століть та їхній фахо
вий аналіз, зважаю
чи при цьому також 
на суспільнокультурні 
причини творення. 
Окрема увага зосе
реджена на козацько
му бароко. 

Анонси

«Дорослі іграшки» – це 
благопристойна розповідь 
про непристойні речі

чепурні жіночки, високородні чоловіки, ввічливі 
усмішки, манери, а за показним «усе добре» – 
«істерія», що, як наведено у фільмі, у найтяжчих 
випадках лікувалася видаленням матки… Не 
варто й казати, яка прикрість спіткала лікаря, 
коли його робоча рука через щоденні вправ-
ляння зазнала шаленого болю і розриву зв’язок. 
Винахід його співчутливим другом електромеха-
нічного замінника руки став епохальним. 
Власне, у цей момент, під фінал, трагіфарс «До-

К
расивий і доволі дотепний фільм насправді 
оповідає зовсім не про веселі речі. Йдеться 
про черговий злам історії, який змінив 
природний хід думок. Простіше кажучи, 

змальовано винайдення вібратора. Але фішка 
стрічки, хоч як дивно, не в самому факті появи 
нині незамінного для мільйонів пристрою, а в 
процесі винайдення й особливо в оточенні тих, 
хто це зробив... В антуражі манірної вікторіан-
ської Англії головний герой – молодий ескулап – 
вчиться лікувати поширену поміж третини бри-
танських жінок хворобу під назвою «істерія» 
(«Hysteria» – оригінальна, англомовна назва 
фільму) і робить це, втім, специфічним, новатор-
ським способом: інтимним масажем, у чому 
спритний, сповнений сил лікар досягає вершин 
визнання. Слава того, хто оздоровлює сотні паці-
єнток, спричиняє ажіотаж, і до винахідливого ці-
лителя черги вибудовуються на тиждень напе-
ред. Причому весь процес «лікування» відбува-
ється так, ніби жінка прийшла на чергову, хоч і 
дуже очікувану, примірку нового костюма, для 
чого навіть не треба перевдягатися! На цьому 
американська режисерка Таня Векслер і будує 
монструозний контраст, щоб показати, яка була 
різниця в пуританській Європі між пристойністю 
і справжністю – як між життям і смертю. Усі ці 

23 грудня, 18:00 23 грудня, 19:0023 грудня, 17:00
Виставка Сергія Савченка

Галерея nt-art
(Одеса, Лідерсівський б-р, 5)
Персональна виставка одного з 
най  яскравіших одеських нонкон
формістів наочно демонструє, як 
художник може експериментува
ти з кольором. Досліджуючи тони, 
півтони білого, Савченко пере
творює свої картини на емоцій
ні абстрак  ції, які можна спогляда

ти годинами. Усе зда
ється дуже чистим і світ
лим на полотнах мит
ця: чи то щастя, печаль, 
туга, чи невимовна ра
дість. Окрім експози
ції картин автор обіцяє 
пре  зентацію свого аль   
бомумоногра  фії. Ав    тор   
ські роботи пред  став  ле 
ні тут у всьому жанрово
му різноманітті.

Дітям до 16

«Дорослі 
іграшки».
У кінотеатрах 
України
з 22 грудня

КіНО
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28 грудня, 19:00
Didgeridoo Day

Музей івана Гончара
(Київ, вул. івана Мазепи, 29)
Вечір діджериду – це вечір рит
мів, звуків та надзвичайної енер
гетики. Саме слово називає ду
ховий інструмент аборигенів 
Австралії, що є одним із най
давніших у світі. Виготовляєть
ся зі шматка стовбура евкаліп
та, середину якого виїли термі
ти. Звучання діджериду супрово
джує проведення ритуалів, спри

яє входженню в транс 
й унікальне тим, що 
відбувається постійно 
на одній ноті, ство
рюючи ефект гудін
ня. У програмі вечо
ра Dobre band, Дми
тро Матюхін, Андрій 
Щудло та Ярослав Ка
мінський. 

27 грудня, 18:0025 грудня, 17:00

рослих іграшок» стрімко пройшов романтичний 
і мелодраматичний жанр, щоб нарешті зачепити 
комедію. Але не сильно – в Англії ж було не при-
йнято сміятися, лише кокетливо (для молодиці) 
або ґречно (для пана) усміхатися. Проте сцена-
рист Стівен Дайєр дозволив трохи феміністич-
них випадів, щоб не надто шокувати сучасну мо-
лодь звичаями минулого.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

«Останній гречкосій»

Національний драматичний те-
атр імені Марії Заньковецької 
(Львів, вул. Лесі Українки, 1)
Актор і режисер театру Орест Ого
родник презентує широкому зага
лу результат своєї авторської робо
ти. В основі трагікомедії «Остан
ній гречкосій» – образ землі, яка 
споконвіку була символом дер
жавності, ідентифікації та само
бутності нашого народу. Події від
буваються в сучасному українсько
му селі, де земля, зда
валося б, уже не ша
нується так, як раніше. 
Автор закликає гляда
ча не продавати її, не 
робити причиною роз
брату, а поважати й ці
нувати як найсвятіше, 
як батьківську працю і 
своє коріння. 

a Point of Unity

Дніпропетровська обласна фі-
лармонія (Дніпропетровськ, 
вул. Леніна, 6)
«Нова ритмічна концепція» 
гітариставіртуоза Олександра 
Любченка, якого величають «Па
ганіні гітари», вирізняється витон
ченою ритмікою, доведеною до 
автентичності. Тріо (Олександр 
Любченко – гітара, Ігор Любчен
ко – бас, Роман Полікарпов – ба
рабани) творить новий вимір зву
чання, у якому переплітають
ся латинорок, Північ Африки, 

Балкани, хіпхоп та су
часна ритміка афро
американських музикан
тів. Виконавці цілковито 
віддаються своїм інстру
ментам та публіці, таким 
чином роблячи виступ 
емоційно вибуховим.

«СоломоноваЧервонаЗірка»
Крайній західний населений пункт нашої краї-
ни – село Соломонове, крайній східний – Черво-
на Зірка. Книжка містить есеї 25 авторів – вихід-
ців із кожного регіону про їхні малі батьківщи-
ни в топографічному та культурологічному сен-
сах. Тексти утворюють цілісну мозаїку – Україну, 
яку більшість із нас знає тільки окремими пазла-
ми, тоді як решта лишається вкрита шаром сте-
реотипів. Можливо, головний автор цих есеїв – 
ландшафт, який нашептав свої таємниці пись-
менникам, щоб вони переказали їх нам.

Ірина Жиленко. «Homoferiens»
Відома поетеса складає портрет шістдесятни-
цтва – такого, яким вона знала його особисто. У 
книжці читач знайде цитати, уривки зі щоден-
ників, записників авторки, які вона вела в різні 
роки, і водночас сучасні коментарі, пояснення до 
написаного в минулому, продовження життєвих 
історій. Тут подано чимало інформації про діячів 
тієї епохи, про важливі події тодішнього літпро-
цесу: зустрічі, літературні та інші імпрези, диску-
сії. Письменниця намагається змінити деякі вже 
усталені погляди на явище шістдесятництва. 

Костянтин Москалець. «Мисливцінаснігу»
Книжка містить тексти із трьох раніших поетич-
них збірок яскравого автора покоління вісімде-
сятників, а також його нові поезії. У віршах та 
поемах виявляється як традиція (впливи Сково-
роди, Франка, Зерова, а також Лі Бо, Бо Цзюй-і, 
Рільке, Еліота, Ніцше, Гайдеґґера), так і поетич-
ні тенденції межі ХХ–ХХІ століть. Своїми твора-
ми автор нібито веде діалог із попередниками й 
на ґрунті світового, зокрема українського, духов -
ного спадку вирощує власні троянди. 

КНиЖКи
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Б
агато держав можуть похи-
зуватись або й посумувати 
через певний міжнарод-
ний імідж, асоціативну кар -

тинку, яка виникає в уяві іно-
земців. Лише коли потрапиш 
«на місце», стає зрозуміло, має 
підґрунтя певний набір кліше чи 
ні. Мексика виправдала в цьому 
плані себе на 100%. Вона така 
і є: яскрава й кольорова, повна 
танцю та перцю, з бандитськими 
розбірками та стріляниною, з 
наркотиками та картелями, з 
ней мовірними ремеслами та 
«відфотошопленим» самою при-
родою морем, з отруйними кома-
хами та зміями, з порослими мо-
хом та джунглями пірамідами.

КОЛіР
Колись бог-творець Іцамна та 
його дружина Іш-Чель відміряли 
в небі квадрат і створили там 
море. На тій фігурі визначили 

напрямки світу, присвятивши 
кожному з них окремий колір. А 
по центру заклали світ людей, 
для якого обрали синьо-зелену 
барву, як у молодих паростків 
маїсу – основного продукту, що 
підтримує життя. Для сходу об-
рали червоний колір, що асоцію-
ється з народженням сонця й 
людини, і саме він став для 
майя сакральним. Сонце коти-
лося впродовж дня по небосхилу 
й занурювалось у світ мертвих на 
заході, барва якого була чорною, 
мов ніч і смерть. Південь – це 
жовтий, колір полудневого сонця 
та стиглої кукурудзи, колір до-
машнього вогнища. Із півночі ж 
приходили вітри, які приносили 
дощі та зміни, і та сторона світу 
була біла, як вітер. Цю кольорову 
схему було покладено в безліч 
народних мотивів та візерунків, 
вона стала підґрунтям яскравого 
мезоамериканського світобачен-

 ня. Майя несли цю палітру в свої 
ремесла, продукуючи яскраву ке-
раміку, іграшки, статуї, маски й 
текстиль.

ТАНеЦь
Теплими вечорами (а вечори в 
Мексиці здебільшого теплі) на 
головних майданах міст і місте-
чок грає жива музика. Сюди при-
ходять дами зі своїми кабальєро, 
дружини з чоловіками, молоді 
дівчата і хлопці. Вони танцюють. 
У Латинській Америці досі живе 
таке явище, як соціальні танці, і 
центральна площа та затишний 
вечір під музику створюють най-
кращі умови для здобуття пози-
тивного досвіду. Жінки доклада-
ють багато зусиль, аби мати як-
найкращий вигляд. Мексиканці 
кажуть, що вродливий чоловік 
завоює жінку; розумний і бала-
кучий – «поб’є» вродливого; а 
ось чоловік, який гарно танцює, в 

Сім чудес Мексики
Країна, що зачаровує своєю всепереможною життєвою силою

Автор: 
Анастасія 

Мельниченко
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очах жінки переможе їх обох. Ла-
тиноамериканський танець є 
способом комунікації, способом 
сказати про свої почуття, і коли 
спостерігаєш за двома закоха-
ними, у яких є тільки дотик рук і 
рухи тіла, то стає гаряче від того, 
наскільки промовистий цей та-
нок. Музика стихає на кілька 
хвилин, і дами турботливо обма-
хують кавалерів віялами. Тут не-
має повільних танців у нашому 
розумінні, тут усе швидко і при-
страсно (фото 1).

РУїНи
Руїни Мексики (фото 3), які вхо-
дять у список «необхідно поба-
чити», – це Теотіуакан, Паленке, 
Чічен-Іца. Стомлені піраміди Те-
отіукана біля Мехіко зі славно-
звісними пірамідами Сонця й 
Місяця здавалися б геть мир-
ними, якби не розповіді екскур-
соводів про криваві жертвопри-
ношення богові Сонця. «Не лю-
блю ацтеків, – каже Хосе. – Вони 
прийшли і вплинули на майя, 
зробили тих більш кровожерли-
вими й жорстокими». Паленке 
захоп люють джунглі, вгризаю-
чись корінням у потемніле від 
вологи каміння. Тут можна 
довго блукати в руїнах палацу 
індіанського володаря, гублячи-
 сь у лабіринтах, уявляючи, як 
протікало життя в цих стінах. 
Чічен-Іца занадто близько до 
Канкуна і вже вичовгана ногами 
сотень тисяч туристів.

Зовсім інші враження від 
тих руїн, яких навіть не внесено 
до «Археологічного гіда Мекси-
кою». Пробираючись крізь за-
гублене у джунглях поселення 
Муїл, інколи доводиться йти 
дерев’яними настилами, аби не 
провалитись у болото. Ці місця 
особливо люблять тутешні кра-
єзнавці. «Дивіться, – показує 
наш провідник на прозоре 
озерце, загублене серед тьмяних 
боліт, – це вхід до сеноту, підзем-
ного світу майя». Раптово з-під 
коріння з’являється частина дав-
нього муру з барельєфом: ниж-
ній світ, світ людей, світ божеств. 
Крізь дерева можна побачити 
пряму дорогу давнього народу. 
Ці шляхи сполучали між собою 
червоні міста з їхніми храмами, 
вежами та пірамідами. Майя 
мостили їх у два шари, аби досяг-
нути ідеальної поверхні, попри 
будь-які нерівності ґрунту. Відте-
сані брили скріплювали особли-
вою речовиною, за основу якої 

брали сік сейби, і вкривали тим 
самим гумоподібним матеріа-
лом, змішуючи його з перламу-
тром, видобутим із раковин, – це 
був давній «асфальт».

Ч’ЯПАСьКий ТКАНий ОДЯГ
Традиційному ткацтву майя 
(фото 4) уже понад 2 тис. років. 
Воно якимось дивом пережило 
колапс класичної культури свого 
племені та іспанське завоювання 
у XVI столітті. Коли на береги 
Америки прийшли конкістадо-
 ри, вони запровадили для місце-
вих індіанців примусові роботи: 
майя ткали, а потім обо в’язково 
здавали одяг за цінами, ниж-
чими, ніж собівартість. Потім ці 
речі колонізатори продавали 
тим-таки індіанцям за високою 
ціною. Самі ж білі гребували но-
сити одяг червоношкірих, імпор-
туючи свій гардероб із Європи та 
Азії. І лише від 1970-х текстильні 
вироби майя почали виходити на 
неіндіансь кий ринок у зв’язку зі 
сплеском туристичного інтересу 
до країни.

У ч’япаського ткацтва є 
кілька особливостей. Насампе-
ред жінки спеціалізувалися на 
певних видах одягу. Кожна з ди-
тинства навчалася якоїсь бази, 
яку передавали від матері до до-
чки, а потім уже могла привно-

сити щось своє у 
візерунки. 

МОРе
Американці вибира-
ють Мексику заради 

відпочинку не випад-
ково: тут є те саме каз-
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кове Карибське море (фото 2), що 
й на Антильсь ких островах, 
тільки відпочинок дешевший. 
Тому Юкатан і морське узбе-
режжя зациклилися на туризмі, 
перетворившись на філіал США 
із фастфудами й нетиповими для 
Мексики цінами. Але цю «немек-
сиканськість» півострова ком-
пенсовано казковою природою. 
Бо ж раніше я була переконана, 
що подібної блакиті моря можна 
досягнути виключно фотошо-
пом; що така легкість і білість 
піску не може простягатися на 
десятки-десятки кілометрів; що 
варіант заснути в гамаку поміж 
пальм над хвилями – це поста-
новка для рекламних плакатів… 
Але все це правда. Кілометри 
пустельних пляжів із цим самим 
білим піском, куди вільно можна 
прийти без страху опинитися на 
«приватній території».

На противагу Карибському 
морю Тихий океан сильний, із 
велетенськими бурунами, навіть 
коли погода цілком спокійна. Він 
легко може кинути головою в пі-
сок, він дихає потужно й цілодо-
бово, зрошуючи повітря дріб-
ними бризками, паром, вологою. 
На берегах живуть величезні че-
репахи, різноманітні птахи, море 
викидає на берег іншу живність. 

ПРиРОДНі БАРВНиКи 
ТеОТіТЛАН-ДеЛь-ВАЛьЄ
У дворах на довгих палях су-
шиться пряжа, відсортована за 
кольорами (фото 5). Зелений най-
різноманітніших відтінків, черво -
ний, помаранчевий, ясно-синій… 
Якщо попроситися всередину, 
знайшовши когось англомовно-
 го, то можна дізнатися, що всіх 
цих тонів досягають у природ-
ний спосіб, відтворюючи дуже 
давній метод фарбування. Потім 

із цієї пряжі ткатимуть килими, 
щó прославить невеличке село 
на всю Мексику. У Теотітлані 
ткачі проходять весь цикл. Вовну 
беруть із місцевих овець або яки-
хось інших, залежно від того, яка 
її якість потрібна. Кажуть, де хо-
лодніше, там краща й тонша 
шерсть. Овець стрижуть кожні 
п’ять-шість місяців. Отриману 
вовну сортують за якістю й ко-
льором: біла, чорна, жовта.

Розговорилася із власником 
майстерні Арнульфо. Цікавлюся 
органічними й неорганічними 
барвниками, і ця тема так нади-
хає мексиканця, що він вихо-
дить із-за верстата й починає 
підводити до ниток, розповіда-
ючи, що й чим пофарбоване. 
Бере золу й показує пальцем  
на якийсь кущ. Каже, що, змі-

шавши те й те, матиме коричне-
вий колір. Відтінки зеленого та 
болотного беруть із горіха. 
Ясно-синій добувають зі спеці-
альної рослини, яка росте в го-
рах: «Це магія, магія! Занурюєш 
пряжу в зелену воду, витягаєш,  
а вона синя! Не інакше як ма-
гія!» З рослин барвник видо-
бувають тяжко, їх варять багато 
днів, аж доки залишається 
осад – твердий, мов камінь. Ар-
нульфо показує це «каміння». 
Потім дає помацати пакетик із 
жуками, зібраними на кактусі. 
Це для червоного.

МіСТО
До іспанських колоніальних міст 
можна поїхати, щоб просто в них 
поблукати. Вони різні, але всі їх 
об’єднує строкатість і барвис-
тість. Невисокі одноповерхові бу-
дівлі, притулені одна до одної, з 
цілим світом усередині внутріш-
ніх двориків – патіо. Обабіч ву-
лиць – вузькі бруківчані або ж 
бетонні тротуари, де важко роз-
минутися двом. У Кампече вони 
заввишки до метра, тож тут розі-
йтися найскладніше. Прагнення 
місцевих людей прикрашати 
своє житло дає місту неповторне 
обличчя. Стає цікаво, чим здивує 
наступний будинок, яким вия-
виться поєднання кольорів стін і 
порталів, який візерунок буде на-
мальовано на кахлях, як пере-
плетуться букви на вивісках.

Кампече, «піратське» місто в 
однойменному штаті, 1999 року 
стало частиною культурної 
спадщини ЮНЕСКО. Місцева 
влада оголосила трирічний 
«курс» із доброустрою, постано-
вивши пофарбувати всі будинки 
в певний набір кольорів. Місто 
наче й лишилося барвистим, але 
ця гама настільки штучна й 
чужа для будинків, що виникає 
враження театральних декора-
цій. Оахака ж, навпаки, при-
родна на всі сто. Як кажуть міс-
цеві мешканці, сюди не треба 
приїжджати «спеціально» на 
якусь подію, бо свято й музику 
можна знайти щодня, просто 
собі гуляючи. Сан-Кріс тобаль 
мостить будинки під черепи-
цями, розкинувшись між двома 
пагорбами. У такому місті, як це, 
зникає необхідність ходити му-
зеями чи якось «заповнювати» 
свій день. Воно стає самоціллю, і 
ти мандруєш вуличками безкі-
нечно, читаючи вивіски й зако-
хуючись іще більше.  

ЯК ДІСТАТиСЯ
Квиток на літак від 

Києва до Мехіко 
коштує від $1300. 

Далі в межах 
Мексики можна 

пересуватись 
автобусами або 

внутрішніми 
авіарейсами

3

4

5

Міжнародні 
телефонні розмови 

у Мексиці              
за допомогою 
ТревелСімки: 

вихідний тариф –  

$1,00/хв,
вхідний – 

$0,35/хв  
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Комфортний фітнес

найближчим часом компанія sport 
life відкриє в києві два нові фітнес-
клуби. на перший погляд, для лідера в 
цій галузі такі події можна назвати бу-
денними. якби не одне «але»: у спіль-
ному проекті sport life і групи компа-
ній «к.а.н. девелопмент» є абсолютно 
нові для української столиці тенденції.

8 грудня компанії підписали уго-
ду про стратегічне партнерство з роз-
витку мережі фітнес-клубів sport life 
в унікальних об’єктах нерухомості 
«к.а.н. девелопмент». уже готуєть-
ся до відкриття фітнес-клуб у складі 
бізнес-центру 101 tOWer, на почат-
ку 2012 року відчинить свої двері для 
відвідувачів клуб у житловому комп-
лексі «комфорт таун». Ще один – в IQ 
business Center, першій офісній будів-
лі класу «а+». 

бізнес-центр класу «а» 101 tower 
на вулиці толстого, 57 уже вводиться 
в експлуатацію. об’єкт викликав вели-
кий інтерес в експертів ринку та потен-
ційних орендарів, позаяк окрім іннова-
ційних будівельних рішень і технологій 
він пропонує сервіс найвищого рівня 
та єдину у своєму роді внутрішню інф-
раструктуру в складі ультрасучасного 
фітнес-клубу, конференц-холу, ресто-

рану з лобі-баром, їдальні, міні-маркету, 
відділення банку, салону краси, нотарі-
альної контори, критого паркінгу.

новий фітнес-клуб sport life за-
гальною площею 3,5 тис. м2 розмістить-
ся на шостому поверсі бізнес-центру, 
де будуть просторі студії для прове-
дення групових програм і тренажер-
ний зал площею 1 тис. м2 із кардіо-, си-
ловими та вантажоблочними тренаже-
рами, масажні кабінети й салон краси. 
тут функціонуватиме повноцінний пла-
вальний басейн на чотири доріжки за-
вдовжки 25 м. важливо також, що для 
відвідувачів фітнес-клубу буде виділе-
но спеціальну зону паркінгу.

другий клуб sport life гармонійно 
впишеться в інфраструктуру житлово-
го комплексу «комфорт таун». «реалі-
зовуючи житло, ми намагаємося про-
давати не квадратні метри, а стиль 
життя, – пояснює президент «к.а.н. 
девелопмент» ігор ніконов. – тому, 
розробляючи проект «комфорт таун», 
спробували не лише створити для лю-
дей комфортні житлові умови, а й по-
будувати, по суті, місто в місті. ми по-
дбали про те, щоб до цього комплексу 
входили різні об’єкти інфраструктури, 
дозвілля, починаючи від дитячих май-

данчиків, ресторанів, пральні й закін-
чуючи школою раннього розвитку та 
академією мистецтв. при цьому розу-
міємо, що дітей треба чимось зайняти 
в позаурочний час. тому в нашій шко-
лі функціонуватимуть секція гімнасти-
ки, студія малювання, музична школа, 
гуртки крою та шиття, групи вивчення 
іноземних мов тощо.

«контракт із «к.а.н. девелопмент» 
укладено на 15 років, – каже заснов-
ник групи компаній sport life дмитро 
єкімов. – у нас багато цікавих проек-
тів і потихеньку, попри кризу, ми їх ре-
алізовуватимемо. здамо в експлуата-
цію фітнес-клуби в бізнес-центрі 101 
tower та житловому комплексі «ком-
форт таун» і візьмемося облаштову-
вати клуб в IQ business Center, що бу-
дується на вулиці струтинського. на 
сьогодні мережа sport life налічує сім 
фітнес-клубів у києві та два – в інших 
містах україни. географію розширюва-
тимемо. у регіонах у нас дев’ять будів-
ництв. найближчим часом запланова-
ні відкриття у львові, чернівцях, вінни-
ці, дніпропетровську та інших україн-
ських містах».

Тарас Романюк 
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Олена  
Чекан

Андрій 
Єрмоленко

Олександр 
Михельсон

Дмитро 
Вовнянко

ТРиВОЖНА ВАЛіЗКА
Є в МВС таке поняття, як «три-
вожна валіза», де лежать бі-
лизна, ліки, предмети гігієни 
та першої необхідності – про 
всяк випадок. Так насправді це 
міф, а кожен міф треба переві-
ряти! Тож відбуваються на-
вчальні тривоги: по телефон-
ному дзвінку треба всім зібра-
тися з валізками, і тоді началь-
ство перевіряє, яа боєздатні-  
сть: укомплектовані валізки чи 
ні. Знайомий мого друга ма-
йора схопив першу валізку, що 
була під рукою, і помчав на 
місце зустрічі. Перед вишику-
ваними міліціянтами відкрив 
свою валізку! У комісії перехо-
пило дух: там лежала стара 
друкарська машинка! «А що у 
вас у валізці робить ОЦЕ?» Мі-
ліціянт, не змигнувши оком, 
сказав: «А от якщо війна, і 
треба листівки друкувати? Як 
ми це будемо робити?» 

ПОГЛЯД
«Знаєш, чому небо таке тяжке 
й сіре, що сонечко не може про-
битися? – питає мене крихітка 
й сама відповідає. – Там великі 
мільярди тендітних біло-
сріблястих сніжинок і прозо-
рих льодяників. Вони чепу-
ряться, хизуються своєю кра-
сою одне перед одним та нако-
пичують сили. А перед Новим 
роком закружляють у небі й 
прикрасять землю». Олесі п’ять 
років, у неї величезні волош-
кові очі, чарівна усмішка й 
страшний діагноз. Ми випад-
ково зустрілися на подвір’ї ди-
тячої лікарні-сиротинця, куди 
я привезла іграшки-подарунки 
до свята новорічної ялинки.  
Їх допомогли зібрати родичі, 
друзі й знайомі. Окрема по-
дяка колегам і колежанкам з 
Тижня. Усім здоров’я, радо-
щів, знайти себе у світі й світ у 
собі. Олесі – ще й суперліків.  

РАНКОВА ДиСТОНіЯ
Безсоння має свої переваги. Від-
коли ми з родиною наблизилися 
до Матері-Землі, з шостого по-
верху переселившись на тре-
тій, я щоранку чую під вікном 
дріботіння дівочих черевичків. 
У нас відчинено кватирку, бо 
інакше у квартирі утворюється 
сауна, а регульованих батарей 
наша багата на енергію респу-
бліка ще не винайшла. І ось що-
ранку о 5:30 я чую, як швидко  
й рішуче топче асфальт Вона. 
Може, насправді це напрочуд 
бадьора бабця, а може, навдиво-
вижу хоробрий гей, але я волію 
вірити у найімовірніше. Я ду-
маю, це струнка шатенка (хоча 
чому, власне, шатенка?), і в неї 
обов’язково коротке волосся, бо 
інакше було б нецікаво. І я ні-
коли не засумніваюсь у своїх ви-
сновках. Адже, попри безсоння, 
я надто ледачий, щоб так рано 
визирати у вікно. 

Роман  
Кабачій

НА ЗОРі
Я хоч і не «сова», але люблю 
переважно час пізнього ранку 
– між 9-ю та 11-ю годинами. 
Проте бувають дні, коли не-
обхідність раннього підйому 
(яка з часів навчання в ліцеї 
асоціювалася з негативом по-
треби встигнути на автобус до 
обласного центру) може пода-
рувати кілька незабутніх хви-
лин, пов’язаних із переживан-
ням народження нового дня. 
Над лісом розсіюється на твоїх 
очах імла, дорога спереду світ-
лішає, над річкою Ірпінь ко-
тяться хвилі ще осіннього ту-
ману. Хоча з тобою немає му-
зики у плеєрі, проте сил при-
роди й так достатньо. Як пере-
конувала одна херсонська га-
зета, «новий день буде соняч-
ним»! 

НУДьГУВАТи ШКіДЛиВО
Товариш скаржився: нічого в 
житті не відбувається, суціль-
ний сум та нудьга. Хоч би 
якась подія сталася! І схоже, 
що там, де треба, – його 
почу ли. Наступного дня ви-
мкнувся телевізор. У процесі 
пошуку контактів електрики, 
які треба було перевірити, 
з’ясувалося: необхідно міняти 
весь дріт. Минув тиждень. Ре-
вів перфоратор. Уся квартира 
стояла в пилу та в штробах. 
Електрику міняли цілком, а 
приятель похмуро будував 
плани на переклеювання шпа-
лер і побілки стель. І нічо-
гісінько не згадував про ну-
дьгу. Отже, висновок: нудьгу-
вати шкідли  во. Принаймні не 
варто робити цього вголос. Бо 
почують. 

НА СМеРТь БАРБі
У 10 років я ще мріяла про 
ляльку Барбі. Натомість «Дід 
Мороз» подарував мені китай-
ську Джессіку з темним волос-
сям і негнучким темнорожевим 
тілом. Те, що тендітну блодинку 
замінили на якийсь грубо зро-
блений дешевий аналог, мене 
не надто засмутило: у класі 
лише в кількох дівчат були 
ляльки, подібні до моєї. Це був 
початок 1990-х – епоха суціль-
ного ерзацу, неякісних речей, 
«палених» алкогольних напоїв 
і прострочених товарів. Тож 
Джессіка була королева, нехай і 
несправжня. Здається, нинішні 
малюки про Барбі не мріють. 
Вона вже давно втратила свій 
лиск «американської мрії», 
яким так приваблювала по-
страдянських дітей.  

Наталія 
Петринська

НАш ТИЖДЕНЬ| 
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