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Вже у продажу

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



Неспокійні часи
Чому 2012 
рік обіцяє 
стати не менш 
доленосним за 
попередній

Світлини року
2011-й очима 
провідних 
світових 
агентств  
новин

Подорожуй у нові місця
Тиждень розповідає 
про 10 країн які путівник 
Lonely Planet рекомендує 
відвідати 2012 року

Слава Гіґґсу!
Найбільші 
технологічні 
прориви 
2011-го

О дивний новий РЕПРЕСАНС!
Основні тренди останнього 
року в літературі, кіно, 
музиці, образотворчому 
мистецтві й театрі
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Потреба діяти
Чи сформується 
в новому році 
критична маса 
людей, настроєних 
на зміни

Під макроскопом
Чому на голодну пайку 
можуть сісти навіть 
відносно успішні галузі

Збіґнєв 
Бжезінський 
про мотивації 
Путіна й 
майбутнє 
України

Декабристи-2011
Чому російська 
опозиція боїться 
революції
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Майже 
серйозно 
про 
астропрогноз

Під знаком Тимошенко
Чому доля екс-
прем’єрки остаточно 
стала питанням 
міжнародної політики

Люди дії
2011 рік визначили 
українці, здатні 
подолати інертність

Юрій Макаров 
про необхідність 
лікування звичаїв

38 44 51

Оксана 
Пахльовська 
про Україну 
і Європу без 
евфемізмів

Запитання Тижня: 
що вас найбільше 
вразило 2011 року?
Найнесподіваніша 
відповідь: «áба» 
від Азарова
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Тиждень 
в історії

Папська канцелярія 
визнала 1 січня 
початком року. До 
того він відраховувався 
з 25 березня

У Багдаді страчено 
через повішання 
президента Іраку 
Саддама Хусейна

Боріс Єльцин пішов 
у відставку з посади 
президента РФ. В. о. гла -
ви держави призначено 
Владіміра Путіна

30 грудня 2006 року 31 грудня 1999 року 1 січня 1622 року

Масова акція протесту 
в Москві – зібралося 
понад 100 тис. осіб

Україна й Туреччина підписали 
угоду про безвізовий режим, 
яка почне діяти від травня 
2012 року

Суд амністував 
міліціонера, 
обвинувачуваного 
у смерті студента 
Ігоря Індила

22 грудня 23 грудня 24 грудня

Доля Юлії Тимошенко остаточно стала пи
танням міжнародної політики. 23 грудня 
Апеляційний суд Києва прогнозовано за
лишив у силі вирок Печерського суду, яким 

екс-прем’єрку визнано винною в перевищенні 
службових повноважень під час газових перегово
рів із Росією. Підтвердивши семирічний термін 
ув’язнення опозиціонерки, він також схвалив і рі
шення про її другий арешт у справі про зловжи
вання в компанії ЄЕСУ, яка розслідується нині.
На такі дії українського правосуддя жорстко від
реагував Захід. Справа екс-прем’єрки та переслі
дування інших колишніх можновладців уже при
звели до зриву парафування угоди про асоціацію з 
Євросоюзом, що очікувалось у грудні. Тепер у 

впливових країнах майже не добирають слів. Так, 
МЗС Франції офіційно заявило, що розгляд апе
ляції Тимошенко відбувся «без забезпечення еле
ментарних прав на захист». А представник Держ
депу США, висловивши «розчарування» судом, 
прямо закликав Київ звільнити екс-прем’єрку та 
інших колишніх урядовців і забезпечити їхню 
участь у наступних парламентських виборах.
Зрозуміло, представники української влади у від
повідь укотре заявлятимуть, що уряд нічого не 
може вдіяти, бо суди в Україні незалежні. Хоча у 
світі більше поділяють думку екс-прем’єрки та її 
захисників, котрі називають процес не інакше як 
судилищем або в крайньому разі так званим судом. 
Напередодні вироку Апеляційного суду керівник 

Під знаком Тимошенко
Автор:

Олександр 
Михельсон

на часі|тЕНДЕНЦіЇ тИЖНЯ
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Через 92 роки 
після придбання в 
Росії Аляска стала 
49-м штатом США

Заарештовані 
Микола Руденко й 
Олекса Тихий, лідери 
Української Гельсінської 
спілки

Припинилися 
повноваження 
народних 
депутатів СРСР

2 січня 1992 року 3 січня 1959 року 4 січня 2004 року 5 січня 1977 року

Президентські вибори 
у Грузії. Понад 96% 
громадян підтримали 
Міхаіла Саакашвілі

У Китаї успішно 
випробували потяг, 
здатний розвивати 
швидкість 500 км/год

Християнськими церк-
вами Нігерії прокоти-
лася хвиля терактів. За-
гинуло понад 20 осіб

У Києві відкрили 
нову станцію 
метро – 
«Виставковий 
центр»

25 грудня 26 грудня 27 грудня
У КНДР розпочалася 
дводенна церемонія 
похорону Кім Чен Іра

28 грудня
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Придністров’я проти Кремля
25 грудня в ПМР відбувся другий тур виборів президента самопро
голошеної республіки, на яких упевнено переміг кандидат від опо
зиції, екс-спікер місцевого парламенту Євген Шевчук. Він здобув 
73,88% голосів, тоді як його опонент – нинішній спікер Анатолій Ка
мінський, якого відкрито підтримував Кремль, – лише 19,67%. На 
думку експертів, голосування мало протестний характер проти по
літики Росії в регіоні. Багаторічний (від моменту самопроголошення 
республіки в 1990-му) лідер ПМР Ігор Смирнов вибув іще в першому 
турі виборів. 43-річний Шевчук є етнічним українцем, економіст за 
освітою. Починав кар’єру в правоохоронних органах, згодом узявся 
до бізнесу. В середині 2000-х прийшов у політику, створивши пар
тію «Обновление». МЗС України вже заявило: воно готове співпра
цювати з новим придністровським президентом. Експерти упевнені, 
що передача влади в ПМР відбудеться мирно, а не за південноосе
тинським сценарієм, де проросійські сили, які програли на виборах, 
за допомогою влади намагалися вплинути на результат.

Неафішований розкол у БЮТ?
Українську соціал-демократичну партію очолила народний депу
тат від БЮТ Наталія Королевська. Таким чином вона автоматично 
вийшла з партії «Батьківщина», лідером якої є Тимошенко. Рі
шення про це з’їзд УСДП прийняв 23 грудня, того самого дня, коли 
Апеляційний суд Києва підтвердив вирок екс-прем’єрові. Раніше 
УСДП, однією з партій-засновників БЮТ, керував екс-заступник 
міністра юстиції Євген Корнійчук (зять екс-голови Верховного 
Суду й колишнього очільника УСДП Василя Онопенка), якого за-
арештували в грудні минулого року, але нещодавно суд його амніс
тував. Як дехто вважає, за відмову його тестя від намірів балотува
тися на посаду голови ВСУ.
Перехід Королевської в УСДП породив нову хвилю чуток про супе-
речності між групами 
впливу в БЮТ. Тим біль-
 ше, що ніхто з керівників 
«Батьківщини» на з’їзді 
УСДП присутній не був. 
Деякі джерела в першій 
із них вважають зміну 
влади в другій підготов
кою до запуску цієї партії 
як клону «Батьківщини» 
на виборах, який має віді
брати частину прихиль
ного до Тимошенко елек
торату. 

групи захисту Тимошенко, народний депутат Сер
гій Власенко заявив навіть, що вони відмовля
ються від продовження боротьби в межах України. 
За його словами, це рішення не оскаржуватимуть у 
касаційній інстанції, натомість очікуватимуть 
ухвали Європейського суду з прав людини, що 
може з’явитися «не раніше ніж у квітні».
Пізніше, 28 грудня, адвокат Валентина Тели
ченко, яка разом із Власенком представляє інте
реси Тимошенко в Європейському суді, заявила, 
що касаційну скаргу таки можуть подати. За її 
словами, це стане «останнім шансом» для влади 
оперативно виправити ситуацію.
За великим рахунком, касаційне оскарження в ін
тересах Тимошенко. Як правило, Страсбурзький 
суд (як ще називають Європейський суд із прав 
людини) приймає скарги громадян лише після 
того, як ті пройдуть усі інстанції своєї країни 
включно з Верховним Судом. Що ж до тієї скарги 
екс-прем’єрки, яку в Страсбурзі вже взяли до роз
гляду і навіть офіційно звернулися до україн
ського уряду щодо його позиції стосовно справи, 
то вона була подана ще 10 серпня. І стосувалася 
незаконного, на думку адвокатів екс-прем’єрки, 
арешту її за рішенням судді Кірєєва. Вироків Пе
черського та Апеляційного судів, які визначають 
вину Тимошенко, ця скарга не стосується, як і по
рушень у ході процесу та слідчих дій. 
Таким чином, якщо Євросуд прийме рішення на 
користь Юлії Володимирівни по цій скарзі (у 
квітні чи хай там коли), практично це лише дасть 
їй підстави вимагати від держави компенсації за 
необґрунтований арешт.
Якщо захист екс-прем’єрки не досягне успіху в 
касаційній інстанції, «проблему Тимошенко» 
зможе вирішити тільки Віктор Янукович. Мож
ливостей для цього він має дві. Перша – указ про 
помилування, для чого, однак, потрібне про
хання самої екс-прем’єрки чи її родичів. Друга – 
голосування пропрезидентської більшості в пар
ламенті за подані ще восени законодавчі зміни, 
що скасовують тюремне ув’язнення за інкриміно
вані Тимошенко злочини. В останньому випадку 
опозицінерка вийде на волю, але судимість у неї 
залишиться, а отже, матиме місце й заборона на 
участь у виборах. Такий варіант був би оптималь
ним для влади, котра потерпає від пресингу За
ходу. Але, здається, Тимошенко поки що відмов
ляється гарантувати свій відхід від політики в 
обмін на особисту свободу.
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55,1% українців 67,3% співвітчизниківНа 3%
Юлія Тимошенко випереджає в рейтингу 
електоральної підтримки Віктора Януко-
вича: 16,3% проти 13,3%

вважають, що влада вдається до полі-
тичних репресій

переконані, що події в Україні 
розвиваються в неправильному 
напрямку. Лише 11,7% думають інакше  

ВІКТОР ЯНУКОВиЧ
утрачає прихильників
32,3% українців вважають пре-
зидента «розчару-
ванням року» (дані 
опитування Цен-
тру Разумкова). Сер-
гій Тігіпко розча-
рував 11,7% грома-
дян, Микола Аза-
ров – 8,3%.

ЮЛІЯ ТиМОШеНКО
іронізує
У своєму чергово-
му листі з-за ґрат 
екс-прем’єр звер-
нулася до Януко-
вича: «Сім’я у вас 
уже настільки міцна, 
що від держави ско-
ро нічого не зали-
шиться».

ПАПА РиМСьКий 
БеНеДиКТ XVI
застерігає
Понтифік засудив над-
мірну комерціалізацію 
Різдва, закликавши 
віруючих не обманю-
ватися «зовнішнім 
блиском» свята.

ОЛеСь ДОВГий
згадав про гречку
Колишній секретар Київради повто-
рює передвиборчу так-
тику свого колишньо  го 
патрона Леоніда Чер-
новецького – роз-
дає продукто  ві пай-
ки пенсіонерам під 
видом «новорічної 
соціа  льної акції».

5 ОБЛиЧ МАйЖе СейОЗНО

Песимізм 
старого року
Абсолютна більшість наших співвітчиз-
ників вважає, що 2011-й був важким ро-
ком для України, – такої думки 72% опи-
таних Research&Branding Group, тоді як 
вдалим для держави цей період визнають 
лише 4%. На особистому рівні українці 
менш драматично сприймають події 
2011-го: важким цей рік вважає 41% 
опитаних.

За даними Research&Branding Group

Яким був 2011 рік для України? Яким був 2011-й рік для вас і ваших сімей?

72% 19%
4%

5%

Важким

У чомусь вдалим, 
у чомусь важким

У чомусь вдалим, 
у чомусь важким

Загалом 
вдалим

Загалом 
вдалим

Не змогли 
відповісти

Не змогли 
відповісти

41%

41% 16%
2%

Важким

ГРОМАДСьКА ДУМКА

АНДРІй КЛЮЄВ
отримає штаб
Виборчий штаб Пар-
тії регіонів на пар-
ламентських пе-
регонах 2012 року 
очолить перший 
віце-прем’єр-
міністр.
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456 важливих подій87,4% українців
констатують погіршення ситуації з 
цінами і тарифами. Усі попередні 
цифри – за результатами 
опитування Центру Разумкова 

замовчали українське ТБ 
цьогоріч, що вдесятеро більше 
від торішнього показника. Дані 
досліджень «Телекритики»

КОРОТКО

Песимізм 
старого року
Абсолютна більшість наших співвітчиз-
ників вважає, що 2011-й був важким ро-
ком для України, – такої думки 72% опи-
таних Research&Branding Group, тоді як 
вдалим для держави цей період визнають 
лише 4%. На особистому рівні українці 
менш драматично сприймають події 
2011-го: важким цей рік вважає 41% 
опитаних.

За даними Research&Branding Group

Яким був 2011 рік для України? Яким був 2011-й рік для вас і ваших сімей?

72% 19%
4%

5%

Важким

У чомусь вдалим, 
у чомусь важким

У чомусь вдалим, 
у чомусь важким

Загалом 
вдалим

Загалом 
вдалим

Не змогли 
відповісти

Не змогли 
відповісти

41%

41% 16%
2%

Важким

М
ирного Кролика – 2011-й – змінює хижий Дракон. За 
китайським астрокалендарем, щоправда, це станеть
ся лише 23 січня 2012 року. Проте за політичним ка
лендарем України час влади, що могла б асоціювати

ся з безборонною й полохливою тваринкою, минув іще два роки 
тому. У 2012-му Дракон, слід очікувати, збільшить у політиках 
негативні вияви, котрі йому приписують, такі як жадібність чи 
підступність. Заплановані на осінь парламентські вибори поси
лять тенденцію. 
З іншими ознаками «драконоподібності» в Україні можуть бути 
проблеми. З крилами, скажімо, навряд чи складеться: з огля
ду на поведінку вітчизняного істеблішменту їм радше близький 
афоризм Пєшкова (Горького): «Рожденный ползать летать не 
может». Про вогнедишність і не кажемо: тут би добути газу на 
обігрів… Найбільше ж хотілося б, щоби Дракон сприяв вияву та
кої притаманної йому риси, як мудрість. Адже ж так буває не 
лише в міфології?

АСТРОПРОГНОЗ: 
ПРОЖиТи 
З ДРАКОНОМ
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Південний потече
Туреччина дала дозвіл на будівництво «Півден
ного потоку». Путін подякував за це Анкарі, за
значивши: він розраховує, що Україна пози
тивно зреагує на рішення Туреччини дозволи
ти прокладення газогону дном Чорного моря у 
своїй економічній зоні. «Південний потік» по
винен пройти в обхід нашої держави від чорно
морського узбережжя Росії до Болгарії і продо
вжитися до півдня Італії та Австрії. Планова по
тужність трубопроводу – 63 млрд м³ за рік. По
зиція офіційного Києва є наразі невідомою. Не
щодавно Віктор Янукович запропонував Євро
пейському Союзу й Росії прокласти як альтер
нативу «Південному потоку» газопровід сухо
долом на півдні України.

Ісламісти перемагають
Другий етап парламентських виборів у Єгип
ті підтвердив тенденцію: Арабська весна приво
дить до влади в регіоні ісламістів. Партія свобо
ди та справедливос    ті, яку 
створили «Бра  ти-мусуль -
мани», здобула за партій
ними списками понад 36% 
голосів, а консервативна 
салафістська партія «Ан-
Нур» – майже 30%. Лише 
третє місце посіла світ
ська Нова ліберальна пар
тія «Вафд». Єгипет має 
складну схему парламент
ських перегонів: спочатку 
в три етапи відбуваються вибори до Нижньої па
лати (останній – у січні); у січні – березні, також 
у три етапи, буде обрано Верхню палату. 2011-го 
ісламісти вже здобули перемогу на парламент
ських перегонах у Тунісі.

Бразильський прорив
За даними британського Центру дослідження 
економіки та бізнесу, цього року Бразилія за об
сягом валового внутрішнього продукту обійшла 
Велику Британію і стала шостою найбільшою 
економікою світу. На першому місці за обсягом 
ВВП залишаються США, на другому закріпив
ся Китай. За підрахунками CEBR, ВВП Бразилії 
2011 року становив $2,52 трлн. 2010 року еко
номіка Бразилії зросла на 7,5%. Основні статті 
бразильського експорту становлять промисло
ві товари, залізна руда, кава, цитрусові та інша 
сільгосппродукція. Успіх Бразилії підтверджує 
тенденцію останніх років: динамічні країни, що 
розвиваються, швидко зростають, тоді як еко
номіка західних держав (особливо багатьох чле
нів Євросоюзу) перебуває в стагнації. Для євро
пейських країн прогнози CEBR є невтішними: 
економіка Німеччина поступиться четвертим 
місцем, яке вона мала на 2011 рік, і до 2020-го 
опуститься на сьому сходинку, Велика Британія 
із сьомого місця посунеться на восьме, а Фран
ція – із п’ятого на дев’яте.
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Документ  
видається цілком 

реалістичним:  
доходи – 

332,8 
млрд грн, 
видатки – близько 

358,1 
млрд грн

2012 РІК МОЖе БУТи 
еКОНОМІЧНО СКЛАДНиМ 
ДЛЯ ВСІХ

П
резидент підписав закон 
про держбюджет на 2012 
рік. Документ видається 
цілком реалістичним: до

ходи – 332,8 млрд грн, видатки – 
близько 358,1 млрд грн. Закла
дені параметри досить консерва
тивні, але це не означає, що фінп
лан держави буде викона  но. Він 
не враховує вельми ймовірних 
шокових економічних потрясінь 
(як в Україні, так і за її межами). 

Під час розробки держбю
джету-2012 розгорнулися неаби
які дискусії навколо прогнозів 
реального зростання ВВП, але в 
українських реаліях доцільніше 
орієнтуватися на номінальний 
показник. Останнім часом деф
лятор (відношення номінального 
ВВП, вираженого в ринкових ці
нах поточного року, до реального 
в цінах базисного року) не опус
кається нижче ніж 15–20%. За та
ких умов параметри реального 
збільшення (4% чи 5%?) не мають 
значення. Хоча дещо й вплива
ють на прогнози податкових над
ходжень. Через сповільнення 
розвитку основних держав – тор
говельних партнерів України очі
кування приросту номінального 
ВВП зменшили на 5 млрд грн. 

Ще один аспект, який хвилює 
багатьох, – зростання держборгу. 
Підстави для занепокоєння, во
чевидь, є, але проблеми наразі 
суто теоретичні. 2011-го темпи 
приросту реального ВВП Укра
їни випереджали темпи збіль
шення її боргових зобо в’язань. 
На середину 2011-го відношення 
держборгу до ВВП сягнуло 40%, 
згодом показник зменшився до 
36–37% – цілком прийнятно з 
урахуванням того, що навряд чи 
він стрімко зростатиме най
ближчим часом, адже кредитори 
не готові надавати Україні нові 
позики. Але значна частина 
зобо  в’язань України є валют
ними плюс колосальні зовнішні 
борги корпоративного сектору. 
За таких обставин варто побою
ватися девальвації гривні, що 
може розбалансувати еконо
мічну ситуацію, в рази збіль

шити бюджетне навантаження і 
фіскальний тиск. За такого сце
нарію навіть грошовий друкар
ський верстат не допоможе. Де
вальвацію здатні спровокувати, 
зокрема, і події на зовнішніх 
ринках, а саме різке зниження 
попиту, обвал цін на продукцію 
вітчизняних експортерів. При
чому ключовим для України в 
цьому контексті є й питання вар
тості російського газу. Воно не 
вирішене. Відповідно ухвалений 
бюджет є просто робочим варіан
том державного кошторису, який 
може бути не раз відкоригований 
під впливом низки чинників.  

По суті, держбюджет-2012 
прийняли просто тому, що це 
треба було зробити. Зокрема, і 
для відновлення співпраці з 

МВФ… Відчутно, що за браку по
ступок із боку РФ у питанні вар
тості блакитного палива та зо
внішніх валютних ін’єкцій імо
вірність девальвації гривні буде 
надвисокою. Причому її обвал 
може статися ще й до виборів – 
суто адміністративні методи на
вряд чи дадуть змогу НБУ втри
мати курс. Для тих, хто при 
владі, це неприпустимо. До ре-   
чі, потрібно віддати належне 
уряду: у надскладній ситуації 
невизначеності в ухваленому 
бюджеті немає «передвиборчих 
пряників». Але це не означає, що 
вони не з’являться пізніше – в 
середині 2012-го, ближче до пар
ламентських перегонів, коли 
влада зможе реалістичніше оці
нити тренди.

Доходи держбюджету цілком 
збалансовані. Багато галасу здій -
нялося навколо фіскальних апе
титів, але – зверніть увагу – 2012-
го вони зростають набагато 
скромніше, ніж 2011-го. Це при 
тому, що інфляція автоматично 
збільшує номінальні доходи ком
паній і відрахування до бюджету. 

Державний кошторис обрахова
ний, виходячи з припущення, що 
2012-го буде збільшення прибут
ків підприємств на 10,9 млрд 
грн – до 293,6 млрд. Це реаліс
тично і може свідчити про те, що 
держава ставитиметься до бізнесу 
лояльніше, зокрема в наболілому 
питанні авансових платежів. 
Хоча пошук додаткових ресурсів 
для загравання з електоратом 
2012-го не виключений. Малий і 
середній бізнес, напевно, ховати
меться в тіні, але його частка в на
повненні бюджету України не 
така вже й значна. 2/3 усіх подат
ків збирають із великих платни
ків, яким у тіні не сховатися.

Дефіцит держбюджету фінан
суватимуть здебільшого за раху
нок приватизації: від продажу 
держмайна планують от римати 
10 млрд грн. Цілком реалістично 
з урахуванням того, що 2011-го 
така сама сума виявилася по
сильною завдяки продажу ВАТ 
«Укртелеком». До речі, 20 грудня 
на підпис президентові було по
дано Закон «Про Фонд держав
ного майна України», який виво
дить ФДМУ з-під парламентської 
юрисдикції. Навіть якщо ста
неться щось несподіване і ВР ви
йде з-під впливу Партії регіонів, 
то Фонд залишиться під контро
лем президента. А консолідація 
влади – передумова швидкої та 
«правильної» приватизації. 

Видаткова частина бюдже-
 ту – окрема історія. Чимало екс
пертів негативно поставилися до 
зменшення капітальних держав
них інвестицій, проте навряд чи 
варто вигадувати зайву про
блему – останні в Україні майже 
неефективні, їх недоцільно роз
глядати як інструмент економіч
ного розвитку. Натомість збіль
шення витрат на силові струк
тури напередодні виборів чита
лося. У Росії зар плати військо
вослужбовцям, до речі, підви
щили втричі, у Білорусі співро
бітники КДБ і МВС отримують 
на порядок більше за працівни
ків західних корпорацій. Україна 
рухається цим самим шляхом. 

Без батогів і пряників
Держбюджет-2012 наразі не обіцяє ані суттєвого посилення 
фіскального тиску, ані передвиборчого загравання з електоратом

Автор: 
Дмитро 

Боярчук, 
виконавчий 

директор 
CASE Україна
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Декабристи-2011
Російська опозиція вивела на вулиці Москви десятки тисяч  
громадян, але боїться революції
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Автор: Роман Малко, 
Київ – Москва

Фото автора

П
ерше враження від спіл
кування з москвичами: 
протести, що вибухнули 
в Росії як реакція на 

фальсифікацію виборів у Ду-

му, – велика несподіванка не 
лише для влади, а й для людей.

Маніпуляції з виборами в РФ 
були завжди, але вже на перший 
мітинг на Болотній площі ви
йшли десятки тисяч обурених, 
які вимагали відставки Путіна і 
проведення чесних електораль
них пере гонів. Саме ці вимоги 
стали об’єднавчим моментом 

РОСІйСьКА ОПОЗиЦІЯ ПРО...
Дмітрій Биков,  
письменник:
– Між чоловіками й жінками на-
багато більше відмінностей, ніж 
між умовними ліберастами й 
умовними фашизоїдами. А по-
при те, ми якось примудряємося 
долати взаємні забобони й за-
вдяки цьому триває життя на 
землі. Думаю, тут буде те саме.

Ілья Яшин, один із лідерів 
руху «Солидарность»:
– Є багато історичних прикла-
дів, коли влада збиралася пра-
вити довго, але в результаті сус-
пільного тиску змушена була ві-
дійти. Далеко ходити по них не 
треба. От у Єгипті в листопаді 
минулого року партія Хосні Му-
барака отримала майже 80% на 

так званих виборах. Але вже в лютому він опинився в 
тюремній лікарні.

Алєксєй Навальний, блогер:
– Чому на вулицю вийшло так ба-
гато людей? Тому що вкрадено 
дуже багато голосів. Тільки в Мо-
скві щонайменше півтора міль-
йона голосів. Очевидна махінація, 
очевидне шахрайство. Причому 
воно було зроблене настільки на-
хабно, настільки демонстративно, 
що терпіти його більше просто не-

можливо. Я думаю, що зараз вийшло не менш ніж 150 тис. 
осіб за мінусової температури. Навіть якщо було б мінус  
20, то вийшло б стільки саме. Впевнений, що скоро вийде 
мільйон. Я думаю, будь-якій людині зрозуміло, що немож-
ливо уже застосувати силу. Влада вже боїться цього всього. 
Цього неможливо ні розігнати, ні посадити.

Боріс Акунін, письменник:
– Ми перебуваємо в зовсім новій 
ситуації. Я навіть не знаю, з чим її 
порівняти зі світового досвіду. Це 
якась дуже позитивна річ. Розва-
лити можна те, що будується 
зверху. Розвалити те, що росте 
знизу, – неможливо. Верхівка 
може змінюватися сто разів. Але 
це хвиля. Вона піднялася. Гребінь 

на цій хвилі, піна можуть бути, як завгодно, але хвиля є 
хвиля, вона підніматиметься.

Міхаіл Касьянов, екс-
прем’єр, голова політичного 
руху «Народний демокра-
тичний союз»:
– Суспільство повинне відмови-
тись від співпраці з владою, щоб 
не ловитися на всіляку брехню, 
яку нині вигадують. Останніми 
днями дехто каже: «Бачите, як 
влада на вас реагує, ви що, хо-

чете принизити владу?» Ні, ми хочемо, щоб вона збере-
гла обличчя, хочемо, щоб вимоги громадян Росії були ви-
конані. А ці вимоги дуже прості. Поверніть ситуацію в 
конституційне русло. Вільні й справедливі вибори – це го-
ловний інструмент вирішення всіх проблем. Усе решта 
вирішуватиметься автоматично, якщо буде виконано го-
ловне – вільні вибори під контролем громадянського сус-
пільства.
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для такої навдивовижу розрізне
ної компанії, якою є нині росій
ська опозиція. 24 грудня мітинг 
на проспекті Академіка Саха
рова зібрав близько 120 тис. осіб. 
Таких масових протестів Москва 
не бачила ще від початку 1990-х, 
коли валився Союз.

Чим закінчиться бунт 
«офісних хом’ячків», як охарак
теризував московські протести 
Боріс Нємцов, ніхто спрогнозу
вати не може, але коли «пра
вильно спрацювати, то все обі
йдеться» – так кажуть самі ро
сійські опозиціонери. Дивно, 
але більшість із тих, хто вий
шов на мітинги, з опозицій
ними лідерами включно стра
шенно бояться революції і жод
ним чином не хочуть вдаватися 
до радикальних дій, принаймні 
не говорять про це вголос. При
мусити владу до поступок вони 
сподіваються лише в мирний 

спосіб, за допомогою масових 
протестів. «Революція? Боронь 
Боже!» «Нам вистачить тих ре
волюцій, що вже були. Досить», – 
відповідають щоразу, коли пи
таєш про їхню готовність вда
тися до радикальніших дій.

Отож гасло «Путін, іди 
геть!» у різних варіаціях, яке є 
своєрідним прапором росій
ських протестувальників, воче
видь, іще тривалий час залиша
тиметься тільки гаслом. Адже 
більшість незадоволених чу
дово розуміють, що ВВП сам не 
піде. А революції, як з’ясувалося, 
в Росії бояться як чорт ладану...

Навіть найрадикальніші з 
опозиціонерів не ризикують 
нині погрожувати Кремлю чи
мось конкретнішим, окрім на
родного гніву та прикладів з іс
торії. Всі сподіваються змінити 
ситуацію мирно, влаштовуючи 
дедалі масовіші мітинги й тис
нучи на верхівку. А попри те, 
все, що відбувається зараз у Мо
скві, бачиться фантастичним, 
усе це вкрай не схоже на ни
нішню Росію.

Більшість мітингувальни
ків, які вийшли на проспект Са
харова 24 грудня, тішились уже 
самим фактом проведення ак
ції, тим, що її не заборонили, й 
тим, що зібралося так багато 
людей. Для них це лишень при
родний вияв протесту та обу

рення несправедливістю. Що 
робити далі, вони не знають і 
сподіваються почути від своїх 
лідерів. Середня температура 
російського майдану: «Я прий
шов сюди, як і всі, протестуючи 
проти того, що в мене вкрали 
мій голос». «Я не підтримую 
наразі нікого». «Не бачу серед 
опозиційних лідерів кандида
тури, за яку хотів би проголосу
вати». «Сподіваюся, що така 
кандидатура з’явиться згодом».

Поки що люди лише плека
ють надії. Вони стовідсотково не 
можуть сказати, чого саме хо
чуть, але точно знають, чого 
більше не можуть терпіти. 
Брехні, зневаги й Путіна. До
сить яскраво наявний стан ре
чей охарактеризував Тижню 
російський письменник Боріс 
Акунін, який активно підтри
мав протестний рух від самого 
початку: «Це хвиля. Вона підня
лась. Гребінь на цій хвилі, піна 
можуть бути, які завгодно, але 
хвиля є хвиля, вона піднімати
меться».

Утім, питання, хто буде цією 
піною. Від цього залежить, із 
якою силою котитиметься про
тестний рух. Поки що ніхто з 
опозиційних лідерів не ризикує 
заявляти про своє бажання 
його очолити.

Одним із найяскравіших 
персонажів громадянської не

who IS who
Звідки взявся Кудрін?
У Кремлі, схоже, вирішили поки що не вдаватись до за-
стосування сили, випустити пару з киплячого казана і 
спробувати домовитись. Дехто з російських опозиціоне-
рів не виключає, що саме з цією метою на мітинг опози-
ції на проспекті Сахарова було «відряджено» екс-
міністра фінансів, близького друга Путіна Алєксєя Ку-
дріна. Головний його меседж до протестувальників зву-
чав досить просто: потрібно сформувати список вимог, 
сідати за стіл переговорів і вимагати їх виконання. Він, 
Кудрін, готовий у цьому допомогти ставши містком між 
владою та опозицією.

ДАЙОШ 
ПЕРЕВИБОРИ! 
Основна 
вимога про-
тестувальників 
– скасування 
результатів 
думських 
виборів і 
призначення 
нових
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Ґаррі Каспаров,  
лідер партії  
«Обьединенный  
гражданский фронт»:
– Протестний рух у країні, безу-
мовно, наростатиме. Звісно, 
можливі спади, але вектор один: 
люди не хочуть цього режиму, 
люди не хочуть Путіна. Тому 
поки залишається головний по-
дразник – це нікуди не дінеться. 

Люди вимагають, щоб їх перестали вважати за бидло. А 
сама основа путінського режиму – це цілковите ігнору-
вання думки людей. Тому цей конфлікт у межах цього 
протистояння неможливо вирішити. Або суспільство 
має бути повністю втрамбоване, а я думаю це немож-
ливо, або Путін мусить піти.

Віктор Шендеровіч, публіцист:
– Якогось моменту моральні ви-
моги стають політичними. От 
коли начальство довго плює тобі 
в обличчя й витирає об тебе 
ноги, то відчуття людської гід-
ності раптом стає політичним. І 
зараз ми бачимо, як це мо-
ральне відчуття на наших очах 
стає політичним. І все, звичайно, 
залежить від чисельників, бо ці 

панове у Кремлі та в Білому домі погано, як ми бачимо, 
розуміють слова, але дуже добре розуміють чисель-
ники. Вже й вибори вони готові повернути, й те й се. 
Вони зарухались. Бо почули, що їм протистоїть, вибачте 
за пафос, народ. Путін в історичному сенсі, безумовно, 
вже відходить. Я не скажу куди, це було написано на 
тому бюлетені, і він уже пішов.

Боріс Нємцов,  
лідер «ПАРНАС»:
– Вони (представники влади. – 
Авт.) мають у цій історії вигляд 
таких собі провокаторів. Окрім 
того, вони ще й кримінальний 
кодекс порушують, і конститу-
цію, але це вже не важливо для 
них, звичайно. Вони хотіли мі-
тинг нам зірвати й пересварити 
опозицію. Щодо мітингу ви вже 

все зрозуміли, а щодо пересварити опозицію – зараз 
побачите, всі виступатимуть разом і дружно. Вони 
смертельно бояться народу, причому мирного і спо-
кійного. Вони намагаються збити хвилю протесту обі-
цянками, що проведуть реформу виборчого законо-
давства. Але ми не віримо обіцянкам. Жодному їх-
ньому слову.

Алєксєй Кудрін,  
екс-міністр фінансів:
– Я також незадоволений ре-
зультатами виборів. Зокрема, 
процедурою їх чесності. Я та-
кож вважаю, що потрібно про-
вести додатковий аналіз ре-
зультатів, перевірити, де були 
порушення й фальсифікації. 
Відповідно винні мусять бути 
покарані аж до кримінального 

переслідування, згідно з чинним законодавством. Чу-
ров (голова Центрвиборчкому) втратив довіру і пови-
нен піти у відставку. На цьому місці, тим паче перед 
наступними виборами, має бути людина, якій усі до-
віряють.

РОСІйСьКА ОПОЗиЦІЯ ПРО...

покори називають блогера 
Алєксєя Навального, котрий 
останнім часом зажив неабия
кої популярності. Його підтри
мує основна маса інтернет-
користувачів, які, власне, і є 
ядром протестів, а також 
старше покоління. Поки що На
вальний, судячи з реакції пу
бліки на трибунах, – найбільш 
шанована фігура серед опози
ційних лідерів і тих, хто ними 
хоче стати, бо на відміну від ба
гатьох його ім’я не заплямо
ване компроматом. Він досить 
радикальний, але у своєму ра
дикалізмі теж не ризикує пере
ступати межу. На питання, які 
можуть бути дії опозиції, якщо 
влада відмовиться виконати її 
вимоги, Навальний монотонно 
твердить: «Ми виходитимемо 
доти, доки вимоги не будуть ви
конані. Я абсолютно перекона
ний, що роздратовані люди, не
зважаючи на те що вони діяти
муть мирно, вимагатимуть де
далі наполегливіше. Я думаю, 
будь-якій людині зрозуміло, 
що неможливо уже застосувати 
силу. Влада вже боїться цього 
всього. Цього неможливо ні ро
зігнати, ні посадити».

Тут-таки в натовпі недобро
зичливці кажуть, що Наваль
ний є одним із проектів 
Кремля, симпатики – що 
Кремль просто проґавив зліт 

цієї постаті й тепер не ризикує 
ставити її на місце.

Можливо, Навальний пра
вий. Спостерігаючи, як пово
дяться протестувальники, від
чуваєш: російське суспільство 
напевне-таки перейшло рубікон 
страху і більше не боїться влади. 
Путін в один момент перестав 
бути ідолом і зробився посміхо
вищем. Люди не бояться з нього 
відверто глузувати, а це вже ба
гато про що говорить. Кудись 
враз поділося традиційне росій
ське тремтіння перед «Богом 
данной властью»

Та в будь-якому разі ниніш
нім лідерам протестного руху все 
ж доведеться з часом міняти так
тику і стратегію боротьби,  
бо від цього залежатиме не лише 
її масштабність, а й підсумок. 
Путін-бо вже заявив, що пере
гляду результатів виборів до 
Думи не буде і йти він нікуди не 
збирається, недвозначно сказав-
 ши, що протестувальників за лю
дей не вважає. У будь-якому разі 
майбутнє протестів усе одно зале
жить від того, який сценарій реа
гування оберуть у Кремлі. Адже 
той-таки Боріс Акунін не виклю
чає: «Є небезпека, що все це 
може перейти в революцію, але 
це трапиться лише в тому ви
падку, коли вла  да спробує пово
дитись ідіотсь ко-агресивним чи
ном. Тоді все може бути». 

 СТРАХ ПРОЙШОВ.  
Росіяни відкрито 
глузують з влади
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Що вас найбільше вразило 2011 року?
ЮРІй АФАНАСьЄВ, 
історик, активіст 
ліберально-
демократичної опо-
зиції в СРСР та Росії:
Мене не просто вразили, 
а буквально потрясли по-
дії в Росії 4, 5, 10, 24 груд-
 ня. Я маю на увазі, з од-
ного боку, цілком перед-
бачувану й навіть у бага-
тьох деталях уже добре 

знайому завдяки минулим аналогічним подіям пози-
цію влади стосовно «виборів» у Держдуму. Із другого 
боку – абсолютно для всіх, і для мене також, неперед-
бачувану й небувало бурхливу реакцію на ці «ви-
бори» значної частини громадян.

МІКАеЛ ЛЮНҐБО, 
данський правозахисник:
2011 року на відносини України зі світом найбільше 
вплинули судові процеси над політиками, що при-
вернули негативну увагу до вашої держави й напе-
ред зіпсували унікальний 
позитивний брендинговий 
ефект від Євро-2012. Ці 
самі процеси також від-
клали на майбутнє можли-
вість скористатися з від-
критого вікна до Європи, 
яке, не виключено, вже ні-
коли не відчиниться знову, 
оскіль  ки ЄС зосереджений 
на своїх фінансових проб -
лемах.

ВАДиМ СКУРАТІВСьКий, 
історик, літературознавець, доктор мистецтво -

знавства, академік Національної 
академії мистецтв України:
Становлення диктатури в Україні. У 
1955 році великий французький ро-
маніст Андре Мальро сказав: «Світ 
став схожим на мої книжки». Його 
твори віддають пеклом світової істо-
рії між двома війнами. Але тепер це 
пекло збільшилося у своєму обсягу в 
десятки й десятки разів. Тільки, на 
превеликий жаль, тепер нема вже 

мистців, які естетично-переконливо можуть відтво-
рити біжучу Божественну Трагедію.

ДІТМАР ШТЮДеМАНН,
посол Німеччини в Україні (2000–2006), старший радник Deutsche Bank:
Головною подією 2011 року стало для мене потужне громадянське цунамі, яке я назвав 
би «Так жити більше не можна». Воно прокотилося всім світом, захоплюючи мегапо-
ліси й крихітні поселення: революції Арабської весни, акції «окупуй Волл-стрит» і «обу-
рених» на Заході, заворушення в Китаї та Казахстані, післявиборні протести в Росії. За-
хід виступає проти фінансово-економічної кризи, Схід – проти авторитарних режимів. 
Спільним у цих виступах є те, що люди в різних країнах світу дуже добре знають, чого 
вони не хочуть, що бажають жити чесно й за справедливістю. Але ось як цього до-
сягти – тут думки розходяться. Єдине, що очевидно: ці громадянські виступи – найваж-
ливіші цивілізаційні події.

ДМиТРО ГОРБАЧОВ, 
історик мистецтва:
Що історія повторюється. Колись 
Сталін пояснив Черчиллю, що не 
може вплинути на газету «Труд», 
яка написала пасквіль на прем’єр-
міністра Великої Британії, бо в 
СРСР незалежна преса. Янукович 
стверджує, що в Україні судова сис-
тема – незалежна гілка влади, 
тому він не може втрутитись у про-
цес над Юлією Тимошенко.
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Що вас найбільше вразило 2011 року?
СеРГІй ЖАДАН, 
письменник:
Процес над Тимошенко. Подія, яка так чи інакше ви-

значала цього року ставлення світу 
до України і яка, підозрюю, визна-
чатиме це ставлення в році наступ-
ному, причому, знову ж таки підо-
зрюю, не кращим чином. Вразили 
також виступи чорнобильців та аф-
ганців – перші ефективні суспільні 
акції без партійних прапорів.
А ще відкриття стадіону в Києві. По-
дія, що безсумнівно мала стати імі-
джевою для теперішньої влади, але 
засвідчила цілковите несприйняття 
цієї влади суспільством. Освистаний 

президент на новому стадіоні – видовище доволі пока-
зове. А вибори невблаганно насуваються...

АНДРІй СеРеДА, 
фронтмен гурту «Кому вниз»:
Те, що одних «мєнтів», які вбивали сту-
дента Ігоря Індила в райвідділку, ам-
ністували, а других – підвищили в чині. 
Цього просто жодним чином і жодною 
логікою пояснити не можна, це надто 
моторошно, на відміну від посадки 
Тимошенко, провалу євросаміту тощо, 
бо це випливає із суті нинішньої влади.
Друге найбільш вікопомне враження 
цього року – це коли пре  м’єр-міністрові Миколі Аза-
рову підсунули черговий клаптик паперу з україн-
ським текстом. Микола Янович – це щось насправді 
унікальне, бо тільки він може примудритися зробити в 
найпростішому слові з трьох літер «або» дві помилки. 
Він вимовив це як «áба» – з наголосом на перше «а». 
Я навіть це записав на телефон, адже боявся, що про-
сто не зможу цей маразм запам’ятати й вимовити.

В УКРАїНІ

Ув’язнення Тимошенко         40,5%**
Протести чорнобильців           7,6%
Пенсійна реформа                    6,7%

У СВІТІ

Громадянська війна в Лівії     9,7%
Думські вибори у РФ               8,6%
Світова фінансова криза          5,2%

КАША САЛьЦОВА, 
фронтвумен гурту  
«Крихітка»:
Засудження та ув’язнення Юлії 
Тимошенко. Зрозуміло, що не 
існує українського політика, 
який не порушував би закону, 
але тоді так само мають сидіти більшість депутатів, мі-
ністрів і президентів. Дана справа є лише доказом: 
поки судова система не відокремиться від влади, жо-
ден українець не може відчувати, що його захищає за-
кон. Хоч би чого молодих суддів навчали нині в універ-
ситетах, на практиці вони не служитимуть закону й на-
роду, а вчитимуться отримувати в саунах конверти, 
бути собачками на ланцюзі при міністрах і боятись. 
Вразили також глобальний відмив грошей на будівни-
цтві об’єктів перед Євро-2012, «відтискання успішного 
бізнесу», рейдерські захоплення підприємств, утвер-
дження корупції, як національної бізнес-ідеї. Здається, 
вже немає жодної державної структури, яка за подачку 
не порушила б закону.

ВАДиМ КРАСНООКий, 
фронтмен гурту 
Mad heads XL:
Поява в Україні політичних 
в’язнів Юлії Тимошенко та 
Юрія Луценка. Ця подія 
привертає до себе увагу в 
масштабах не тільки нашої 
країни, а й усього світу.

У культурному сенсі найбільше запам’ятався концерт 
пам’яті вокаліста легендарних «Братів Гадюкіних» 
Сергія Кузьмінського. Це була прекрасна, дуже гарно 
підготована й масштабна рок-подія, в якій брала 
участь переважна більшість найкращих українських, 
і не тільки, рок-виконавців. І що головне – яка зі-
брала повний Палац спорту глядачів.

ПОДІї РОКУ-2011, НА ДУМКУ УКРАїНЦІВ*

* опитування Центру Разумкова
** % опитаних
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2011-й 
2 травня, США
Американський президент Барак Обама та його команда 
спостерігають за операцією з ліквідації Усами бен Ладена

26 серпня, Україна
Юлія Тимошенко вітає з автозака своїх прихильників 
перед будівлею Печерського районного суду в Києві

17 травня, Таїланд
Місцевий монах поспішає на церемонію Весак, яку проводять на день народження, 
просвітлення і смерті Будди

10 грудня, Росія
Учасники акції в 
Москві протесту-
ють проти фальси-
фікації парла-
ментських виборів 
на користь про-
владної партії 
«Единая Россия»

16|украЇнськиЙ тиЖДень|№ 1 (218) 30.12.2011 – 12.01.2012

на часі|фото року



7 квітня, 
Філіппіни
Занурившись 
у воду, чоловік 
шукає цінні речі 
після вибуху зрі-
дженого газу 
в селищі непода-
лік Маніли, який 
знищив 500 бу-
динків

11 лютого, Єгипет
Каїрська площа Тахрір стала центром протестного руху, який 
домігся відставки єгипетського диктатора Хосні Мубарака

28 січня, Єгипет
Демонстрант перед запаленою барикадою 
в Каїрі

очима провідних  
світових агентств новин
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17 червня, Кенія
Сомалійська мати 
тримає висна-
джену голодом 
дитину в таборі бі-
женців Дадааб

29 вересня, 
Франція
На показі мод у 
Парижі модель 
представляє тво-
ріння індійського 
дизайнера Ма-
ніша Арори

24 вересня, Лівія
Повстанці ведуть наступ на місто Сирт – останній притулок лівійського 
диктатора Муаммара Каддафі

19 липня, Індія
Леопард, який покалічив кількох селян, 
атакує лісника в селищі Пракаш-Нагар

Вересень, США
Активісти протестного руху «Захопи Волл-стріт» вимагають справедливості 
у Нью-Йорку
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6 червня, Чилі
Виверження вул-
кана на гірському 
хребті Кауйє-
Кордон перетво-
рилося на видо-
вищне природне 
шоу

29 квітня, Велика Британія
Весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон стало подією року 
в Сполученому Королівстві

28 липня, Таїланд
Шимпанзе годує з пляшечки 28-денне 
тигреня в зоопарку на околиці Бангкока

2 лютого, США
Снігова завірюха заблокувала сотні 
авто в Чикаго

15 червня, Греція
Собака, який приєднався до демонстрантів, 
обгавкує поліцейських в Афінах

30 березня, 
Іспанія
Солдат почесної 
варти зомлів пе-
ред прибуттям до 
палацу Ель-Пардо 
британського 
принца Чарльза
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18 грудня, Японія
Форвард «Барселони» Ліонель Мессі відкриває рахунок у 
фінальному матчі клубного Чемпіонату світу

10 липня, Франція
Велосипедист Джонні Гооґерланд 
потрапив у колючу пастку

20 березня, Італія
Папа Римський Бенедикт XVI закінчує пасторський візит 
до однієї з римських парафій

21 грудня, КНДР
Північні корейці емоційно оплакують смерть лідера 
країни Кім Чен Іра

23 липня, Норвегія
Потужний вибух струснув урядові будівлі в центрі Осло. Це був перший етап 
у смертоносному плані терориста Андерса Брейвіка

12 лютого, Італія
Протестувальники 
в Римі вимагають 
відставки прем’єр-
міністра Сільвіо 
Берлусконі
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6 жовтня, Росія
Смерть співзасновника компанії Apple Стіва Джобса 
засмутила його фанатів у цілому світі

20 вересня, 
Україна
Афганці 
відвойовують 
свої пільги під 
Верховною 
Радою

18 березня, Японія
Цунамі, яке спричинило аварію на АЕС Фукусіма-1, винесло судно на берег біля японського 
міста Кесеннума

26 березня, 
Велика Британія
Лондонському по-
ліцейському пере-
пало від демон-
странтів, які висту-
пають проти за-
провадженого 
урядом режиму 
економії

11 вересня, США
Літак пролітає 
крізь меморіаль-
ний промінь 
світла в день 10-х 
роковин масштаб-
ного теракту в 
Нью-Йорку
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П
олітичний 2011-й цілком 
можна вважати роком лу
зерів і лузерства. Вла да 
розгубила рейтинги під

тримки (більш ніж удвічі), не 
спромоглась на жодну системну 
реформу (запровадження но
вого пенсійного та податкового 
законодавства реформами не є 
– принаймні вони створюють 
стільки ж проблем, скільки й 
вирішують). На міжнародній 
арені було підтверджено жит
тєву мудрість про те, що зо
внішня політика є продовжен
ням внутрішньої. Фобії та ірра
ціональні мотиви українського 
керівництва переважили всі 
прагматичні вигоди, відтак під

писання угоди про асоціацію з 
ЄС зірвалось.

Водночас вітчизняна влада 
не досягла якогось стратегіч
ного порозуміння, насамперед 
задля зниження ціни на газ, із 
російською стороною. Якраз 
навпаки. Вдалися до звичної 
гри: переговорів за зачиненими 
дверми, де секретом був не 
лише зміст, а й сам факт діа
логу та коло учасників. А потім 
дивуються, чому традиційно 
сильні в таємній дипломатії ро
сіяни ставлять, як у шахах, їм 
виделки: хоч який хід зроби – 
доведеться чимось жертвувати. 
Як не ГТС віддати, то в Митний 
союз вступити.

ЗАКОНОМІРНІСТь ПОРАЗОК
Утім, поразки української 
влади цілком закономірні. Чи
мало часу й енергії можно
владці витрачають на підки
лимну боротьбу. Більш як поло
вина складу уряду – вихідці з 
одного регіону, земляки прези
дента (й така пропорція форму
ється в усій виконавчій верти
калі). Але навіть між ними від
бувається поділ сфер впливів, 
посад і благ, до яких ті дають 
доступ. Президент недарма не
щодавно зауважив журналіс
там, що не має часу насолоджу
ватися: справді, завести поміж 
своїми «ще більш своїх» (пред
ставників «сім’ї» та найближ

Потреба діяти
Місце України у світі і якість життя в ній будуть визначені тим, чи 
сформується 2012 року критична маса людей, настроєних на зміни

Автор: 
Ростислав 
Павленко

політика|ПрогНозИ-2012

ЯКщО...

ВиБОРи ДО ВеРХОВНОї РАДи
Хоча де-факто виборча кампанія в Україні вже стартувала – негайно 
після ухвалення відповідного закону – офіційно електоральний про-
цес розпочинається 29 липня 2012 року. Голосування відбудеться 28 
жовтня. Розвиток України найближчими роками залежатиме від того, 
що станеться впродовж цих трьох місяців і відразу після них: чи піде 
влада на масові фальсифікації (з огляду на нинішній рейтинг Партії ре-
гіонів та її сателітів – комуністів і «Сильної України» – швидше так), чи 
зможе опозиція їм протистояти і як до цього поставиться суспільство. 
Попри те що деякі питання технології проведення перегонів справді 
«підправлені» на вимогу представників опозиції, загалом виборчий 
закон залишає чимало можливостей для фальсифікацій. Це й повер-
нення виборів у мажоритарних округах із їхньою залежністю від адмі-
ністративного та фінансового ресурсів. І переваги для влади у форму-
ванні та діяльності комісій. І встановлення штучних обмежень для 
учасників (скасування блоків, підняття прохідного бар’єра до 5% тощо). 
Але найголовніше – націленість влади на проведення перегонів за тим 
чи тим сценарієм. Місцеві вибори 2010 року й довибори різних рівнів, 
які відбувалися упродовж 2011-го, не дають підстави вважати, що ни-
нішня влада може змінити свої звички – «досягати результату в будь-
який спосіб». Однак на тлі соціально-економічної кризи, розпачу гро-
мадян та організаційного оформлення протестних рухів, спроба 
«вкрасти» парламентські вибори може закінчитися масовими висту-
пами й навіть зміною влади.

Тиждень спрогнозував розвиток основних подій 2012-го
Рік має бути непростим – про це свідчать і вже визначений календар основних подій, і різноманітні гороскопи, й «апокаліп-
тичні» передбачення. Подолати його виклики зможуть лише справді мудрі та сильні. Таких поміж себе шукатимуть і влада,  
і різні сили в опозиції, і громадянське суспільство. Успіх України залежатиме від того, чи будуть ці пошуки успішними.
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ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ 
2012-го: чи 
повториться 
Майдан-2004?

ПрогНозИ-2012|політика
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ЄВРО-2012
8 червня в Польщі й Україні стартує фінальна частина Чемпіонату Єв-
ропи з футболу. Для нашої країни – це унікальний шанс презенту-
вати себе світові (потенційним закордонним інвесторам, туристам 
тощо) з якнайкращого боку. Утім, будівництво до Євро стадіонів та ін-
ших об’єктів інфраструктури, навколо яких виникло чимало запитань 
стосовно надмірної дорожнечі, й поспішне їх введення в експлуата-
цію «під дату» наштовхують на підозру: в Україні на час проведення 
європейської футбольної першості все буде «як завжди». Вочевидь, 
усе пройде «за планом», але враження гостей країни від місцевих 
реалій буде аж ніяк не те, на яке сподівається влада, бо ж за «по-
тьомкінскімі дєрєвнямі» всього не приховаєш. Іноземні інвестори свої 
висновки вже зробили – а як інакше, коли до будівництва інфра-
структурних об’єктів зазвичай допускали донецьку компанію, набли-
жену до одного з високопосадовців.

АНІ ЄВРОПА,  
АНІ РОСІЯ?
Прагнучи зберегти 
керованість країни, 
збільшити соці-
альні виплати (офі-
ційний підкуп 
електорату) напе-
редодні виборів і 
запобігти масовим 
протестам на соці-

альному ґрунті, українська влада й далі шукатиме способи вирішити 
свої фінансові проблеми за рахунок співпраці з ЄС чи РФ. Небажання 
виправити ситуацію в судово-правовій сфері й відмовитися від полі-
тичних репресій практично перекреслює перспективу на асоціацію з 
ЄС до зміни влади в Україні. Натомість могли б розвиватися більш 
прагматичні проекти на європейському напрямку, насамперед енер-
гетичні. Зокрема, в разі прозорої зміни структури Нафтогазу (без пе-
редачі будь-кому контролю над ГТС чи іншими активами) Україна 
може залучити €3–5 млрд на модернізацію труби та інші інфраструк-
турні проекти. Це також сприяло б конструктивнішій співпраці з МВФ. 
Однак зберігається ризик того, що реструктуризація НАК відбудеться 
по-іншому – на кулуарних переговорах із російською стороною. По-
над те, вступ Росії до СОТ може бути використаний для активнішого 
залучення України до євразійського Митного союзу, мовляв, фор-
мальні обмеження знято. Однак якщо поведінка вітчизняної влади 
кардинально не зміниться, вона й надалі намагатиметься уникати 
незворотніх кроків щодо інтеграції Києва у структури на чолі з Росією 
(це економічно невигідно більшості українських олігархів, як, зре-
штою, і політично – ще один центр впливу їм ні до чого) й шукатиме 
можливості отримати фінансові ресурси на Заході, незграбно бавля-
чись при цьому в демократію.
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чого оточення) й не спровоку
вати (принаймні передчасно) 
відкритого конфлікту – за
вдання не з легких.

Профнепридатність можно
владців породжує бажання по
збавити їх повноважень. Однак 
для цього потрібна опозиція 
(насамперед парламентська – 
інституціоналізована, озброєна 
якими-не-якими важелями), 
що була б спроможна кинути 
владі змістовний виклик. Але 
за попередні роки нинішня 
опозиція деградувала. Форму
вання списків за «внески» до 
партійної (а то й особистої) 
каси, без оглядне залучення 
спонсорів та лобістів із сумнів
ною репутацією, перерозподіл 
влади замість реформ – усе це 
не тільки підриває довіру лю
дей до таких політсил, а й роз
кладає зсередини їхні власні 
структури. Не дарма 2010-го 
опозиція не спромоглася пере
шкодити ратифікації антидер
жавних Харківських угод, а 
2011-го – відстояти свободу 
своїх лідерів. ЗМІ не раз циту
вали різних міліцейських чи

нів, які (нібито) стверджували: 
прийшло б тисяч сто протесту
вальників – ми ще й на ваш бік 
стали б. Але поки що це з роз
ряду фантастики.

Наразі протестний потен
ціал суспільства вихлюпується 
переважно на кухнях або в 
соціаль них інтернет-мережах. 
Але проблема не тільки в опози
ції, яка не змогла мобілізувати, 
організувати й спрямувати. За 
банкрутства учорашніх політи
ків і у владі, і в опозиції надію 
можна було б покласти на гро
мадянське суспільство – в усіх 
його виявах. Середній бізнес, 
попри тиск на нього, здатний 
фінансово підтримати «контр
культуру». Інтелектуали могли 
б створити середовище, яке по
ширювало б «сенси й меседжі» 
про те, яка Україна нам по
трібна і що робити для того, щоб 
вона стала реальністю. Сус
пільні активісти, здатні підня
тися самі й мобілізувати сусідів, 
могли б створити «точки кон
центрації» протесту, заклика
ючи приєднуватися всіх небай
дужих.
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ОПОЗиЦІЯ ПІДе НА ВиБОРи КІЛьКОМА КОЛОНАМи 
Заклик до об’єднання опозиції (або демократичних сил) давно 
перетворився на певну національну особливість, ритуальний 
компонент українського політичного процесу. Скасування у ви-
борчому законі права на групування партій у блоки закрило 
шлях для традиційного для України «напівоб’єднання», коли 
близькі за духом або ставленням до певного лідера партії гур-
туються, але зберігають свою організаційну і політичну осіб-
ність. Нині ж об’єднання означає для одних юридичне зник-
нення, для інших приростання політиками та організаціями, а 
також проблемами узгодження амбіцій старих і нових партій-
них товаришів. Відтак малоймовірно, щоби бодай якась із по-
літсил, яка, за даними опитувань, має шанси подолати вибор-
чий бар’єр, піде на об’єднання шляхом самоліквідації. Нато-
мість вони стануть центром притягнення для менших партій, 
які будуть готові вливатися, але на певних умовах: почесні 
місця в списках для їхніх лідерів і довірених осіб, вплив на ка-
дрову політику об’єднаної політсили, доступ до ресурсів кампа-
нії абощо. На цьому ґрунті не виключені скандали, якщо сто-
рони не порозуміються. Зважаючи на нинішній стан україн-
ського істеблішменту, «похід кількома колонами» (трьома, що-
найбільше чотирма) справді видається максимально можли-
вим компромісом, який максимізує результати опозиції. Однак 
лише за умови, що всі «колони» відмовляться від взаємного по-
борення, справді зможуть висунути узгоджених кандидатів за 
мажоритарними округами (які матимуть найбільше шансів пе-
ремогти) і спільно здійснюватимуть спостереження й контроль 
за виборами та визначенням їхніх результатів. За такої страте-
гії, навіть якщо влада використовуватиме адмінресурс, опози-
ція цілком може здобути більшість у новому парламенті (якщо 
враховувати нинішні рейтинги партій). Інакше вона зазнає фі-
аско: Партія регіонів і комуністи можуть отримати близько 280 
місць у Верховній Раді.

ТиМОШеНКО НАМАГАТиМУТьСЯ ТОРГУВАТи
Процес над Тимошенко став подією року. Рішенням апеляційного 
суду вирок їй очікувано залишили в силі, тож принаймні до осені 
2012-го вона пробуде за ґратами – нинішнє керівництво, зважаючи 
на динаміку рейтингів, боїться особистої участі екс-прем’єрки у ви-
борчій кампанії (яка, за досвідом усіх минулих виборів, давала її по-
літсилі суттєвий бонус голосів). Натомість після перегонів, якщо їх ви-
грає влада, а ситуація в країні не буде революційною, на Банковій 
цілком можуть розглянути доцільність амністування Юлії Володими-
рівни, особливо якщо держава потребуватиме термінового залу-
чення кредитів, а Захід наполягатиме (як реакція на «не зовсім чесні 
вибори») на «приведенні до європейських стандартів судово-
правової системи». При цьому керівництво заявлятиме, що Тимо-
шенко, за якою зберігатиметься судимість, не зможе брати участь у 
президентських перегонах 2015 року. 
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Та поки що цього не ста
лося. Політики живуть у своєму 
світі, а різні суспільні групи – 
кожна у власному. Відтак роз
різнені протести 2011 року на 
соціальному ґрунті – навіть 
якщо доходить до захоплення 
адмінбудівель – не дають ре
зультату. Попри обіцянки 
влади здійснити виплати тим 
чи тим категоріям населення, 
останні можуть радше дочека
тися порушення справ проти 
найактивніших мітингуваль
ників.

МОЖЛиВОСТІ ДЛЯ ЗМІН
Утім, 2011 рік не був сповнений 
лише безнадії – він показав та
кож, що склянка, за якою ви
значають ступінь оптимізму, 
таки напівповна, а не напівпо
рожня. А ще засвідчив, що в 
Україні достатньо людей, гото
вих активно працювати над 
створенням нового життя – 
без сваволі влади, адміністра-
тивно-фіскальних тенет, полі
тичних репресій і принизливої 
корупції. Колись, відразу після 
Помаранчевої революції, енер

гією таких громадян, їхнім 
умінням та бажанням працю
вати знехтували.

Зухвала поведінка ниніш
ньої влади збільшує шанси на 
якісні зміни в країні наступ
ного року. Ухвалюють бюджет, 
перерозподілений на користь 
каральних органів, можливос
тей «розпилювання» грошей 
за мажоритарними округами 

й водночас з урізанням соці
альних пільг. Приймають ви
борчий закон, який може 
стати основою для фальсифі
кацій (до змови втягнуто пар
ламентську опозицію – для 
легітимації виборів перед «єв
ропами»). Чиновники різних 
рівнів хизуються статками, 
малий і середній бізнес кон

статує збільшення корупцій
ного тиску вдвічі.

Проте, як зазначав хтось із 
класиків, революційна ситуація 
– це ще не революція. Якщо сус
пільство залишиться байдужим 
до дій влади, а опозиція так 
само воюватиме з вітряками й 
поміж собою, нинішній стан 
може протривати ще кілька ро
ків. Але кожен такий рік – це 
зростання ризику системних 
утрат для країни. Можновлад
цям, які бояться послабити тиск 
на бізнес і зробити ставку на 
розвиток економіки (а не підмі
няти його державною підтрим
кою своїх підприємств), треба 
латати бюджетні дірки. Для ви
рішення тактичних завдань 
вони можуть «продати щось не
потрібне» (на їхній погляд), як 
це було, зокрема, з базою в Се
вастополі. На черзі – ГТС? Щоб 
цього не сталося, можновладці 
повинні відчувати, що країна – 
це не тільки вони. А дати їм від
чути це можуть лише активні 
громадяни, люди дії. У рік вибо
рів для цього буде чимало шан
сів. 

ЗУХВАЛА ПОВеДІНКА 
НиНІШНьОї ВЛАДи 
ЗБІЛьШУЄ ШАНСи  
НА ЯКІСНІ ЗМІНи В КРАїНІ 
НАСТУПНОГО РОКУ
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УРЯД ОЧОЛиТь ПРеДСТАВНиК ДОНБАСУ, 
БЛиЗьКий ДО СІМ’ї ПРеЗиДеНТА
За два роки діяльності нинішнього керівництва держави заміни 
прем’єрові Азарову так і не знайшли. Важко буде відшукати настільки 
ж позбавленого власних владних амбіцій, вірного президентові й рів-
новіддаленого від груп упливу кандидата на цю посаду й наступного 
року. Однак зміна уряду може відбутися або навесні в разі різкого по-
гіршення соціально-економічної ситуації і пошуку владою «офірного 
цапа», або після «успішних» виборів як винагорода керівникові штабу 
регіоналів Андрієві Клюєву. Останнього вважають достатньо близьким 
до Януковича, щоб мати його довіру. Однак це призначення призведе 
до послаблення конкуруючих груп, насамперед Фірташа – Бойка, чого 
вони намагатимуться не допустити. Відтак не виключено, що 
прем’єром буде технічна фігура з оточення президента, «молодий ре-
форматор» із кола спілкування його старшого сина Олександра.

«АПОКАЛІПСиС» І УКРАїНА
Прогнози щодо кінця світу в грудні 2012-го виводять не тільки з кален-
даря майя, який завершується цим роком, а й з аргументів, які принай-
мні мають науковоподібний вигляд: наприклад, на кінець грудня очі-
кують збігу параду планет (коли планети Сонячної системи вишикову-
ються в одну лінію) та параду зірок (Сонце й низка інших світил опиня-
ються на лінії із центром мас Галактики). Науковці заспокоюють: апо-
каліпсису не буде, хоча й побільшає природних катастроф (вивержень 
вулканів, землетрусів тощо) та пов’язаних із ними техногенних і 
соціаль них катаклізмів на Землі. Вочевидь, вони не означатимуть 
кінця світу як такого, але справлять далекосяжний вплив на життя люд-
ства. До України, яку (серед іншого) сприймають як країну великих 
площ, родючих ґрунтів і багатих надр і яка до того ж розміщена (біль-
шою частиною) в сейсмічно стабільній зоні, в разі справдження про-
гнозів учених може виникнути підвищений інтерес. За таких обставин 
вітчизняній владі доведеться реагувати на виклики невідомого раніше 
штибу: активізація міграційних процесів, збільшення потоку біженців, 
інтенсивне використання ресурсів країни.
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Автор: 
Ільдар Газізуллін,  

старший економіст 
Міжнародного центру 

перспективних досліджень

Н
адмірна відкритість еко-  
номіки та одноманітні-
сть її промислової струк -
тури піднесуть Україні 

2012-го низку неприємних 
сюр призів. Процеси відбувати- 
му ться на тлі глобальної реце
сії, але з певним національним 
колоритом. Сценарій різкого 
падіння обсягів виробництва, 
як у серпні 2008 року, навряд 
чи повториться. Але темпи 
економічного зростання 2012-

го сповільняться. Вже у ІV 
кварталі 2011-го спостеріга
лася тенденція зниження цін 
на товарних ринках – на на
фту, метал, а ще раніше – на 
зернові та іншу продукцію 
АПК. Скорочення приросту 
експортних доходів негативно 
позначиться на курсі нацва
люти, а також на внутріш
ньому споживанні. Та загалом 
чинники економічного зрос
тання істотно не відрізняти
муться від попередніх двох ро
ків: хіба що на повторення ре
кордного врожаю 2011-го че
кати не варто (аграрії конста
тують, що через несприятливі 
погодні умови їм доведеться 

пересіяти більш як 50% ози
мих. – Ред.). Фактор Євро-2012 
можна розцінювати як еконо
мічно сприятливий, але не 
варто його переоцінювати – 
навряд чи він кардинально 
змінить складну ситуацію в 
будівельному секторі, інших 
галузях.

ВВП: НОМІНАЛьНе 
ЗРОСТАННЯ
2012-го споживання та валове 
накопичення основного капіталу 
зростуть відповідно на 5% та 6%. 
На тлі глобальної рецесії очіку
ється уповільнення зростання 
обсягів експорту до 3,8% та ім
порту до 6%. Водночас з огляду 

Під макроскопом
Якщо 2012-го держава не переосмислить економічної політики, то 
років за два на голодну пайку сядуть навіть відносно успішні галузі
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на перевищення дефлятором 
експорту дефлятора імпорту різ
ниця між номінальними тем
пами зростання товарообігу буде 
меншою. У 2012 році темпи зрос
тання промислового виробни
цтва становитимуть 7%. Попит 
на сировинні товари збільшува
тиметься знач  но повільніше, ніж 
у докризовий період, наслідком 
чого буде відносна стабільність 
світових цін на ресурси. Голо
вний внесок у зростання робити
муть, як і 2011-го, металургія та 
машинобудування.

Є ризик, що різкіше, ніж 
уявляється, погіршення зов-
нішньоторговельної кон’юнк-
тури призведе до набагато по
вільніших темпів зростання 
економіки України, ніж озна
чено. Така ситуація зумовлена, 
по-перше, одноманітною 
структурою вітчизняної про
мисловості. Вона законсерво
вана: по суті, все господарю
вання в країні зводиться до 
трьох-чотирьох ключових га
лузей. І такий стан речей не 
змінювався від 2000 року 
(коли економіка країни почала 
відновлюватися після падіння 
в 1990-х). По-друге, еконо
мічна уразливість України до 
зовнішніх шоків пояснюється 
її надмірною відкритістю. До
пускаючи рівновагу глобальної 
економіки в довгостроковій 
перспективі, можна стверджу
вати, що очікувана частка 
української зовніш ньої тор
гівлі становить близько 1/3 
експорту до ВВП. У 2005–2010 
роках цей показник був на 
рівні 48%, тобто істотно пере
вищував рівноважне значення. 
Таким чином, 2012-го під час 
рецесії можливе суттєве па
діння попиту на український 
експорт.

Звичайно, з одного боку, 
становище України не критич-
 не, оскільки географія її екс
порту відносно широка. Так, 
наша зовнішня торгівля рівно
мірно розподілена між СНД, ЄС 
та іншими ринками (країни 
Азії й Африки). Тоді як у світі є і 
такі держави, які залежать 
лише від одного ринку, напри
клад Польща, що випускає про
дукцію, орієнтовану на «стару» 
Європу. Але, з другого боку, 
конкурентоспроможність укра
їнської продукції загалом по
мітно низька. Експортні галузі 
дуже енергомісткі, зростання 

цін на енергоресурси б’є по ви
робниках з усіма відповідними 
негативними наслідками.

ІНВеСТиЦІйНІ НАСТРОї: 
ПеСиМІЗМ 
Хоч би якою була реакція США, 
ЄС, Китаю, РФ та інших держав 
на продовження кризи, можна 
констатувати, що її чергова 
хвиля не стане несподіванкою 
для інвесторів. Про подальшу 
ескалацію кризи наприкінці 
2011-го було сказано достатньо, 
зокрема, й на рівні міжнарод
них фінансових інституцій. Біз
несмени мали змогу відкоригу
вати виробничі та інвестиційні 
плани. Різке погіршення ситуа
ції в Україні восени 2008-го ба
гато в чому зумовила несподі
ванка – більшість експортних 
контрактів були короткостро
ковими, анулювати їх не стано
вило жодних проблем. Як на
слідок – спад вітчизняної еко
номіки виявився різким і глиб
шим порівняно з іншими краї
нами.

Останні роки прямі інозем-
 ні інвестиції оминають Україну 
і тримаються на фоновому 
рівні – близько $5 млрд, що 
вдвічі менше, ніж до кризи. 
2011-го, щоправда, спостерігав-
 ся певний стрибок капітальних 
інвестицій (після двох років їх 
скорочення), але на тлі дуже 
ймовірного зменшення прибут
ковості підприємств, за усклад
нення доступу до кредитів 
2012-го такої динаміки не втри
мати. Валове накопичення ін
вестиційного капіталу збіль
шиться на 6%. Зростання відбу
ватиметься завдяки приват
ному сектору, тим часом як дер
жавні інвестиції, навпаки, ско
ротяться.

ЦІНОВІ ОЧІКУВАННЯ: 
АГФЛЯЦІЯ
Головний інфляційний чинник – 
подорожчання харчової про
дукції. В цьому контексті Укра
їну очікують щонайменше два 
додаткові ускладнення: скром
ніший урожай (якщо порівняти 
з 2011-м) та орієнтація експор
терів продукції АПК на над
прибутки водночас із подорож
чанням харчів на зовнішніх 
ринках (після падіння цін 2011 
року).

У промисловому сегменті 
ситуація передбачувана. Бор
гові проблеми зони євро, збит

ЛиШе МОЖЛиВО
В умовах глобальної ре-
цесії в Україні зросте 
фіскальне наванта-
ження на реальний сек-
тор. Кабмін розраховує 
отримати 2012-го по-
датку на доходи фізосіб 
на 480 млн грн більше 
порівняно з планом на 
2011 рік, податку на при-
буток підприємств – на 
5,44 млрд грн, ПДВ – на 
18,57 млрд грн. Декримі-
налізація економічних 
злочинів дає контроле-
рам нові можливості для 
наповнення бюджету за-
вдяки штрафам. 

До рекордної позначки 
зросте держборг – 415,3 млрд грн (на 31 грудня 2012-го). 
На кінець 2011-го відповідний граничний показник ста-
новив 375,6 млрд грн.  
До 1 липня 2012 року Україна (якщо враховувати і дер-
жавний, і недержавний борг), за даними НБУ, повинна 
виплатити нерезидентам за коротко- та довгостроко-
вими кредитами $53,5 млрд. За інформацією україн-
ського Мінфіну, за державним боргом 2012-го уряд має 
сплатити 47,8 млрд грн, 2013-го – 55,2 млрд.

Держкорпорації також житимуть не по кишені, зокрема 
очікується емісія облігацій внутрішньої держпозики для ку-
півлі додатково емітованих акцій НАК «Нафтогаз України».

Подальше зростання дефіциту торговельного балансу 
України. За таких обставин уряд шукатиме валютних 
ін’єкцій або в РФ (зокрема, оплата за імпортований газ 
рублевими кредитами), або в Міжнародного валютного 
фонду, який, утім, може не продовжити співпраці з на-
шою країною насамперед з економічних мотивів (офі-
ційний Київ напередодні виборів навряд чи погодиться 
з вимогою МВФ підняти тарифи на блакитне паливо для 
населення). 

Девальвація гривні щодо долара США. Наприкінці 
2011-го Нацбанк робив можливе й неможливе, щоб не 
допустити падіння української грошової одиниці  
до 11 UAH/USD. Чимало компаній у своїх бюджетах на 
наступний рік закладають саме такий курc.

Інфляція гривні перевищить офіційні й навіть екс-
пертні прогнози. Зокрема, за даними опитування під-
приємців Нацбанком, реальний сектор очікує зростання 
цін у 2012-му на 14%. 

Україна активно розпродаватиме держмайно. У бю-
джеті приватизаційні надходження заплановані на рівні 
10 млрд грн, однак або ця цифра є істотно заниже-
ною, або об’єкти підуть з молотка на «конкурсах» із 
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заздалегідь визначеним переможцем і більш ніж по-
мірною ціною за об’єкт. Проект урядової Програми 
приватизації, розрахованої на чотири роки, передба-
чає доходи від продажу та управління держмайном 
на рівні 50–70 млрд грн зі зменшенням частки дер-
жавного сектору в економіці до 25% 2014-го (з 37% 
2010-го). 

Приватизують Одеський припортовий завод, нероз-
продані держпакети акцій обленерго, газорозподільні 
мережі, лікеро-горілчані й авіаційні заводи, ДАХК «Ар-
тем», вугільні підприємства. Можливе застосування 
нових приватизаційних схем: подрібнення пакетів із 
подальшою реалізацією на фондових майданчиках. 
Поміж ключових претендентів на держмайно – струк-
тури Дмитра Фірташа та Ріната Ахметова.

Проблеми з кредитуванням реального сектору та 
фізосіб у зв’язку зі згортанням багатьох бізнес-
напрямів в Україні іноземними банками та складно-
щами оцінки ризиків в умовах глобальної економіч-
ної невизначеності. За останнє півріччя кілька вели-
ких установ з іноземним капіталом згорнули в Україні 
роздрібний бізнес, і 2012 року ця тенденція поси-
литься. 67,6% підприємців, опитаних НБУ наприкінці 
2011-го, вважали відсоткові кредитні ставки зависо-
кими.
  
Банки в умовах кризи ліквідності підвищуватимуть 
ставки за депозитами. Процес почався наприкінці 
2011-го – деякі фінустанови пропонують ставки за ко-
роткостроковими гривневими вкладами на рівні 25–
28% річних. Прикметно, що напередодні кризи 2008-
го найвищі ставки коливалися в межах 20%. Можливе 
банкрутство кількох банків.   

 Відносна соціально-економічна стабільність до завер-
шення Євро-2012. Не виключене відкриття митних кор-
донів для імпортерів товарів, необхідних для прове-
дення футбольної першості. Це може призвести до не-
контрольованого товарообігу.

Подальша монополізація ринків (насамперед  
сировинних) вітчизняними ФПГ.
Закон про декриміналізацію економічних злочинів 
може спричинити нову хвилю рейдерських атак на біз-
нес і заволодіння державними активами.  

Частка «влади» у високорентабельному бізнесі збіль-
шиться. Власники відомих торгових марок можуть 
згорнути бізнес в Україні через неадекватні пропозиції 
продати його. Наприкінці 2011 року з’явилась інфор-
мація про закриття компанії GSC Game World – розроб-
ника комп’ютерних ігор «Козаки» і S.T.A.L.K.E.R, а ма-
жоритарні акціонери Nemiroff перереєстрували свою 
фірму в США, щоб уникнути проблем в нашій країні.

ковість глобальної банківської 
системи призводять до скоро
чення кредитування, що, сво-
 єю чергою, обмежує інвести
ційну активність, динаміку в 
будівельній галузі та світовий 
попит на метал. За цих обста
вин варто усвідомити, що, 
крім зро стання зовнішньо- 
торго  вельно  го дефіциту, Укра
їну очікує збільшення дефі
циту її платіжного балансу. 
Обсяги інвестицій до країни 
проти 2009-го різко скоро
тяться, тоді як гравцям корпо
ративного сектору та державі 
буде дедалі складніше знахо
дити кредиторів і реструкту
ризувати зовнішні коротко
строкові борги. Тобто про -
стежуються всі передумови 
для девальвації гривні.

НАЦВАЛЮТА: 
ДеВАЛьВАЦІЯ
2011-го року Нацбанк утриму
вав курс гривні завдяки сте
рилізації ліквідності, зо
крема, суворими адміністра
тивними методами, насампе
ред регулюванням роздрібних 
обмінних операцій. Чи виста
чить цих заходів 2012-го?

За нашими оцінками, грив  ня 
слабшатиме відносно долара 
США; цей тренд буде пов’я заний 
і з попереднім зміцненням ре
ального курсу, і зі скороченням 

золотовалютних резервів у 
2012–2013 роках. Найбільш 
оптимістичний варіант – серед
ньорічний курс гривні 2012-го 
становитиме 8,3, а на кінець 
року сягне 8,6 UAH/USD. При
чому девальвація могла б, з од
ного боку, допомогти промисло
вості скоротити витрати, а з дру
гого – певною мірою знизити 
привабливість імпорту, що по
ліпшило б платіжний баланс. 
Але ж насправді проблема не в 
тому, що обмінний курс гривні 
не оптимальний, а в тому, що 
зростання експортних доходів в 
Україні призводить до ще біль
шого попиту на імпорт (зокрема, 
на газ, інші енергоносії). Навіть 
сприятлива ситуація на експорт
них ринках призведе до погір
шення платіжного балансу. Ба
гато яких товарів в Україні не 
вироб ляють у принципі, а зна
чить ми змушені витрачати зна
чну частину національного до
ходу на оплату імпорту. Вихо
дить замкнене коло. Навряд чи 
його вдасться розірвати 2012-го. 
Нововведення в економіці наразі 
не є результативними. За таких 
обставин доводиться тримати 
платіжний баланс переважно за 
рахунок зовнішніх запозичень, а 
це шлях у нікуди. Ще років зо 
два такого господарювання – і на 
голодну пайку сядуть навіть від
носно успішні галузі. 
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УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ
щиро вітає Вас із Новим Роком 

та Різдвом Христовим!
Бажає Вам веселого святкування
і радості, процвітання та успіху

у новому році!



Д
октор Збіґнєв Бжезін
ський – без перебіль
шення найвідоміший у 
світі геостратег другої по

ловини ХХ – початку ХХІ сто
літь. Обіймаючи ключові посади 
в системі здійснення американ
ської зовнішньої політики, він, 
поляк за походженням, приді
ляв Східній Європі особливу 
увагу. В часи холодної війни був 
одним із тих, хто закладав фун
дамент для можливого повер
нення цього регіону в демокра
тичний західний світ. Його 
фраза про те, що з Україною Ро
сія – Євразійська імперія, а без 
неї – Азійська, сконденсувала 
для багатьох суть геополітичної 
реальності, в якій ми, українці, 
й досі перебуваємо. Тиждень 

мав змогу поставити кілька за
питань Збіґнєву Бжезінському, у 
відповідях на які він, зокрема, 
спрогнозував майбутнє України 
в геополітиці.

У. Т.: Владімір Путін оголосив 
намір створювати Євразійський 
союз. Єдиний економічний про-
стір Росії, Білорусі та Казахстану 
почне діяти у 2012-му. Як ви оці-
нюєте перспективи такого утво-
рення на великій євразійській 
шахівниці?

– На жаль, мотивацією міс
тера Путіна є історична носталь
гія, яка не має зв’язку з реаль
ністю. Доконаним фактом є те, 
що ані казахи, ані українці, ані 
білоруси не хочуть знову стати 
частиною навіть замаскованої 
імперії. Як наслідок – будь-які 
зусилля створити нову Росій
ську імперію породжуватимуть 

опір. Такий спротив далі шкоди
тиме спроможності Росії стати 
сучасною, успішною, демокра
тичною і згодом навіть європей
ською державою.

У. Т.: А яку роль, на вашу думку, 
відіграватиме Україна в цих 
процесах? 

– Україні треба бути свідо
мою такого факту: вона сильно 
ризикуватиме своїми інтереса-
 ми, якщо знову стане провін
цією Росії. Мені хотілося б ду
мати, що президент Янукович 
не бажав би бути в Києві упра
вителем провінції, де, по суті, 
домінуватиме Росія.

У. Т.: що може чекати на Укра-
їну у великій геополітичній грі 
між ЄС та Росією? 

– Вважаю, що українці по-
вин  ні вибрати найкраще. Як на 

БІОГРАФІЧНА 
НОТА
Збіґнєв Бжезін-
ський – амери-
канський геостра-
тег, політолог, 
державний діяч.
1966–1968 – був 
членом Ради по-
літичного плану-
вання Держдепу 
США.
1968 – очолював 
робочу групу з пи-
тань зовнішньої 
політики в межах 
президентської 
кампанії Губерта 
Гампфрі.
1973–1976 – ди-
ректор Тристорон-
ньої комісії США, 
Європи та Японії.
1977–1981 – був 
радником із пи-
тань національної 
безпеки прези-
дента США 
Джиммі Картера.
1981 – отримав 
Президентську 
медаль Свободи 
за внесок у справу 
нормалізації від-
носин США й Ки-
таю та політику 
національної без-
пеки Сполучених 
Штатів.
1987–1988 – вхо-
див до Комісії з ін-
тегрованої довго-
термінової страте-
гії Національної 
ради безпеки та 
Міністерства обо-
рони США.
1988 – був співго-
ловою дорадчої 
робочої групи з 
національної без-
пеки під час пре-
зидентської кам-
панії Буша-
старшого. 
Очолював 
Американсько-
Український кон-
сультаційний ко-
мітет.

Спілкувалася  
Жанна Безп’ятчук

Збіґнєв Бжезінський:
«Мотивацією Путіна є історична ностальгія,  
яка не має зв’язку з реальністю»
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БУДь-ЯКІ ЗУСиЛЛЯ СТВОРиТи 
НОВУ РОСІйСьКУ ІМПеРІЮ 
ПОРОДЖУВАТиМУТь ОПІР

мене, українська незалежність 
та український добробут мо
жуть бути гарантовані радше в 
межах більшої об’єднаної Єв
ропи, яка насправді включає не 
лише Україну, а й Росію. Але 
аж ніяк не в межах відновленої 
територіальної імперії, де па
нує Кремль. Імперії, де одна 
нація домінує над іншими. Я 
хотів би додати: якщо Україна 
вибирає Європу, вона має дати 
раду тому фактові, що Європа 
визначає себе як демократичне 
утворення. А в демократії не 
відправляють за ґрати чесно 
обраних екс-лідерів.

У. Т.: Як ви оцінили б діяльність 
українських політичних еліт за 
всі 20 років незалежності?

– На мою думку, впродовж 
цих 20 років погіршилася якість 
вищого політичного керівництва 
України. Але водночас я відзна
чив для себе, що на українській 
сцені постає ціле нове покоління 
молодших політичних лідерів. 
Отож маю оптимістичні очіку
вання, що в довгостроковій пер
спективі прагнення незалеж
ності та демократії – а важливим 
є і те, і те водночас – визначатиме 

політичну реальність України. 
Мене сильніше непокоять її ко
роткотермінові перспективи. 
Щодо віддаленіших, то тут я 
більш упевнений.

У. Т.: Як багато років ви маєте 
на увазі під «короткостроковою 
перспективою» України.  
П я́ть? Десять? П я́тнадцять?

– Саме такий часовий про
міжок: від п я́ти до п я́тнад-
цяти років. Це залежатиме не 
лише від змін усередині Укра
їни, а й від швидкості демо

кратизації Росії, тому що ця 
країна сьогодні вступає в нову 
фазу. На мою думку, це третя 
фаза її посткомуністичного 
транзиту. У першій – треба 
було стримати дезінтеграцію, 
зупинити її. У другій – відно
вити централізовану владу. І 
містер Путін відіграв винят
кову роль. Третя фаза, що нині 
по чинається, – постання 
впер ше в Росії справж  нього 
громадянського суспільства, 
котре спирається на середній 
клас і є відкритим до світу. Це 
новий феномен у тій країні. І я 
гадаю, що він сьогодні набира
тиме сили. Але ніхто не може 
передбачити, як багато часу 
мине, поки він задомінує в по
літиці.

У. Т.: Тобто ви вважаєте, що не-
щодавні політичні протести в 
Росії обіцяють зміни?

– Вони дають надію. Ці 
протести породжують шанси 
на те, що не лише Україна, а й 
Росія на певному етапі може 
стати частиною більшого За
ходу, де поважають універ
сальні принципи незалежності 
та демократії. 

ПРАЦІ ОСТАННІХ 20 РОКІВ
«Поза контролем: глобальний безлад у переддень ХХІ 
століття »(1993).
«Велика шахівниця: панування Америки і її геострате-
гічні імперативи» (1997).
«Вибір: глобальне домінування чи глобальне лідер-
ство» (2004).
«Ще один шанс: три президенти та криза американ-
ської супердержави» (2007).
«Америка та світ: розмови про майбутнє американської 
зовнішньої політики» (2008).

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

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/

СУСПІЛьНО-ПОЛІТиЧНий ЖУРНАЛ 
Передплатний індекс 99319

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
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Н
овий рік може стати не
звично важким для ба
гатьох місць на земній 
кулі. Європа, не окли

гавши ще від кризи в єврозоні, 
опинилася перед загрозою за
стою в економіці та чвар у по
літиці. Для великої частини 
арабського світу обіцяна весна 
перетворилася на зиму, і після 
минулорічних заворушень не
зрозуміло, чи можливе все-
таки встановлення демократії 
в Єгипті, Лівії або ж Ємені. У 
Росії недавні масові демон
страції проти фальсифікацій 
парламентських виборів три
ватимуть, очевидно, до берез
невих президентських, коли 
Владімір Путін спробує повер
нутися на пост очільника дер
жави. А в Сполучених Штатах 
вибори глави Білого дому в 
листопаді обіцяють довгі мі
сяці неспокою: республіканці 
шукатимуть достойного кан
дидата, а країна намагати

меться уникнути рецесії в еко
номіці.

ЗАКЛОПОТАНий ЗАХІД
Це буде рік слабкого керівни
цтва на Заході й нерішучої полі
тики для урядів країн третього 
світу, які швидко розвиваються 
(як-от Індія), оскільки темпи 
розвитку там сповільнилися. 
Непевна ситуація в Східній Азії, 
що склалася після смерті пів
нічнокорейського вождя Кім 
Чен Іра та приходу до влади 
його молодого й недосвідченого 
сина, розбалансує ринки, що й 
так уже заразилися глобальною 
панікою. Протистояння між 
Іраном та країнами, що праг
нуть не допустити розроблення 
ним ядерної зброї, особливо Із
раїлем і Сполученими Шта
тами, загостриться ще більша. 
А в гарячих точках на зразок 
Афганістану та Сомалі й зовсім 
примарними бачаться перспек
тиви миру чи принаймні яки

хось варіантів гід- 
ного відступу для 
сил Заходу.

2012 року біль- 
ша частина Євро-
 пи буде заклопота-
 на власними про
блемами. Незважа- 
  ючи на проведен- 
  ня дюжини самітів 
2011-го, лідери 17 
країн єврозони не 
змогли дійти пере

конливої згоди, що 
дало б змогу покін

чити з ринковими спе
куляціями й політич

ною непевністю. Країни, 
які потерпають від вели

ких боргів та низьких тем
пів росту, особливо так звана 
група PIGS (англ. «свині», але 
насправді PIIGS – акронім, 
утво  рений початковими літе
рами англійських назв країн ЄС 
із найпроблемнішою економі
кою: Португалії, Італії, Ірландії, 
Греції та Іспанії. – Ред.), усе ще 
матимуть справу з високими 
відсотковими ставками, коли їм 
доведеться брати значні позики 
на міжнародних ринках. Мож
ливо, в Італії буде більше довіри 
до нового прем’єра-технократа 
Маріо Монті, ніж до примхли
вого і скандального Сільвіо 
Берлусконі, але нові бюджети 
суворої економії швидше за все 
наражатимуться на дедалі біль
ший спротив із боку профспі
лок та мільйонів виборців. Но
вий правоцентристський уряд 
Іспанії деякий час тішитиме-
ться «медовим місяцем» і, мож
ливо, проведе скорочення бю
джетних видатків, але йому 
буде важко знизити високий рі
вень безробіття. Ірландія після 
короткого відновлення, схоже, 
знову вступає в рецесію. А перед 
Грецією постане майже екзис
тенційна проблема виплати ве
личезних боргів. Цифри свід
чать, що тягар, який ляже на 
кожну тамтешню сім’ю через 
скорочення заробітної плати й 

Неспокійні часи
2012-й обіцяє стати не менш  
доленосним за попередній

Автор: 
Майкл 
Бініон
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Криза завдасть 
тяжкого удару по 

ключових зв’язках 
між найбільшими 

гравцями 
Євросоюзу: 

Німеччиною, 
Франці  єю та 

Великою Британією 

Питання №1 –  
чи придушить 

Кремль протестний 
рух, який 

продовжує 
набирати обертів

підвищення цін, дорівнюва
тиме тягареві репарацій за Вер
сальським договором, який ле
жав на кожній німецькій сім’ї в 
1920-ті. Чи зможуть Афіни 
уникнути величезних соціаль
них збурень? Чи зуміють вони 
залишитися в зоні євро, чи їх, 
зрештою, виключать? 2012 рік 
покаже.

Криза також завдасть тяж
кого удару по ключових зв’язках 
між найбільшими гравцями Єв
росоюзу: Німеччиною, Франці-
 єю та Великою Британією. Фра н   -
ко-німецька угода на останньо-
 му саміті приховала збере
ження різких розбіжностей 
щодо ролі Європейського цен
тробанку та майбутньої долі 
слабших південних членів єв
розони. Париж не хоче кори
тися Берліну, тож президентові 
Саркозі, можливо, доведеться 
докласти більше зусиль у рік 
виборів для самоствердження в 
умовах утрати популярності 

всередині країни, ослаблення 
французьких банків і зростання 
рейтингу суперників-соціаліс-
тів. Канцлер Німеччини Ан
ґела Меркель теж відчує гнів 
виборців: багато німців звину
вачують її в нерішучості, вони 
не бажають, аби Німеччина й 
надалі сплачувала борги слаб
ших держав єврозони. Обидві 
країни незадоволені тим, що 
Лондон ветував зміни в дого
ворі й не захотів узяти участі в 
жодному варіанті порятунку. 
Саму ж Британію її партнери по 
ЄС можуть дедалі більше усу
вати від ухвалення рішень, що 
призведе до її політичної ізоля
ції і підриватиме її економіку.

На сході Європи неспокій теж 
тільки наростатиме. Питання но
мер один – чи придушить 
Кремль протестний рух, який 
продовжує набирати обертів. На
вряд чи ці виступи зможуть пере
шкодити Путіну повернутись у 
президентське крі сло. Але вони 
здатні ослабити його владу або 
викликати спалах авторитарної 
реакції. «Російської весни» за 

ДАНІЯ ОЧОЛЮЄ ЄВРОСОЮЗ: 
Банкова не в захваті  
З 1 січня по 30 червня у ЄС головуватиме Данія. Кра-
їна сформулювала такі чотири пріоритети свого пре-
зидентства: відповідальна Європа, динамічна Європа, 
зелена Європа та безпечна Європа. Якщо перекласти їх зви-
чайною мовою, то отримаємо: вирішення боргової 
кризи, пошук механізмів економічного зростання, 
розвиток зеленої енергетики та обмеження неле-
гальної міграції. Ще одним традиційним, 
обов’язковим пріоритетом зовнішньої політики Да-
нії є захист прав людини, який не омине вона й під 
час свого головування. І ось тут Україні буде непере-
ливки. Данський Гельсінський комітет із прав лю-
дини, який консультує уряд цієї країни та уряди ін-
ших членів ЄС щодо прецедентів порушення прав 
людини у світі, зробив уже три звіти щодо судових 
справ екс-урядовців в Україні (див. Тиждень, № 
52/2011). Тому, вочевидь, не варто очікувати від Копен-
гагена такого терпіння до української влади, яке продемонструвала Польща 
під час свого президентства. А саме на першу половину 2012-го заплановане 
технічне парафування угоди про асоціацію нашої країни з ЄС. 

РОСІЯ, БІЛОРУСь І КАЗАХСТАН 
СТВОРЮЮТь ЄеП: 
Україна на старті 
Інтеграційні процеси в проросійській час-

тині пострадянського простору йдуть фор-
сованими темпами. 1 січня починає функ-
ціонувати Єдиний економічний простір 
Білорусі, Казахстану та Росії, які вже 

об’єдналися у Митний союз. За 
створенням Євразійської еконо-

мічної комісії вже проглядається 
й вимріяний плід колишнього та майбутнього президента РФ 
Владіміра Путіна – Євразійський союз. Цілком можливо, що 
попередні інтеграційні проекти Кремля 2012 року почнуть про-
сто відмирати. Паралельно Росія й далі наполегливо запрошу-
ватиме Україну до об’єднаної Євразії. На цьому етапі Київ 
швидше готовий сказати «так», аніж «ні».

ПРеЗиДеНТСьКІ ВиБОРи В РОСІї: 
революції не буде? 
4 березня відбудуться президентські вибори у РФ. Окрім 
прем’єра Владіміра Путіна за крісло глави держави бо-
ротимуться старі, добре знайомі обличчя: лідер комуніс-
тів Ґєннадій Зюґанов, Владімір Жиріновскій від ЛДПР, Ґріґо-
рій Явлінскій від партії «Яблоко». Цю безперспективну ком-
панію віч них кандидатів у президенти розбавлять мільярдер 
Міхаіл Прохоров та лідер партії «Справедливая Россия» Сєрґєй 
Міронов. Молодий юрист і блогер Алєксєй Навальний, єдиний, хто 
міг би кинути реальний виклик Путіну, у перегонах участі не бра-
тиме. Частина партії «Яблоко» саме його хотіла висунути як свого 
кандидата. 

Вибори, які можуть 
змінити світ  
Тиждень виділив потенційно 
найрезонансніші події 2012 року

ПеРеД РОСІЄЮ СТОїТь 
ВеЛиЧеЗНА ПРОБЛеМА: 
ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІї ТА 
МАСОВОГО СОЦІАЛьНОГО 
НеЗАДОВОЛеННЯ
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ПАРЛАМеНТСьКІ ВиБОРи В ІРАНІ: 
Арабська весна на порозі 
29 березня відбудуться парламентські вибори в 
Ірані. Вже сьогодні їхня легітимність викликає дуже 
великі сумніви. У 2009-му на президентських 
перегонах офіційно переміг представник кон-
сервативних сил Махмуд Ахмадінежад. Од-
разу після тих виборів у країні спалахнули 
масові антиурядові протести. Влада бру-
тально їх придушила. Під домашнім ареш-
том опинилися два кандидати від опозиції: Мір-
Хоссейн Мусаві та Мегді Каррубі. Сотні опозиціонерів 
були запроторені до в’язниць. Усі вони представляли 
Альянс реформістів, який об’єднує партії, що виступа-
ють за проведення демократичних реформ, вільний економічний розвиток. І 
нині ці люди й досі або перебувають у тюрмах, або недопущені до участі у пе-
регонах Радою охоронців Конституції. Таким чином, громадянам Ірану дове-
деться вибирати здебільшого з-поміж кандидатів від консервативних партій. 
Тож не виключено, що наступного року Арабська весна докотиться до Ірану.

ПРеЗиДеНТСьКІ ТА ПАРЛАМеНТСьКІ ВиБОРи У ФРАНЦІї:
праві йдуть
Францію очікують 2012-го як президентські (22 квітня/6 травня), 

так і парламентські (10/17 червня) перегони, тож її громадяни 
мають шанс докорінно оновити владу. Партія переможця ви-

борів глави держави, швидше за все, візьме під свій конт-
роль і парламент. Однак вибір перед французьким сус-
пільством, що втомилося від економічної кризи, стоя-
тиме нелегкий. Чинний президент Ніколя Саркозі прагне 
переобрання, проте виборці воліють змін, тож його рей-

тинг і далі падає. Екс-голова МВФ Домінік Стросс-Кан, 
якого ще рік тому вважали фаворитом, через скандал у 
нью-йоркському готелі (покоївка звинуватила політика у 
зґвалтуванні) не братиме участі у президентських перего-
нах. Натомість соціалісти висунули кандидатом Франсуа 

Олланда – партійного ветерана без досвіду урядування, 
чия перевага над Саркозі не є переконливою. Цій двійці 

лідерів можуть неабияк попсувати нерви центрист 
Франсуа Байру та очільниця ультраправого «Націо-

нального фронту» Марін Ле Пен, проте перемога 
їм явно не дістанеться. 

КІПР ОЧОЛЮЄ ЄВРОСОЮЗ: 
Туреччина проти
1 липня естафета президентства в ЄС від Данії має перейти до Республіки 
Кіпр, яка увійшла до цього інтеграційного союзу не так давно – у 2004-му. Це 
буде її своєрідний європейський дебют, проти якого, однак, різко виступила 
Туреччина. На те в неї щонайменше дві причини. По-перше, вона не визнає 
легітимності Кіпру як суверенної держави. Як відомо, ост-
рів досі розділений на визнану всім світом, окрім Ту-
реччини, Республіку Кіпр та Турецьку Республіку Пів-
нічного Кіпру, створену внаслідок турецького вторг -
нення 1974 року. Її визнає лише Туреччина. 
По-друге, між офіційною Нікосією та офіційною Ан-
карою точиться суперечка щодо того, чи має право 
Кіпр розробляти офшорні поклади вуглеводнів у Се-
редземному морі навколо острова. Бесір Аталай, за-
ступник турецького прем’єр-міністра Реджепа Та-
їпа Ердогана, погрожує, що Туреччина заморо-
зить свої відносини з ЄС, якщо той допустить до 
головування в ньому Кіпр. Це може призвести 
як до ескалації конфлікту, так і до  реанімації 
мирних переговорів та пошуку шляхів вирі-
шення задавнених протиріч. 

арабським сценарієм не вийде, 
але перед РФ стоїть величезна 
проблема: подолання корупції та 
масового соціального незадово
лення. Ізолювати інтернет-
генерацію молодих росіян не 
вдасться, але офіційна Москва не 
знає, як протидіяти інтернет-
лідерам протестного руху, таким 
як блогер Алєксєй Навальний. 
Очевидно, Путін піде на деякі 
тактичні поступки, звільнить 
кількох корумпованих міністрів і 
спробує зробити з Мєдвєдєва 
цапа-відбувайла, щоби потім 
усунути лідерів опозиції по од
ному й запровадити цензуру в ін
тернеті.

Авторитарні сусіди Росії теж 
матимуть проблеми з владою. 
Можливо, урядам середньоа
зійських країн і вдаватиметься 
придушити невдоволення мо
лодшого покоління настільки, 
наскільки економіка буде на 
підйомі. Але будь-який щонай
менший інцидент може спри
чинити сутички на етнічному й 
політичному ґрунті, особливо у 
нестабільних Киргизстані й 
Узбекистані. У Білорусі Аляк
сандр Лукашенка може якось 
пережити кампанію, розв’язану 
проти нього Заходом, поки ма
тиме підтримку Кремля. Але 
він негайно вдасться до репре
сій, тільки-но протестний рух 

вихлюпнеться на вулиці Мін
ська. Що ж до України, яка по
стійно змінює вектори зовніш
ньої політики залежно від 
фракцій та регіональних інтер
есів, то їй буде важко триматися 
на рівновіддаленій дистанції і 
від Росії, і від Західної Європи, 
особливо якщо знову заго
стряться внутрішньополітичні 
протистояння.

Сполучені Штати теж бу
дуть заклопотані власними ви
борами, і це заважатиме прези
дентові Обамі успішно вирішу
вати проблеми за кордоном 
(особливо у мирному процесі на 
Близькому Сході та в Афганіс
тані), а також мати справу з Іра
ном, Північною Кореєю і Ки
таєм, який нині почуваєтся на 
рідкість самовпевнено. Для 

ДЛЯ ВСьОГО БЛиЗьКОГО 
СХОДУ ВиРІШАЛьНе 
ЗНАЧеННЯ МАТиМе 
РеЗУЛьТАТ ПРОТеСТІВ У СиРІї

Авторитарні  
сусіди Росії  
матимуть 

проблеми з владою

В арабському світі 
надії  

на демократію 
стикатимуться  
з труднощами 
економічного  
й політичного 

характеру
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ПРеЗиДеНТСьКІ ВиБОРи У ВеНеСУеЛІ: 
виклик для регіону 
Уґо Чавес, ослаблений боротьбою з раком,  
2012 року боротиметься за політичне вижи-
вання: 7 жовтня на нього чекають президентські 
вибори. Рейтинг полум’яного революціонера 

вже не дає підстав йому сподіватися на 
легку перемогу, адже країна поділилася 
практично навпіл – на прихильників та су-
перників Чавеса. Втім, багато залежить і 
від опозиції, а саме від того, чи вдасться 

їй об’єднатися навколо єдиного кандидата. По-
разка Чавеса матиме для Латинської Америки 

значні наслідки – крах спонсорованого Каракасом антиамериканського 
блоку АЛБА. Особливо болісним він буде для Куби, економічна стабільність 
якої безпосередньо залежить від імпорту дешевої венесуельської нафти. Го-
ворити про повалення режиму братів Кастро рано, проте брак зовнішньої до-
помоги може змусити компартію піти на рішучіші економічні реформи за ки-
тайським зразком.

ПРеЗиДеНТСьКІ ВиБОРи У США:
де знайти problem-solver 
6 листопада у Сполучених Штатах відбудуться президент-
ські перегони, вибори до Палати представників та рота-
ція третини складу Сенату. За результатами опиту-
вання Gallup у грудні 2011-го, 48% американців Ба-
рака Обаму не підтримували, 44% – підтриму-
вали. Якби вибори пройшли в грудні, то за чин-
ного американського президента проголосу-
вали б 50% виборців, а ось за республіканця 
Мітта Ромні, екс-губернатора штату Массачу-
сетс, свої голоси віддали б 48%. Приблизно 
такий самий результат отримав би й інший 

республіканець Ньют Ґінґріч, 
екс-спікер Палати представни-
ків. У січні 2012-го у Республікан-
ській партії почнуться праймеріз, попередні вибори, на яких ви-
значатимуться з єдиним кандидатом від своєї партії, обираючи 
з-поміж згаданих вище та низки інших політиків. Уже сьогодні 

зрозуміло, що для Барака Обами ці перегони будуть важ-
кими, і наразі він зовсім не видається беззаперечним фаво-
ритом. Хоча водночас республіканцям також бракує нового 
сильного лідера, якого американці сприйняли б як 
problem-solver – вирішувача проблем. Саме президента 

такого типу вони сьогодні потребують. 

ЛОНДОНСьКА ОЛІМПІАДА
і Євро-2012 – відчуйте різницю

Ювілейні XXX літні Олімпійські ігри пройдуть з 
27 липня по 12 серпня 2012 року в британ-

ській столиці. Лондон стане першим міс-
том в історії світу, яке приймає най-
більше спортивне свято чотириліття вже 
втретє (після 1908 та 1948 років). Ро-
бота на будівельних та інфраструктур-

них об’єктах добігає кінця. До речі, деякі 
з арен після змагань планують просто розі-
брати – через незатребуваність. Взагалі, 
на відміну від Євро-2012, яке викликає та-
кий шалений ентузіазм українського та 
польського урядів, лондонська Олімпіада 
для Великої Британії аж ніяк не є подією 
першочергової важливості.

всього Близького Сходу вирі
шальне значення матиме ре
зультат протестів у Сирії. 
Швидше за все, там триватиме 
кровопролиття: дискредитова
ний режим Асада вдавати
меться до чимдалі відчайдуш
ніших заходів для придушення 
опозиції. Але неспокій нароста
тиме: Вільна сирійська армія, 
до якої ввійшли дезертири з 
урядових сил, почне застосову
вати зброю для протидії репре
сіям.

НеПеВНА АЗІЯ
Як довго зможе протриматися 
режим Асада, залежатиме від 
двох чинників. Перший – пози
ція Туреччини. Якщо Дамаск 
даватиме притулок бойовикам 
із Курдської робітничої партії 
(КРП) або якось їх заохочува
тиме, Анкара без вагань пере
веде свої війська через кордон. 
У будь-якому разі вона може по
грожувати застосуванням сили, 
якщо громадянська війна в Си
рії змусить тисячі біженців шу
кати притулку по інший бік 
кордону. Другий чинник – ре
жим Башара Асада довго не 
протягне, якщо його перестане 
підтримувати Іран.

Скрізь в арабському світі на
дії на демократію стикати
муться з труднощами економіч
ного й політичного характеру. 
Незграбний воєнний режим у 
Єгипті може й надалі придушу
вати виступи протесту на площі 
Тахрір, але, напевне, він незаба
ром поступиться цивільному 
уряду на чолі з «Братами-
мусульманами», який дозволить 
пізніше – цього ж таки року – 
провести президентські вибори. 
Очевидно, виграє кандидат із іс
ламістів, щó навряд чи порадує 
Вашингтон. У Лівії триватимуть 
напруження і протистояння між 
різними племінними угрупо
ваннями, і лише потім може на
стати період стабільності. А в 
Іраку ситуація погіршиться: екс
тремісти спробують розпочати 
громадянську війну, використо
вуючи теракти смертників (при
чому як сунніти, так і шиїти). Са
удівська Аравія та інші багаті 
країни Перської затоки можуть 
уникнути заворушень, але не
спокій у сусідів триматиме в на
пруженні і їх.

Весь арабський світ, а також 
Ізраїль і Америка дедалі більше 
перейматимуться Іраном. Бо

Весь  
арабський світ,  
а також Ізраїль 

 і Америка дедалі 
більше 

перейматимуться 
Іраном
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ротьба за владу в Тегерані між 
президентом Махмудом Ахма
дінежадом і аятолою Хаменеї 
посилиться: республіканська 
гвардія, підпорядкована остан
ньому – «верховному духо
вному лідерові», – не допустить 
жодних спроб обмежити свою 
владу й контрольовані нею ба
гатства. Обидві сторони можуть 
спробувати викликати міжна
родну кризу, щоб відвернути 
увагу і придушити опозицію. 
Триватиме таємне шкідництво 
Ізраїлю на іранських ядерних 
об’єктах. Досі невідомо, чи може 
Америка відвернути відкритий 
військовий удар із боку Ізраїлю, 
чи здатен президент Обама 
санкціонувати такий хід, щоб 
завоювати голоси американ
ських виборців у перебігу своєї 
кампанії. Якщо він це зробить, 
то по всьому мусульманському 
світі може прокотитися хвиля 
реакції, яка призведе до вибуху 
антизахідного тероризму.

Продовження світової еко
номічної кризи 2012 року по
значиться й на країнах, що ра
ніше не відчували на собі 
впливу труднощів, через які 
проходить Захід, особливо на 
Індії та Китаї. Очікується різке 
сповільнення зростання еконо
міки КНР; Пекін намагати
меться стимулювати внутрішнє 
споживання, щоб перекрити 
падіння експорту. Індія теж по
чне гальмувати, переважно че
рез побоювання закордонних 
партнерів щодо нездатності 
слабкого уряду, очолюваного 

партією «Індійський 
національний кон
грес», подолати ко
рупцію, а через свою 
неспроможність пе
рейти до економічних 
реформ, украй потріб

них для підтримки ви
соких темпів зростання. 

Тож 2012-й може стати 
для Делі роком утрачених 

можливостей.
Непевні настрої продовжу

ватимуть панувати в Азії: по
части бо нова влада Північної 
Кореї може виявитися неста
більною, а почасти через відсут
ність ознак того, що Японія, ко
лишній рушій розвитку азій
ської економіки, зможе одужати 
після довготривалого політич
ного й економічного паралічу.

Украй нестабільним зали
шатиметься Пакистан. Непопу
лярний і дискредитований пре
зидент Асіф Алі Зардарі буде, 
ймовірно, скинутий із посади 
або внаслідок військового дер
жавного перевороту, або через 
масові народні виступи під про
водом Імрана Хана, колишньої 
зірки крикету.

ДРІБКА ОПТиМІЗМУ
Можливо, найбільш оптиміс
тичні прогнози на 2012 рік бу
дуть для Африки. По всьому 

континенту вщухатимуть війни 
та чвари; в Сомалі з’явиться на
дія, що уряд візьме гору над іс
ламістами з «Аль-Шабаб»; у ба
гатьох державах економіка 
різко набиратиме обертів. Деякі 
країни, як-от Гана й Мозамбік, 
вже досягли непоганих показ
ників, а кілька інших теж зна
чно покращать рівень життя. У 
Південній Африці політичні 
проблеми, викликані протисто
янням між президентом Джей
кобом Зумою і радикалами 
з-поміж членів владної партії 

«Африканський національний 
конгрес», можуть дещо відля
кати інвесторів із-за кордону, 
але широкі народні завору
шення малоймовірні. А для Зім
бабве період лихоліття ще три
ватиме. Президент Роберт Му
ґабе, якого дедалі більше поки
дають сили, оточив себе по
плічниками, які маніпулюють 
ним і вже глибоко окопались у 
владі, і вони нізащо не допус
тять повстання проти свого лі
дера.

У деяких країнах світу, втім, 
спостерігатимуться стабільне 
зростання й нормальна демо
кратична політика. По всій Ла
тинській Америці не буде криз, 
які підірвали б політичну ста
більність. Бразилія прагне про
довжувати курс на зростання, а 
президент Аргентини Крістіна 
Кіршнер, схоже, впевнена в ши
рокій підтримці після того, як її 
було переобрано на наступний 
термін. Якщо лідер Венесуели 
Уґо Чавес помре від раку або на 
Кубі піде з життя Рауль Кастро, 
ці країни можуть стати на шлях 
швидкої лібералізації. Єдиною 
темною плямою залишати
меться Мексика, де криваві ві
йни наркобаронів уже забрали 
багато людських життів, викли
кали масові кровопролиття й 
небезпечне розчарування демо
кратичною політикою.

Окрім політичних і еконо
мічних змін, 2012 року багато 
що може залежати від того, чи 
не завдадуть значних збитків 
природні катастрофи, чи не по
страждає світ від посух та го
лоду, чи буде клімат на земній 
кулі сприятливим, і від того, на
скільки успішно держави світу 
зможуть лібералізувати тор
гівлю, боротися зі злиднями, 
обмежувати демографічні ви
бухи на таких нестабільних те
риторіях, як Пакистан, і співп
рацювати в боротьбі проти нар
которгівлі та міжнародної зло
чинності. З’явиться небагато 
нових облич. Повторно оберуть 
Обаму й Путіна, Саркозі може 
обігнати своїх суперників-
соціалістів. У Британії Девід Ке
мерон почуватиметься без
печно на своїй посаді, і навіть 
якщо Японія ще раз поміняє 
прем’єр-міністра, це ніяк не ві
добразиться на решті світу.

2011-й був роком доленос
них подій; 2012-й обіцяє стати 
не менш важливим. 

ПРОДОВЖеННЯ СВІТОВОї 
еКОНОМІЧНОї КРиЗи 2012 
РОКУ ПОЗНАЧиТьСЯ НА ІНДІї 
ТА КиТАї

Найбільш 
оптимістичні 

прогнози на 2012 
рік будуть  

для Африки

По всій Латинській 
Америці не буде 

криз, які підірвали 
б політичну 
стабільність
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УКРАїНА – ЄВРОПА: 
без евфемізмів
Н

а початку 1990-х я дуже посварилася з мо
лодим італійським славістом Лукою Кальві, 
який переклав маловідомий твір Миколи 
Костомарова, надрукований 1917 року в пе

тербурзькому журналі «Нива»: «Скотской бунт. 
Письмо малороссийского помещика к своему при
ятелю». Мені здавалось обурливим опублікувати 
його під такою назвою відразу після здобуття кра
їною Незалежності. Погані вимальовувались ана
логії. У творі малоросійський землевласник роз
повідає своєму петербурзькому другові історію 
про те, що одного разу виснажені експлуатато
рами тварини повстали. Трибун-бугай, жеребці-
агітатори, свині, що розрили сад... «Волі! Волі!» – 
вимагали бунтарі. А потім настали будні, осінь, 
холод. «Скоты, видя, что уже им в полях недостает 
пропитания, отрезвились от обольщений суетною 
надеждою вольности и добровольно стали возвра
щаться в свои загоны». Ще один герой твору – до
брий Омелько. Він розуміється з тваринами, по
заяк знає їхню мову. Мимовільний провокатор, у 
змові з господарями він спершу відпустить їх на 
волю, а потім знову одведе в стійло і визначить 
«наказание соразмерно степени их виновности». 
Гірка антиутопія, що, за припущенням, могла 
бути джерелом орвеллівської «Ферми тварин». 
Антиутопія, яку написав революційний історик, 
що колись вірив у падіння імперій. Твір, що повер
тається сигналом тривоги, – між 20-річчям Неза
лежності, черговою річницею Майдану та зривом 
європейської перспективи України. 
Україна досі пишається тим, 
що помаранчевий Майдан був 
мирний. Каїрська площа Ви
зволення не мирна. Але ось 
уже впродовж місяців це поле 
битви за демократію. На Май
дані поспівали і розійшлися. 
Влада потім назвала його 
Майдансом, і суспільство не здригнулося. На 
площі Тахрір стріляють. Хоч би яким був ре
зультат цієї боротьби, протест триває. 
Цього року в українців, по суті, відняли право 
святкувати 20-річчя Незалежності. Людей по
били, їм перешкодили просто рухатися вулицями. 
І нічого – на наступний День Незалежності у нас 
уже сьогодні готуються... до параду вишиванок. 
Парад буде. Вишиванки теж. Деякий сумнів, чи 
буде Україна. Півсотні олігархів тримають у ку
лаці 46-мільйонне населення – після 1991-го і 
2004-го?! Отже, це суспільство костомарівських 
героїв, які «отрезвились от обольщений суетною 
надеждою вольности». 
Неосуджений Кучма може повернутися в парла
мент, не забувши при цьому схвалити арешт Ти -
мошенко? Отже, правильно знущався 10 років над 
Україною. Знав, що йому за це нічого не буде. 

Колишні помаранчеві журналісти і лідери молодіж
них рухів працюють, прислужуючи антидемокра
тичній владі? Отже, й тоді вони були... «омельками».
Інтелектуали просторікують про Європу, а самі 
танцюють і співають на гроші мафіозних спонсорів 
нинішньої влади? Отже, така їм ціна. Інтелектуа
лам. Бо спонсори дорогі. Це інтелектуали дешеві.
Стартує рейтинг кулінарних свят в Україні «Їли-
пили-2011». А «Їли-пили-2010» нарахував аж 40 
кулінарних фестивалів у відповідному славному 
році! Весела нація. Наступного року проведе фес
тиваль «Сиділи-сидітимуть-2012».
Отже, це ще НЕ громадянське суспільство. Тож і не 
заслуговує ні на що краще. Європа одвернеться. Єв
разійське стійло наблизиться. 19 грудня 2011-го під
водить риску під багатостолітнім розвитком Укра
їни. Угода є. Підписана не буде. Можна навести ба
гато доказів європейськості нашої держави в минулі 
століття. Але на сьогодні українське суспільст  во – 
своєю слабкістю, компромісністю, корумпова
ністю – виявило себе фатально НЕ європейською ре
альністю. І мультиплікат президента, що 19 грудня 
однією штаниною зачепився за саміт ЄС, а другою 
вже летить до Москви, – достойний її портрет. 
Але немає чого нарікати на владу. Смішно чекати 
європейської інтеграції від антиєвропейського по
літикуму. Це все одно що поставити злодія в законі 
директором банку, а потім спробувати віднайти 
там свій рахунок. Питання в іншому: а чи є в цьому 
суспільстві сили, здатні мобілізувати Україну на 
європейський шлях? Відповідь жорстка: якби ці 

сили були, така влада не була 
б можливою.
Чимало українців уявляє Єв
ропу як простір, де багато гро
шей, криза там чи не криза, 
жодною мірою не підозрю
ючи, якими культурними 
змістами наповнений цей 

проект. А цим культурним змістам ось уже 
принаймні два з половиною тисячоліття. 
Європа – це свобода індивідуума. Підзвітність 

влади суспільству. Горизонтальне суспільство, де 
більшою чи меншою мірою урівноважені різні його 
категорії. Розділення трьох гілок влади. Незалеж
ність судочинства. Критичне мислення. Альтерна
тивність політичних сил. Наявність цінностей у по
літиці – від часів Арістотеля. За цим стоять багато
вікові зусилля, тисячі томів осмислень, безнастан
ний труд, а не бла-бла з трибун і площ. 
Хто не здатний за це боротися, хай послухає кос
томарівського Омелька і повертається в стійло. 
Там дарма що сморідно, зате гниле сіно таке 
м’якеньке. Питання Європи не в угодах. А в кіль
кісному – і якісному – співвідношенні між тими, 
хто вибирає затишне стійло, і тими, хто вибирає 
незатишну й ризиковану свободу. 

ПиТАННЯ ЄВРОПи 
В ТОМУ, СКІЛьКи 

ГРОМАДЯН ОБеРе 
СВОБОДУ, А Не СТІйЛО

Автор:  
Оксана 

Пахльовська
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ЛЮДи ДІї
2011 рік визначили українці, здатні подолати інертність 

Це не рейтинг. Тиждень вирішив відійти 
від поширених схем визначення «най
впливовіших», «найбагатших», «найус -
піш  ніших» українців. Нашим основним 

критерієм достойності стало дещо інше: вміння 
рухатися вперед, бути каталізатором певних про

цесів, протидіяти і розвивати. Прикметно, що 
2011-го чимало колективних портретів. Воче
видь, це свідчить про те, що вимальовуються чіт
кіші обриси громадянського суспільства. Спіль
нот однодумців, де українці почуваються відпо
відальними за все, що відбувається в країні. 

Фанати «Динамо» (Київ)
Кредо цих людей дуже просте: вони завжди поруч із командою. 
Бути прихильником клубу – це не просто вболівати за нього. Це 
підтримувати певну систему поглядів на світ і себе в ньому. Бути 
київським ультрас означає бути радикально закоханим у свій 
клуб, місто та країну, їхню історію, традиції, культуру.   
У 2011 році саме ультрас «Динамо» (Київ), як і належить справ-
жнім пасіонаріям, стали в авангарді суспільних настроїв. Саме 
вони вперше заскандували речівку «Спасибо жителям Дон-
басса...» на матчі з львівськими «Карпатами». Тоді ж вони за-
хистили прапор із зображенням Романа Шухевича, який нама-
гався спаплюжити працівник стадіону – українофоб. За свою 
відкриту позицію фани відразу потрапили під прес влади, яка 
боїться організованого протесту проти неї та відкритого вира-
ження українськості. Однак своїх поглядів вони не зреклися. 

Олег Лужний, тренер та екс-гравець «Динамо» (Київ): «Ми 
граємо для вас, фанатів, і тільки потім – для вболівальників. 
Якби не було фанатів, ми би завжди грали серед чужих».

Батьки, які обстоюють українські школи, 
Донеччина  
Батьки учнів трьох україномовних шкіл на Донеччині протягом 
10 місяців обстоюють закриті владою навчальні заклади. За цей 
час протест проти оптимізації перейшов із околиць Донецька та 
сусідньої Макіївки, де вони розміщені, до судових зал. Люди не 
хочуть миритися із закриттям потрібних у віддалених районах 
шкіл задля економії бюджету і намагаються довести неправо-
мірність дій можновладців. За них спочатку боролись активісти 
чотирьох загальноосвітніх закладів, відмовляючись віддавати 
дітей до запропонованих владою установ. Щоб угамувати бать-
ків, чиновники вдалися до «просвітницьких рейдів» міліції по 
домівках та відвертих погроз. «Тебе запроторять «на дурочку», 
а дітей заберуть», – згадує обіцянку освітянки мати учня доне-
цької ЗОШ № 111 Ірина Круглова. Батьки та вчителі не дали ви-
везти підручники та інвентар, тож діти досі не полишають рід-
ної школи. Хоча тут визнають: будь-якої миті рішенням суду її 
все ще можуть закрити.
Натомість учням двох спустошених владою макіївських ЗОШ на 
час судових баталій довелося влаштуватися до інших освітніх 
закладів міста. Батьки сподіваються, що це тимчасово, і не ду-
мають здаватися. Утім, більшість рішень Феміди поки що не на 
їхню користь. 

Ганна Назіпова, мати семикласника ЗОШ № 3 м. Макіївки: 
«У нашій школі вже вибиті шибки, опалення немає, проте ми 
віримо, що неодмінно повернемося сюди, адже маємо за-
конне право саме тут навчати своїх дітей».
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Журналісти, які влаштували акцію проти 
встановлення бюста Сталіна, Запоріжжя
Журналісти запорізької газети «Суббота плюс» на чолі з голов -
ним редактором Богданом Василенком оригінальним спосо-
бом висловили своє обурення фактом встановлення в рідному 
місті пам’ятника Сталіну. На фасаді одного з будинків Запо-
ріжжя з’явився білборд із карикатурно намальованим Гітлером, 
який розгублено запитував: «Чим я гірший за Сталіна? Ставте і 
мені пам’ятник!» Плакат провисів лише кілька годин, після чого 
був знятий невідомими особами без узгодження з рекламною 
фірмою – власницею рекламної площі та із його замовниками. 
Журналісти видання «Суббота плюс» викликали правоохорон-
ців. Ті заявили, що білборд прибрали комунальники.  
Нині медійники відбиваються від скарг до прокуратури, пода-
них місцевим обкомом КПУ, спростовують звинувачення в нео-
нацизмі та вимагають відновлення білборду на попередньому 
місці згідно з договором оренди. Але при цьому вважають, що 
все одно досягли своєї мети: історія з плакатом миттю облетіла 
місто, а відтак чимало запорожців тепер негативно сприймають 
сусідство з привидом Сталіна.   

Богдан Василенко, головний редактор газети «Суббота 
плюс»: «Будемо разом із правоохоронними органами шу-
кати тих, кому не сподобався антисталінський білборд, що є 
протестом запорізьких журналістів проти встановлення 
пам’ятника Сталіну в місті».

Павло Колесник, 
журналіст, 
акція «Україна без 
холопів», Донецьк
Крім журналістської ді-
яльності Павло Колесник 
віднедавна висвітлює на 
власно  му блозі різнома-
нітні соціальні рухи за-
хисту прав у Донецьку. 
Першими резонансними 
публікаціями бу  ли мате-
ріали, присвячені гро-
мадській ініціативі «До-
рожній контроль», який 

викривав недобросовісних працівників ДАІ в області. Також 
Павло висунув ідею створення неформальної інформаційної 
ініціативи «Україна без холопів», що розпочала свою діяль-
ність із громадських рейдів різноманітними торговельними 
мережами Донеччини. Протягом другої половини 2011 року 
ініціатива охопила понад сім міст згаданого регіону. Учасники 
ініціативи коментують кожен свій рейд у соціальних мережах і 
подають різноманітні звіти з детальним описом усіх виявле-
них порушень. За письмовими зверненнями та скарга  ми 
представників неформальної інформаційної ініціативи «Ук -
раїна без холопів» було здійснено кілька офіційних перевірок 
супермаркетів державними установами. За продаж простро-
ченої продукції кількох адміністраторів звільнили. Не дивно, 
що такий громадський контроль багатьом у Донецьку не подо-
бається. Зокрема, нещодавно одна з торговельних мереж 
спрямувала до суду низку цивільних позовів проти Павла Ко-
лесника та його однодумців.

Павло Колесник: «Я хочу бути вільною людиною, керуватися 
спільними для всіх законами, а не взятими кимось зі стелі ін-
струкціями, правилами чи «понятіямі». Це непросто, іноді 
страшно, але залишатися добровільним холопом «господа-
рів життя» не хочу».

Всеукраїнський громадський рух 
«Не будь байдужим», Київ
8 листопада 2011 року в межах проекту «Антитабачниківські уроки історії» відбулася презентація мультимедійного диска для учнів 
шкіл про Карпатську Україну. Представляли його волонтери руху й за сумісництвом відомі українські музиканти Фагот («ТНМК»), 
який працював над озвученням, та Олександр Ярмола («Гайдамаки»). Подія набула широкого розголосу в ЗМІ. Адже диск створе-
ний як альтернативний підручник і розповсюджуватиметься безплатно. Волонтери обіцяють роздати його 100 тис. десятикласників 
України. Автори та творці нового посібника переконані, що на такий навчальний продукт давно чекають в українських школах і не 
лише через специфічну ідеологію Міністерства освіти. 
Варто констатувати, що диск справді вдався. Простий, зміс-
товний, грамотно побудований. За своєю технологічною на-
чинкою цілковито відповідає світовому тренду в інформацій-
ній та освітній галузі та створює альтернативу «сухим» уро-
кам з історії в школах України. Проект змінює концептуаль-
ний підхід до заняття, насичує його та динамізує. Слухаючи 
текст, учні мають нагоду ще й візуально запам’ятовувати по-
чуте. У презентації використано унікальні історичні фотогра-
фії, плакати, кінохроніки тих часів, матеріали преси, лис-
тівки, ключові документи та мапи. На черзі видання анало-
гічних мультимедійних проектів «Становлення Київської 
Русі» та «Конотопська битва».

Олена Подобєд-Франківська, координатор проекту: «Ми 
хочемо показати учням, що уроки історії і справді можуть 
бути цікавими та захопливими».
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Марина Врода, кінорежисер, Київ 
Українська 29-річна режисерка Марина Врода – переможниця Канн-
ського фестивалю 2011 року. Її короткометражка «Крос» виборола «Зо-
лоту пальмову гілку» найпрестижнішого кінофоруму Європи у змаганні з 
дев’ятьма іншими кінострічками. Загалом же у відборі брали участь 3,5 
тис. фільмів. Французький продюсер Флоранс Келлер та українські режи-
сер, ідея, інтелект, команда об’єдналися задля зйомок стрічки про рух 
людини в часі й просторі. Французька сторона покрила всі виробничі й 
дорожні витрати. 
У «Кросі» Марина зняла свою рідну київську школу № 280, тут грають не-
професійні актори, герої розмовляють живою мовою, яку ми можемо 
чути на вулиці щодня. Подорож людини без фіналу, її біг до чогось чи до 
когось – така тематика стає вже символічною для українських перемож-
ців Каннського фестивалю. У 2005-му Ігор Стрембіцький отримав там на-
городу за документальний фільм «Подорожні». Таким чином наші мо-
лоді режисери пропонують свою рефлексію на життя в країні, що руха-
ється в невизначеному напрямку, на біг і подорож без чіткої мети. Режи-
серка переконана в конкурентоспроможності своєї української команди 
на міжнародному рівні й нині вже працює над наступною стрічкою. 

Марина Врода: «Цей фільм народився на перехресті соціального й осо-
бистого як реакція на те, що довкола нас: гуляючи парком, мене одно-
часно охоплювала відраза до нашого способу життя і цікавило, чому так 
усе відбувається».

Блаженніший Любомир (Гузар), 
архієпископ-емерит 
Кардинал Гузар, який очолював Українську греко-католицьку 
церкву з 2001-го по 2011-й, за це десятиліття здобув незаперечний 
авторитет не лише поміж вірних своєї церкви, а й серед усіх україн-
ських християн та віруючих інших конфесій. За роки його правлін-
 ня осідок церкви перенесено до Києва. Виважена позиція Гузара в 
питанні формування помісної церкви в Україні викликала повагу 
всіх учасників процесу. 2011-го владика Любомир вирішив відійти 
від керування УГКЦ з огляду на стан здоров’я, проте протягом року 
не раз засвідчував свою активну громадянську позицію щодо того, 
що відбувається в країні. Долучився до ініціативної групи «Пер-
шого грудня», створеної в 20-ту річницю референдуму за проголо-
шення Незалежності, яка прагне  сприяти оздоровленню україн-
ського суспільства за допомогою громадської взаємодії.
 
Любомир Гузар: «Ми живемо у світі, який створило великою мі-
рою ХХ століття: страшні геноциди, безморальність, дві світові ві-
йни, диктатури, тоталітарні держави. Усе це залишило по собі ду -
же погані наслідки. Але це не означає, що не можна поправити. 
Нашим завданням сьогодні є почати в скромний, але послідовний 
спосіб зміни: пошанувати нашого сусіда, подати руку ближньому, 
подати руку потребуючому, всміхнутися одне одному. (…) Це єди-
ний спосіб, але неймовірно ефективний подолати комунізм».

Геннадій 
Конопльов, 
український 
громадський діяч, 
колишній шахтар, 
місто Родинське, 
Донецька область
Геннадій Іванович Ко-
нопльов, шах  тар-
регресник, добро-
вільно приєднався до 
акції голодуючих чор-
нобильців у Донецьку 
восени 2011 року. За 
нез’ясо  ваних обставин 
загинув під час штурму 
працівниками МНС 
штабного намету про-
тестувальників під при-

міщенням відділення Пенсійного фонду України в Донецьку 
ввечері 27 листопада 2011-го. Був головою Родинської міської 
організації ветеранів війни, праці та дітей війни. З кінця 1980-х 
брав активну участь у створенні незалежного шахтарського 
профспілкового руху в місті Родинському Донецької області. 
Поза його увагою не залишалося жодної акції, спрямованої на 
відновлення справедливості. У 2010 році внаслідок ДТП, скоє-
ного представником ДАІ, загинула його невістка. Без матері 
тоді залишилися двоє неповнолітніх дітей: хлопчик і дівчинка, 
якими опікувався насамперед Геннадій Конопльов, бо його син 
дуже важко пережив втрату дружини. 

Микола Волинко, голова Незалежної профспілки гірників 
Донбасу: «Я познайомився з Геннадієм Івановичем, коли по-
чалися наші перші шахтарські страйки. Це була людина-
кремінь, яка не любила брехні й несправедливості. Він зате-
лефонував мені відразу на початку акції і запитав: які в нас 
вимоги? Я відповів, що ми б’ємося не тільки за себе, а за всіх. 
Він сказав, що приєднується, і приїхав. Його цинічно вбили».
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Наталія Бучковська, мати-вихователь дитячого 
будинку сімейного типу, Володимир-Волинський
У пані Наталії 16 дітей: двійко рідних і 14 прийомних, проте так 
само рідних для неї та між собою. Володимир (23 роки), Вікторія 
(20) та Артем (18) – студенти; Анатолій (22) і Ольга (22) вже пра-
цюють; школярі Кевін (16), Максим (10), Богдан (9), Микола (9), 
Петро (8), Петрик (8), Карина (8), Гена (8) та малеча Вадик (6), Ар-
темчик (4), Максик (2 роки і 2 місяці).
Наталія Бучковська за освітою вчитель, закінчила Волинський дер-
жавний університет імені Лесі Українки та Київський національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, нині працює ди-
ректором Володимир-Волинського районного Будинку школяра. І це 
попри не просто чималі клопоти з великою родиною, а й проблеми 
здоров’я прийомних дітей: двоє хворі на дитячий церебральний па-
раліч, одна – на ішемічне ураження центральної нервової системи.
Наприкінці 2011 року в сім’ї сталася довгоочікувана подія: луцькі 
фахівці-офтальмологи провели операції з виправлення косоо-
кості у двох дітей. Це заслуга матері: їй вдалося так поліпшити 

стан здоров’я малюків, що лікарі нарешті зважилися на хірургічне втручання.
Велику увагу приділяє пані Наталія і творчим здібностям та талантам дітей: вони займаються в художній та музичній школах, у 
спортивних секціях. Та головне – в сім’ї панують взаєморозуміння і допомога. Усе це сприяє підготовці дітей до їхнього майбутнього 
успішного самостійного життя.

Наталія Бучковська: «Діти для мене – це сенс життя».

Ярослав Лепіх, 
учений-фізик, Одеса
Доктор фізико-матема -
тичних наук, професор, ди-
ректор Міжвідомчого 
науко  во-нав  чаль  ного 
фізико-технічного центру 
МОНМС та НАНУ при Одесь-
кому національному універ-
ситеті імені І. І. Мечникова, 
академік Академії наук ви-
щої школи України. Автор 
понад 250 публікацій, зо-
крема 2 монографій, 25 ав-

торських свідоцтв та патентів на винаходи, 6 навчальних посіб-
ників. Рішенням Комітету з Державних премій України в галузі 
науки і техніки вченого відзначили Державною премією за 2011-й 
за значний цикл робіт у галузі сенсорної електроніки. Цього року 
праці професора Лепіха із сенсорики відзначено і Нагородою 
Ярослава Мудрого Академії наук вищої школи України.
Сьогодні стоїть нагальна проблема розробки надчутливих і надій-
них сенсорів для застосування в промисловості, медицині, еколо-
гічному контролі тощо. Адже в режимі реального часу потрібно 
постійно визначати тисячі й тисячі різних параметрів (концентра-
ції речовин, напруженості полів, найменші зміни температури й 
тиску тощо) і в разі потреби коригувати їх чи сигналізувати про не-
безпеку. Створення сенсорів перетворилося на найважливішу га-
лузь науки й наукомісткого виробництва. Професор Лепіх запро-
понував низку сенсорів нового покоління, зокрема базованих на 
особливостях явища поширення поверхневих акустичних хвиль, 
які можуть мати широке практичне застосування.

Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук: «Профе-
сор Ярослав Лепіх успішно поєднує якості блискучого фізика-
експериментатора, прекрасного викладача, доброго органі-
затора престижних міжнародних наукових конференцій і, на-
решті, українського патріота, що в сьогоднішній Одесі не за-
вжди буває просто».

Збірна України по боксу
Вперше в історії українські боксери-любителі посіли найвище 
командне місце на чемпіонаті світу. У жовтні 2011-го в Баку 
представники нашої збірної вибороли чотири золоті медалі 
й стали переможцями першості в командному заліку. Цей 
виступ світові ЗМІ назвали тріумфальним, оскільки перемога 
українців була незаперечною: у боксерів Куби дві золоті ме-
далі, по одній у представників Азербайджану, Бразилії, Ки-
таю та Росії.
У складі української збірної золоті нагороди здобули Василь 
Ломаченко (вагова категорія до 60 кг), Тарас Шелестюк (до 69 
кг), Євген Хитров (до 75 кг) та Олександр Усик (до 91 кг). Ці 
спортивні перемоги вкотре підтвердили, що в Україні є чима-
лий невикористаний спортивний потенціал, попри відсутність 
належної підтримки з боку держави. 

Віталій Кличко, чемпіон WBC у супертяжкій ваговій категорії: 
«Перемога наших боксерів на чемпіонаті в Баку засвідчила, 
що в нас є талановиті хлопці, талановиті тренери, є справжня 
школа боксу. Світ упевнився, що на сьогодні в боксі українцям 
немає рівних».
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Сергій Пішковцій, 
блогер, Мукачево 
22-річний веб-активіст 
стрімко розвиває україн-
ську блогосферу. Сергій 
веде два блоги, причому 
якщо на першому 
(Ukrainian Watcher; 
http://watcher.com.ua/) 
отримує зарплату як 
най  маний працівник, то 
другий (Inspired; http://
inspired.com.ua/) робить 
для власного та, звісно, 
читацького задово-
лення. Обидва проекти є 
помітними явищами в 
україномовній блогос-
фері: Ukrainian Watcher 
розповідає про маркетинг, піар та комунікації в інтернеті, а 
Inspired – блог цікавої візуальної інформації. Тут зібрані незви-
чайні фото та відео з цілого світу, а ідеологія цього проекту 
виражена в гаслі «Джерело натхнення». Сергій вважає, що ві-
зуальну інформацію легше сприймати, ніж текстову, хай якою 
б ексклюзивною була остання. На відміну від багатьох захід-
них та й українських колег, які нерідко викладають на своїх 
сайтах резонансні фото з гарячих точок чи місць катастроф, 
молодий блогер має правило: не публікувати на Inspired нега-
тивної інформації, адже контент сайта має надихати людей 
на позитив. З початку 2011-го проект активно розвивається і 
його аудиторія зростає – на кінець року щодня його відвіду-
вали 1,5–2 тис. осіб. Нещодавно Inspired було визнано найкра-
щим тематичним блогом у конкурсі українських блогів BUBA-
2011. У планах веб-активіста активний розвиток ще одного 
його проекту Blogoreader – сайта про українську блогосферу. 

Сергій Пішковцій: «Люди повинні мати хоча б одне місце в ін-
тернеті, куди можна зайти й побачити позитив».

Тарас Химич, режисер, кліпмейкер, Київ
Особливістю творчості Химича є підтримка вітчизняного кінопродукту, 
який, на його думку, може мати конкурентні переваги поряд з іноземними 
аналогами. Насамперед він відомий завдяки своїм кліпмейкерським про-
ектам, які охоплюють широкий спектр музичних творів сучасних україн-
ських гуртів: «Тартак», «Скрябін», «ТНМК», «От Вінта», «Гайдамаки», 
«Фліт», «Оратанія», «Сестри Тельнюк», «Мотор’ролла», «ФлайzZzа», «На-
талка Карпа», «Піккардійська терція» тощо. Водночас у галузі кіноіндустрії 
Тарас намагається заповнити нішу історичного документального кіно. На 
базі створеної за підтримки колег і друзів львівської студії Invert pictures він 
зняв два повнометражних ігрових документальних фільми: «У рамках 
долі – історія 1-ї Української дивізії УНА 1943–1945» (2005) та «Золотий ве-
ресень. Хроніка Галичини 1939–1941» (2010). 
У 2011-му 35-річний режисер працював над черговою художньо-докумен -
тальною стрічкою «Срібна Земля. Хроніка Карпатської України 1919–1939», 
яка буде презентована на початку 2012-го. Уродженець Львова, Тарас Хи-
мич навчався в тамтешній Академії мистецтв, а згодом у Коледжі візуаль-
ного мистецтва (Міннесота, США). Здобувши західну художню освіту, він 

деякий час працював незалежним дизайнером у Сполучених Штатах, однак у 2001 році повернувся в Україну, де розпочав роботу 
над вітчизняними музичними кліпами та документальним кіно. Використовуючи західні знання та досвід, Тарас намагається вті-
лити їх в українському кліпмейкерстві та кінопродакшні, причому без особливо великих бюджетів. 

Тарас Химич: «Проблема не у фінансуванні, а у відсутності мрії. Треба не звинувачувати всіх навколо, а мріяти, хотіти і мати що 
сказати».

Дементій Білий, журналіст, історик, Херсон
Дементій успішно протистоїть свавіллю влади. 14 жовтня 2010 
року під час звіту міського голови Херсона Володимира 
Сальдо перед громадою в обласному академічному музично-
драматичному театрі ім. Миколи Куліша Дементій Білий по-
ставив мерові запитання, чому половину часу зустрічі до зали 
не допускали журналістів та опозиційних депутатів міськради 
(робили це за вказівкою заступника міського голови). Фак-
тично йшлося про доступ до відкритої інформації: Сальдо, по-
при правовий обов’язок, кілька років не практикував публіч-
них звітів. Охорона мера виштовхала Білого в фойє, скрутила 
йому руки, а нині депутат міськради від Партії регіонів, під-
приємець Віктор Шевчук почав бити. Міліція не втручалася. 
Дементія відвезли до лікарні, констатували травму черепа. 
Під час судових засідань у справі, що тяглися майже рік, Білого 
намагалися звинуватити в протилежному – побитті регіонала. У 
результаті в листопаді 2011 року Суворовський райсуд м. Хер-

сона все ж визнав Шев-
чука винним і зобов’я -
зав сплатити штраф та 
4 тис. грн компенсації 
Дементію Білому. 
Напад на журналіста 
пов’язують із його пра  - 
возахисною діяльністю 
та роботою на створе-
ному ним сайті «Полі-
тична Херсонщина».

Дементій Білий: «Ідея 
прозорої, підконтроль-
ної влади, чесних та 
вільних виборів, дотри-
мання прав електо-
рату, розвиток місце-
вого самоуправління 
стали для мене пріори-
тетними».
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Віктор Качула, головний редактор газети 
«Кримська світлиця», Сімферополь 
Два роки тому формально головного редактора україномовної газети 
«Кримська світлиця» (виходить із 1992 року) Віктора Качулу звільнили за 
«систематичні порушення вимог наказів і розпоряджень Міністерства куль-
тури без поважних причин та неналежне виконання службових обов’язків». 
Насправді багато кому муляла очі газета, яка займала державницьку пози-
цію і єднала читачів Криму та України. Опальному редакторові довелося 
протягом дев’яти з половиною місяців у кількох судових засіданнях спросто-
вувати звинувачення, і 14 жовтня 2010-го на підставі рішення Київського ра-
йонного суду м. Сімферополя він був поновлений на посаді. Віктор Качулa 
знав, що його чекає руїна – найманець-штрейкбрехер знищив український 
дух газети та дитячий щомісячник «Джерельце». Газета не виходила з 
травня, були обдурені понад 2 тис. передплатників, скорочений колектив та 
опечатані за борги редакційні кабінети. Дев’ять місяців редактор проводив 
планерки на вулиці (!). Газета існувала в кількох надрукованих принтером 
примірниках та в інтернеті – сайт вдалося зберегти, незважаючи на величез-

ний тиск і звільнення його адміністратора.
Врешті-решт наприкінці липня 2011 року вда-
лося розблокувати роботу редакції. На по-
чатку серпня було надруковано й перше, 
після розрухи, число газети.

Данило Кононенко, письменник: «Віктор Ка-
чула, безперечно, українець-патріот, якому 
болять проблеми українськості в Криму, і не 
тільки там. Він першокласний фахівець своєї 
справи, професійний журналіст з уже чима-
лим стажем роботи, добра, порядна, чесна і 
глибоко принципова людина».

Журналісти, які провели 
інтернет-марафон 
«Революція. 7 років 
потому»
На День Свободи, який святку-
ється в Україні на річницю По-
маранчевої революції 22 лис-
топада, 2011 року жодних уро-
чистостей або заходів влада 
не передбачила, понад те, за-
боронила мітинг на Майдані. 
Група журналістів вирішила 
відзначити цей день на свій 
кшталт. На оголошення в со-
цмережі відгукнулося близько 
40 людей. Відтак приблизно 
за тиждень до свята було створено команду з 27 медійників та громадських 
діячів, які на волонтерських засадах та без партійної символіки підготували 
інтернет-марафон «Революція. 7 років потому». Він тривав понад шість го-
дин і наживо транслювався на багатьох інтернет-ресурсах. Розробники про-
екту вирішили зосереджуватися не на поразках і розчаруваннях, натомість 
сформулювати й осмислити здобутки Помаранчевої революції та проаналі-
зувати її вплив на наше сьогодення. На марафон завітало близько 60 гостей: 
політиків, громадських активістів, культурних діячів та журналістів. Безпосе-
редні учасники тих подій оцінювали їх із семирічної дистанції та підбивали 
підсумки післяреволюційного життя. Результати цієї конструктивної самоор-
ганізації журналістів переглянуло близько 70 тис. людей у прямому інтернет-
ефірі. Марафон ініціювало творче об’єднання «Четверта Студія», члени 
якого вже реалізували проект «Віктор Янукович. Рік перший».

Цитата зі сторінки «Четвертої Студії» у Facebook: «Так починалися мрії про 
інтернет-телебачення».
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Сергій Тігіпко
За реформ-аматорську діяльність
Ставши несподіванкою виборів 2010 року, Сергій Тігіпко примудрився 
рекордно швидко просадити свій потенціал. Погодившись посісти 
крісло віце-прем’єра в уряді регіоналів, він заздалегідь прирік себе на 
роль цапа-відбувайла. Непопулярні ініціативи влади асоціювалися на-
самперед із ним, принаймні він їх активно захищав. А от системних 
перетворень від Тігіпка на посаді віце-прем’єра із соціальних питань, 
про які він гаряче розповідає Савіку та Жені, так ніхто й не помітив.  
За даними звіту Комітету з економічних реформ при Кабміні про вико-
нання відповідного Національного плану, виконання реформи соці-
альної підтримки 2011 року становило 0%. Тігіпко, розуміючи перспек-
тиву провалу на виборах, вирішив проміняти власну політсилу на 
місце в списку Партії регіонів і не виключено, що втратить перше,  
не здобувши другого. Така вже в нього карма.
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Анатолій Могильов
За щедрість поліцейського режиму
Екс-міністр внутрішніх справ до того, як підкоритися наказу Януковича й очо-
лити уряд Криму, зробив усе, ба навіть більше для встановлення справді по-
ліцейського, чи то пак міліцейського, режиму щодо інакомислячих. Виря-
дження тисяч спецназівців на «дотримання порядку» під час гучних полі-
тичних судів, брутальні розгони навіть малолюдних протестних акцій і вод-
ночас дбайлива охорона проплачених провладних мітингів. Дійшло до 
того, що українці не змогли спокійно відсвяткувати День Незалежності. Ясна 
річ, титанічні зусилля із захисту влади від народу потребують відповідного 
фінансування. Саме за Могильова держбюджет, не здатний, як запевняють 
урядовці, забезпечити соціальні пільги, почав виділяти грубі гроші на заку-
півлю спецзасобів для МВС: кошти, яких немає для пільговиків, потрапля-
ють до тих, хто з цими пільговиками воює.

Ренат Кузьмін
За справжній талант
Перший заступник генпрокурора так хитро виписав постанову про пору-
шення кримінальної справи проти екс-президента Кучми (у зв’язку з убив-
ством журналіста Георгія Гонгадзе), що після дев’яти місяців розслідування 
Печерський суд цю постанову скасував на формальних підставах. Тим ча-
сом пан Кузьмін вправлявся у професіоналізмі на інших фронтах: граючи 
на роялі «Мурку» під час бенефісу депутата-співака Яна Табачника та вла-
штовуючи бучні вечірки в дорогому ресторані з нагоди Дня працівника 
прокуратури. А ось переконати високопосадовців і правозахизників із Єв-
ропи у кристально чесному українському правосудді йому наразі не вда-
ється, скоріше навпаки (див. інтерв’ю представника Данського Гельсін-
ського комітету Мікаела Люнґбо, Тиждень, №52/2011).

Єгор Бенкендорф
За «государеву руку» на «першій кнопці»
Генеральний директор «Першого національного» від часу приходу на 
цю посаду ще в березні 2010 року успішно «реформував» УТ-1 у «пра-
вильному» напрямку, наситивши новинні випуски лояльністю до влади, 
ділові програми – сюжетами, що миттю викликають у пам’яті слово 
«джинса», а кіноефір – радянськими стрічками, не завжди найвищої 
якості, але неодмінно з пропагандою тодішніх цінностей. Пропагандист-
ський документальний фільм про Віктора Януковича, створений Бенкен-
дорфом до дня народження очільника держави, став своєрідною верши-
ною такої творчості.

Родіон Кірєєв
За утвердження печерського правосуддя
Суддя Печерського суду міста Києва Родіон Кірєєв зробив усе можливе, 
аби підтвердити своєрідну репутацію органу, куди його було переве-
дено незадовго до початку процесу над Юлією Тимошенко. За час роз-
гляду кримінальної справи щодо екс-прем’єрки Кірєєв відхилив майже 
всі клопотання її адвокатів. Тимошенко відмовили навіть у допуску до 
неї персонального лікаря. Дисбаланс виник і з допитом свідків: суддя 
відмовився викликати й вислухати всіх осіб, готових дати свідчення на 
захист Тимошенко. 31-річний слуга Феміди, який ніколи раніше не роз-
глядав гучних чи складних кримінальних справ, для всього світу став 
уособленням української судової системи.
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Владислав Каськів
Номінація «Гутаперчевий хлопчик»
Позаштатний радник міністра економіки у 2000-му, один з активістів Помаранчевої 
революції, координатор громадянської кампанії «Пора», радник президента Віктора 
Ющенка, народний депутат його блоку НУ–НС, голова Держагентства з інвестицій та 
управління нацпроектами за президента Януковича… У 2004-му він заперечував будь-
яку можливість співпраці з Віктором Федоровичем: «Для нас тут компромісів немає, і 
наші принципи не продаються». Тепер, очоливши Держагенство з інвестицій, заявив: 
«Я вірю в мотивацію Януковича!» Каськів завжди вмів знаходити потрібних друзів, до-
тримуватись поглядів, що відповідають вимогам часу, і коли треба прогнутися. А тому, 
вочевидь, досі залишається у владі, на відміну від більшості політиків-перебіжчиків, 
яких регіонали давно спекалися. Хоча ефективність роботи Каськіва майже нульова: 
відповідно до звіту про виконання Національного плану дій щодо впровадження еко-
номічних реформ, реалізація національних проектів становить 23,3%.

Василь Волга  
і Володимир Галицький
За відстоювання плюралізму в корупції
За корупцію судять не тільки опозиціонерів, інколи знаходять 
і цапів-відбувайлів серед своїх: критично настроєна Європа та 
український виборець мають бачити, як влада забезпечує до-
тримання принципу рівності всіх перед законом. Демонстру-
вати це в корупції довелося колишньому керівникові Держко-
місії з регулювання ринків фінпослуг Волзі та екс-голові Дер-
жавної служби зайнятості Галицькому. Перший із них був за-

триманий у липні «за злочин, пов’язаний із корупцією» й зараз перебуває під арештом. Екс-чиновника звинувачують у незаконному 
отриманні $500 тис. Другий теж за ґратами. Як стверджують слідчі, Галицький і троє його співробітників отримали неправомірну ви-
году на суму $738,5 тис. та 2,154 млн грн. Тим часом за рік корупційний податок в Україні збільшився вдвічі – констатують підприємці.

Олексій Костусєв
За нездатність знайти «общий язык»
Міський голова Одеси, відомий своїми антиукраїнськими вибриками до обрання і 
вже мерським наказом подавати йому документи лише російською мовою, таки опи-
нився в опалі. Джерела стверджують, що роздратування Януковича роботою Косту-
сєва пояснюється зусиллями впливових опонентів останнього, котрих не на жарт за-
смучує діяльність одеської мерії щодо «неправильного» землевідведення. Та, воче-
видь, свою роль відіграли і його провокаційні виступи. У грудні Костусєв раптом ліг у 
лікарню після суворої розмови з президентом, котрий спеціально викликав його до 
Києва. Днями одеський мер із лікарні вийшов, але його роботу перевіряє спеціально 
створена главою держави комісія, і відставка Костусєва, можливо, не за горами. Якщо 
вона станеться, то буде, звичайно ж, «добровільною», адже наш законослухняний 
президент ніколи не дозволяє собі перевищувати повноваження, втручаючись у ро-
боту мерів, суддів чи інших не підлеглих йому можновладців.

Борис Білаш
За героїзм
Пенсіонер 1941 року народження, член Національної спілки письменників від лютого до 
листопада 2007-го був депутатом Верховної Ради від Партії регіонів. Мандат отримав 
завдяки появі вакантних місць після переходу більш досвідчених колег-регіоналів на ро-
боту в урядові структури. Автор віршів, у яких звеличує шахтарську працю, таврує Пома-
ранчеву революцію і оспівує сумлінну роботу донецької влади на благо всіх громадян. 
Подейкують, що Білаш є улюбленим поетом Віктора Януковича. Президентові, якого лі-
тератор називає своїм героєм, він присвятив такі рядки: «Прославленный не по годам  
// В делах мирских и в ратной сече, // Князь без своей охраны, сам // Приехал издали 
на Вече. // Дабы коварство вражьих стран // В сраженьях Русь не побороло, // Он выбран 
волей горожан// Для новгородского престола». З нагоди 20-річчя Незалежності України 
отримав від президента звання Героя України за «видатний особистий внесок у збага-
чення національної культурно-мистецької спадщини, багаторічну плідну діяльність».
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Дарка Чепак
За свободу від слова
Екс-журналістка опозиційного «5 каналу», колишня учасниця руху «Без 
цензури», що звинувачував Януковича в тиску на ЗМІ, нині сумлінно обе-
рігає главу держави від незручних запитань журналістів. Потрапити до 
списку ЗМІ, що можуть поспілкуватися з президентом на прес-
конференціях, який сумлінно складає його помічниця, можуть лише об-
рані. Чепак пишається своєю новою роботою: «Я можу сказати, що поки 
я слухала його, я насправді повірила в нашого президента і в те, що він 
справді може змінити нашу країну. Власне, тому я й тут. Моя мотивація 
дуже проста: президент України – це президент України. І для будь-якого 
журналіста честь працювати на цій посаді».

Ян Табачник
За «обраність»
Акордеоніст Ян Табачник справді є обранцем – він став депута-
том Верховної Ради за списком Партії регіонів. А крім того, як 
ведучий телепрограми «Маю честь запросити», під час ефіру з 
Ганною Герман оголосив, що 85% українських журналістів – 
«холуї» та «лизоблюди», котрі, мовляв, служать своїм хазяям. 
Ані себе, ані співрозмовниці, професійної, до речі, журна-
лістки, пан Табачник до цього числа явно не зараховував. Як 
прокоментували цей скандальний виступ у журналістських со-
цмережах: ну й правильно – прості «холуї» таким тоном не го-
ворять – лише ті, що вибились у «пани»…

Микола Азаров
За дешеву капусту 
«Уряд досяг небувалих результатів. Результатів просто не бувало» – співвідношення 
урядової звітності та реального життя найкраще можна описати цією фразою кла-
сиків розмовного жанру. Микола Азаров здатний бачити успіхи там, де їх немає. Ви-
давання за небувалий успіх Кабміну зниження інфляції до 5% звучить як знущання 
над тими самими пенсіонерами, яким жоден держкомстат не потрібен, щоб пора-
хувати, наскільки реально подорожчав їхній споживчий кошик. Уряд працює і ро-
бить усе, щоб поліпшити соціально-економічне становище українців, завзято пере-
конує на прес-конференціях, телешоу й, не виключено, в себе вдома прем’єр-
міністр, тож якщо хтось і винен у негараздах населення, то це він сам, бо не хоче 
працювати, а лише скаржиться на життя. «Чому забуті традиційні українські цін-
ності: не варто скиглити, треба брати лопату і годувати свою сім’ю», – якось відгук-
нувся прем’єр на чергову порцію критики уряду за неефективність. Вдячні за пораду 
виборці відреагували миттю поширеним в інтернеті коментарем: «Після закликів 
Азарова взяти до рук лопати народ задумався, чи не взяти до рук сокири...»

МЗС
За «дипломат без ручки»
Вітчизняна дипломатія на чолі з Костянтином Грищенком цього року в сис-
темі центральної влади має статус нелюбої невістки. Нечисленні й дрібні 
позитивні досягнення на зовнішньому фронті, приміром скасування віз для 
українських туристів в Ізраїлі чи Туреччині, негайно «приватизовує» прези-
дент, тоді як провали в справді масштабних проектах, передусім ідеться 
про асоціацію з Євросоюзом, Банкова намагається списати на зовнішньопо-
літичне відомство. Якщо за Ющенка з українських посольств іноді кепку-
вали, що вони дбають лише про висвітлення трагедії Голодомору, то сьо-
годні й кепкувати ні з чого: чим займаються МЗС та підлеглі йому посоль-
ства, просто незрозуміло. Характерно, що з огляду на кризу дипломатам 
урізали видатки першими серед усіх урядовців.
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Оргкомітет Євро-2012  
в Україні
За вміння вляпатися в історію
Підконтрольна віце-прем’єрові Борису Колеснікову та очолювана Маркіяном 
Лубківським структура впевнено претендує на першість цього року щодо скан-
дальності серед усіх держорганізацій. Про те, що бюджетне фінансування під 
будівництво об’єктів для Євро отримують близькі до Колеснікова структури, не 

писав тільки ледачий, як і про те, що небагатий зазвичай держбюджет у цих випадках просто-таки випромінює щедрість. А в перший варі-
ант законопроекту, який регламентував би безмитний порядок ввезення та вивезення товарів у зв’язку з проведенням в Україні чемпіо-
нату з футболу, включили далекі від нього товарні позиції: килими, чавун, леговану сталь, золото, гумові шини, бульдозери, хутрові ви-
роби тощо (див. Тиждень, № 28/2011). А в середині року навколо Євро-2012 розгорівся скандал вже з політичною складовою: підприє-
мець Денис Олейников, якого в Оргкомітеті звинуватили в незаконному використані символіки чемпіонату, заявив про політичні переслі-
дування. У результаті він виїхав з країни і заявляє, що влада знищила його бізнес за те, що його фірма друкувала футболки з написом 
«Спасибо жителям Донбасса...».

Комітет опору диктатурі 
За опір здоровому глузду
Перша за каденції Януковича спроба опозиційних сил об’єднатися в якусь структуру призвела до цілком протилежних ре-
зультатів: суперечності між цими таборами вилилися на публіку, причому між деким із «союзників» уже спалено більшість 
мостів. Домовленості між двома головними опозиційними силами – БЮТ і «Фронтом змін» – стосуються лише спільного 
висунення кандидатів у низці мажоритарних округів. У боротьбі між собою їхні лідери забули про свою основну функцію, 
про яку вони завжди кричать із трибун: боротьба з режимом. А той успішно скористався фактичною відсутністю опозиції і, 
не відчуваючи опору, реалізовував усе, що задумував. Зокрема, через ту саму Верховну Раду проводилися потрібні для 
Партії регіонів рішення, як-от закон про вибори, який із легкої руки опозиції дозволить владі легітимізувати себе і після 
парламентських виборів-2012.  

Віктор Пінчук
За «суверенну демократію» в мас-медіа
Олігарх, медіа-магнат, зять екс-президента Кучми давно осідлав конячину 
«європейського вибору України». Зокрема, він фінансує щорічні саміти Ял-
тинської Європейської Стратегії, покликані наблизити Україну до ЄС. Водно-
час практика відмов в акредитації на такі заходи журналістів нелояльних до 
влади видань якось не співвідноситься з європейськими ідеалами – на остан-
ній ялтинський саміт Тижню відмовили в акредитації кореспондента з див-
ним формулюванням: «Лівадійський палац фізично не вмістить усіх охочих». 
Та й телеканали Пінчука за останній рік, згідно з моніторингом незалежних 
організацій на кшталт Інституту масової інформації, допускали у своєму но-
винному мовленні все більше перекосів на користь влади.

Савік Шустер і Євгеній Кисельов
За «імпорт контрреволюції»
Імпортні телеведучі із захмарними, як на українські реалії, доходами 
цього року остаточно відмовилися від гостроти та неупередженості, які за 
помаранчевих зробили їхні політичні шоу («Свобода» та «Велика полі-
тика») лідерами рейтингів. Маніпуляційні опитування аудиторії, замовчу-
вання скандальних політичних тем та дивний набір гостей на ці зібрання 
стали сьогодні такими самими звичними, як і на політичних ток-шоу на 

батьківщині Шустера та Кисельова – в Росії. 
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Олександр Попов
За прагнення стрибнути вище голови
Керівника Київської міськдержадміністрації деякі ЗМІ для стислості називають «градона-
чальником», а то й «міським головою». Звичайно, це неправильно: так можна назвати 
лише мера, котрим досі залишається колись на свою біду обраний киянами Леонід Чер-
новецький. Поки він загоює душевні рани чи то в Грузії, чи то в Ізраїлі, на Банковій сушать 
собі голови над тим, як змусити киян обрати собі в мери когось, вірного президентові й 
Партії регіонів. Завдання не з простих, зважаючи на те, що жителі міста почуваються 
ошуканими – донецьких вони не обирали, а ті після операції «Захопити столицю» нею 
нині саме й заправляють. Та керівник КМДА Попов докладає усіх зусиль: і нові об’єкти 
відкриває (щоправда, зазвичай стрічку перерізає все-таки Азаров), і з білбордів посміха-
ється, і навіть реформи проводить. Найбільша остання – ялинкова: тепер у Києві на Но-
вий рік стоятиме штучна «лісова красуня», що дуже символічно, бо й керівництво міста 
таке саме. Попов навіть пообіцяв киянам, що вигляд наступної новорічної ялинки на 
Майдані Незалежності затверджуватимуть мало не на референдумі. Ось, мовляв, яка в 
Києві демократична влада, хоча ніхто її й не обирав. Зате можна вибрати «йолку».

Підписанти «оди Януковичу» 
За вміння утертись
Поява на початку серпня «листа інтелігенції» до глави держави спричинила справжній фурор. «У протистоянні між громадянами 
й корупційною системою… ви, пане президенте, твердо стоїте на боці народу», – говорили автори листа. І резюмували: «З вами 
народ». Підписи під листом поставили такі вчені, як Борис Патон і Сергій Квіт, митці, як Олександр Злотник і Лесь Танюк, письмен-
ники, як Віталій Коротич та Володимир Цибулько. Незабаром дехто з підписантів заговорив про фальсифікацію: чи то насправді 
їм лише пропонували підтримати звернення лікаря Ольги Богомолець, котра дякувала Януковичу за припинення незаконного бу-
дівництва поблизу Олександрівської лікарні, чи то вони взагалі не бачили, під чим підписувались… Утім, більшість носіїв «совісті 
нації», чиї імена значились під скандальним листом, просто промовчали.

Владімір 
Корнілов, 
Данило 
Яневський
За «придворну» історію
Лідером у царині псевдоісторії, яка по-
чала активно розвиватися саме 2011 
року, є книжка Владіміра Корнілова 
«Донецько-Криворізька Республіка: 
розстріляна мрія». Текст позбавлений 
розуміння історичних реалій 1918 року і 

скидається на безглузде моління на пам’ятник місцевому ситуативному «пророкові» Артему-Сергєєву. За авторською логі-
кою, поза межами Донбасу нічого не відбувалося. У серії книжок Данила Яневського теж бачимо повну відсутність послідов-
ності – з акцентом на «масонах», постійній «підтримці інтриги» без ї ї розв’язання та цілу купу порожніх «сенсацій». Автори 
«табачникової» версії історії зменшили підручник історії України для 11 класу (автори Олена Пометун та Нестор Гупан) на 
100 сторінок, вписали біографію Януковича, всюди поновили термін «Велика Вітчизняна війна», а термін «колабораціо-
нізм» приписали й до дій ОУН–УПА.
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Роман Ландік
За спокутування гріхів мажорів
Син нардепа від Партії регіонів Володимира Ландіка, депутат Луганської обл-
ради Роман Ландік відповість за звичну в середовищі депутатських дітей пове-
дінку. У липні обласна прокуратура порушила проти нього кримінальну справу 
за ч. 3 ст. 296 «Хуліганство» у зв’язку з побиттям дівчини в ресторані. Молодик 
намагався уникнути відповідальності, сховавшись у Росії, але українська сто-
рона витребувала його в північного сусіда. Не допомогло Ландіку й те, що за 
грошову винагороду дівчину вдалося переконати відмовитися від претензій. 
Дуже схоже на те, що згаданий судовий процес використають для того, щоб за-
свідчити суспільству антимажорську кампанію від влади. Утім, вигляд це ма-
тиме все одно бутафорний, адже решта мажорів, які останнім часом мали про-
блеми із законом, у результаті опинялися на волі. 

Неля Штепа
За демонстрацію правил поганого тону
Під час прес-конференції, присвяченої 100 дням свого перебування на по-
саді мера Слов́ янська, Штепа назвала представницю опозиційного ви-
дання «сукою» за фразу: «Думали, що тут будуть зміни на краще, на нове. 
Але змін не сталося...». А на апаратній нараді вона ж назвала журналістів 
повіями: «Мені це подобається, мене це розважає і я як у цирку. Відкри-
ваю газету – посміюся, задоволення отримаю, подивлюсь, увімкну телеві-
зор – теж посміюся, це мене звеселяє, розумієте? Люди вигадують, це їхня 
робота. Я сьогодні зрозуміла: це давня професія, не будемо казати яка, 
вона була 100 років. Сьогодні в нас телебачення і газети – давні професії, 
так вони виживають».

No  comment
Віктор Янукович, Дмитро Табачник, Вадим Колесніченко, Інна Богословська, Владислав Лук’янов, Юрій Болдирєв тощо... 
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К
иїв зупинився, зупинився остаточно. Якщо 
вірити Яндексу, кілька днів тому було за
фіксовано найдовший автомобільний за
тор в історії міста: майже нерухома низка 

машин у кілька рядів вишикувалася від Шу
лявки до Московської площі, а це кілометрів де
сять. Щоби дістатися будь-якого місця з гаран
тією, треба закладати запас у годину, що стосу
ється не лише власників автівок, а й пасажирів 
тролейбусів і маршруток. Зрозуміло, рано чи 
пізно це мало статися: кількість машин зростає, а 
нові дороги та розв’язки оперативно будуються 
переважно на шляху прямування начальства 
(наприклад, маршрут Конча-Заспа – Банкова), 
тож ласкаво просимо до світу мегаполісів. 
Стоп-стоп, мегаполіси є різні. Є божевільний Рим, 
а є більш-менш упорядковане Токіо, та й за кіль
кістю населення – навіть із передмістями заледве 
4 млн – наша столиця не дотягує до тих центрів, 
де вже стає пристойним жалітися на жахи глоба
лізації та урбанізації. Тим більше що київська 
«непрохідність судин» має кілька причин, зовсім 
різних за своєю природою. Припустімо, особли
вості планування – гаразд, погодилися. Припус
тімо, брак паркувальних місць – теж прийма
ється. Згадаймо ще й надзвичайну кількість буді
вельного транспорту в загальному потоці: всілякі 
там бетоновози, самоскиди, скрепери, грейдери 
тощо – аж до самого Євро доводиться з ними ми
ритися.
Так, починаючи з певного рівня проблем мали би 
вмикатися досягнення технічного прогресу. Вже 
кілька років поспіль я 
читаю повідомлення: «У 
Києві з’явиться автома
тизована система керу
вання дорожнім рухом». 
Кінцеві дати пуску весь 
час зсуваються: 2008-й, 
2010-й, 2011-й. Передба
чалося навіть встановлення камер на деяких 
перехрестях… Навіть! Нині у світових столи
цях рухом керують системи штучного інте
лекту, які впізнають машини «в обличчя» кожну 
й на підставі аналізу модифікують трафік у ре
жимі реального часу. А в Києві водіям радять те
лефонувати на номер, якщо світлофор десь зла
мався. Не менш зворушлива поведінка регулю
вальників: замість допомогти розсмоктати важку 
ділянку старим дідівським способом, себто сму
гастою паличкою, вони влаштовуються за про
блемним перехрестям і зупиняють порушників, 
які щойно з кров’ю (в переносному сенсі, звісно) 
вирвалися з колотнечі. Коротше, не постмодерн.
Але далі починаються лише суб’єктивні пояс
нення. Наприклад, навіщо на вузькій вулиці пар

куватися не вздовж бордюру, а «ялинкою», за
ймаючи відповідно не один, а два ряди? Тим 
більше що на кожному кроці можна побачити ма
шину, припарковану вже в третьому ряді, інколи 
навіть без «аварійки». Зрозуміло, йому дуже по
трібно… Але жодне місто не витримає трафіку, 
якщо з чотирьох смуг задіяні дві, з шести… так 
само дві… тощо.
Це вже з тієї опери, що старі бабці бурчать, си
дячи на лавочці: «Чи ти ба, пан, лінується про
йти пішки десять кроків». А що, вони мають ра
цію! Співіснування у великому місті значно й 
системно ускладнюється звичаями ближніх. 
Скажімо, в Києві вже вважається майже озна
кою слабкості вмикати поворотники, особливо 
якщо йдеться про якийсь Porshe Cayenne – він 
перелаштовується, нікого не попереджаючи, 
причому принципово. Вдертися на забите пере
хрестя на жовте світло, щоби потім перегоро
дити шлях, сидячи з кам’яною пикою. Ось, на
певно, правильний діагноз: значній частині 
моїх співвітчизників здається, що чемність – 
ознака саме слабкості, а з цим уже краще до 
психоаналітика. Бо коли в людини є потреба 
весь час доводити стороннім свою вищість і не
похитність, то досвідченому лікарю це каже, 
точніше кричить, про глибоко зашиту вразли
вість і розгубленість, які пацієнт воліє прихо
вати.
Видатний російський філософ Сєрґєй Авєрінцев 
колись подарував мені мудру думку: «Звичаї не 
підлягають обговоренню, підлягає обговоренню 

лише наша власна пове
дінка». Тож скаржитися 
на tempora&mores – зви
чайна дурість і безпо
радність. Але правда й 
те, що формування зви
чаїв – процес не такий 
уже некерований. Як до

водить історичний досвід, за них у тому чи 
іншому суспільстві відповідають здебіль
шого еліти. Якщо перша особа може на 

годину-дві перекрити рух десяткам тисяч спів
громадян, це сигнал і для цих тисяч, і для інших 
мільйонів: саме така поведінка сьогодні є акту
альною й правильною.
Але ж є й інший досвід: я, як і багато киян, 
пам’ятаю, як рухався чотириколісний Київ під 
час Майдану. Усі були чемними, пропускали одне 
одного, не підрізали в жодному разі, було таке 
відчуття, що ти потрапив до якогось… ну не 
знаю... Ліверпуля! Заторів, до речі, не було… Я 
хочу побажати собі й своїм співвітчизникам у но
вому році, щоби ми, а не вони визначали звичаї 
в нашій країні. Кажете, ідеалізм? 

Лікування звичаїв

ХОЧУ ПОБАЖАТи, 
щОБи Ми, 

А Не ВОНи ВиЗНАЧАЛи 
ЗВиЧАї В НАШІй КРАїНІ 

Автор:  
Юрій 

Макаров
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О дивний новий  
       РеПРеСАНС!

Н
ебайдужа частина суспільства сформу
вала запит на громадську активність мит
ців, тож культурні діячі так чи інакше не 
могли лишитися осторонь багатьох дале

ких від естетики процесів. Літератори писали ко
лонки на злободенні теми й глузували з літера
турних талантів політиків. У мистецтві буйним 
квітом зацвів жлоб-арт. Театри пожвавили свій 
перманентний стан репертуарного анабіозу акту
альною драматургією. Музиканти намагалися не 

пасти задніх і вряди-годи підігравати загаль
ному настрою суспільної активізації. Кіношники 
почали зйомки альманаху короткометражок 
«Україна, гудбай», спробувавши дати відповідь, 
чому більшість молоді прагне чкурнути світ за 
очі. Тим часом державна політика на ниві куль
тури стабільна як ніколи: вже традиційні про
вали на світових книжкових ярмарках, промоція 
країни на рівні «сальця з цибулькою» й пооди
нока підтримка культурних заходів.

Автори: 
Ростислав Семків, 
Олена Синицька, 

Юлія Бентя, 
Тамара Злобіна,  
Ярослав Підгора-

Гвяздовський, 
Вячек 

Криштофович-
мол.

У 2011 році культура була 
змушена ділити свій життєвий 
простір із політикою 

Конкурувати із засиллям музичної продукції іноземного походження укра
їнським митцям стає дедалі важче. У той час як з блакитних екранів спо

стерігаємо перманентне бомбування попсою з боку східного сусіда, боротьба 
за слухача на живих майданчиках країни відбувається майже на смерть. 
Фактично щомісяця столиця гримить концертами відомих західних вико
навців, і логічно, що все менша кількість людей готова платити чималенькі 
суми за те, щоби послухати маловідомі гурти-початківці. Чимдалі рідше 
прокладають собі шлях до лав усталеного музичного пантеону вихідці з фес
тивальних майданчиків та сцен live-пабів. Брак перспективної молоді, так 
званої свіжої крові, – сумний індикатор того, що за сучасних музичних умов 
вижити здатні лише найсильніші. Зашкарублий консерватизм медіа-
простору цей стан тільки посилює. Отож не дивина, що більшість гучних по
дій у світі вітчизняної музики протягом останнього року пов’язана з відо
мими гуртами й упізнаваними прізвищами.

ВІН ВеРНУВСЯ ДОМІВ 
З-поміж решти виступів українських вико-
навців й презентацій нових альбомів на 
окрему увагу заслуговує концерт-триб’ют 
«Братів Гадюкіних» пам’яті лідера гурту 
Сергія Кузьмінського, що відбувся 3 червня 
у Палаці спорту. В одному місці й в один 
час прозвучали близько 20 найулюблені-
ших хітів гурту у виконанні запрошених 
артистів і самих «гадів». 

ПРОТеСТ ПРОТи «ДАНиНи»
Останньою у 2011-му акцією був виступ 
музикантів проти змін до Закону Укра-
їни «Про гастрольні заходи в Україні», 
який безпідставно та брутально ни-
щить усе, що знаходиться поза понят-
тям «депутатський корпоратив». На-
разі законопроект пройшов перше чи-
тання, і якщо його таки приймуть, музи-
кантам доведеться сутужно. 

БЛАГОДІйНІСТь ЯК ТРеНД
Намагаючись не відставати від своїх за-
хідних колег і не лишатися осторонь сус-
пільних проблем, українські музиканти 
дедалі частіше стають ініціаторами 
або учасниками різноманітних благо-
дійних акцій. Наприклад, нещодавно 
відбувся доброчинний марафон «Від 
Андрія до Миколая», важливою складо-
вою якого стали виступи таких відомих 
виконавців, як «Крихітка», «Ґорґішелі», 
Марія Бурмака, «Піккардійська Терція», 
«Плач Єремії» та ін. Низка благодійних 
концертів протягом року пройшла і в 
стінах Національного університету 
«Києво-Могилянська академія», де зби-
рали кошти на лікування студентів. 
«Тартак» започаткував соціальний про-
ект «Ти подумай», адаптувавши власні 
кліпи для людей із вадами слуху. 
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ЮВІЛейНий ВРОЖАй 
2011 рік видався врожайним на круглі й 
визначні дати для багатьох українських 
гуртів. Безсумнівно, одним із наймасш-
табніших і найгучніших святкувань 
став ювілейний концерт гурту «ВВ», 
який вже 25 років перебуває на музич-
ній орбіті. Під час величезного шоу роз-
міром зі столичний Палац спорту відбу-
лося тимчасове возз’єднання класич-
ного складу (Скрипка, Сахно, Піпа, Здо-
ренко). Також у листопаді відсвяткував 
20-річчя творчої діяльності гурт Mad 
Heads XL – ще одна серйозна дата для 
української музики. Серед грудневих 
іменинників – 15-річний «Тартак» і 
10-річний «Скай».

СПРАВи ФеСТиВАЛьНІ
Серед найсумніших подій у фестиваль-
ному житті країни – скасування прове-
дення «Гогольfest». Ще одна музична 
втрата – вперше за 11 років свого існу-
вання не відбувся міжнародний фести-
валь «ЧАЙКА Open Air». Втім, попри по-
хмурі тенденції, постав новий фести-
валь Summer Sound Griboffka Interna-     
tional Music Fest, що має усі шанси уві-
йти у шорт-ліст провідних подій року. 
Лишається сподіватися, що нині відбу-
вається природний колообіг фестива-
лів і незабаром з’являться інші до-
стойні новачки. Визначальною рисою 
фестивального життя 2011-го стало те, 
що багатьом відвідувачам погода під-
псувала настрій, продемонструвавши 
слабкі місця в організації опенейрів. 

ПРОеКТ РОКУ – «БРЮССеЛь»
Фронтмену гурту «Океан Ельзи» Свято-
славу Вакарчуку знову вдалося викли-
кати жвавий інтерес довкола свого но-
вого проекту. Цього разу під назвою 
«Брюссель» він об’єднав найвідомі-
ших музикантів країни: піаніста Дми-
тра Шурова, басиста Петра Черняв-
ського, ударника Максима Малишева, 
гітариста й бек-вокаліста проекту Сергія 
Бабкіна. Окрім гучних імен – нестан-
дартна презентація цього творчого 
об’єднання, що відбулась 13 грудня в 
форматі онлайн-трансляції живого кон-
церту на YouTube-каналі. До нового аль-
бому, що з’явився для завантаження у 
день концерту, увійшло 12 треків, а вже 
у квітні 2012 року команда пообіцяла 
вирушити в турне. 

МІЖНАРОДНий ОРКеСТР 
Це було не дуже помітно загалу, але 
вкрай важливо для професійного розви-
тку наших музикантів: I, Culture Orchest-
 ra – міжнародний оркестр, ініційований 
Інститутом Адама Міцкевича (Польща 
цього року диригувала у Євросоюзі й за-
бажала відповідно вдарити класикою по 
європейській публіці). Якщо облишити по-
літику та репертуар оркестру і зосереди-
тися на професіоналізмі та методах ро-
боти, то для України це неабиякий здобу-
ток: до оркестру відібрали понад 10 
українських молодих виконавців, поста-
вили їх під нагляд професіоналів світо-
вого класу, і ті, хто це чув наживо, підтвер-
дять, що оркестр звучав украй добре. 

ДЖАЗОВА АКТиВНІСТь 
Протягом року щосереди у фойє культурно-освітнього центру «Майстер-Клас» Jazz in Kiev 
проводив концерти, що певним чином вивели український джаз на якісно новий рівень. Чого 
варті лише проекти Дениса Дудка та піаніста Олексія Саранчина. Або ж Катя Chilly у новому 
образі з піаністом і композитором Олексієм Боголюбовим. За іронією сам – звітний за рік – 
фестиваль Jazz in Kiev презентував чимало зірок світового джазу, однак жодного україн-
ського музиканта. Організатори навіть пишалися відсутністю «наших», деякі з них, до речі, 
прозвучали б на великій сцені геть непогано. Басист Арк Овруцький теж виявляв протягом 
року неабияку активність. Принаймні з купи концертів, що він організував, варто відзначити 
виступ вокаліста Кевіна Махогані, одного із перших у професійних рейтингах. Його випе-
реджає тільки Курт Еллінґ, якого привіз восени донецький фестиваль «Do#Дж». 
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Попередній рік в українському красному письменстві позначився суцвіт
тям доволі парадоксальних тенденцій; вони, поза сумнівом, розвивати

муться й у наступному. Власне, маємо справу з різними виявами багатора
зово апробованої в минулому реакції вітчизняного літературного і загалом 
мистецького середовища на погіршення політичного клімату, зовнішній 
тиск владних структур і загрозу, наявну чи уявну, національній культурі за
галом. В описаній ситуації, а навряд чи хтось сумнівається, що становище і 
статус питомо української культури зараз неухильно знижуються, літера
тура починає апелювати головним чином до перевіреної оборонної функції: 
не вперше брак чи деформацію національної держави намагаються компен
сувати в «державі слова». Якщо процес триватиме, то питання естетичні, 
увагою до яких ми тішилися бодай останнє десятиліття, невдовзі взагалі ві
дійдуть на другий план, поступаючись місцем деклараціям та закликам. 
Вони мають вагу, коли йдеться про існування цілого національного орга
нізму, проте вельми шкодять літературі як власне мистецтву. Нині в усіх 
ланках нашого літературного життя спостерігаємо неабияку активізацію. Це 
лише частково свідчення розвитку письменницької та читацької культури й 
видавничого ринку, а більше – мобілізація в часи смути та скрути. 

БРеНДиНГ IN DA hAuS
Утім, психодинаміка описаних тенденцій цілком суголосна також дальшій комерціалі-
зації національної літератури. Монументальні збірки/зібрання творів авторів з іменем 
мають непоганий ринок. Власне, ми спостерігаємо в цьому разі, як наші визнані (навіть 
класики) переходять у масовий формат розповсюдження. Активно триває процес 
розкрут ки літературних брендів – авторських імен, котрі відомі більше, ніж тексти 
ними написані: брати Капранови, сестри Демські, сестри Чернінькі, Qarpa Inc. та Жа-
дан GmbH. Успіх про цесу видимий, конвеєр масліту працює все потужніше. І це добре, 
бо розширення масово го вироб ництва неминуче спонукає до якісного покращення. 
Лише не варто вітати себе із виходом на високий рівень передчасно. Насправді куль-
турно насичена, повно кров на укра ї н ська література – це таки справа наступних років.

СКРОМНий ПеСиМІЗМ 
АНТиУТОПІй
Дія тенденцій часу видима й у більш су-
ворій жанровій палітрі: ще ніколи-ніколи 
в україн ській літературі не з’являлося за 
рік одразу дві антиутопії. Ми тут поки що 
не про якість цих вітчизняних жахасти-
ків, а про їхню вагу. Жанр антиутопії по-
стає на перетині мистець кої та політич-
ної свідомостей і відтак засвідчує, якщо 
не глибину першої, то принаймні зрі-
лість другої. Фактично поява «Часу смер-
тохристів» Юрія Щербака та «Хроносу» 
Тараса Антиповича ілюструє не лише по-
вернення до літератури як політичного 
памфлету, а й загальне наростання сус-
пільного песимізму. Тому цілком психоа-
налітично очікувати найближчим часом 
дальшого розвою фантастики, фентезі 
та літератури жахів.

СПІЛКи ЯК КОРПОРАЦІї
Хоча структури незрілого ще вітчизня-
ного громадянського суспільства поволі 
охоплює параліч, культурні осередки й 
середовища не лише демонструють пев-
ний рівень стабільності, а й навіть онов-
люються. Невидимо і майже без скан-
далу змінилася влада у Спілці письмен-
ників, повернувся до активної діяльності 
непомітний упродовж останніх 30 років, 
проте значущий у контексті правозахис-
ної діяльності у 1960–1970 роках PEN-
клуб. Обидві організації обіцяють активі-
зувати національний літературний про-
стір і мають достатній інституційний до-
свід, аби це зробити. Інша річ, що суго-
лосно до нашої логіки таке гуртування 
письменників нагадує вибудовування 
римської черепахи перед сутичкою. 

ДеФРАГМеНТАЦІЯ МІДейДЖеРІВ
Доки старша ланка майстрів красного 
слова повертається, щоб вести націю крізь 
нові важкі часи, середня вікова категорія 
письменників радше підбиває підсумки 
чергового етапу творчості. Утім, показово, 
що якась невидима сила спонукає їх зби-
рати окремі свої історії, оповідання, но-
вели та інші тексти воєдино саме зараз. 
Юрій Андрухович об’єднує фрагменти 
мандрів у «Лексикон інтимних міст», Тарас 
Прохасько надалі присутній мегатомом 
усього ним написаного «БотакЄ», нарешті, 
й Іздрик зібрав свої вірші та колажі в арт-
буці «Underworld». Мода на «товсті» 
форми, схоже, незабаром пошириться й 
на ще молодше покоління.

ПОВеРНеННЯ
Увесь рік незаперечно тривала інтрига до-
вкола Ліни Костенко та її рішення знову 
активно видаватися й спілкуватися з чита-
чем. На завершення 2011-го роман «За-
писки українського самашедшо  го», вида-
ний 2009 року, упевнено переміг в 
інтернет-голосу  ван    ні за звання найкра-
щої актуальної книжки. Ще у 2011-му 
з’явилися дві її поетичні збірки: новофор-
матне (демократичніше) перевидання 
«Річки Геракліта» й доповнена родин-
ними фото «Мадонна перехресть», куди 
увійшли ніколи не друковані та зовсім нові 
вірші. Останнім часом також вийшли 
10-томне видання творів Дмитра Пав-
личка та нарочито розкішний тритомник 
Івана Драча. З одного боку, це самозасвід-
чення визнаності, а з другого – спроба ре-
зонувати й резонерствувати знову.
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ТОП-10
Видатних вистав багато ніколи не буває, але все-таки вони є. Це дві блискучі роботи Віталія 
Малахова у Театрі на Подолі  «На дні» та «Минулого літа в Чулимську», черговий переспів 
історії про Дон Жуана «Гості нагрянуть опівночі» (Дмитро Богомазов, Театр драми і коме-
дії), освідчення у любові до пива від Раду Поклітару «In pivo veritas» («Київ модерн-балет»), 
сучасна версія «Травіати» (Віталій Пальчиков, Муніципальна опера) та, навпаки, наближе-
ний до моцартівських часів «Шалений день» (Віктор Гірич, ТЮГ). Актор театру «Відкритий 
погляд» Станіслав Жирков яскраво дебютував у режисурі виставою «Наташина мрія», 
де йдеться про підліткові драми, а Ігор Славинський (Театр на Подолі )– у жанрі комедії 
ситуацій («La bonne Anna, або Як зберегти сім’ю»), де в майже цирковій головній ролі сяє 
Вікторія Булітко. Сильні, але нелегкі вистави – це «Найвище благо на світі» Андрія Білоуса 
(Театр драми і комедії), «Push up 1-3» Олександра Крижановського (Новий драматичний 
театр на Печерську), «Той, Тот та інші» угорця Мера Бело (Молодий театр).

У ПОШУКАХ РеАЛьНОСТІ
Суттєвий крок у цьому напрямку зробив 
другий фестиваль – «Тиждень актуальної 
драматургії». Захід складався з читань 
п’єс молодих українських драматургів, 
майстер-класів іменитих гостей, а його 
результат – три гранти по 15 тис. грн на ви-
стави за творами-переможцями: «Три 
Ніцше» Тетяни Киценко, «Вбити підара» 
Євгена Марковського та «Буна» Віри Ма-
ковій. Можна сказацти, що організатори 
«Тижня актуальної драматургії» скорис-
талися досвідом Театру російської 
драми, який цього літа провів міжнародні 
сценічні читання, а нині чотири кращі тек-
сти проекту – німецькомовні п’єси 
«Справа честі», «Чорні діви», «Норд Ост» 
та російський «Майбутнє покаже» – уві-
йшли до репертуарної афіші театру.

МиРНА УГОДА
Безперечно, театральною подією року стало 
злиття експериментального театру «Вільна 
сцена», який протягом 10 років очолював 
Дмитро Богомазов, із Театром драми і коме-
дії на лівому березі Дніпра, створеним Еду-
ардом Митницьким. Для Богомазова це був 
вимушений крок: залі на 20 місць виживати 
було дедалі складніше, обіцяний власний те-
атр на Троєщині місто йому так і не побуду-
вало, а велика сцена для режисера з роками 
ставала все привабливішою. Звісно, «Вільна 
сцена» не зникла, її новий статус – «філія» 
на правому березі Театру драми і комедії на 
лівому березі, новий керівник – Едуард Мит-
ницький. Столичне управління культури із за-
доволенням підтримало ініціативу та в май-
бутньому планує «прищепити» й інші ка-
мерні театри до більших. Тож нові театри у 
Києві навряд чи з’являтимуться, а старих ціл-
ком може поменшати.

ОБЛиЧЧЯМ ДО СВОїХ
Не можна сказати, що київські режисери 
забували в минулі роки про українські 
класичні тексти, але 2011-го ми спостері-
гали маленький бум. Такі вистави можна 
розділити на кілька груп. До першої уві-
йдуть традиційні прочитання, наприклад, 
дві вистави Миколи Яремкова – «Укра-
дене щастя» за Іваном Франком у Муніци-
пальному театрі «Київ» та «Розмова» за 
оповіданням Лесі Українки на малій сцені 
Молодого театру (втім, обидві далекі від 
досконалості). Друга група робіт – це пі-
сенні або поетичні вистави. Тут треба від-
значити дві роботи Сергія Архипчука та 
його театру «Мушля», що показує їх у при-
міщенні театру «Сузір’я», – «Ліфти для по-
вертання» (поезія Івана Козаченка) і «Три 
радості» (Володимира Свідзінського), а 
також виставу «Романс. Ностальгія» Олек-
сандра Білозуба (Театр ім. Івана Франка), 
назва якої говорить сама за себе.

ВІД ПОЛьщІ З ЛЮБОВ’Ю
Перед початком поточного сезону театра -
льний Київ сколихнула новина: нам при-
везли фестиваль. Сталося так: куратор Ма-
рія Ясінська готувала «польський блок» 
для «Гогольfest», що, як відомо, 2011-го не 
відбувся. Фактично художній керівник Мо-
лодого театру та новоствореного міжна-
родного театрального фестивалю «Дім хи-
мер» Станіслав Мойсеєв прийняв під свій 
дах готову програму, підкріплену лише 
польськими грошима. Присутність Укра-
їни на ньому була номінальною: дещиця 
репертуарних вистав другої свіжості та 
блок читань української молодої драматур-
гії. Чи вдасться Мойсеєву в новому році на-
лагодити баланс «свого та чужого», сфор-
мувати програму на власний смак, а не 
просто «їсти те, що поставили на стіл», по-
бачимо вже дуже скоро.

2011-го київські театри представили понад 80 прем’єр – і це немало. 
Принаймні ще років п’ять тому про таку кількість вистав ніхто не 

міг і мріяти. Цей факт видається ще фантастичнішим, якщо згадати про зло
чинне скорочення фінансування муніципальних театрів (а 2012-го вони вза
галі мають виживати лише за рахунок власних заробітків), брак грошей на 
нові вистави, досі недобудовані приміщення Київського академічного театру 
на Подолі (його обіцяють здати до старту Євро-2012) та Театру драми і коме
дії на лівому березі Дніпра (про його «другу чергу», що колись почали зво
дити, вже ніхто навіть не говорить). Проте в ледь опалюваних столичних за
лах, що давно благають ремонту, відбувається найцікавіше. Режисери, які 
там працюють, не мають іншого вибору, аніж бути геніями (бо ж привабити 
глядача більше нічим!), а актори ніколи не забувають, що таке театр і для 
чого він потрібний.
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2011 рік яскраво й не один раз підтвердив: людство ще спроможне зні
мати геніальне, мистецьке, рефлексуюче кіно  – «Дерево життя», 

«Меланхолія», «Туринський кінь». І таким стрічкам немає справи до поши
рення 3D, зміни плівки в камерах і кінотеатрах на цифру, економічної кризи 
та засилля римейків, сиквелів і загалом комерційних одноденок. Засмутив 
2011-й кінематографічними скандалами, де перше місце посідає обструкція 
Ларса фон Трієра в Каннах. Але потішив рік тим, що Україна несподівано 
отримала знову (!) «Золоту пальму» Каннського кінофестивалю за короткоме
тражний фільм «Крос» Марини Вроди. Попри подальшу відсутність україн
ських стрічок у прокаті, Ігор Подольчак зняв свій черговий фільм «Delirium». 
Презентував стрічку «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» Михайло Іллєнко. Сло
вом, кіно в Україні потроху знімають, і цей процес поступово набирає обертів. 

ПОВеРНеННЯ БЛУДНОГО СиНА
Важливим є не так повернення переоціненого в минулому режисера-відлюд ни  ка Тер -
ренса Маліка, як його поява з насправді геніальним фільмом, оціненим уже адекватно: 
«Дерево життя» отримало «Золоту пальму» Канн і визнання багатьох журналів та 
критиків. Та ще більш несподіваною стала заява Маліка про початок роботи водночас 
над чотирма новими проектами, які вийдуть упродовж 2012–2013-го, хоча доти він зняв 
лише чотири стрічки за 40 років. Характерно, що повернувся Терренс з образно апока-
ліптичним фільмом, а про кінець світу 2011-го було знято кілька значних стрічок.

ПРиМАРНе ФІНАНСУВАННЯ
60 млн грн, які нібито були виділені дер-
жавою на створення нових фільмів, на-
решті на початку вересня були розподі-
лені між 37 проектами, що їх відібрали з 
52 потенційних стрічок, попередньо за-
тверджених Експертною комісією з кіне-
матографії при Державному агентстві з 
питань кіно. Наразі жодний із проектів 
так і не отримав обіцяних грошей, хоча 
голова Держкіно Катерина Копилова 
списує це на складну систему держав-
ного фінансування й невміння наших 
продюсерів працювати з державою. 
Якісь із проектів уже випали зі списку 
ощасливлених держпідтримкою, інші на-
магаються «правильно» скласти доку-
менти й договори з казначейством.

АПОКАЛІПСиС СьОГОДНІ
За три місяці до Канн, на Берлінале, пока-
зали «Туринського коня» Бели Тарра – зда-
ється, найпесимістичніший фільм про апо-
каліпсис, бо закінчувався він повним і без-
надійним мороком. «Меланхолія» Ларса 
фон Трієра, що теж була з «Деревом…» у 
Каннах, так само не хепі-ендівська, але за-
галом апокаліпсис Трієра мав осмислений і 
відрефлексований фінал. «Остання любов 
на Землі» Девіда МакКензі, – хто б і що б не 
казав, що це, мовляв, не апокаліптичне 
кіно, – значно оптимістичніша у цьому пла-
 ні: стрічка оповідає про любов, яку отри-
муєш в останній момент і до якої в останній 
момент линеш. Може, навіть і не вмираючи. 

ТеРОРиЗМ-1: ВиРОК ТРІЄРУ 
Невдалий, хоч і цілком трієрівський 
жарт на прес-конференції Каннського кі-
нофестивалю про «розуміння Гітлера» 
коштував Ларсові світового скандалу: 
тавра «персона нон-грата» на фести-
валі та багатомісячного переслідування 
з боку і французької, і данської поліції 
«за неофашизм» (у Франції справу за-
крили лише в грудні). У результаті Трієр 
відмовився коли-небудь надалі розмов-
ляти із журналістами, а Канни затавру-
вали себе політкоректністю, ніби пом-
стившись режисерові за його меланхо-
лійний вирок людству.

ТеРОРиЗМ-2: ІРАН СПОТиКАННЯ
Після арешту 2010 року і засудження двох 
іранських режисерів-дисидентів Джафара 
Панахі та Мохаммеда Расулофа кінемато-
графічні та політичні пристрасті продовжи-
лися. На Берлінале-2011 «Золотого вед-
медя» дали фільму Асгара Фараді «Розлу-
чення Надер і Сімін», а за три місяці по-
тому в Каннах показали документальну 
стрічку Моджтаба Міртахмасба та Джа-
фара Панахі «Це не фільм», зняту до засу-
дження останнього, а після судового ви-
року вивезену його другом до Парижа на 
флешці, схованій в торті. Ще через місяць 
була заарештована іранська акторка Мар-
зіє Вафамехр і засуджена до 90 ударів ба-
тогом та одного року ув’язнення за участь у 
фільмі «Мій продажний Тегеран».  

ВОРОГ, щО ПРиНОСиТь ГРОШІ
2011 року знищення Землі інопланетя-
нами у кіно стало трендом, який, власне, 
був започаткований 2010-го. Пошесть 
пішла з недорогого «Скайлайну», а про-
довжилася блокбастером «Глобальне 
вторгнення: битва за Лос-Анджелес», 
трешевою малобюджетною «Битвою 
Лос-Аджелеса», серіалом, продюсова-
ним Стівеном Спілберґом, «Ті, що зійшли 
з небес», та наприкінці року «Фанто-
мом», який продюсував новий колега 
Спілберґа Тімур Бекмамбетов. 2012 року 
цю тему підхопить уже мегаблокбас-
тер, 200-мільйонний «Морський бій» 
Пітера Берґа. Судячи ж з відкритого фі-
налу «…вторгнення», у сиквелах можуть 
бути всі американські міста.
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ЧиЄ БАБЛО?
Це перше запитання, яке варто ставити, 
аналізуючи мистецтво сьогодні. Художнє 
виробництво потребує фінансової під-
тримки, а хто платить, той замовляє му-
зику. У сучасній Україні цей зв’язок може 
бути не очевидним (у порівнянні з прямим 
ідеологічним замовленням радянського 
зразка), однак він усе ж є, лімітуючи потен-
ційні критичні висловлювання. Меценат-
ські потуги ПінчукАртЦентру, фонду «Роз-
виток України» Ріната Ахметова, фонду 
«Ізоляція» Любові Михайлової, «Культур-
ного проекту» Наталії Жеваго не суцільно 
розраховані на прямий піар свого патрона 
й намагаються забезпечити неупередже-
ність через співпрацю з запрошеними екс-
пертами. Однак взаємодія між художни-
ками та крупними донорами, особливо 
за браком альтернативного громадського 
фінансування та незалежних арт-
просторів, веде до творчої самоцензури, 
а отже, втрати радикальної чесності у роз-
мові про соціальні проблеми. 

«ПРиКОЛьНІ ШТУКи» В АРСеНАЛІ
2011 рік відзначився небувалою активністю 
державної інституції – Мистецького Арсеналу 
під керівництвом Наталії Заболотної. Вели-
кий антикварний салон, скульптурний салон, 
Fine Art Ukraine, Art Kyiv Contempora  ry тощо – 
національний культурно-мистець  кий та му-
зейний комплекс більше подібний на мага-
зин, особливо враховуючи те, що адміністра-
ція Арсеналу інколи плутає мистецьку вис  - 
тав  ку з рекламним білбордом (на проекті 
«Незалежні» дві кав’ярні з гучною музикою і 
величезними лого, а також рек  лама авто бу -
ли розміщені посеред арт-об’єк  тів). Саме в 
Арсеналі відбулися най  масштабніші проек-
 ти 2011-го з кількома десятками учасників та 
учасниць – «Космічна одіссея» та «Незалеж-
 ні», які водночас вирізнялися напрочуд низь-
кою кураторсь  кою якістю, відсутністю пояс-
нюючих матеріалів, перетворенням інтелек-
туального мистецтва на «прикольні штуки» 
для недосвідченої публіки.

ІСТОРиЗАЦІЯ
У «Незалежних» показали твори україн-
ських митців та мисткинь, які прийнято на-
зивати поколіннями 1989 і 2004, за часом  
їх виходу на публічну арену. Цей проект 
продемонстрував потенційні небезпеки іс-
торизації: спрощення складного і розмаї-
того процесу розвитку мистецтва, відкидан-
 ня і маргіналізацію певних тем, географіч-
них локацій, персоналій через уподобання  
і особистий досвід куратора. Фактично «Не-
залежні» є не зрізом, а поверховим начер-
ком історії мистецтва останніх 20 років, 
однак якість окремих робіт показує багатство 
недавнього мистецького спад  ку. Значно 
кращою була виставка робіт Олександра 
Гнилицького у київському Національному 
музеї. Експозиція охопила три десятиліття 
творчості художника, його знані та малові-
домі роботи. Завдяки кураторсь  кій роботі 
Лесі Заєць, виставка стала інтимною і бага-
тогранною розповіддю про одно  го з найви-
датніших українських художників 1990-х.

МиСТеЦТВО В РеГІОНи 
2011 року до традиційних культурно-
мистецьких центрів України (Київ, Львів, 
Харків, Одеса) додалися Херсон (фести-
валь сучасного мистецтва Terra Futura, ор-
ганізований Центром молодіжних ініціа-
тив «Тотем»), Дніпропетровськ (де у груд-
 ні 2010-го було відкрито філію київського 
арт-центру «Я Галерея») та Донецьк (плат-
форма культурних ініціатив «Ізоляція»). 
Різні регіональні ініціативи поволі нала-
годжують відносини із публікою.

КРиТиЧНА АЛьТеРНАТиВА
Незалежними від державного та приватного фінансування в Україні намагаються бути 
кілька ініціатив. Завдяки травневому аукціону, роботи на який пожертвували українські 
художники й художниці, Фундація Центр Сучасного Мистецтва отримала значну суму, 
що дасть змогу їй підтримувати свою діяльність у царині міжнародної співпраці та розви-
тку дослідницького і критичного дискурсу про сучасне мистецтво. «Артгараж» Артура 
Бєлозьорова, який втілився у формі «ЛабКомбінату» на Подолі, і далі є найбільш демо-
кратичним майданчиком для молодого мистецтва, фінансуючи своє існування музич-
ними концертами. Простором дискусії є Центр візуальної культури Києво-Могилянської 
академії, де нещодавно закінчилася «Трудова виставка», курирувана об’єднанням «Худ -
рада». Показово, що всім названим ініціативам доводиться боротися за життя та по-
кладатися на волонтерську підтримку й ентузіазм власних активістів(ок).

2011-го героїчна битва за справжнє українське контемпорарі остаточно 
виграна, і естетична ієрархія в Україні потроху набуває форми, по

дібної до загальносвітової, з державними та приватними інституціями, бла
годійними фондами, аукціонами й арт-ринком. У новому році ми навіть ма
тимемо власну бієнале, яку організовує Мистецький Арсенал. Це означає, що 
мистецтво передбачає значну варіативність за формою і змістом, експери
ментальний пошук і критичну заангажованість. Останні у черзі на зміни – 
мистецькі освітні заклади, навчальні плани яких досі найбільш ретроградні. 
Через такий інституційний зсув видається, що 2011-го різноманітні функціо
нери (олігархи, кураторки грантових програм, директорки інституцій) були 
значно активнішими і впливовішими у мистецтві, ніж самі художники(ці), 
які поки що адаптуються до змін культурного ландшафту.
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Judas Priest

Палац спорту
(Київ, Спортивна пл., 1)
У межах світового прощального тур-
не «Epitaph» монстри хеві-металу 
Judas Priest зіграють сольний кон-
церт у Києві. Шоу з лазерами, деко-
раціями та піротехнічними ефекта-
ми триватиме 2,5 год. Історія Judas 
Priest почалася в 1970-х у британ-
ському Бірмінгемі. Засновниками 
та незмінними учасниками гурту за-
лишаються гітарист Кеннет Даунінґ 
і бас-гітарист Ієн Гілл. За 42-річну 
кар’єру музиканти записали 16 сту-

дійних альбомів та 
здобули славу од-
ного з найпопуляр-
ніших у світі гур-
тів важкої музики. 
В Україні ветерани 
рок-сцени виступа-
тимуть уперше. 

A State of Trance 550

МВЦ
(Київ, Броварський просп., 15)
Шоу відомого голландського музи-
канта, чотирикратно найкращого на 
планеті діджея Арміна ван Бюрена 
вже називають однією з найочікува-
ніших танцювальних подій Східної 
Європи. A State of Trance (ASOT) – 
щотижневе радіошоу ван Бюрена, 
що транслюється у всьому світі. Кож-
ний 50-й випуск ASOT супроводжу-
ється гастрольним туром суворо об-
меженою кількістю міст. Нарешті й 
Київ потрапив до цього списку. До 
лайн-апу голов-
ної сцени увійшли 
Markus Schulz, дует 
Cosmic Gate, Tydi, 
Sean Tyas, Mat Zo, 
Omnia і, звичай-
но, сам Армін ван 
Бюрен.

Анонси-2012

Американська «Дівчина 
з тату дракона» виявилася 
кращою за шведську 
екранізацію Стіґа Ларссона

при цьому залишити сюжет детективу-драми-
трилера недоторканим і хронометраж не довшим 
за виділені 2,5 год, режисер ще більше форсує роз
виток кожної окремої ситуації. Відповідь на запи
тання іде без затримки на обдумування (але до
тепно), дія за дією (без вади для уваги). Темп дово
диться майже до кліпового монтажу (в якому 
Фінчер-кліпмейкер – ас), а відтак до напруженості 
й пришвидшеного серцебиття – відволіктися не
має часу. Крім того, кілька доволі жорстоких мо
ментів зі шведського оригіналу він робить ще жор
стокішими (що для Фінчера є природним), а один 
із кульмінаційних (а кульмінацій кілька!) драж

І 
це після десятка переробок (підробок) європей
ських оригіналів уперше! Це робить честь режи
серу Девідові Фінчеру, хоча вторинність підходу 
не додає слави. Але творець «Бійцівського 

клубу» не міг не спромогтися на щось нове, навіть 
працюючи в умовах суворого контракту студії зі 
шведськими правовласниками, навіть маючи урі
заний бюджет. При тому що дуже складна, некіне
матографічно багатошарова й багатолінійна струк
тура фільму все ж залишилася без змін, окремі 
частини, а відтак і вся колосальна будова стрічки 
стали чіткішими, яскравішими і… зрозумілішими. 
Так-так, зрозумілішою, бо шалено важко втримати 
в голові усі факти та імена в мозаїці, яку складає 
журналіст, де є його коханка-редактор, помічниця-
хакер, клієнт-мільярдер та сім’я з дітьми, онуками, 
племінницями і племінниками, а ще нацисти, єв
реї, адвокати-насильники, бізнесмени-злочинці, 
серійні вбивці… Щоб виграти час на свої додатки й 

10 березня, 20:00 16 квітня, 19:0018 лютого, 19:00
«Океан ельзи» + 
симфонічний оркестр

Палац спорту
(Київ, Спортивна пл., 1)
На численні прохання шануваль-
ників славнозвісний український 
рок-гурт «Океан Ельзи» знову вис-   
тупить у супроводі симфонічного 
оркестру вже з доповненою програ  - 
мою. Музиканти не створюватимуть 
спеціальних аранжувань і грати-
муть у звичній для себе стилістиці,  
а симфонічний оркестр виконува-

тиме власні партії. «У цьому  
так званому дуеті ніхто ні під  
кого не підлаштовується, від 
цього музика стає тільки шир-
шою – на такий крок ми справ-   
ді пішли вперше», – пояснює  
лідер гурту Славко Вакарчук.  
Під час концерту прозвучать  
вибрані композиції з усіх семи  
альбомів «Океану Ельзи». 

Ctrl+C з 
несподіваним 
результатом

«Дівчина з 
тату дракона».
У кінотеатрах 
України
з 5 січня

КІНО
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25 липня, 19:00
Red hot Chili Peppers

НСК «Олімпійський»
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 55)
Культовий американський рок-гурт, 
володар семи премій «Греммі», 
одна з найкращих команд сучаснос-
ті за версією каналу VH1 вперше від-
відає Україну. Red Hot Chili Peppers 
представлять свій десятий ювілей-
ний альбом «I’m with You», що вий-
шов у серпні після п’ятирічної пере-
рви у студійній роботі гурту. Обкла-

динка – скандального 
британського художни-
ка Демієна Хьорста. Спе-
ціально для концерту 
«перців» до Києва при-
везуть три фури з техніч-
ним обладнанням. Дов-
гоочікуваний концерт 
обіцяє стати найгранді-
ознішим шоу в  Україні. 

10 червня – 2 липня17 травня – 1 серпня

ливо, по-мазохістськи затягнутим. До цього треба 
додати зміну героїні: на відміну від оригіналу в ри
мейку Фінчера вона стає більше схожою на лю
дину – в неї з’являються почуття.
Руні Мара, що класно зіграла тепер знакову асоціа -
льну панкушку-хакера Лізбет Саландер, – це, поза 
сумнівом, ще один успіх для фільму. Як і те, що Де
нієл Крейґ, граючи журналіста Блумквіста, не зі
псував стрічку своєю квадратною щелепою. Чи 
зможе новий, але по-старому, по-фінчерівськи 
жорсткий трилер здобути успіх касовий?.. Тиша.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Switch on ukraine 
in one Day

Національний музей народної 
архітектури та побуту 
(Київ, Голосіївський р-н, 
с. Пирогів)
Протягом трьох тижнів відвідувачі 
найбільшого у світі музею просто 
неба зможуть взяти участь в орга-
нізації українського весілля, Соро-
чинського ярмарку, Масляної, Іва-
на Купала, Фестивалю сала, варе-
ників, традиційних напоїв, козаць-
ких ігор та забав. За 
словами організаторів, 
«Switch on Ukraine in 
One Day» стане най  - 
  масштабнішим крає -
знавчим фестивалем 
в Україні й допоможе 
всім охочим поринути в 
культурне середовище 
нашого народу.

Arsenale

«Мистецький Арсенал» 
(Київ, вул. Лаврська, 10–12)
Перша Київська міжнародна бієна-
ле досліджуватиме циклічну при-
роду сучасного мистецтва, його 
вплив на сьогодення і наші погля-
ди. Експозиція площею 20 тис. м2 
розгортатиметься довкола чоти-
рьох центральних розділів: «Не-
втомний дух», «В ім’я порядку», 
«Плоть» та «Неспокійний Сон». 
Свої роботи покажуть близько 80 
художників із 40 країн світу. Кура-
тором проекту стане британський 

мистецтвознавець 
Девід Елліотт. Зага-
лом у світі налічуєть-
ся близько 200 біє-
нале, але лише кіль-
ка з них зосеред-
жені на музейному 
просторі.

1. «Темний лицар: відродження легенди» 
(«The Dark Knight Rises»)
Вихід в Україні: 26 липня
Режисер: Крістофер Нолан
Завершальний і найдорожчий ($250 млн) фільм трилогії Нолана 
про Бетмена, дві перші частини з якої зібрали $1,5 млрд. Суперге
рой постарів, а його супротивник став іще сильнішим. 

2. «Месники» («The Avengers»)
Вихід в Україні: 3 травня
Режисер: Джосс Ведон
Вінегрет із героїв коміксів – Залізна людина, Тор, 
Капітан Америка та інші жертви експериментів. Гумор плюс сила, 
патріотизм плюс краса – «і справедливість для всіх».

3. «Гобіт: несподівана подорож» 
(«The Hobbit: An Unexpected Journey»)
Вихід в Україні: 13 грудня
Режисер: Пітер Джексон
Перша частина приквела трилогії «Володар перс
нів». Ті самі автор, режисер, стилістика й актори. Але мільярдів 
очікують більше.

4. «Прометей» («Prometheus»)
Вихід в Україні: 31 травня
Режисер: Рідлі Скотт
Режисер повернувся до наукової фантастики, щоб 
розповісти таємницю походження Чужих. У голо
вних ролях зірки: Шарліз Терон, Майкл Фассбендер, Ґай Пірс та ін.

5. «Нова Людина-павук» 
(«The Amazing Spider-Man»)
Вихід в Україні: 12 липня
Режисер: Марк Вебб
Перезапуск трилогії коміксів. Франшиза дала май
же $2,5 млрд зборів. Цікаво, що фантастичний 
екшн зніматиме режисер камерних і драматичних «500 днів літа».

НАйБІЛьШ ОЧІКУВАНІ ФІЛьМи 2012 РОКУ*
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ФАБРИКА 
ВІДКРИТТІВ. 
Наприкінці 
грудня 
завдяки 
Великому 
адронному 
колайдеру 
вчені 
винайшли 
нову частинку, 
яка дістала 
назву  
Chi-b(3P).  
Вона належить 
до розряду 
бозонів і 
складається 
з двох дуже 
важких 
частин: так 
званого 
прекрасного 
кварка та 
відповідного 
антикварка

Ч
асто у фізиці найсклад
ніше – поставити таке 
очевидне запитання, яке 
нікому більше й на думку 

не спало б. Яблука падають на 
землю з незапам’ятних часів. 
Але знадобився геній сера Іса
ака Ньютона, щоб спитати, чому 
це відбувається. Звичайно, дуже 
важливими у пошуку відповіді є 
розумові здібності. На щастя, у 
Ньютона вони були.

Саме в цьому дусі майже 50 
років тому кілька проникливих 
фізиків запитали себе: а звідки 
ж береться маса? Як і звичка 
яблук падати на землю, існу
вання маси – явище настільки 
буденне, що більшість людей ні
коли не замислювалися над 
тим, що йому потрібне фор
мальне пояснення. Але це спало 
на думку Пітерові Гіґґсу, тоді ще 
молодому досліднику з Един
бурзького університету, і ще 
п’яти іншим ученим, до яких 
примхлива слава не була такою 
прихильною, але які теж були 
здібні. Вони вхопили папір та 
олівці й почали шкрябати одне 
за одним рівняння, розв’язок 
яких і став передбаченням.

За розрахунками вчених, 
причина того, чому фундамен
тальні частинки мають масу, – 
їхня взаємодія з раніше невідо
мим полем, яке пронизує Все-
світ. Його стали називати полем 
Гіґґса (не сприйміть це за непо
вагу до тих, хто програв у зма
ганні за славу). Воно потрібне 
для пояснення явища, відомого 
під назвою «порушення елек

трослабкої симетрії», що розді
ляє дві з фундаментальних сил 
природи: електромагнетизм і 
слабку ядерну взаємодію. Коли 
відбувається таке розділення, 
якась позостала величина вияв
ляє себе як частинка. Ця спірна 
частинка стала відома як «бозон 
Гіґґса», і 13 грудня було оголо
шено про її можливе відкриття.

Фізики вимагають такого 
рівня доведення, який у будь-
якій іншій сфері людської діяль
ності (включно з рештою точних 
і природничих наук) видався б 
до безглуздя високим: похибка 
може бути лише одна на три з по
ловиною мільйони результатів. 
Нові дані, отримані під час про
ведених CERN (Європейською 
організацією з ядерних дослі
джень) експериментів на Вели
кому адронному колайдері вар
тістю кілька мільярдів доларів, 
узяті окремо, не наближаються 
до цього порога. Проте схвилю
вало фізиків те, що вони отри
мали здебільшого ідентичні ре
зультати у двох експериментах із 
використанням цього колайдера, 
які проводилися абсолютно по-
різному. Цей збіг набагато підви
щує імовірність відкриття ними 
справжнього бозона Гіґґса. 

Якщо це справді так, то було 
б чудово, і не лише для науки. 
Хоча нації вже не тремтять пе
ред фізиками-ядерниками (між 
якими, до речі, є й кілька жінок), 
котрі колись випустили руйнів
ного джина з атомної пляшки, 
але все ж фізика ще може все
ляти побожний страх іншим 

способом: коли відкриває фун
даментальні істини, на яких по
будований наш світ. 

ЗРАЗКОВА МОДеЛь
Відкриття бозона Гіґґса дало б 
змогу дописати ще один розділ 
цієї повісті. Невловимий бо
зон – остання «загублена час
тинка» пазла, відомого під на
звою «Стандартна модель фі
зики». Стандартна модель – це 
теоретична конструкція, яка 
базується на 17 фундаменталь
них частинках і трьох фізичних 
силах (хоча вперто не бажає 
враховувати четверту силу – 
гравітацію, яка пояснюється 
окремо загальною теорією від
носності Альберта Ейнштейна). 
Інтригу підігріває те, що Гіґґс 
відкриває новий розділ у фі
зиці.

Фізики твердять, що стан
дартну модель можна викорис
тати як фундамент для більшої і 
досконалішої споруди під на
звою «суперсиметрія». Це пе
редбачає існування нових набо
рів частинок – важчих партнерів 
тих, які вже відкрито. Проте на
скільки важчих, залежить від 
маси самого бозона Гіґґса. Щой-
 но оголошені результати дають 
підстави вважати, що він достат
ньо легкий, щоб у Великому 
адронному колайдері можна 
було отримати також деякі з пе
редбачуваних суперсиметрич
них частинок.

Слава 
ГІҐҐСУ!
Здається, невловимий бозон  
таки знайшли. Це тріумф 
передбачення у фізиці
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Це стало справжнім полег
шенням для людей із CERN. 
Якби бозон Гіґґса виявився наба
гато важчим, ніж свідчать оголо
шені результати, у них на руках 
виявилося б чимало непотріб
ного обладнання. Тепер же нау
ковці можуть починати пошуки 
цеглинок суперсиметрії, щоб по
бачити, чи вона теж відповідає 
прогнозам фізики. Зокрема, на 
перетині фізики елементарних 
частинок і космології вони спро
бують дізнатися (і підтвердити 
дані математики), чи не з най
легших серед суперсиметричних 
частинок-партнерів утворена до-
сі загадкова «темна матерія», чиє 
тяжіння утримує галактики.

КРиТиКА ЧиСТОГО РОЗУМУ
Однією з найнезвичайніших 
властивостей Всесвіту є ця прог-
нозованість – можливість скла-

сти рівняння, що описують ви
диме, й екстраполювати їх на не
видиме. Ньютон зміг перейти 
від поведінки тіл, які падають 
на Землю, до механізмів, які 
тримають планети на орбітах. 
Максвеллові рівняння електро
магнетизму, виведені в середині 
ХІХ століття, передбачили існу
вання радіохвиль. Атомна бомба 
почалася зі знаменитого рів
няння Ейнштейна E=mc2, яке 
було результатом відповіді на 
питання: а що буде з тілами, які 
рухатимуться зі швидкістю, 
близькою до швидкості світла. 
Пошуки антиматерії, цього не
замінного атрибуту наукової 
фантастики, стали наслідком 
рівняння електронів, яке мало 
два набори розв’язків: один зі 
знаком «плюс», другий зі зна
ком «мінус».

Юджин Віґнер, один із фізи
ків, які у 20-х роках ХХ століття 
довели важливість симетрії у 
Всесвіті (і який таким чином 
став одним із родоначальників 
суперсиметрії), назвав це «непо
ясненною ефективністю матема
тики». Звісно, не всі такі перед
бачення справджуються. Але 
прогнозувальна спроможність 
математичної фізики, на відміну 
від пояснювальної спромож
ності математики постфактум в 
інших галузях, залишається, 
утім, надзвичайною.

Дехто в такій передбачува
ності може зауважити руку Бога. 
І справді, бозон Гіґґса журналіс
там відомий як «частинка Бога» 
(хоча взагалі-то цей варіант на
зви належить одному прискіп-
ливому редакторові, який з мір
кувань благопристойності ско
ротив до такого вигляду автор
ську фразу «ця Богом проклята 
частинка»). Інші вважають за 
краще побожно схилятися перед 
величчю Всесвіту, що, на їхню 
думку, зародився як квантова 
флуктуація добуттєвого «нічо-
 го». І, звісно, є розрахунки, що 
пояснюють також, як таке могло 
б статися.

Проте обидві сторони мають 
схилятися не просто перед Всес
вітом, а й перед тими людьми, 
які розкрили і далі розкривають 
одну за одною його таємниці, не 
позбавляючи нас при цьому від
чуття дива. Тож у час, коли май
бутнє людства видається особ-
ливо непевним, піднімімо різд
вяний тост за передбачуваність 
фізики. 

ТеХНОЛОГІЧНІ ПРОРиВи 2011 РОКУ

Ультрабуки (потужні ноутбуки, тов-
щина яких не перевищує 20 мм)

Смартфони-планшети

Системи голосового управління 
смартфонами

Пристрої для домашньої очистки 
продуктів від пестицидів

Фотокамери без фокусування

Модель 
розпаду 
бозона Гіґґса
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Подорожуй у нові місця
Тиждень розповідає про 10 країн, які путівник Lonely Planet 
рекомендує відвідати 2012 року
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УГАНДА
Савана й регіон Великих озер Схід
ної Африки сходяться на території 
Уганди. Дослідники й подорожні 
впродовж віків прагнули знайти ту 
місцину, де бере початок річка Ніл. 
І шляхи пошуків привели їх саме 
до цієї країни. Сьогодні во на відбу
довується й оновлюється після де

сятиліть громадянських війн, воєнних переворотів і кривавих 
диктатур, хоча до демократії там ще далеко. У 2012-му Уганда 
святкуватиме 50-ту річницю своєї незалежності. Це одна з не
багатьох африканських держав, яка зуміла здолати епідемію 
ВІЛ/СНІДу. У 1980-х цим небезпечним вірусом була інфікована 
понад третина її населення. Сьогодні згаданий показник зни
зився до позначки 6%. Це стало своєрідною історією успіху й у 
поєднанні з інфраструктурною відбудовою зумовило відкри
тість та привабливість країни для зовнішнього світу.  

УКРАїНА
Ясна річ, наша кра
їна привернула увагу 
авторів Lonely Planet 
завдяки Євро-2012. 
Старий Київ, Львів, 
Карпатські гори, нео
своєні цивілізацією 
узбережжя Криму 
та… Чорнобиль ви
знано найатракцій
нішими місцями для 

туристів в Україні. Путівник 
пропонує іноземцям на влас
ному досвіді переконатися, що 
образ бідної, похмурої країни, 
зануреної в посткомуністичний 
морок, не завжди відповідає 
дійсності. 

Переліт із Києва 
і назад: від $1142
Сендвіч: $2,5
Ніч у тризірковому
готелі: від $85 

BigMac: $2,1
Ніч у тризірковому
готелі (у Києві): від $70

Переліт із Києва 
і назад: від $1424
Сендвіч: інформац� немає 
(шведський стіл: від $0,5 до $3)
Ніч у тризірковому
готелі: від $35

БІРМА
До цієї країни в Пів-
денно-Східній Азії вар-   
то вирушати, якщо шу-   
каєте природної пер
возданності, свободи 
від цивілізації. Але 
треба мати на увазі, 
що останнє означає і 
брак елементарного комфорту. Півстоліття Бірмою 
правила військова диктатура (ексклюзивний ре
портаж із країни див. у Тижні, № 27/2011). У 
2010–2011 роках відбулися парламентські вибори 
на основі нової, демократичнішої Конституції, на 
волю з-під багаторічного арешту випустили голо
вну опозиціонерку Аун Сан Су Чжи. Донедавна ту
ристам потрапити до Бірми фактично можна було 
лише в межах спеціально організованих турів. 
Сьогодні опозиціонери закликають іноземних ту
ристів приїжджати самостійно. Взагалі ж при
рода, чисте Андаманське море й комфортна ціло
річна температура 27–28 градусів тут цілком схожі 
на принади славетних азійських курортів Таї
ланду чи Малайзії. Відмінність у тому, що в Бірмі 
ви не знайдете банкоматів, інтернету (окрім най
дорожчих готелів), барів, танцмайданчиків на 
пляжах. Оце і є первозданність. Крім того, на вули
цях тамтешніх міст не полишатиме враження, що 
потрапили в минуле – в 1940–1950-ті роки. Бо ав
тівки, які там їздять, були модними саме в серед
ині XX століття. Також не радимо перевіряти на 
собі, чи матиме для вашої безпеки якісь наслідки 
розмова з персоналом готелю про те, як жилося за 
часів кривавої диктатури. Старі обличчя тоталі
тарного режиму досі зберігають вплив на політику 
й життя країни.    
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йОРДАНІЯ
Це – країна, що зуміла поєднати мо
дернізацію та пам’ять про давні часи. 
Сьогодні вона заслужила репутацію 
однієї з найвідкритіших та найком
фортніших для іноземців із Європи й 
Америки на Близькому Сході. При 
цьому поміж конфліктів і турбулент
ності, які охопили регіон, залишається 

таким собі оплотом стабільності та прогресу. Lonely Planet рекомен
дує туристам побувати в стародавніх містах Петра, Мадаба і Джераш. 
Останнє називають Помпеями Сходу завдяки великій кількості пра
давніх історичних пам’яток, які збереглися до наших часів. Також 
дух Близького Сходу ви пізнаєте в пустелі Ваді Рум, де розміщена 
славнозвісна скеля «Сім стовпів мудрості». Іноземні туристи можуть 
почуватися впевнено в цій країні й завдяки хорошому знанню ан
глійської місцевим населенням. 

ДАНІЯ
Якщо є рукотворний 
рай на землі, то шу
кати його треба саме 
в Данії. Ця маленька 
скандинавська країна 
впродовж багатьох 
років стабільно ліди
рує в найрізноманіт
ніших рейтингах якості людського життя, еконо
мічного розвитку, сприйняття корупції тощо. 
Якщо ви хочете відчути, що означає перебувати 
в суспільстві з дуже високим рівнем соціальної 
довіри, то маєте вирушити саме сюди. Тут не по
бачите наглядачів у крамницях і метро, вам усі й 
усюди усміхатимуться, зрештою, просто пото
нете в морі всезагального спокою. Рідна країна 
Андерсена й батьківщина вікінгів цікава в усіх 
своїх виявах: данські містечка на кшталт Оденсе, 
де народився казкар, цікаві історією та архітек
турою; півострів Ютландія, який омивають Пів
нічне та Балтійське моря, – природою. Країна має 
чудову сучасну транспортну інфраструктуру. Крім 
того, добре адаптована для подорожей на вело
сипедах.   

Переліт із Києва 
і назад: від $424
Сендвіч: $2,5
Ніч у тризірковому
готелі: від $45 

Переліт із Києва 
і назад: від $200 
BigMac: $5,48
Ніч у тризірковому
готелі: від $93

БУТАН
Загадкове гімалайське 
ко ро лівство завжди 
рев но оберігало свої 
красоти від зовнішнього 
світу. Країну й досі 
можна відвідати тільки 
у складі організованої тургрупи, і вартість пе
ребування в ній місцевий уряд зафіксував на 
рівні $200 за ніч. До цієї суми входять прожи
вання, харчування, трансфери за фіксованим 
маршрутом, вхідні квитки в музеї. Таким чи
ном бутанська влада намагається обмежити 
неорганізований масовий туризм. Утім, відне
давна для відпочивальників були відкриті 
нові місця, зокрема королівський національ
ний парк Манас, де можна побачити одних із 
небагатьох тигрів, які ще лишилися на пла
неті. 

Переліт із Києва 
і назад: від $1200
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КУБА
Острів Свободи здебільшого все ще 
має такий вигляд, ніби час у ньому 
зупинився 1959 року, коли революці
онери Фіделя Кастро повалили ре
жим Батисти. Серед напіврозвале
них віл, які, втім, усе ще нагадують 
про колоніальний шик, їздять аме
риканські лімузини 1950-х, а на авто

страдах не дивина й запряжений кіньми віз. Однак місцева Ком
партія почала потроху дозволяти приватну ініціативу, тож «ві
рус» капіталізму вже надійно закріпився в одній з останніх соціа
лістичних економік світу. На кілометрах колись пустельних пля
жів щороку стає дедалі більше іноземних туристів. Однак будьте 
готові, що для іноземців на Кубі все, а особливо їжа, коштує наба
гато дорожче, ніж для місцевих.

НОВА КАЛеДОНІЯ
Приморські містечка в 
цьому заморському во
лодінні Франції у Ти
хому океані цілком мо-
жна сплутати з курор
тами французької ж 
Ри в’є ри: і мова, і кухня, 
і звичаї тут, на перший 

погляд, такі самісінькі. У Французькій Полінезії, 
до речі, досі ходить франк, щоправда, власний, по
лінезійський. Проте варто від’їхати подалі від за
хідного узбережжя головного острова Гранд-Тер, і 
ви занурюєтеся в зовсім інший світ – світ мелане
зійської культури. Останні 30 років триває активне 
відродження канакських традицій, і саме зараз час 
до них долучитися. Майте лише на увазі, що і пе
реліт до Французької Полінезії, і проживання там 
добре б’ють по кишені.

ТАйВАНь
Якщо ви думаєте, що Тайвань – це про
сто складальний цех різноманітної 
електроніки, то дуже помиляєтеся. На 
острові є всі умови для якісного відпо
чинку: мальовничі скелясті узбережжя 
та лісисті гори, музеї з імператор
ськими реліквіями (вивезеними з ма-

терикового Китаю), 
унікальна кухня. Але 
найцікавіше тут буде 
велосипедистам. Тай
ванці – великі люби
телі двоколісних ман  - 
дрів, і уряд вкладає 
значні кошти у відпо
відну інфраструкту-
 ру. 2012 року тисячі 
кілометрів велодорі
жок будуть остаточно 
об’єднані в загально
національну мережу, 
яка включатиме два 
навколоострівні марш -
рути. Ровер можна 
купити просто на 
місці – Тайвань є од
ним зі світових ліде
рів веловиробни
цтва.

ШВейЦАРІЯ
Альпійська країна має над
звичайно позитивний 
імідж: стабільність, чи
стота, пунктуальність. За
сніжені гірські вершини, 
якісні сири та шоколад, 
точні годинники... Але чи 
не має ця казка побічного 

ефекту – нудьги? Lonely Planet із цим рішуче не по
годжується. Швейцарія пропонує чимало несподі
ваних та надзвичайних розваг, як-от банджі-
джампінг серед льодовиків. До того ж 2012 року до 
швейцарської казки буде ще легше і швидше діста
тися із Західної Європи завдяки пуску швидкісних 
потягів TGV із Парижа.

Переліт із Києва 
і назад: від $1100
Сендвіч: $2
Ніч у тризірковому
готелі: від $60 

Переліт із Києва 
і назад: від $1100
BigMac: $2,6
Ніч у тризірковому
готелі: від $80

Переліт із Києва 
і назад: від $2380
Сендвіч: $19
Ніч у тризірковому
готелі: від $120

Переліт із Києва 
і назад: від $280
BigMac: $8
Ніч у тризірковому
готелі: $120
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Б
атьківський годинник називався «Урал». 
Коли він перейшов мені у спадок, тато уже 
страждав чи то на ваду серця, чи то на 
астму. Але іншого спадку старий мені не 

залишив. Ну хіба що кількасот книжок. Годинна 
стрілка «Уралу» ледве пленталася. Хвилинна 
спотикалась об кожну цифру. І тільки секундна 
рвалась уперед, немов спокутуючи провину за 
непрацездатність сусідок. Першим не витрима-   
ло скло циферблата: воно випало, вдарилось об 
тротуар і луснуло. Довелося його замінити. По
тім лопнула заводна пружина, і тут уже годин
никар розвів руками. Я 
склав останки «Уралу» в 
маленьку дерматинову 
квадратну тру  ну, оббиту 
зсередини бордовим ок -
самитом, і поховав їх у 
купі мотлоху в облупле
ній шафі.
Ще я добре пам’ятаю од -
ну розмову про годинник. Наприкінці 1950-х 
до нас завітав друг моїх батьків, нещодавно 
випущений із ГУЛАГу. Батьки зачинилися з 
ним у вітальні, аби я нічого не почув. Раз по раз 
мати виходила звідти і швидко йшла у ванну: 
обличчя її пашіло, щоками текли сльози. Про
щалися вони на веранді. Я вийшов разом із 
ними, щоб сказати гостю «до побачення». Він 
простягнув нам по черзі руку, і на його зап’ястку 
я побачив новий годинник «Победа». Гість кив
нув на нього і сказав: «Ось купив його й повірив, 
що я – у великій зоні. 12 років прожив без го
динника».

Завдяки годинникам я почав розуміти, щó таке 
метафора й метонімія. Юнаком я жив у колиш
ньому румунському місті Чернівцях. У 1960-ті 
роки місцеві жителі могли потай дивитися ру
мунське телебачення. СРСР і Румунія животіли 
тоді в історичному часі, що зупинивсь, але глуха 
Румунія все ж була на один меридіан західніша 
за імперію. І ось на румунському телебаченні я 
вперше подивився французький фільм «Хіро
сіма, любов моя». Це фільм про кохання фран
цуженки і японця в повоєнній Хіросімі. У кар
тині є така сцена: доки герої кохаються в ліжку, 

оператор показує їхні го
динники, що лежать, 
обій  нявшись, на нічному 
столику. Чоловічий і жі
ночий.
Я згадав про годинник 
завдяки сенегальському 
поетові, філософу й полі
тику Леопольдові Сен

ґору. Він був людиною французької куль
тури й водночас ідеологом негритюду. В аф
риканцях він убачав носіїв космічного 

ритму. Тамтам звучав для нього в унісон із сер
цем. А європейський годинник видавався йому 
безсердечним механізмом, символом прагматич
ного Заходу. Я приймаю цей сенґорівський образ 
Європи. Але для мене він – згусток інтелекту, 
пристрасті, туги й надії. Сучасні годинники 
більше не цокають. Вони безшумні. Вони взагалі 
більше не схожі на «Урал» чи «Победу». І все-
таки вони пульсують. Хіба годинник – це не 
пульс Європи?  

Автор: 
Ігор 

Померанцев

ЄВРОПейСьКий 

ЧАС

СУЧАСНІ ГОДиННиКи 
БеЗШУМНІ. І ВСе-ТАКи 

ВОНи ПУЛьСУЮТь. ХІБА 
ГОДиННиК – Це Не ПУЛьС 

ЄВРОПи?
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ПАРАДОКСАЛьНА 
ЗАЛІЗНиЦЯ
Лаяти наші поїзди та залізницю 
загалом – це так само природно 
для українського громадянина, 
як і чистити зуби. Я аж ніяк не 
виняток. Що можна сказати про 
ніч у плацкартному вагоні, ко
тра медалі варта, адже й хро
піння, й запахи-смороди, й 
провідники-жлоби тощо. А кос
толомні сидіння в експресах, в 
яких ані сісти нормально, ані 
лягти? А черги біля кас? А ціна 
на квитки, що постійно лізе до
гори без жодних змін сервісу та 
інфраструктури? А туалети на 
вокзалах? А кошмарний чай та 
вогка білизна? І все ж коли 
днями садовив родича на поїзд, 
спіймав себе на думці, що таки 
скучив за залізницею. За відчут
тям руху та справжньої подо
рожі, під час якої ти маєш муж
ньо долати всі перепони. Зо
крема, й саму залізницю. 

ЖиТТЄВІ ПУНКТиКи
Підбиття підсумків 2011-го, що 
захопило в останній тиждень пе
ред Новим роком, наштовхує на 
думку, чи бува й собі не поста
вити галочки навпроти пункти
ків життєвого списку. Загинаю 
пальці, перелічуючи подумки. 
Нова орендована квартира, кіль-
 ка десятків гігабайт прочита
ного тексту, курси англійської, 
поїздка в Болгарію і ще декілька 
соціально-побутових перипетій. 
Скупенький рік. Утім, це легко 
пояснити. Принцип «ніколи ні
чого не планувати» став аксіо
мою. Хіба цікаво робити те, що 
продумуєш до деталей. А розча
рування, які приходять від нере
алізованості захмарних очіку
вань… Щодень думати про один 
із пунктиків свого життєвого 
плану, розриватися на шляху до 
його реалізації, а відтак проклі
пати дрібниці, що трапляються 
поряд.  

СТиЛь – Це НАШе ВСе
«Поміняйте стилістику – і змі
няться люди», – так мислять 
мудрі реформатори. Стиль і 
смак, як вбрання для гідності. І 
тоді стильна гідність може бі
гати над краєм прірви або до
ріжкою в парку, стильна ялинка – 
прикрашати домівку чи вули-
 цю. Втім, якщо завішати репро
дукціями картин імпресіоністів 
усю країну, але залишити ко
мандувати студентами в гурто
житку вахтера, суддями – полі
тиків і прокурорів, екологами – 
рейдерів, режисерами й худож
никами – чиновників, євроінте
граторами – газових королів, 
снігуроньками – сутенерів, сти
лістика перетворюється на бу
тафорію. І тільки коли перші, 
носії цінностей, приймають рі
шення, а другі їх виконують, то 
гідність у красивому вбранні бі
жить сніжними парковими але
ями вперед. 

Дмитро 
Вовнянко

ДІТЯМ – СВЯТА!
Дітям можна позаздрити: вони 
не цікавляться проблемами 
сьогодення. Дивлячись на них, 
мимоволі згадуєш у їхньому 
віці себе самого – в середині 
1980-х. Чим ми тоді перейма
лися? Батьки ремствували че
рез черги в магазинах. У країні 
панував «сухий закон». На під
приємствах вводили «держпри
йомку». В газетах розповідали 
про завдання «пришвидшен-
 ня». І десь далеко зловісно калі
чив хлопців Афганістан. А що 
цікавило тоді нас? Ялинка в 
ТЮГ, новорічні заходи у шко  лі, 
святкування з мандаринами та 
шоколадом. І звичайно ж пода
рунки. Нинішніх дітей цікавить 
те саме, що й нас у їхньому віці. 
Бо проблеми – для дорослих. А 
для дітей – свята. 

РІЗДВО У СУПеРМАРКеТІ
Немає свята, яке маркетологи не 
перетворили б на прибутки. Годі 
говорити про безнадійно комер
ціалізовані день Св. Валентина 
й шанований останнім часом 
українською молоддю Гелловін. 
Традиційне в усьому християн
ському світі Різдво давно стало 
гарним приводом для знижок, 
розпродажів і шопінгу. Як у за
хідному суспільстві – цьогоріч 
навіть Папа Римський звернув 
увагу на споживацький бік 
Різдва, котрий нерідко закриває 
собою справжній зміст наро
дження Христа. Так і в нас: най
поширеніша колядка, яку дово
диться чути останніх років 10: 
«Дайте, дядьку, п’ятака», без 
жодної згадки про те, Хто наро
дився й Кого належить цього 
дня славити. 

ЗеЛеНА МІСТиКА
Календарі слугують сакраль
ним містком між космічним ча
сом і терміном людського 
життя. І хоч нині людство має 
єдиний календар, за яким від
значає глобальний Новий рік, 
деякі народи продовжують ша
нувати власні, що мають певне 
релігійне навантаження. Я ж 
укотре зачаровано дивлюсь на 
наш родинний календар: лати
ною Schlumbergera Lemaire, в 
народі – різдвяник. 22 грудня 
на світанку на ньому з’явився 
перший ледь рожевий пуп’янок, 
сьогодні їх безліч, а десь із деся
ток уже пурпурові, що ось-ось 
розквітнуть. Яким чином цей 
зелений кущ спілкується із 
Всесвітом, щороку з неймовір
ною точністю відчуваючи зи
мове сонцестояння?  

Олена  
Чекан

наш тиЖДень| 
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