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М
асштабної трагедії ледь 
уник  ла світова індустрія від -
починку. Круїзний лайнер 
Costa Concordia, на борту 

якого перебували понад 4,2 тис. осіб, у 
ніч на 14 січня напоровся на скелю в 
Тірренському морі неподалік острова 
Джильйо, що біля узбережжя італій-
ської області Тоскана. Поки що підтвер-
джено загибель 11 людей, зниклими 
безвісти вважають ще 24 особи. За 
свідченнями очевидців, екіпаж діяв 
надзвичайно непрофесійно, евакуа-
ція відбувалася у великому хаосі. 
Цьому сприяло й те, що капітан лай-
нера Франческо Скеттіна утік із борту 
судна одним із перших, хоча старо-
давня морська традиція вимагала від 
нього зробити це останнім. Зараз він 
перебуває під домашнім арештом, 
йому загрожує до 15 років позбав-
лення волі. Катастрофа виявила й не-
однозначне ставлення команди до 35 
українських туристів на борту лай-
нера, усі з яких, на щастя, залишилися 
живі. Як з’ясувалося, у них (а також у 
росіян) перед круїзом забрали пас-
порти, тоді як до громадян інших країн 
цю вимогу не висували. Відповідно 
після евакуації українці та росіяни за-
лишилися без документів.

Фото: АР, rEutErS
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Тиждень 
в історії

У Царстві Польському 
розпочалося 
національно-
визвольне повстання

У Львові на базі єзуїтської 
колегії відкрито 
університет Яна 
Казимира (нині – ЛНУ 
імені Івана Франка)

Дисидент Олекса Гірник 
на знак протесту проти 
русифікації здійснив 
акт самоспалення біля 
могили Шевченка

20 січня 1661 року 21 січня 1978 року 22 січня 1863 року

На виборах президента 
Тайваню переміг нинішній 
глава держави Ма Інцзю, 
якого вважають прибічником 
інтеграції з КНР

Конституційний суд 
Молдови визнав 
незаконними проведені 
в грудні 2011-го вибори 
президента

У Луганську 
п’яний водій 
в’їхав у натовп 
біля ялинки. 
Загинула дівчина

12 січня 13 січня 14 січня

Що ближче до парламентських вибо
рів-2012, то активніше влада починає 
опікуватися свободою слова. Перед тим 
як піти на канікули, Верховна Рада від

правила у відставку голову парламентського комі
тету з питань свободи слова та інформації бютівця 
Андрія Шевченка. Ініціатором висловлення йому 
недовіри стала заступник голови комітету, регіо
налка Олена Бондаренко. Вона звинуватила Шев
ченка, зокрема, в тому, що він виносив на розгляд 
комітету виключно ті законопроекти, що були ви
гідними йому, і видавав свої рішення за рішення 
комітету. За версією опозиції, основними причи
нами непорозуміння є амбіції Бондаренко та її 
палке бажання головувати в комітеті та праг
нення регіоналів взяти комітет під контроль напе

редодні виборів. Мовляв, біло-блакитні зроблять 
все, щоби нового голову (квота опозиції) так і не 
було обрано, а його функції до кінця каденції пар
ламенту виконувала Бондаренко.
Та хоч би якими були стосунки бютівця з колегою із 
Партії регіонів і хоч якою небездоганною була ро
бота Шевченка на посаді голови комітету (а вона і 
справді неідеальна), він для ПР є незручною фігу
рою. Що, зрештою, визнають самі регіонали. Так, 
Бондаренко розповіла Тижню, що бютівець майже 
рік блокував розгляд її законопроекту про скоро
чення на радіостанціях квот на українську музику.
Останні події на самому медіа-ринку також дають 
підстави стверджувати, що влада почала активну 
інформаційну підготовку до виборів. Знову, за див
ним збігом обставин, жертвами реформ і реструкту

Свобода в межах
Автор:
Аліна 
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У США з’явився 
перший персональний 
комп’ютер у масовому 
продажу (Apple Ma-
cintosh)

Німецький конструктор 
Карл Бенц отримав 
патент на триколісний 
автомобіль із двигуном 
внутрішнього згорання

В Гаазі підписана 
Опіумна конвенція – 
перша міжнародна 
угода про контроль за 
наркотичними засобами

23 січня 1912 року 24 січня 1984 року 25 січня 1872 року 26 січня 1886 року

Народився Микола 
Скрипник, нарком 
освіти УСРР, 
прихильник націонал-
комунізму

У Грузії оголошено 
податкову амністію. 
Списано усі податкові 
борги станом на 1 
січня 2005 року

Президент Сирії Башар 
Ассад оголосив загальну 
амністію особам, зааре-
штованим під час масо-
вих заворушень у країні

Аварія на Бортницькій 
станції аерації в Києві. 
Офіційна причина – 
підмив ґрунту

15 січня 16 січня 17 січня
Англомовна 
Wikipedia 
оголосила 
одноденний 
страйк

18 січня
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Генерал фінансів
18 січня сталося те, про що в експертних колах говорили вже при
наймні півроку: Віктор Янукович звільнив із посади міністра фінан
сів Федора Ярошенка (права рука Азарова) й призначив на його 
місце голову СБУ Валерія Хорошковського, якого донедавна припи
сували до групи Льовочкіна – Фірташа, але останнім часом він де
монстрував показову лояльність до «Сім’ї». Оскільки Федір Яро
шенко – «людина Азарова», то розмови про наближення відставки й 
самого прем’єра, які також ведуться вже дуже довго, незабаром, ціл
ком імовірно, нарешті матеріалізуються. 
Можливо, призначення Хорошковського певною мірою справді 
пов’язане з пошуком людини, яка, на думку президента, була б здатна 
завершити митно-податкову реформу, з чим явно не справляються 
Азаров і його команда. А відтак не виключено, що вже найближчим 
часом під юрисдикцію Хорошковського може бути передано митну і 
податкову служби (про це також говорять уже давно). Але важливіше 
те, що згадані кадрові перестановки стали черговим кроком на шляху 
до зміни балансу сил між різними центрами впливу у владному кон
гломераті. З подій останнього часу випливає, що на посаду голови 
СБУ буде призначено представника «Сім’ї». А це, своєю чергою, свід
читиме про те, що процес концентрації силових структур у руках осо
бисто відданих родині президента людей триватиме. Старі групи 
впливу можуть розраховувати максимум на компенсацію за рахунок 
«хлібних місць», але не тих, від яких залежатиме безпека режиму, 
особливо в умовах наближення малопрогнозованих парламентських 
виборів. Логіка ще підказує, що місце Азарова незабаром посяде та
кож хтось із найближчого оточення президента і його родини, напри
клад, нинішній керівник НБУ Сергій Арбузов.  

ризації всередині медіа-імперії Ігоря Коломойського 
стають ЗМІ, які вдаються до критики чинної влади. 
Протягом двох останніх років холдинг олігарха за
крив газети «Нова» і «Газету по-киевски», журнали 
«Главред» і «Телекритика», які не були лояльними 
до влади. Днями ж медіа-холдинг Коломойського 
повідомив, що планує провести реструктуризацію 
та переформатування популярного в Києві телека
нала «Сіті», який доволі критично реагував на рі
шення і дії чинної влади, а надто столичної. Внаслі
док реструктуризації звільнили понад половину 
працівників канала, службу новин взагалі закрили. 
Самі ж працівники припускають, що реформування 
пов’язане із наближенням перегонів. Вони також не 
виключають, що напередодні виборів мера столиці 
вже перед новою командою телеканала поставлять 
завдання сформувати позитивний образ ниніш
нього голови КМДА Олександра Попова. Напри
кінці грудня того року конфліктна ситуація з еле
ментами цензури виникла ще на одному каналі Ко
ломойського. Сюжет про корупцію у Хмельницькій 
облдержадміністрації, який для програми журна
лістських розслідувань «Гроші» («1+1») підготував її 
ведучий Олег Дейнека, не пустили в ефір. Журна
ліста тимчасово відсторонили від ведення про
грами, яка раніше досить часто зачіпала фінансові 
інтереси високопосадовців, за кілька днів керівни
цтво канала оголосило остаточне рішення – Дей
нека отримує догану за порушення трудової дисци
пліни; він продовжить працювати, але сюжетів 
більше не готуватиме.
Про цензуру відкрито заявляють навіть у контро
льованій Рінатом Ахметовим газеті «Сегодня». Не
щодавно звільнений з посади головного редактора 
газети Ігор Гужва розповідає, що останнім часом 
вище керівництво не раз змушувало його знімати 
фотографії чи статті і писати про окремих особис
тостей виключно позитивно. Власне, через це в га
зеті Ахметова і спалахнув цензурний скандал.
З наближенням виборів можна очікувати погли
блення тенденції до «самоцензури» тих власників 
медіа-активів, які не бажатимуть іти на конфлікт 
із владою, а також спроб примусити до виходу з 
ринку тих, хто її здійснюватиме недостатньо 
ефективно. Питання лише в тому, як на спроби за
гнати свободу слова в рамки реагуватимуть жур
налістські колективи та громадськість. Адже, як 
показав досвід сусідньої Росії, в разі успішної мо
нополізації основних мас-медіа потужність авто
ритарного режиму на порядок зростає. 
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80% українських міліціонерів На 20%$75 за добу
такі «лояльні» розцінки пропонує сто-
лична влада гостям Євро-2012 за місце в 
наметовому таборі під Києвом

скаржаться на бідність, кожен четвертий 
готовий піти з органів через фінансові 
проблеми. Таку інформацію оприлюднив 
очільник МВС Віталій Захарченко

планує скоротити армію нинішній 
міністр оборони Михайло Єжель. У 
такий спосіб він сподівається віднайти 
кошти на переозброєння війська 

ОЛеКСАНДР ПОПОВ
не в курсі
Очільник КМДА не знає, що буду-
ють у столиці, зокре-
ма на Парковій алеї 
в Києві, де повним 
ходом триває спору-
дження вертолітно-
го майданчика для 
президента.

АЛЄКСЄй МІЛЛЄР
глузує з Азарова
«Якщо, як можна почути в 
Україні, ГТС – це іс-
торичний скарб, 
то, мабуть, її місце 
в музеї», – вважає 
голова правління 
ВАТ «Газпром».

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ
образився
Президент Казахстану 
заявив, що не пуска-
тиме до країни «на-
йманих спостеріга-
чів», себто тих, які 
критикують демокра-
тичність казахстан-
ських виборів.

АЛЛА ДЖІОЄВА
збунтувалася
Екс-кандидат у президенти Півден-
ної Осетії відклика-
ла свій підпис з-під 
угоди з владою й 
обіцяє нові про-
тести.

5 ОБЛИЧ МАйЖе СейОЗНО

ЯДЕРН   
(не)БЕЗПЕЧНІ
Північна Корея, Пакистан та Іран найгірше у світі захи-

щають свої атомні об’єкти й дотримуються стандартів збері-
гання ядерних матеріалів. Про це йдеться в дослідженні 

американського центру «Ініціатива з ядерної загрози» (NTI). 
Центр розробив індекс безпеки ядерних матеріалів, оцінив-

ши наскільки добре захищено відповідні об’єкти й наскіль-
ки уразливими є запаси ядерного палива до крадіжок із 

боку терористів чи злочинних груп. Дослідження 
охопило 32 країни, які володіють понад 1 кг високо-

збагаченого урану та плутонію, що є осно-
вою для виробництва ядерної зброї. Україна  

разом з США опинилися посередині списку 
(14-те та 15-те місця відповідно). ІН
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ДОСЛІДЖеННЯ

ЄВГеН СУСЛОВ
«виріс» із «Батьківщини»
Народний депутат від 
БЮТ оголосив про 
відставку з посади го-
лови молодіжного 
крила партії «Бать-
ківщина», бо йому 
«соромно, що не міг 
привести молодь у 
політику».
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84 безробітні$1 млн
на таку суму пограбували 
мешканців елітного селища 
Конча-Заспа впродовж 
новорічних свят

на 10 вакансій. Такий коефіцієнт 
2011 року на українському ринку 
праці зафіксувала Державна 
служба статистики

КОРОТКО

ЯДЕРН   
(не)БЕЗПЕЧНІ
Північна Корея, Пакистан та Іран найгірше у світі захи-

щають свої атомні об’єкти й дотримуються стандартів збері-
гання ядерних матеріалів. Про це йдеться в дослідженні 

американського центру «Ініціатива з ядерної загрози» (NTI). 
Центр розробив індекс безпеки ядерних матеріалів, оцінив-

ши наскільки добре захищено відповідні об’єкти й наскіль-
ки уразливими є запаси ядерного палива до крадіжок із 

боку терористів чи злочинних груп. Дослідження 
охопило 32 країни, які володіють понад 1 кг високо-

збагаченого урану та плутонію, що є осно-
вою для виробництва ядерної зброї. Україна  

разом з США опинилися посередині списку 
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«М
онстри» (на думку чиновництва і мера Доне
цька зокрема) атакують звідусіль: мало не що
дня то на Сході, то на Заході України спотворю
ють білборди з новорічним вітаннями гаран

та. То 73-річний «бойовик» накинеться, позаяк він «не вважає 
Януковича президентом», то «злочинні угруповання» ночами 
псують портрети глави держави. Влада реагує ледь не введен
ням в країні надзвичайного стану: порушує кримінальні спра
ви, посилює охорону портерів «дорогого керманича» (ну чим 
не передовий досвід КНДР?!), проводить круглі столи «Шляхи 
вдосконалення діалогу влади і громадянського суспільства», як 
от у Севастополі, – і все це з метою зупинити хвилю вандалізму. 
Якщо так триватиме, то незабаром можна очікувати суботни
ків із благоустрою (розклеювання нових білбордів на місці спа
плюжених), проведення конкурсів серед місцевих художни
ків на кращий портрет президента, акції «сфотографуйся в обі
ймах гаранта», молодіжні флешмоби серед студентів лояльних 
вишів – день Святого Валентина з улюбленим президентом… 
Утім, із новорічними білбордами таки варто щось робити: свят
ки минули, а президент вітає і вітає…?

«ЗАМАХ»  
на президента
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Друга хвиля кризи уже в Україні
В Україні почався спад у промисловості, рівень 
виробництва за підсумками 2011-го ледь досяг
нув 88% від докризового. У грудні промвиробни
цтво зменшилося на 0,5% (проти грудня 2010-го). 
Причому скорочується випуск продукції не лише 
в експортоорієнтованій металургії (-4,7%), а, на 
відміну від 2008 року, і в галузях, що працюють на 
внутрішній ринок. В оновленому прогнозі Світо
вого банку зазначено, що країни світу мають готу
ватися до вповільнення зростання й навіть реце
сії, зумовлених борговою кризою в Європі: «Жод
на країна і жоден регіон не уникнуть наслідків 
серйозного спаду».

Непередбачуваний Шульц
Новим президентом Європарламенту 17 січ
ня було обрано Мартіна Шульца, депутата від 
Німеччини та представника Групи прогресив
ного альянсу соціалістів і демократів. Він замі
нив на цій посаді польського депутата від Єв
ропейської народної партії Єжи Бузека, який 
неодноразово робив різкі заяви стосовно ситу
ації в Україні. Можна припустити, що Шульц 
не буде таким прискіпливим до офіційного Ки
єва, адже його група має партнерські відноси
ни з Партією регіонів.

Знайшли винних
Тимчасова комісія Верховної Ради з розсліду
вання сутичок під час святкування Дня Неза
лежності 2011 року в Києві дійшла висновку, що 
конфлікт спровокували міліціонери. «Аналіз дій 
працівників органів внутрішніх справ під час 
мирної ходи 24 серпня 2011 року по вулиці Воло
димирській свідчить про те, що вони діяли всу
переч рішенню суду, який не забороняв прове
дення мирних акцій на вулиці Володимирській 
у Києві», – сказано у звіті.

Архіви у небезпеці
Верховна Рада в першому читанні прийняла змі
ни до Закону «Про Національний архівний фонд 
та архівні установи», що передбачає можливість 
знищення архівних документів або обмеження 
доступу до них на 75 років. «Зміни до закону» мо
жуть створити умови для невиправданого зни
щення документів», – зазначила юрисконсульт 
Центру досліджень визвольного руху Віта Лошак.

Румунія повстала
Під час акцій протесту в сутичках із поліцією по
страждали близько 60 румунів. Учасники демон
страцій виступають проти проведених урядом за
ходів суворої економії та зниження рівня життя. 
Маніфестанти також закликали до відставки пре
зидента Траяна Бесеску та проведення в країні до
строкових виборів. Нинішні акції протесту в Ру
мунії є найбільш масовими з часів повалення дик
татора Чаушеску.
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РОСІЯНИ ЧІТКО ДАЛИ 
ЗРОЗУМІТИ, ЩО УКРАїНСьКА 
ТРУБА їХ Не ЦІКАВИТь У 
ВІДРИВІ ВІД САМОї УКРАїНИ

І
сторія українсько-російських 
відносин протягом усього пе
ріоду незалежності свідчить: 
дешевого газу не буває. За 

часів Кучми Україна компенсу
вала низьку ціну блакитного 
палива малими ставками на 
транзит і спільними корупцій
ними схемами, за часів Ющен -
 ка – корупційними схемами, 
якими завершувалися газові ві
йни (поява на українському 
ринку РосУкрЕнерго тощо), що 
завдавали шкоди іміджу кра
їни як надійного транзитера, за 
часів Януковича – наразі три
валою орендою бази для Чор
номорського флоту РФ. Споді
ватися, що Росія раптово проя
вить благородство і подарує ке
рівництву України кілька де
сятків зайвих мільярдів газо
вих доларів, сьогодні тим біль   - 
ше немає жодних підстав. 

Ті з українських чиновників, 
які роками сидять в урядових 
кріслах і завідують енергети
кою, не можуть не розуміти 
цього факту. Профільний мі
ністр Юрій Бойко, перший віце-
прем’єр Андрій Клюєв, зреш-
тою, і прем’єр-міністр Микола 
Азаров не перший рік беруть 
участь у двосторонніх перегово

рах щодо газу, вислуховують по
зицію Газпрому і вибудовують 
лінію співпраці на рік наперед. 
Їхні минулі перемоги в безкон
фліктному вирішенні газового 
питання з Росією – це не успіхи 
дипломатичної роботи чи еко
номічної політики, а згода вбу
дуватись у запропоновані Мо
сквою сценарії. Як-от у випадку 
з пролонгацією перебування ЧФ 
РФ на території України чи го

товністю здати російській сто
роні контроль над газотран
спортною системою: повідо
млення ЗМІ про такі сценарії не 
тільки не були спростовані, а й 
діставали нові підтвердження 
від джерел в органах влади. 

ПО-СТАРОМУ  
Не ВИХОДИТь
А сьогодні ситуація 
склалася так, що 
традиційний спосіб 

не працює. Чинна газова угода 
є вигіднішою для росіян, ніж 
дрібні корупційні схеми, та й 
активне використання остан
ніх привернуло прискіпливу 
увагу в Європейському Союзі. 
Москва не поспішає змінювати 
умови співпраці й виставляє  
за таку зміну надмірну навіть 
для україн  ських можновлад
ців ціну. Погоджується сісти  
за стіл переговорів тільки за 
обов’язкової здачі стратегічно 
важливих для неї (як і для 
України) об’єктів: газотран
спортної системи, підземних 
сховищ газу та розподільчих 
мереж. Причому не окремо, а 
відразу як комплексу. Адже, як 
відомо, хто володіє інфра
структурою, той контролює те
риторію. А росіяни чітко дали 
зрозуміти, що українська тру-
 ба їх не цікавить у відриві від 
самої України – метою перего
ворів з різних питань співп
раці є залучення Києва до ін
теграційних об’єднань на чолі 
з Москвою.

Запропоновані Росією умо  ви 
не влаштовують наш уряд. 
Навряд чи це через високу 
національну свідомість; 

У пошуках «схемки на двох»
Озвучені урядом Азарова плани зменшувати залежність від 
російського газу залишаються популізмом, а відтак, схоже,  
є засобом виходу на чергову «взаємовигідну» схему з РФ

Автор:  
Іван 

Галайченко
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найімовірніше, Газпром гото
вий робити тільки короткостро
кові знижки, а, віддавши раз 
українську трубу, через рік-два, 
коли вартість газу знову сягне 
захмарних висот, наші можно
владці просто не матимуть, чим 
торгувати, окрім хіба що влас
них підприємств. Ділитися 
своїм бізнесом в Україні ніхто не 
готовий. Ось і шукають способи 
зацікавити росіян у тому, щоб 
вони знизили ціну на газ.

Поставлене урядом Азарова 
завдання зменшити закупівлі 
російського блакитного палива 
цілком природне. Так роблять 
усі країни Європейського Со
юзу, які замислюються про 
свою безпеку. В ЄС уже давно 
діє закон – закуповувати в од
ного постачальника газу не 
більше ніж третину від спожи
вання, щоб у разі форс-мажорів 
чи газових війн країна мала 
можливість швидкого маневру. 
А ще там активно розвивається 
ринок скрапленого газу, який 
не залежить від прокладених 
труб, а може постачатися тан
керами з будь-якого куточка 
світу. Також запроваджуються 
програми зростання власного 
видобутку: переймаючи амери
канський досвід, країни шука
ють на своїй території сланце
вий газ, який за кілька років 
може звільнити їх від упливу 
іноземних постачальників. 

БАГАТО ШУМУ, МАЛО ДІї
Озвучена українським урядом 
стратегічна мета поки що не 
має нічого спільного з виконан
ням. Увесь минулий рік Мініс
терство енергетики обіцяло 
збільшувати власний видобу
ток енергетичних ресурсів. Як 
результат – у 2011-му порівняно 
з 2010-м видобуток газу зріс 
«аж» на 0,4% (це при тому, що 
майже весь рік він зменшу
вався, а «прорив» у статистиці 
стався в грудні). Видобуток на
фти скоротився на 6,3%. Дві бу
рові вишки Україна купила за 
завищеними цінами, а користу
ватися ними почне в найкра
щому разі наприкінці 2012-го. 

Залучення іноземних інвес
торів до видобутку енергетич
них ресурсів, зокрема нетради
ційного блакитного палива, та
кож фактично не сталося. Су
сідня Польща, яка всерйоз взя
лася за його нарощування, уже 
видала понад 100 ліцензій на 
розвідку і планує розпочати ви
добуток сланцевого газу в 2014-
му. Вітчизняний уряд поки що 
«застряг» на етапі переконання 
іноземних партнерів у вигід
ності вкладення коштів в Укра
їну. У Києві вперто не слухали 
голосу самих компаній: спо
чатку створіть нормальні умови 
роботи. У Польщі – навіть до 
того як вона вступила до ЄС – 

було сформовано належні га
рантії стабільності правил гри, 
а в нашій країні вони можуть 
змінюватися залежно від на
строю урядовців. У вересні ми
нулого року український уряд з 
пафосом заявив про підписання 
угод щодо співпраці у видобутку 

У пошуках «схемки на двох»

ГАЗОВИЙ  
НЕДОШАНТАЖ 

Видобуток 
природного газу 
(без нафтового 

попутного) в 
Україні за січень – 

листопад 
відповідного 

періоду, млрд м³

2011 рік

17,56 
млрд м³

2010 рік

17,52 
млрд м³

2009 рік

18,56 
млрд м³

ЦІНА ПИТАННЯ
У $20 млрд максимум оцінив вартість 
української ГТС глава Газпрому Алєк-
сєй Міллєр під час зустрічі з Путіним. 
Українські експерти вважають, що за 
умов, які склалися на ринку, більше 
за неї справді ніхто не дасть. У такому 
разі передача російському монопо-
лістові навіть 100% ГТС зможе по-
крити очікувану Києвом знижку в 
$200/тис. м³ лише на три роки
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сланцевого газу із цілою низкою 
західних фірм. Але всі вони досі 
оцінюють ризики.

Схожа ситуація й зі спору
дженням термінала зі скрапле
ного газу. Сусідня Польща, яка 
також взялася реалізовувати 
аналогічний проект, уже розпо
чала його будівництво і через 
два роки планує отримувати 
таке паливо із Катару. Україна 
анонсувала ідею ще 2010-го, а 
2011 рік витратила на прове
дення конкурсу на розробку 
ТЕО проекту, відбір переможців 
(ним стала іспанська компанія 
Socoin), організацію кількамі
сячних міжнародних роуд-шоу 
для пошуку іноземних інвесто
рів (результати невідомі). Це 
при тому, що прем’єр-міністр 
Микола Азаров обіцяв, що з 
січня 2012-го розпоч неться фак
тичне будівництво термінала... 

1 лютого виповниться рік 
членства України в Європей
ському Енергетичному Співто
варистві. За 2011-й уряд зо-
бов’язався провести цілу низку 
реформ, які наближали б енер
гетичний сектор країни до єв
ропейських стандартів у сфері 
газу, електроенергії, відновлю
ваних джерел енергії. Однак 
похвалитись особливо нічим: 
відповідні документи або не 
розроблені, або підпадають 
під чарівну фразу «робота ве
деться», яка не означає нічого 
конкретного. А виконання 
зобов’язань у межах Співтова
риства, до речі, було б найкра
щим способом розпочати пред
метні переговори з міжнарод
ними компаніями – чи то про 
видобуток газу, чи про будів
ництво термінала, оскільки 
саме такого штибу діяльність є 
сигналом, що країна таки ви
значилася з європейським век
тором розвитку. 

На тлі згаданих вище нереа
лізованих планів тим більше 
фантастичними видаються за
яви керівництва держави про по
шук альтернативних постачаль
ників газу чи його закупівлю на 
спотових ринках. По-перше, ці 

АРГУМеНТ
Російський газовий монополіст пого-
дився зменшити ціну для кількох єв-
ропейських компаній, зокрема для 
німецької WINGAS, французької GDF 
Suez, італійської Sinergie Italiane, сло-
вацької SPP та австрійської EconGas. 
Вони збиралися оскаржити в суді ці-
нову політику Газпрому  
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ініціативи можна було реалізу
вати і два роки тому – аби було 
бажання. По-друге, щó треба 
запропонува  ти, наприклад, Ту
реччині, щоб вона погодилася 
виділити Україні квоту для про
ходження танкерів переванта
женою Босфорською протокою, – 
завдан  ня, не простіше від усіх 
попередніх. Та й транспортувати 
блакитне паливо звідти в Укра
їну поки що немає змоги – він 
може бути тільки в рідкому 
стані, що, своєю чергою, потре
бує побудованого термінала 
скрапленого газу в нашому 
порту. Чого, як відомо, чекати 
треба ще кілька років.  

Розуміючи, що з року в рік 
ціна на російський газ лише 
зростатиме, уряд мав достатньо 
часу, щоби створити умови для 
зменшення залежності від по
стачань із РФ. Однак він не по
спішав із конкретними рефор
мами, ставлячи їх проведення в 
безпосередню залежність від 
результатів українсько-російсь-
ких перемовин. Мовляв, домо
вимось із «братами» – почека
ємо зі змінами, не домовимось – 
активізуємо «реформи», щоб 
показати свої м’язи. Склада
ється враження, що курс на 
енергетичну незалежність – це 
не так мета нинішньої влади, 
яка прагне зміцнити країну, як 
засіб торгівлі й тиску, щоб вко
тре змусити російських партне
рів сісти за стіл переговорів й 
окреслити чергову «схемку на 
двох». 
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Автор: 
Олександр Крамар

30 
грудня, коментуючи 
в ефірі «Першого 
Національно  го» пе
ремовини з Ро  сією, 

Микола Азаров заявив: «На 
останніх переговорах і прези
дент, і я чітко заявили: якщо ви 
продовжуєте розраховувати на 
те, що нас можна поставити в 
такі умови, коли ми будемо 
згодні прийняти будь-які ви
моги, то ви глибоко помиляє
теся». Однак, схоже, в Москві так 
не думають і знають чому.

ХИБНІ ОРІЄНТИРИ
Коли на початку березня 2010 
року під час свого першого ві
зиту до Москви у ранзі прези
дента Віктор Федорович шкоду
вав про «п’ять втрачених ро
ків», «євроромантизм попере
дників» та «відчував бажання 
почати нову сторінку у відноси
нах України і Росії», він, зда
ється, не розумів, що побачена 
ним тоді «готовність пана Мєд
вєдєва і пана Путіна перегор
нути стару сторінку й почати 
нову» нічого доброго не озна
чала ані для України, ані для 
нього як політичного лідера, 

який відносини з РФ поставив 
на чільне місце своєї передви
борчої кампанії. Ще більше роз
чаруватися в «дружності» офі
ційної Москви довелося «укра
їнцю в першому поколінні» Ми
колі Азарову, оцінки якого нині 
суттєво відрізняються від тих 
реляцій, які він видавав під час 
зустрічі з російським керівни
цтвом у Новоогорьовому в бе
резні 2010 року відразу після 
свого призначення на посаду 
прем’єра. 

У новорічному вітальному 
посланні до Віктора Януковича 
Дмітрій Мєдвєдєв відзначив 
«конструктивний характер» 

українсько-російської співпраці 
в 2011-му. От лише «конструк
тив» цей, як і 2010-го, виявився 
аж надто однобічним. Росій
ський президент відзначив 
збільшення обсягів взаємної 
торгівлі, послідовне нарощу
вання міжрегіональних контак
тів та гуманітарних обмінів, по
глиблення інтеграційних про
цесів у зв’язку з укладенням 
Угоди про ЗВТ СНД 18 жовтня 
минулого року. Проте збіль
шення обсягів торгівлі відбува
лося в умовах випереджаючого 
зростання торговельного дефі
циту для України, переважно 
через високу ціну на газ. Послі
довне нарощування міжрегіо
нальних та гуманітарних кон
тактів, звичайно, є важливим 
для Москви як інструмент 
прив’язування залучених до 
цього процесу прикордонних, 
особливо південно-східних, ре
гіонів до Росії, а також втягу

вання України до «Русского 
міра». 

А ось «конструктиву» для 
Києва, по суті, не було. Серед 
оцінених як «позитивні» для 
України, хоча б на рівні влади, 
результатів – Угода про ЗВТ 
СНД. Однак, по-перше, вона досі 
не ратифікована, а по-друге, 
ознаки чергової торговельної 
вій ни з Україною (у відповідь на 
«неконструктивність» у питанні 
передачі Росії ГТС і ціни за неї), 
які спостерігаються з початку 
нового року, зовсім не відповіда
ють духу вільної торгівлі. 

ДУХ «ВІЛьНОї ТОРГІВЛІ»
Спочатку голова Росспоживна
гляду Гєннадій Аніщенко дозво
лив собі саркастично коменту
вати адаптацію українських фі
тосанітарних норм до стандартів 
ЄС, заявивши, що у цих змінах 
«де-факто міститься визнання 
громадянина України твариною». 
А потім звинуватив наших си
роварів у погіршенні якості про
дукції, яку вони постачають до 
РФ, пригрозивши ввести забо
рону на її імпорт. Формальний 
привід – нібито зростання част-
 ки в ній рослинних жирів. 
Важко сказати, якою є якість на
справді. Але, за словами україн
ських фітосанітарів, так і не було 
надано жодних документальних 
підтверджень звинувачень Ані
щенка, а сир на рослинних жи
рах для росіян виготовляє лише 
одне з дев’яти підприємств-
експортерів, яке має відповід
ний дозвіл. За 10 місяців 2011 
року РФ імпортувала з України 
55,5 млн кг сирної продукції. 
Питання викликає й та частина 
заяви (вочевидь, покликана по
яснити, чому саме зараз спохва
тилися), у якій стверджується, 
що частка рослинних жирів ні
бито збільшилася в IV кварталі 
2011-го. Адже імпорт пальмової 
олії в Україну, навпаки, остан
нім часом зменшується, а не 

ЦІНА ІЗОЛЯЦІї
«Європауза» робить Україну дедалі вразливішою  
до торговельно-економічного тиску з боку Росії

ВЕЛИКІ ВТРАТИ.

Частка РФ
у збуті

українських
сирів

(За 10 місяців
2011 року)

205 
млн кг

55,5 
млн кг

Загальне виробництво в Україні 

  Збут в РФ 

«ГОТОВНІСТь МЄДВЄДЄВА І  
ПУТІНА ПеРеГОРНУТИ СТАРУ 
СТОРІНКУ й ПОЧАТИ НОВУ» 
НІЧОГО ДОБРОГО  
Не ОЗНАЧАЛА ДЛЯ УКРАїНИ
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зростає, а третина тієї, яка над
ходить, уже зараз далі реекспор
тується до Росії.

Не залишає сумнівів у при
чинах цього «занепокоєння» 
той факт, що «зависоку частку 
рослинних жирів» Аніщенко 
помітив лише під час чергового 
газового загострення та незруч
ної, з погляду перспектив втя
гування нашої країни до Мит
ного союзу, адаптації україн
ських фітосанітарних норм до 
європейських (адже російські 
досі не адаптовані). А про те, що 
будь-які кроки, котрі бодай 
трохи наближають Україну до 
ЄС, дуже болісно сприймаються 
в Кремлі, свідчить хоча б ре
пліка відповідального секре
таря комісії Митного союзу Сєр
ґєя Глазьєва від 15 грудня ми
нулого року, коли він заявив, 
що на зближення з Євросоюзом 
Київ мав би отримати «добро» з 
Москви, зокрема, укладаючи 
ЗВТ із ЄС, спочатку провести 
консультації з країнами Мит
ного союзу, з яким таку угоду 
було підписано раніше. 

Врешті, мотиви претензій 
Росії до якості продовольчої про
дукції сусідніх країн відомі на 
прикладі її співпраці з іншими 
пострадянськими державами. 
Навесні 2006-го, після заго
стрення відносин із Грузією, РФ 
обмежила імпорт «Боржомі» та 
грузинських вин. Ця «мінераль-
но-винна» війна тривала п’ять 
років. У 2007-му уже вела сирні 
баталії з Україною, а в 2009-му 

молочні з Білоруссю. Під час ан
титаджицької кампанії в листо
паді минулого року Росспожив
нагляд також заявив про мож
ливість заборони постачання 
рослинницької продукції з цієї 
країни через недотримання фі
тосанітарних норм, але після 
того, як формальний привід – 
ув’язнення російського пілота – 
було прибрано, якість продукції 
дивним чином різко поліпши
лася й про можливу заборону за
були до певного часу. 

Під питанням виявилися й 
перспективи постачання укра
їнської трубної продукції. Якщо 
за часів «конфронтації» 2008–
2009-го квота на них зросла з 
419 до 428 тис. т на рік, то мину
лого за «конструктивних відно
син» була знижена до 300 тис. т, 
а на поточний, згідно з угодою, 
підписаною 30 грудня 2011-го, 
взагалі виділена квота в розмірі 
150 тис. т на півроку, а далі, во
чевидь, «подивимося по пове
дінці». 

«ЯКЩО Не ЗМІНИМО 
НАПРЯМОК РУХУ, 
ТО РИЗИКУЄМО ПОТРАПИТИ 
ТУДИ, КУДИ РУХАЄМОСЯ»

 Китайська приказка
10 січня, коментуючи хід га

зових переговорів із Кремлем, 
Азаров зазначив: «Ми прямо го
воримо керівництву Росії: якщо 
ми стратегічні партнери на 
майбутнє, то повинні будувати 
співпрацю як стратегічні парт
нери». Але суть проблеми поля

гає в тому, що РФ ніколи не роз
глядала Україну як рівноправ
ного партнера, а нинішня наша 
влада своїми діями дедалі 
більше звужує простір для ма
невру, заганяючи себе й країну 
в дедалі гірше становище. Гра
ючись у «багатовекторність» і 
переоцінюючи свої можливості 
шантажувати Європу, вона фак
тично добровільно відмовилася 
від підписання угоди про ЗВТ із 
ЄС. Яка, між іншим, відкривала 
додаткові можливості для збуту 
віт чизняних товарів на євро
пейському ринку і так чи 
інакше послаблювала б нега
тивні наслідки ймовірних тор
говельних воєн із РФ. 

Днями президент Європар
ламенту Єжи Бузек, коменту
ючи можливість уведення еко
номічних санкцій щодо україн
ської влади в разі, якщо та не 
відмовиться від репресій проти 
опозиції, заявив, що «поки» 
вони не плануються, а «забі
гати наперед він би не хотів». 
Утім, так само європейці не хо
тіли забігати наперед півроку 
тому і допускати, що через неа
декватність українського керів
ництва доведеться відмовитися 
від підписання вже готових 
довгостраждальних угод про 
асоціацію і ЗВТ. А російська 
сторона за таких умов дедалі 
більше користатиметься з 
цього для тиску, щоразу за 
ширшим колом напрямів дво
сторонньої співпраці. Такою є 
ціна ізоляції. 

НЕЯКІСНЕ ЗРОСТАННЯ.
Товарообіг України з РФ, $ млрд
(за січень – листопад відповідних років)

12,13
19,76

7,5
11,3

18,04

26,64

6,8
11,7

4,9

Імпорт

Експорт

Торговельний дефіцит

8,59
7,62

3,8

2011201020092005

No comments
У Мінсільгоспі 
Білорусі за тиж-
день після Рос-
споживнагляду 
також помітили 
«погіршення 
якості» україн-
ського сиру 

428 тис. т 
становила 2009 

року  
квота на 

постачання 
українських труб 

до РФ; 

300 тис. т – 
у 2011-му; 

150 тис. т – 
у 2012-му 
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Нереалізовані амбіції Наталії Королевської 
працюватимуть на партію влади?

Н
апередодні парламент
ських виборів у таборі екс-
прем’єрки Юлії Тимо
шенко будь-що намага

ються приховати від очей вибор
ців найменші внутрішньопар
тійні розбіжності. І навіть бі  ль-  
ше, до Дня Соборності України 
бютівці обіцяють укотре оголо
сити про об’єднання провідних 
опозиційних сил та оприлюд
нити документи щодо координа
ції дій, напрацьовані як резуль
тат домовленостей у межах Комі
тету опору диктатурі. Проте ре

Автор:  
Аліна 

Пастухова

альний стан справ свідчить, що 
взаєморозуміння часто бракує не 
лише опозиціонерам із різних 
партій, а й самим бютівцям.

СЛАБКА ДИСЦИПЛІНА 
Черговим сигналом, що в ко
манді Тимошенко не все гаразд, 
стало винесення фракцією 
«БЮТ-Батькіщина» догани її 
членам Гарегіну Арутюнову, Ва
димові Трофименку та Наталії 
Королевській, яка наприкінці 
грудня 2011-го покинула «Бать
ківщину» й очолила Українську 

соціал-демократичну партію 
(УСДП), що також входить до 
БЮТ. Підстава – начебто пору
шення ними дисципліни.

«Це звичайна робоча ситуа
ція. Усі народні обранці ставили 
свій підпис під положенням про 
фракцію «БЮТ-Батьківщина». А 
там написано, що депутат має 
бути особисто присутнім на усіх 
засіданнях фракції перед пленар
ним днем, особисто брати участь і 
голосувати на пленарних зсідан
нях, – пояснює мотиви рішення 
фракції нардеп від БЮТ-Б Андрій 
Павловський. За його словами, 
Королевська два пленарних 
тижні поспіль не з’являлася на 
засіданнях ВР й ігнорувала кожне 
друге засідання БЮТ-Б. Як ствер
джує його соратник Сергій Собо
лєв, догани за порушення дисци
пліни у фракції – звична прак
тика. Тим більше що на горіхи 
дісталося не лише Королевській, 
а й представникам «Батьків
щини» і партії «Реформи і Поря
док».

Але в кулуарах обговорюють 
іншу версію: догана – реакція на 
перехід Королевської до УСДП, 
яка потягнула за собою ще двох 
представників «Батьківщини»: 
Євгена Суслова, що донедавна 
очолював «Батьківщину мо
лоду», та Олексія Логвиненка.

До вчинку Королевської в пар
тії ставляться негативно. «Вона 
вирішила, що її амбіції в межах 
партії «Батьківщина» будуть 
менше задоволені, ніж якщо вона 
очолить хоч і дружню, але іншу 
партію – УСДП. Але так, нехай і 
підсвідомо, вона працюватиме на 
Адміністрацію президента і Пар
тію регіонів», – каже  Андрій Пав
ловський. Нардеп припускає, що 
на вибори Королевська з УСДП 
піде самостійно, сама ж, мож
ливо, балотуватиметься за мажо
ритарним округом. «Сама УСДП 
п’яти  відсотковий бар’єр не подо
лає, а ось позбавити «Батьків
щину» трьох-чотирьох депутат
ських ман  датів може», – прогно
зує Павловський. Ця ситуація 
змушує бютівців схилятися до 
версії, що Королевська – техніч
ний проект чинної влади.

Хід Королевської
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ЧеЧеТОВ: «ЩОБ УРЯТУВАТИ 
«БАТьКІВЩИНУ» СТАРА 
ГеНеРАЦІЯ ПОВИННА ВІДІйТИ 
І ПеРеДАТИ ПРАПОР 
КОРОЛеВСьКІй»

Непрямим доказом дружніх 
стосунків Королевської з владою 
можуть слугувати і слова 
нещодав  но звільненого з посади 
голов    реда контрольованої Ріна
том Ахметовим газети «Сегодня» 
Ігоря Гужви. В одному з недавніх 
інтерв’ю Гужва стверджує, що 
кілька разів отримував від також 
уже екс-гендиректора видавни
чого холдингу «Сьогодні Муль
тимедіа» (видавець «Сегодня») 
Альони Громницької поради 
«писати про Королевську добре». 

Показовими є й останні ви
словлювання представників 
Партії регіонів щодо Королев
ської, як-от Михайла Чечетова: 
«В опозиції з’явилася нова мо
лода генерація. Тепер замість 
Ющенка – Яценюк. Замість Ти -
мошенко – Королевська. І для 
того щоб урятувати «Батьків
щину» від остаточного колапсу, 
стара генерація повинна відійти і 
передати прапор Королев
ській...»

«Я не хотів би вважати, що 
причина рішення Королевської 
в тиску на її бізнес і що вона під
далась Адміністрації прези
дента. Але не розумію, навіщо 
їй непрохідна політична сила. 
Блоки участь у виборах брати не 
можуть, але я не думаю, що 
вона оголосить про самороз
пуск УСДП та влиття у «Батьків
щину», – розповідає один із 
членів партії «Батьківщина».

У самій Українській соціал-
демократичній партії плани са
мостійної участі політсили у ви
борах заперечують. «Ніхто зараз 
не говорить, зокрема і я, про са
мостійність походу УСДП на ви
бори. Не те що вона не готова, 
просто ми залишатимемося у 
блоці. Нині тривають певні до
мовленості навколо того, що 
Юлія Володимирівна пропону
вала всім в опозиції іти одним 
списком», – сказав Євген Суслов. 
Утім, опитані Тижнем бютівці 
так і не змогли чітко пояснити, 
на якій стадії перебуває процес 
формування єдиного списку в 
пропорційній частині й за 
якими критеріями у ньому пла
нують розподілити місця. 

«СИНДРОМ ТУРЧИНОВА» 
У кулуарах обговорюється при
чина, яка може штовхнути відда
них білосердечній ідеї на свідому 
чи несвідому допомогу Партії ре
гіонів і яку «під запис» катего
рично заперечують у БЮТ-Б: 
конфлікт однопартійців із Тур
чиновим, що останнім часом сер
йозно посилив свої позиції за
вдяки близькому до нього нар
депу Андрієві Кожем’якіну, ко
трий нещодавно очолив фракцію 
БЮТ-Б у парламенті. Цю саму 
версію напруження всередині 
команди білосердечних озвучу
ють й аналітики. Політолог Во
лодимир Фесенко переконаний: 
«Дистанціювання Королевської 
та інших людей – це ознака того, 
що не всім подобається, як фрак
цією керують Турчинов і Ко -
жем’якін». Спочатку останній 
очолив фракцію БЮТ-Б у ВР, а 
згодом у статусі захисника отри
мав доступ до Юлії Тимошенко. 
Таким чином у Турчинова з’я -
вилася можливість впливати на 
рішення лідера «Батьківщини», 
яка нині позбавлена інших дже
рел надходження інформації, 
крім своїх захисників. Водночас у 

його руках опиняється й ретран
сляція позиції Юлії володими
рівни однопартійцям.

Подейкують, що такого са
мого розширення впливу всере
дині політсили прагнула й Коро
левська, яка намагалася гурту
вати навколо себе депута-   
тів-бізнесменів, що залишилися 
в партії після міграції багатьох 
грошовитих бютівців до команди 
регіоналів. Останнім часом вона 
часто з’являлась у ЗМІ, привер
тала увагу незмінною участю в 
акціях протесту проти політики 
чинного уряду. Її навіть нази
вали претенденткою на перший 
номер у списку «Батьківщини» у 

разі, якщо Тимошенко не зможе 
брати участі у виборах. Хоча сама 
Королевська цю інформацію не 
раз заперечувала.

Про наявність суперечнос
тей із Турчиновим не хочуть го
ворити і новоспечені члени 
УСДП. Хоча в команді одного з 
трьох нардепів, які покинули 
«Батьківщину», Тижню під
твердили, що певні супереч
ності таки є.  

На думку аналітиків, відо
кремлення деяких політиків від 
команди білосердечних удару по 
електоральному полю партії 
Тимошенко не завдасть. Політо
лог Сергій Таран переконаний, 
що жоден із представників 
БЮТ-Б окремо від бренда цієї 
політсили не має електоральної 
підтримки. Тому єдине, чим мо
жуть нашкодити їхні спроби 
зробити до парламентських ви
борів власні проекти, – це част
кове зміщення акцентів в інфор
маційному просторі від незакон
ного ув’язнення Тимошенко і по
літичних репресій в країні до 
скандалів усередині партії. 

«Вони можуть домовитися 
йти на мажоритарні округи, і, 
можливо, влада їм виставляє 
ціну: ми вам дамо шанс виграти 
в мажоритарному окрузі, якщо 
ви вдаватимете, що в БЮТ-Б є 
внутрішньопартійні супереч
ності. Та навіть якщо якийсь із 
проектів у фракції провладний, 
це не матиме особливого ефек-
 ту», – вважає Таран.

Як прогнозують аналітики, 
ближче до виборів внутрішньо
партійні розбіжності в таборі 
Тимошенко виникатимуть де
далі частіше, хоча до розколу в 
політсилі, принаймні до часу на
родного волевиявлення, справа 
не дійде. До наявних нині проти
річ додасться питання місць у 
прохідній частині списку. За роз
рахунками експертів, білосер
дечні можуть сподіватися не 
більше ніж на 70 мандатів за 
пропорційною схемою. В той час 
як нині фракція БЮТ-Б налічує 
100 осіб. І ті з них, хто не бачи
тиме перспективи в команді 
Тимошенко, шукатимуть інших 
шляхів реалізації себе в полі
тиці. За словами джерел у фрак
ції, у політсилі вже зараз назрі
ває проблема: на мажоритарні 
округи багато бютівців готові по
годжуватися лише за умови під
страхування місцем у прохідній 
частині списку. 

Хід Королевської
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П
овідомлення прес-служ-
 би Кабінету Міністрів 
України про те, що пре-
м’єр Микола Азаров ви

ступає за оголошення 2012-го 
«роком соціальної справедли
вості», без іронії сприймати не 
можна. Останнього року кіль
кість тих, хто опинився за ме
жею бідності, зросла більш ніж 
на 2%. Від нестатків не рятує на
віть наявність роботи. За да
ними Центру Разумкова, на лис
топад 2011-го за межею бідності 
перебували 23% українських сі
мей, усі члени яких працювали, 
і 37% родин з одним працюю
чим. Це тоді, як межа бідності в 
Україні – дохід, трохи більший 
ніж 1 тис. грн за місяць, один із 
найнижчих у Європі. 25% укра
їнців мають місячний дохід, 
менший від прожиткового міні
муму (на який проіснувати на
справді проблематично – 
близько 1 тис. грн). 

Як свідчить опитування 
«Українського демократичного 
кола», проведене у жовтні 2011 
року, покращення життя торік 
відчуло лише 3,6% громадян, 
погіршення – 50,7%, 44,8% вка
зали на те, що їхнє матеріальне 
становище не змінилося. За 
визнан ням респондентів, кож
ній 10-й українській родині 
(10,5%) не вистачає грошей на
віть на їжу, а 41,6% домогоспо
дарств, хоча й вистачає коштів, 
але купувати одяг чи взуття 
вже складно.

Натомість за біло-синій пе
ріод зросли статки ключових 
фігур Партії регіонів. Зокрема, 
за даними Forbes, активи ре-
гіонала Ріната Ахметова 2009 
року оцінювали в $1,8 млрд, а 
вже 2010-го – у $5,2 млрд, 2011-
го – в $16 млрд. За різними 
оцінками, впродовж останніх 

двох років розрив між дохо
дами найбагатших і найбідні
ших українців збільшився в 
рази; на одного товстосума 
нині припадає 40 незаможних. 
Усе це результат оліхархічно-
люмпенської моделі українсь-
кої економіки (див. Тиждень, 
№ 35/2011).

Але на носі парламентські 
вибори, а перед ними при
йнято говорити про боротьбу 
за соціальну справедливість. 
Як свідчать голосування у Вер
ховній Раді та дії уряду 2010–
2011 років, думки про соці
альну справедливість дотепер 
нечасто навідувалися в голови 
регіоналів. Ані тоді, коли треба 
було скасувати непристойно 
високі зарплати народним де
путатам України та окремим 
категоріям державних служ
бовців, ані тоді, коли було по
збавлено пільг низку соці
ально незахищених груп, що 
спровокувало масові протести. 
Понад те, представники Партії 
регіонів, прийшовши до влади, 
знехтували конституційною 
дефініцією України як соціаль
ної держави. Починаючи від 
згадуваного з оскоминою Ме-
жигір’я і закінчуючи міністром 
внутрішніх справ, який вирі
шив їздити на роботу «Каділ
лаком», чи мером Житомира 
Володимиром Дебоєм, який 
пояснював необхідність купів-
 лі за бюджетні кошти автомо
біля вартістю 600 тис. грн 
«принциповою позицією»: «Жо -
ден чиновник сьогодні не хо
дить пішки й не їздить на «Тав
рії» за 60 тис. грн». Щоб зба
лансувати бюджет, влада ско
рочувала соціальні програми і 
збільшувала витрати на себе 
(див. «Цинізм в зеніті»,  
№ 51/2011).

Ось і цього разу ідея від
новлення соціальної справед
ливості в інтерпретації Аза

рова виявилася, м’яко кажу-
 чи, несподіваною: на засіданні 
Кабміну він анонсував підви
щення посадових окладів (са-
ме окладів, не зарплат) праців
ників бюджетної сфери шість 
разів на рік, що сукупно забез
печить річне зростання їх об
сягів на 19%...

Ще РАЗ ПРО 
РОЗМеЖУВАННЯ  
ВЛАДИ ТА БІЗНеСУ
Однією з основних перешкод 
подоланню соціальної неспра
ведливості в Україні є монопо
лізація влади великим, олігар
хічним капіталом, який роз
глядає державну політику як 
інструмент консервації наяв
ного «капіталізму для своїх». 

Ще одна передвиборча імітація
Нинішня влада апріорі  
нездатна забезпечити  
соціальну справедливість
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До прикладу, сам Кабмін – це 
уряд мільйонерів і мульти
мільйонерів, віце-прем’єри й 
більшість міністрів є представ
никами великого бізнесу. Так 
само не менше третини керів
ників центральних органів ви
конавчої влади або мають біз
нес «на стороні», або тісно 
пов’язані з окремими бізнес-
групами; щонайменше 16 ке
рівників регіонів займаються 
власним пірприємництвом. По -
дібна ситуація і з законодав
чою владою. У Верховній Раді  
з 450 депутатів щонайменше 
300 мільйонерів.

Проте відокремлення вла- 
ди від бізнесу полягає не лише 
в тому, щоб установити бар’єри 
для його представників в отри

манні управлінсько-державних 
повноважень. Питання також у 
тому, щоб посаду в керівних ор
ганах не розглядали як шлях 
до збагачення через прийняття 
рішень.

У правовій державі чинов
ник зазвичай не входить до 
складу перших 10% найзамож
ніших громадян. В Україні, де 
корупція є звичним явищем, 
посадові особи вищого управ
лінського рівня якраз і пере-
бувають у списку найбагатших. 
Крилата фраза віце-прем’єр-мі-
ністра Бориса Колеснікова про 
Дмитра Табачника як «деше
вого клоуна і казнокрада» саме 
й відображає ментальний кон
флікт бізнесменів, які прийш-
 ли в державне управління, та 

Ще одна передвиборча імітація



управлінців, які отримують до
хід від влади. Значна частина 
народних обранців у парла
менті також «заробляють» саме 
лобістською діяльністю, участю 
в реалізації приватизаційних 
схем тощо. Яскравий приклад 
цьому – лідер КПУ Петро Си
моненко, який із червоними 
ідеями й зарплатою депутата 
зміг побудувати комунізм для 
своєї окремо взятої сім’ї на 
окремо взятому гектарі землі 
під Києвом у «хатинці», вар
тість якої порівнюють із бю
джетом Компартії за останню 
п’ятирічку.

ІНСТИНКТ 
САМОЗБеРеЖеННЯ
Зрощення влади та бізнесу у 
виконавчій і законодавчій вла-
 ді вже продемонструвало, на 
що здатна корпоративна солі
дарність. Вельми показовою є 
позиція парламенту щодо за
провадження податку на неру
хоме майно згідно з ПК. На 
нього муніципальна влада по
кладала особливі надії, оскіль-
 ки в низці країн світу податок 
на нерухомість традиційно ві
діграє значну роль у наповнен-
 ні місцевих бюджетів. Але в ін
терпретації безпосередньо за
цікавлених депутатів Верховної 
Ради сфера його застосування 
була суттєво звужена й зани
жена. Виходить так, що майже 
всі елітні квартири та будинки 
в Києві або взагалі не оподатко
вуються, або ж за мінімальною 
ставкою. Приміром, власник 
величезного житла площею 190 
м2 на центральній Володимир
ській вулиці в Києві Микола 
Азаров заплатить до бюджету 
за рік лише 751 грн. 

Як наслідок – якщо раніше 
були очікування, що за рахунок 
заможних верств із запрова
дженням податку на нерухомість 
місцеві бюджети отри мають мі
німально додаткових 2–3 млрд 
грн, то на сьогодні прогнозні по
казники значно скромніші: 300–
400 млн грн. Але навіть ці неве
ликі податки можновладці пла
тити не хочуть: 7 липня 2011 
року ВР ухвалила закон № 3609 
(су б’єктом ініціативи виступив 
депутат-регіонал Віталій Хому
тиннік), за яким набрання чин
ності норм Податкового кодексу 
щодо запровадження податку на 
нерухоме майно відкладено до 1 
липня 2012-го. Не виключено, 
що це не останнє відтерміну
вання. 

Ще показовіша ситуація з 
прийняттям закону про розкіш. 
Його ідея полягає в тому, щоб 
оподатковувати дорогі автомо
білі, яхти, брендові речі, діа
манти тощо. Але наразі, незва
жаючи на анонси віце-пре м’єра 
Сергія Тігіпка (його запрова
дження розглядається як додат
кове джерело наповнення Пен
сійного фонду), і цей за-
конопроект, за інформацією 
Тижня, не має перспективи. А 
якщо й буде ухвалений, то з 
дуже звуженою базою оподатку
вання.

СОЦІАЛьНО 
БеЗВІДПОВІДАЛьНІ
Проблема сучасної влади не 
лише в тому, що багаті не хочуть 
ділитися з бідними, а й у браку 
дієвих програм соціального ви
рівнювання. Йдеться не про до
тації малозабезпеченим катего
ріям населення, а насамперед 
про сприяння самозайнятості, 

створення нових робочих місць, 
надання мікрокредитів на роз
виток малого бізнесу, відкриття 
бізнес-інку баторів, спрощення 
процедур реєстрації та звітності 
малих підприємств тощо. Адже 
по долання соціальних диспро
порцій і вирішення проблеми  
бідності насамперед полягає  
у створенні нових робочих 
місць.

Натомість є лише імітація 
цих заходів. Скажімо, в Укра
їні діє ще кучмівська Націо
нальна програма сприяння 
розвитку малого підприємни
цтва. 12 січня 2011 року Верхов-
 на Рада ухвалила Закон «Про 
розвиток та державну 

підтрим  ку малого і середнього 
підприємництва в Україні» (ще 
не підписаний президентом), 
який має змінити чинний доку
мент про державну підтримку 
малого підприємництва. Але 
як можна говорити про дієву 
підтримку малого бізнесу, 
якщо навіть на реалізацію На
ціональної програми в держбю
джеті на 2012 рік передбачено 
трохи більше ніж… 3,5 млн грн. 

Понад те, з перших днів 
своєї діяльності уряд Азарова 
розпочав активний наступ на 
малий бізнес, насамперед на 
тих підприємців, які перебу
вали на спрощеній системі 

оподаткування. Тоді як 
остання забезпечувала зайня
тість, дохід і зарплати близько 
1,2–1,3 млн громадян. У пере
кладі мовою соціальних відно
син інститут малого бізнесу 
суттєво розряджав соціальне 
напруження. Але після так 
званої податкової реформи 
кількість спрощенців, на
впаки, зменшилася майже 
вдвічі: станом на 16 січня від
повідні заяви на реєстрацію 
подали лише 475 тис. підпри
ємців, чимало просто згорнули 
бізнес. Фактично з ухваленням 
Податкового кодексу було 
актуа  лізовано ще один фактор 
посилення соціальної нерівно
сті та соціальної деградації.  

ОСНОВНОю ПеРеШКОДОю 
ДЛЯ ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛьНОї 
НеСПРАВеДЛИВОСТІ  
Є МОНОПОЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ 
ОЛІГАРХІЧНИМ КАПІТАЛОМ
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ПРИХОВАНА БІДНІСТЬ 
У багатьох країнах свідомо занижують 
показники бідності

Межа бідності, встановлена 
Світовим банком – 

$1,25 на день

За даними 
офіційних джерел

До 65 років – $31,07, 
після 65 – $28,65, 

сім’я з чотирьох 
осіб –$60,58 34, 16 грн 

($4,27) 6,5 юаня 

Близько 
216 рублів 

(приблизько $6,8)

Більш ніж 120 млн осіб 
(близько 12% від усього 

населення)

17,9 млн осіб 
(12,5% )

Більш ніж 11 млн осіб 
(25%)

49,1 млн осіб 
(16%) 

Визначена в країні межа бідності (дохід на день)              Кількість осіб за межею бідності

КИТАЙ РОСІЯ США УКРАЇНАКИТАЙ РОСІЯ США УКРАЇНА
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Ліки проти депресії
Я

к же ж було його прізвище? Щось на 
«д»… Днями моїй родичці-пенсіонерці 
намагалися вперти харчовий «пайок»: 
пляшку олії, кіло цукру, кіло рису, 

бляшанку шпротів, ще якісь цукерки. Родичка 
гордо відмовилася, а ось її сусідка взяла. Вия
вилося, що в пакеті був бонус: портрет юного 
політика, від імені якого ощасливили наших 
дарницьких любих бабусь. Сусідка сприйняла 
подарунок з ентузіазмом і урочисто заявила, 
що молодий лідер – чудова людина й на на
ступних виборах вона неодмінно за нього про
голосує. Було проігноровано мамині аргу
менти, що, мовляв, хлопець довгий час позиціо
нувався як член «молодої команди» київсь-  
кого чи то колишнього, чи то досі чинного 
мера, на рахунку якої дві з половиною тисячі 
гектарів украденої муніципальної земельки, не 
кажучи про інші подвиги. Грабунок громади – 
це абстракція, а харчі – конкретика, вагомий 
аргумент. Вага аргументу – якихось три-
чотири кілограми. Ось вам і ціна волевияв
лення.
Навколишня дійсність змушує вагатися між 
двома протилежними за змістом позиціями. 
Одну з них найпереконливіше останнім часом 
обстоюють деякі російські журналісти: демо
кратія себе скомпромету
вала; загальне виборче 
право викидає на поверхню 
або пряних демагогів-
авантюристів, або пісних 
бюрократів. Подальше до
тримання сучасних полі
тичних процедур, мовляв, 
заводить суспільство в без
вихідь, де політкоректність 
витіснила справжню свободу, а підтримка 
аутсайдерів паралізує вільну економіку. 
Отже, слід шукати нові форми, аби право 
брати участь у вирішенні долі чи то територі
альної громади, чи то цілої нації належало 
тільки відповідальним громадянам. Як їх ви
значати, питання вже друге: може, за майно
вим цензом, може, за ознакою осілості, щоб 
людина не купувалася на порожні обіцянки, не 
керувалася утриманськими інстинктами, а 
обирала тих претендентів, які справді забезпе
чуватимуть розвиток. Концепція не нова, в по
літології вона отримала назву елітаризму (від
критим досі залишається питання, де брати ті 
еліти…) Давно відома й відповідь на неї автор
ства одного з найяскравіших представників 
старих еліт сера Вінстона Черчилля: «Демокра
тія – вельми недосконала форма правління, от 
тільки всі решта ще гірші» – це і є, власне, 
друга позиція.

Простий аналіз свідчить: на одного диктатора-
реформатора на кшталт Аугусто Піночета при
падає десяток диктаторів-самодурів типу Му
аммара Каддафі. Кляті ліберастичні проце
дури хоча б забезпечують змінність правителя, 
звісно, якщо той не «підкрутить» під себе за
кон і не стане таким чином узурпатором. Та 
сама статистика демонструє, що «лідер нації», 
якщо його викине на трон хвиля вилуплених 
очей і зірваних горлянок, добровільно цей трон 
не залишить ані через вісім, ані через тридцять 
вісім років, доки не винесуть уперед ногами або 
не скине нова хвиля. 
Гаразд, а як же наш свіжий досвід? Уже згада
ний київський мер хіба не був двічі обраний пе
реконливою більшістю? А чинний президент, 
який кожним своїм рухом дискредитує і власну 
посаду, і власну країну, і демократію як таку, – 
хіба не довірили йому свою долю 12,5 млн укра
їнців? А 450 ситих трудоголіків з Маріїнського 
парку – хіба не проголосували за них грома
дяни згідно з європейськими стандартами? А 
майбутні вибори, де вже апробовані «любі ба
бусі» завдяки старій-новій мажоритарці охоче 
обміняють коротку пам’ять на довгі амбіції ще
дрого донора? Хіба це не привід для депресії?
Так, депресія й розгубленість, апатія і втома – 

домінуючі настрої серед тих 
громадян, які взагалі мають 
звичку рефлектувати сто
совно можливих сценаріїв, а 
отже, намагаються відпові
дати за майбутнє. Подекуди 
складається враження, що 
думаючі люди нині добро
вільно відмовляються від 
нових спроб впливати на по

дальший розвиток України. Натомість під
німають голову експерти з простих рецеп
тів… Виходить, що ті, хто схильний до запи

тань, заздалегідь поступаються місцем тим, 
хто знає готові відповіді. Чув я їхні відповіді, 
читав рецепти. Викривачі ліберастів, хай їм 
дідько, прокурори демократії…
Уся принада поточного моменту в тому, що за та
кої диспозиції поле битви залишиться ані за 
тими, ані за іншими. Воно належатиме зовсім 
третім: тим, спритним, з довгими руками. Наша 
зневіра – це їхній carte blanche, вони живляться 
нашою депресією, вони її капіталізують у свої ма
єтки та офшорні рахунки. Ось тут час згадати, що 
демократія – синонім відповідальності. Я не ви
магаю нічого надзвичайного. Навіть не закли
каю «заховати бабусин паспорт», як радили до
тепники напередодні других, позачергових вибо
рів київського голови. Я прошу просто прокину
тися. Годі, свята закінчилися! 

ДеМОКРАТІЯ – 
СИНОНІМ 

ВІДПОВІДАЛьНОСТІ. 
ГОДІ СПАТИ, СВЯТА 

ЗАКІНЧИЛИСЯ!
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Бої за 
правилами
2012-го традиційне збільшення 
податкових відрахувань, штрафів і 
неофіційних платежів підприємців 
доповнило подорожчання пошуку 
справедливості в судах

Автор:  
Іван Григор’єв 

Д
нями Віктор Янукович 
визнав неефективність 
законодавчих ініціатив, 
які дехто називає рефор

мами. На засіданні Комітету з 
економічних реформ гарант, зо
крема, зазначив: «Будемо від
вертими, що з цілої низки пи
тань реформи залишилися на 
папері, красивими словами». А 
також зізнався, що надмірний 
тиск на бізнес нівелює всю ро
боту, яка була виконана в межах 
податкової реформи. Саме регу
ляторні тенденції не в останню 
чергу зумовлюють значне па
діння рейтингу правлячої пар
тії та президента. Незважаючи 
на регулярні меседжі, нібито за
конодавчі зміни є ефективними 
(заява Януковича видається ви
нятком, який підтверджує пра
вило), підприємці відчувають, 
що адміністративний тиск по
силюється, корупція зростає, 
кількість рейдерських захо
плень збільшується, а працю
вати без «даху» стає дедалі 
складніше. Про критичність си
туації свідчать і відповідні між
народні дослідження. Зокрема, 
після проведення антикоруп
ційної «реформи» в рейтингу 
рівня корупції, який складає 
Transparency International, Укра
їна опустилася зі 134-го на 152-
ге місце (із 182 країн). За рівнем 
економічних свобод у дослі
дженні Wall Street Journal та 
центру Heritage Foundation посі
дає 163-тю позицію зі 179 дер
жав. За показником глобальної 
конкурентоспроможності – 82-

гу сходинку поміж 142 (дані 
Всесвітнього економічного фо
руму), а в рейтингу легкості ве
дення бізнесу Doing Busine ss-2012, 
після так званої дерегуляції, 
опустилася зі 145-ї на 152-гу (зі 
183 країн).

Що, власне кажучи, відбу
вається? У середовищі влади 
модно говорити вже не так про 
бездіяльність попередників, як 
про саботаж чиновників на міс
цях. Аргументи такі частково 
слушні, але непереконливі. 
Адже наразі в країні сформо
вана безпрецедентно жорстка 
вертикаль влади… Водночас 
недолугість багатьох рішень 
видається очевидною.  

ФІСКАЛьНІ ТРеНДИ 
Ключова збірка нормативних 
новел, приготованих під соусом 
«реформ», – Податковий ко
декс. Документ, який мав би 
бути відображенням нової фі
лософії фіскальної політики 
держави, лише уніфікував за
конодавчу базу, чинну на мо
мент його ухвалення, зі всіма її 
недоліками. Причому органи 
ДПА отримали ще більше пов-
новажень, застосування яких, 
власне, і дає змогу зараз виби
вати кошти з підприємців (по
запланові перевірки без рі
шення суду, адміністративний 
арешт майна тощо). 

Формально ПК дещо посла
бив фіскальне навантаження: 
зокрема, зменшено кількість 
місцевих податків, знижено 
ставку ПДВ до 17% (з 2014-го), 
передбачено поетапне змен
шення податку на прибуток 
(цього року – до 21%, наступ

ного – до 19%, 2014-го – до 16%) 
тощо. Але на практиці все це не 
означає поліпшення умов ве
дення бізнесу. За надмірного 
розширення повноважень по
датківців підприємці змушені 
робити чимдалі більше як офі
ційних, так і неофіційних пла
тежів. 

Фіскали просто нарощують 
базу оподаткування, іноді вико
ристовуючи для цього вельми 
сумнівні засоби. Наприклад, 
останніми місяцями підприєм
цям забороняють включати до 
складу валових витрат 2011-го 
збитки минулих років. Понад 
те, уряд, нібито шукаючи комп
роміс, запропонував узаконити 
норму про включення до скла-
 ду витрат… лише 25% таких 
збитків. 

В умовах кризи податківці й 
далі наполягають на сплаті по
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датків авансом. Тим, хто не по
годжується, влаштовують су
ворі перевірки. Якщо ж оштра
фувати когось не вдається, то… 
відповідальним за них погро
жують звільненням. Хоча сам 
голова ДПСУ Олександр Кли
менко переконує, що змусити 
когось сплатити податок на 
прибуток авансом неможливо.

Останнім часом доволі по
пулярною стала практика до
нарахування податкових зобо-
в’я зань у процесі позапланових 
перевірок через визнання угод 
нікчемними: фіскали «знахо
дять» якогось контрагента «з 
ознаками фіктивності», після 
чого визнають недійсними до
говори з ним і донараховують 
податок навіть без рішення 
суду. Норми того самого Подат
кового кодексу (відповідно до 
яких перерахунок доходів і ви

трат відбувається лише після 
визнання договору недійсним у 
судовому порядку) нікого не зу
пиняють.

І ЗНОВУ… ПДВ 
Окрема історія – ПДВ. Ще 2011-
го його платникам заборонили 
відносити на витрати суми, пе
рераховані спрощенцям. Відпо
відно безліч дрібних підприєм
ців, які працювали з юросо
бами, залишилися без діла. 
Дехто просто закрив бізнес, 
дехто зафіксував обіг коштів у 
понад 300 тис. грн на рік, щоб 
зареєструватися платником 
ПДВ. Простір роботи в тіні та 
напівтіні також був обмежений 
необхідністю платити неофі
ційно. Ситуація мала б зміни
тись у серпні 2011-го з набран
ням чинності чергових змін до 
ПК, згідно з якими зареєстру

ватися платником ПДВ можуть 
особи, статутний капітал або 
балансова вартість активів яких 
перевищує 300 тис. грн. Утім, 
положення на виконання цього 
закону Мінфін затвердив лише 
наприкінці листопада. 

Також податкова удоскона
лює механізми позбавлення 
бюджетного відшкодування 
ПДВ. Зокрема, віднедавна фіс
кали вимагають від підприєм
ців підтвердження джерела, 
розміру і порядок формування 
статутного капіталу, що супере
чить не лише ПК, а й нормам 
інших законодавчих актів. На
бирає обертів й анулювання 
свідоцтв платників ПДВ, зо
крема на підставі, що підпри
ємство фактично не міститься 
за адресою реєстрації. 

Щоб забезпечити виконан  ня 
планів із ПДВ, митарі відкопу
ють нові й нові «податкові ями» 
(фірми, що уможливлюють фік
тивне відшкодування). При 
цьому якщо в попередні роки 
боролися переважно з оптимі
заційними схемами, то в 2012-
му фіскали просто складають 
акт, що угода з одним із контра
гентів бізнес-ланцюжка є ні
кчемною, а відповідно інші опе
рації безтоварними, позбавля
ючи таким чином права на за
конне відшкодування. Усе це 
знову ж таки без рішення суду, а 
про донарахування податку під
приємство може дізнатись і по
стфактум – із повідомлення 
ДПС, надісланого поштою. 
Можна, звичайно, оскаржити 
таке рішення в суді. Але тут без
ліч інших нюансів: по-перше, 
судова тяганина в Україні подо
рожчала (докладніше див. 
Тиждень, № 43/2011). По-
друге, процедура розгляду 
справи може затягнутися на 

роки, ніхто не дасть гарантії, що 
суд винесе рішення на користь 
підприємця, хай там скільки ра
зів він мав би рацію. І по-третє, 
між отриманням позитивного 
судового рішення і його вико
нанням в Україні – ціла прірва. 
Саме тому бізнесменам легше 
розійтися з податківцями, як-то 

ФІСКАЛИ НАРОЩУюТь  
БАЗУ ОПОДАТКУВАННЯ, 
ІНОДІ ВИКОРИСТОВУюЧИ 
СУМНІВНІ ЗАСОБИ
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кажуть, полюбовно. Про розре
кламоване автоматичне відшко
дування ПДВ годі й казати – це 
виключне право, яке якщо й по
ширюється, то лише на лояль
них до влади бізнесменів. Дея
ких, звісно. 

ВІЧНА ДеРеГУЛЯЦІЯ
Рік тому реформатори переко
нували в тому, що ось-ось у кра

їні станеться дерегуляція й для 
бізнесу почнеться не життя, а 
казка. Згодом розповідали про 
саботаж із боку місцевих чи
новників. Справжня ж причина 
знову ж таки в підходах до ре
форм. Але аналіз ситуації дово
дить, що ініціатори дерегуляції 
намагалися не так ефективно 
вирішити актуальні й важливі 
проблеми, як створити пози

тивні для себе інформаційні 
приводи. Причому, що цікаво, 
запрацювали не всі (і без того 
нечисленні) позитивні нововве
дення. Так, у межах дерегуляції 
було спрощено умови відкриття 
та закриття бізнесу, зокрема 
скасували вимогу до мінімаль
ного статутного капіталу това
риств з обмеженою відпові
дальністю. Сталося не зовсім 
так, як гадалося: повноцінно 
працювати в Україні можуть 
хіба що платники ПДВ, статут
ний капітал яких має бути не 
меншим ніж 300 тис. грн. 

Інший приклад дерегуляції – 
дозвіл подавати реєстратору не 
оригінали, а копії документів, 
скасування нотаріального по
свідчення підписів засновників 
на стату тному договорі. Це ні
бито непогано, але вартість но
таріального посвідчення неве
лика порівняно зі збитками, 
яких їм може бути завдано в 
майбутньому через підробку 
підпису або махінації зі статут
ними документами. Віднедавна 
можливе створення підпри
ємств на базі так званого мо
дельного статуту, який нібито 
має убезпечити засновників від 
помилок. Але документ, розро
блений урядом, швидше може 
призвести до зворотних наслід
ків. За словами юриста Андрія 
Лаврова, практично модельний 
статут виявився компіляцією 
норм законодавства з деякими 
неточностями та помилками. 
Понад те, він містить пере
хресні посилання на інші поло
ження (про загальні збори, про 
дирекцію, про ревізійну комі
сію). «Прибравши один доку
мент, його замінили трьома, не 
беручи до уваги самого модель
ного», – каже Лавров.  

А є ще й закони про елек
тронну реєстрацію підпри
ємств та скасування свідоцтва 
про держреєстрацію, які зараз 
нав’язують податківці бізнесме
нам, змушуючи платити за ІТ-
послуги. У планах – скасування 
печаток та інші «цінні» дерегу
ляторні новели.       

Чи не єдина новація, спро
можна реально поліпшити 
бізнес-клімат, – зменшення пе
реліку документів дозвільного 
характеру в сфері господарської 
діяльності. Зокрема, всі до
зволи, окрім 135 зазначених у 
переліку, визнано незакон
ними. А з 1 січня 2012-го відпо
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відні документи мають вида
вати в єдиному дозвільному 
центрі. Але це не привід для ра
дощів. По-перше, у відомчих 
законах, зокрема про пожежну, 
екологічну безпеку, архітек
турну діяльність тощо, перед
бачено чимало експертиз, пого
джень, без яких дозвіл не нада
ється. По-друге, скасування 
якихось дозволів може при
звести до подорожчання ін
ших. До того ж слід очікувати в 
дозвільних центрах чималих 
черг, а також відсутності взає
модії центрів із іншими орга
нами щонайменше протягом 
перших кількох місяців. 

НеГУМАННА ГУМАНІЗАЦІЯ 
Низка законодавчих змін, дато
ваних кінцем 2011 року, перед
бачає заміну виправних робіт, 
обмеження чи позбавлення 
волі за деякі економічні зло
чини на штрафи. Тоді ж було 
вилучено деякі статті з Кримі
нального кодексу, відповідні 
злочинні діяння класифіковані 
м’якше – правопорушення. До
кладне висвітлення теми див. 
на сайті Тижня (http://www.
ut.net.ua/Economics/38382). 

Варто зауважити лише, що 
ці новели (які справді вида
ються кроком назустріч біз
несу) не лише не послаблять, а 
й посилять тиск на підприєм
ців… В Україні завжди було не
важко притягти бізнесмена до 
відповідальності, а не робили 
цього зі зрозумілих причин. 
Образно кажучи, не можна ж 
усіх пересаджати. Штраф за 
економічні злочини – опти
мальний варіант для держави, 
особливо в умовах кризи. По
казово у зв’язку із цим, що від
повідні нормативні зміни фак
тично тарифікують кожен день 
перебування на волі. По суті, 
податкова міліція, як і раніше, 
вишукуватиме винуватців, а 
знаходитиме разом із ними до
даткові джерела наповнення 
держбюджету. Якщо ж засу
джена особа не матиме коштів, 
щоб сплатити штраф, до неї за
стосовуватимуть інше пока
рання. Так, за неможливості 
сплатити до 51 тис. грн штрафу 
доведеться працювати на гро
мадських роботах (за форму
лою 1 година = 17 грн) або ж на 
виправних (1 місяць = 340 грн). 
Якщо ж грошове стягнення пе
ревищує означену суму, особа 

може бути позбавлена волі на 
строк, визначений за форму
лою 1 день = 136 грн. За 
пом’якшувальних обставин 
суди зменшуватимуть штрафи 
до 25%.

Нібито зрозуміло, що самі 
по собі окремі статті Кримі
нального кодексу не несуть за
грози для підприємців. Проб-
лемою є зловживання з боку 
контролюючих інстанцій. Гу
манізація законодавства – це 
не вихід із ситуації, потрібна 
повноцінна судова реформа. 
Злодії таки повинні потра
пляти за ґрати, тоді як невинні 
мають бути впевнені, по-перше, 
що на них не сфабрикують 
справу, а по-друге, за найне

сприятливішої ситуації суд 
принаймні спробує в ній розі
братися неупереджено. 

Зараз на порядку денному 
проект нового Кримінально-
процесуального кодексу, який 
нібито пом’якшує запобіжні за
ходи, посилює право осіб на за
хист. Ініціативу можна вітати, 
якби була бодай якась упевне
ність у незалежності та відпові
дальності суддів. Прийняття 
рішень «за внутрішнім переко
нанням» (яке іноді залежить 
від зовнішньої мотивації), ви
біркове застосування норм за
конодавства – типова для Укра
їни практика. І подорожчання 
пошуку справедливості в судах 
її навряд чи змінить. 

2012 рік
2011 рік

БЮРОКРАТИЧНА ПАВУТИНА.
Оцінка сприятливості 
інвестклімату в Україні
Doing Business-2012

Місце України в рейтингу – 152-ге 
(поміж 183 країн) 

Для порівняння: 
Казахстан – 47, Польща – 62, 
Білорусь – 69, Киргизія – 70,

Молдова – 81, РФ – 120 

За даними International Finance Corporation
і Світового банку. 

Досліджено та опитано понад 2 тис. підприємств
  і приватних підприємців з усіх регіонів України 
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Греція до 20 бе-
резня повинна по-

гасити боргові 
зобов’язання в

€14,4  
млрд

Н
овий рік часто прино
сить із собою заряд 
оптимізму – навіть у та
кому неспокійному міс

 ці, як зона євро. Фондові ринки 
дещо пожвавилися, чому по
сприяли позитивні дані про ри
нок праці й зростання вироб
ництва у США. Ті, хто інвесту
вав у облігації, вже не нерву
ють: 5 січня Франція успішно 
розмістила держоблігації на 
суму €8 млрд ($10,4 млрд). 
€489 млрд, які в грудні банки 
могли брати в кредит у Євро
пейського центробанку на три 
роки під низькі відсотки, теж 
подіяли заспокійливо.

Новини економіки також 
більш оптимістичні. Вже дру
гий місяць поспіль зростає ін
декс ділової активності, який 
ґрунтується на діяльності мене

джерів із закупівель у країнах 
єврозони. Економіка Німеч
чини не знижує темпів, попри 
негаразди на півдні Євросоюзу. 
У 2011 році показник зростання 
становив 3%, за даними бюро 
статистики, отриманими мину
лого тижня. Індекс ділової 
впевненості за останні два мі
сяці минулого року теж поповз 
угору, як свідчать обрахунки, 
проведені дослідною групою з 
Мюнхена Ifo. У грудні безро
біття впало до 6,8% – найниж
чий рівень від 1991 року.

Але ці цифри не настільки 
оптимістичні, щоб можна було 
робити висновки про те, що еко
номіці єврозони вдасться уник
нути рецесії. Імовірно, ВВП Ні
меччини за IV квартал 2011 ро -
ку зменшився – про це свідчить 
статистика. Не зростав ВВП 

Франції, за даними центро
банку цієї країни. Додайте на
багато похмурішу картину в 
Італії, Іспанії та решті держав, – 
можливо, виявиться, що ВВП 
єврозони знизився десь на 0,3–
0,4%. Добрий початок року – це 
якщо поточний квартал буде не 
гіршим за попередній. Але ба
гато залежатиме від того, чи 
зберігатимуть спокій фінансові 
ринки. Шанси досить примарні 
з огляду на всі небезпеки, які 
криються в майбутньому.

Проблеми починаються із 
суверенного боргу. Банк Bar -
clays Capital підрахував, що 
уряди країн єврозони повинні 
в І кварталі набрати €218 млрд 
на нових облігаціях, із яких 
€167 млрд потрібні, щоб пога
сити борг, який уже належить 
до сплати. Крім того, потрібно 

Оманливий світанок
Поки що рецесія була відносно м’якою. Та все може значно 
погіршитися
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13 січня 
Standard&Poors 

знизило кредитні 
рейтинги  

9 європейських 
країн:  

Австрії, Франції, 
Мальти, Словенії  
та Словаччини — 

на 1 сходинку;  
Італії, Іспанії,  

Португалії та Кіпру 
— на дві.  
Причина:  

недостатні  
для боротьби  

з кризою заходи 
бюджетної  

економії 

© 2011 the economist Newspaper 
Limited. All rights reserved

продати ще близько €300 млрд 
короткотермінових векселів. 
Найбільшим одиничним емі
тентом буде Італія: наприкінці 
січня – в лютому вона мусить 
погасити два боргові платежі. 
Урядові, вочевидь, дорого дове
деться заплатити за свої ко
шти: дохідність 10-річних облі
гацій наближається до 7%. Ще 
дужче непокоїть те, що інвес
тори можуть проігнорувати 
один з аукціонів італійських 
облігацій.

Це не завдавало б такого 
клопоту, якби єврозона мала 
сильнішу «сітку безпеки» для 
підстраховки тих країн, що вже 
наразилися на проблеми з рин
ками облігацій. Але на грудне
вому саміті ЄС питання про 
розширення кредитного об
сягу для півмільярдного фонду 
порятунку єврозони відклали 
до березня. Стабільність фонду 
залежить від кредиту країн, що 
його підтримують, включно з 
Францією, якій рейтингове 
агентство Standard and Poor’s 
знизило кредитний рейтинг 
від ААА до АА+. До березня по
винне бути прийняте рішення 
про те, чи знижувати рейтинг 
усіх державних облігацій євро
зони, а це ще одна причина по
боюватися найгіршого.

Найбільшу небезпеку ста
новить Греція. Повільне вилу
чення банківських депозитів 
триває (див. «З Афін»). Цен
тробанк цієї країни надав лік
відні активи фінустановам для 
компенсації втрачених депози
тів, які від 2009 року зменши
лися більш ніж на чверть. Хо
лодним душем став звіт МВФ із 
гре  цької проблеми наприкінці 
грудня. У ньому сказано, що 
ВВП країни скоротився торік, 
імовірно, на 5,5–6%, а 2012-го 
може зменшитися ще на 3%. 
Поглиблення рецесії утруднює 
виконання країною бюджету. 
Реформи й приватизація руха
ються повільнішими темпами, 
ніж очікувалося. Кредитів 
мало, і вони дорогі.

Не допомогла й затримка в 
досягненні домовленості із кре
диторами приватного сектору 
щодо прогнозованих для них 
утрат на державних боргових 
зобов’язаннях Греції. За підра
хунками МВФ, якби всі приватні 
тримачі облігацій по  годилися 
на 50-відсоткову «стриж  ку» 
(тобто втратили половину вар

З Афін
Банківські депозити, зміна у % проти минулого року

2010 2011

За даними Європейського центрального банку
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За даними Bloomberg

Долар США

Британський фунт стерлінгів

Норвезька крона

Шведська крона

Чеська крона

Угорський форинт

Польський злотий

Турецька ліра

тості своїх облігацій) і якби Гре
ція виконала свої фіскальні 
зобов’язання, то згодом держав
ний борг міг би скоротитися до 
120% ВВП. Це все ще важкий тя
гар. Показник у 50%, погодже
ний на жовтневому саміті ЄС, – 
мінімум, необхідний для стабі
лізації боргу. А Греція до 20 бе
резня повинна погасити боргові 
зобо  в’язання в €14,4 млрд. Не
гайно необхідна нова угода, щоб 
до цієї дати обміняти їх на 
більш довготермінові. Ще ко
ротша (або примусова) стрижка 
стала б ударом для інвесторів. І 
завжди є ризик, що Афіни не 
зможуть виконати своїх зобо -
в’язань або що вони пересва
ряться із трійкою рятувальни
ків (ЄС, МВФ та ЄЦБ).

Нетравлення на ринку бор
гових зобов’язань; знижен  ня 
кредитних рейтингів; загост -
рення й без того плачевної си
туації в Греції; суперечки з 
приводу втрат у приватному 
секторі... Будь-що з цього спис
 ку могло б погіршити діловий 
клімат і дати поштовх набагато 
глибшій рецесії. Навіть якщо 

жодних катаклізмів не тра
питься, умови усе одно неспри
ятливі для зростання. Уряди 
урізають видатки й піднімають 
податки, щоб умиротворити 
тих, хто інвестує в облігації, а 
також можливих рятівників у 
Брюсселі та Франкфурті. Банки 
до червня повинні виконати 
вимоги ЄС стосовно достат
ності основного капіталу. На
брати свіжих коштів – нелегка 
справа, тож банки нормують 
капітал у спосіб продажу акти
вів. Нові кредити вони видають 
дуже неохоче. Все це відбилося 
на показниках ділової впевне
ності, які в грудні продовжу
вали знижуватися (за даними 
Єврокомісії, вже 10-й місяць 
поспіль).

Це лихо вийшло далеко за 
межі єврозони. Економіка Шве
ції відновилася навіть актив
ніше, ніж Німеччини, у 
2010 році, але нині й вона ба
лансує на краю рецесії. У листо
паді виробництво впало майже 
на 2%. Центробанк Швеції (як і 
норвезький) у грудні знизив го
ловну відсоткову ставку у відпо
відь на погіршення ситуації в 
єврозоні.

За словами Джилліан Едж
ворт, головного економіста 
бан  ку UniCredit, на сході (в 
Польщі, Угорщині та Чехії) 
промислове виробництво поки 
що тримається на диво добре. 
Але притік капіталу (включно з 
кредитами від банків євро
зони) припиняється, а країни з 
великими дефіцитами поточ
них рахунків, як-от Туреччина 
й Польща, залежать від них. 
Слабкість валюти – один по
казник труднощів у цьому ре -
гіо  ні (див. «На сході спокій-
ніше»). Центробанк Туреч
чини зробив інтервенцію на 
ринку іноземної валюти й дав 
змогу відсотковим ставкам 
зрос  тати, щоб підтримати ліру.

Те, що у Східній Європі – 
біда, для Заходу й Півдня мало 
не манна небесна. Нещодавнє 
падіння євро стосовно долара 
допомогло експортерам, осо
бливо на периферії, яка силь
ніше потерпає від економічних 
негараздів. Та, на жаль, євро
зона дає куди більше причин 
для страху, ніж для радощів. 
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Німецька пере-
страхувальна ком -

панія Munich Re 
підраховує, що то-
рік ї ї видатки ста-

новили 

$378 
млрд, 

побивши рекордні 

$262 
млрд
2005 року

Кількість жертв стихії зменшується, 
та й острах почастішання лих, як 
виявляється, безпідставний. Однак 
вони дедалі більше влітають людству 
в копієчку

Щойно ланцюги поста
чання у світовій про
мисловості почали 
від   новлюватися після 

березневих землетрусу та цунамі 
в Японії, як по них знову боляче 
вдарили стихійні лиха в жовтні. 
Через незвично багатий на опади 
сезон дощів на півночі Таїланду 
розлилися річки й переповни
лись інші водойми. Паводкові 
води зрештою дісталися Банг
кока, спричинивши політичну 
кризу, бо жителі конфліктували 
через те, чиї райони слід ряту
вати від затоплення. Але перед 
цим стихія завдала удару по про
вінції Аюттхая – північнішій, де 
зосереджене виробництво. Хвилі 
пересягнули через дамби зав
вишки 6 м навколо Rojana – од
ного з кількох індустріальних 
парків, де працюють місцеві та 
іноземні підприємства.

Працівники Honda рятували 
нові авто, виїжджаючи ними на 
мости й пагорби неподалік. Завод 
опинився під двома метрами 
води й досі стоїть зачинений. По
страждали не тільки об’єкти 
Honda: у промислових парках, що 
оточують Бангкок, розміщені 
численні ланки ланцюгів поста
чання світової автомобілебудівної 
і технологічної промисловості. 
Виробнику жорстких дисків Wes -
tern Digital, 60% потужностей 
якого саме в Таїланді, довелося 
закрити два заводи через повені, 
відтак вартість цього продукту у 
світі різко зросла.

Таїланд повенями не зди
вуєш. Колись європейці нази
вали Бангкок «азійською Вене
цією». Однак вода рідко завда
вала країні стільки економічної 
шкоди. Жовтневий паводок ко
штував $40 млрд і став найдо
рожчим лихом у її історії. За 
оцінками J.P. Morgan, як наслі
док, світове промислове вироб
ництво скоротилося на 2,5%.

Природні лиха, що обхо
дяться людству в багато мільяр
дів доларів, стають дедалі часті
шим явищем. П’ять із де
сяти найдорожчих, якщо вимі
рювати збитками, а не життями, 
сталися впродовж останніх чоти
рьох років (див. «Стихійні 
лиха ос  танніх років, що за-
вдали най  більших збитків»). 
Німецька перестрахувальна ком -
панія Munich Re підраховує, що 
торік її видатки становили 
$378 млрд, побивши рекордні 
$262 млрд 2005 року (в доларах 
із купівельною спроможністю 
2011-го). Крім стихійних лих у 
Японії і Таїланді від землетрусу 
постраждала Нова Зеландія, від 
повеней – Австралія та Китай; 
Америці дістався цілий коктейль 
з ураганів, торнадо, лісових по
жеж і паводків. 2011 року Барак 
Обама встановив рекорд, зро
бивши 99 оголошень про масш
табні стихійні лиха.

ДІЛА ЛюДСьКІ ЧИ БОЖІ?
Смертоносні землетруси рідко 
списують на наслідки людської 
діяльності, зате стихійні лиха, 
пов’язані з погодними умовами, 
модно пояснювати глобальним 
потеплінням. Таке припущення 
бачиться ймовірним, адже через 
тепле повітря посилюються по
сухи, і в тропічному повітрі за
тримується більше вологи, вна
слідок чого виникають циклони 
(погодні явища, серед яких ура
гани й тайфуни). Однак дослі
дження, нещодавно проведене 
Міжнародною групою експертів 
із питань змін клімату, яке відо
бражає спільну думку тисяч на
уковців, не висловило переко
нання в тому, що є якийсь 
зв’язок між змінами клімату і 
частотою тропічних циклонів.

Кількість жертв стихійних 
лих у світі вдалося зменшити за
вдяки ефективнішим системам 

попередження про цунамі, якісні
шому інформуванню громадсь -
кості про плани евакуації, суворі
шим нормам будівництва у регіо
нах із ризиком землетрусів та зао
хоченню власників будинків до 
вживання простих заходів без
пеки, наприклад обладнання кім
нат, що можуть витримати тор
надо. Велика частка смертельних 
урожаїв, які щороку збирають 
стихійні лиха, припадає на винят
кові події на кшталт землетрусу 
2010-го на Гаїті, що забрав понад 
200 тис. життів, чи циклонів у 
Бангладеш 1970-го, під час яких 
загинуло 300 тис. осіб. Усе-таки 
простежується чітка тенденція до 
зниження рівня смертності від 
стихійних лих, якщо врахувати 
зростання населення Землі.

Та навіть якщо природні ка
тастрофи не частішають і навряд 
чи забиратимуть більше життів, 
ніж досі, їх економічна вартість 
безперечно збільшується. Це ре
зультат того, що дедалі поміт
ніша частка населення й еконо
мічної діяльності планети зосе
реджується в регіонах, де є ризик 
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«ЧОРНА 
СУБОТА». 
Лісові пожежі 
2009 року 
називають 
в Австралії 
найбільшою 
природною 
катастрофою в 
історії країни

виникнення стихійного лиха: на 
тропічних узбережжях і в дель
тах річок, поблизу лісів та вздовж 
сейсмічних ліній розламів.

Приклад – Таїланд. Від часу 
останніх серйозних повеней, що 
сталися там у 1983 й 1995 роках, 
експортно орієнтована промис
лова зона країни стрімко розви
валась у провінціях навколо 
Бангкока й далі на північ уздовж 
річки Чаопрая. Тайський еконо
міст Аммар Сіамвалла зазначає, 
що на центральній рівнині, де 
нині розміщені численні про
мислові парки, колись вирощу
вали рис саме тому, що її регу
лярно підтоплювало. Хоча дамби 
захищають ці парки й централь
ний Бангкок, через них рівень 
води, а отже, й ризик затоплення, 
може підніматися деінде.

Лісові пожежі 2011-го зни
щили тисячі будинків у Техасі, а 
2009-го стали найбільш руйнів
ними в Австралії, адже населення 
збільшилось і житло будують у за
ліснених районах. Через те що 
всюди на заході й на південному 
заході Америки передмістя роз

ростаються, лісни  ки змушені га
сити ці пожежі якомога швидше. 
Однак після їх багаторазової лік
відації в лісах може накопичува
тися паливний матеріал, що, не 
виключено, спровокує сильніші 
та більш руйнівні пожежі згодом.

Австралійські пожежі, що по
чались у «Чорну суботу» 2009 ро-
 ку (на фото), позбавили життя 
173 особи і зруйнували 2298 бу
динків, називають найбільшим 
стихійним лихом країни. Однак, 
за даними дослідження, прове
деного Раяном Кромптоном з 
Університету Маккуорі та ін
шими, 25% зруйнованих будин
ків стояли на територіях, укри
тих чагарниками, а 60% – за 10 м 
від них. Отже, вони були в небез
печній зоні. Дослідження пока
зало: якби під час попередніх за
ймань люди жили так само 
близько до чагарників, як сьо
годні, лісові пожежі 1939 року 
стали б найфатальнішими, а 
«Чорна субота» опинилася б на 
другому місці за кількістю жертв 
і лише на четвертому за кіль
кістю знищених будівель.

У НеБеЗПеЦІ
Американські узбережжя можуть 
бути мікромоделлю того, що чекає 
на весь світ. Населення Флориди 
зросло від 2,8 млн осіб на 1950 рік 
до 19 млн сьогодні. Говард Кан
ройтер і Ерванн Мічел-Кер  джан, 
експерти зі стихійних лих із Вор
тонської бізнес-школи в Пенсиль
ванії, підрахували, що вздовж 
узбережжя від штату Мен, на
вколо півострова Флорида й до Те
хасу, нині розміщено на $10 трлн 
застрахованої нерухомості, яка 
може постраждати від ураганів. 
Роджер Пілке з Університету Ко
лорадо в Боулдері вважає, що Ве
ликий маямський ураган 1926 ро -
ку, який у доларах вартістю 
2011 року коштував $1 млрд, нині 
завдав би збитків на $188 млрд.

Незрозуміло, чи зростає еко-   
номічна вартість лих швидше за 
світовий ВВП, оскільки в багат
шому світі під загрозою логічно 
опиняється більше майна. Однак, 
поза сумнівом, є тенденція до по
ширення величезних катастроф, 
що завдають багатомільярдних 
збитків. За результатами дослі
дження, проведеного у 2007 році 

ОЕСР, до 2070-го сім із де
сяти агломерацій із найгустішою 
концентрацією економічних ак
тивів, зокрема нерухомості, інф
раструктури тощо, піддані висо
кій загрозі прибережних зато
плень, будуть міститися в країнах, 
що розвиваються; 2005 року на 
їхніх територіях не було жодного 
такого регіону. На той момент 
частка активів, що перебувати
муть у зоні ризику підтоплення, 
зросте від 5% до 9% планетарного 
ВВП. Результати дослідження 
Світового банку, здійсненого під 
проводом Апурви Санґхі, пока
зали: між 2000 і 2050 роками 
міське населення, яке проживає в 
зоні ризику виникнення тропіч
них циклонів чи землетрусів, 
більш ніж подвоїться, сягаючи 
16% населення планети проти ни
нішніх 11%.

Ризики посилюються й через 
сам характер забудови. Оскільки 
міста розростаються на узбереж
жях, у зонах болотних угідь та рі
чок, природні бар’єри на кшталт 
мангрових драговин та піскових 
дюн зазнають нищення; нато
мість відбувається створення 
штучних загород – валів і дамб, 
щоб стримувати воду. Як наслідок 
– дедалі більше людей і майна 
буде піддано загрозі, якщо ці пе
репони не витримають. Після 
Другої світової Японія розгорнула 
масштабну програму з будівни
цтва морських дамб і валів, аби 
захистити свої міста від штормо
вих хвиль і цунамі. Це, своєю чер
гою, сприяло розростанню міст та 
індустріалізації, але й примножу
вало потенційні руйнування, 
якби захисні споруди не стри
мали цунамі, як-от в березні.

Коли міста в дельтах річок 
використовують ґрунтові води 
для промисловості, пиття й са
нітарії, ґрунт осідає, опускаю
чись нижче за рівень моря. Від
так необхідні вищі дамби. Від 
1980 року населення Джакарти 
зросло більш ніж удвічі, до 
24 млн осіб, а на 2020-й має сяг
нути 35 млн. Землю, що колись 
убирала надлишкові води із 
13 річок, які течуть містом, забу
дували, й вона осіла. Тепер 40% 
міста – нижче за рівень моря.

ДИВАКУВАТІ СТИМУЛИ
Спочатку люди оселялися в дель
тах річок саме тому, що через по
вені ґрунти ставали родючими. 
Поселення надалі розросталися 
завдяки природним економіч
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ним перевагам, що їх несе в собі 
така концентрація людського та
ланту для модернізації суспіль
ства. Навіть якщо бідняки, котрі 
переїжджають до міст, знають, 
що там більший ризик загинути 
від селевих потоків чи повеней, 
їхні страхи компенсує краща 
оплата праці в містах. А в багатих 
країнах узбережжя заселяють 
просто тому, що людям подоба
ється жити біля води.

Свою лепту в ситуацію вно
сять і дивні економічні стимули. 
Власники будинків у зонах зато
плення в США повинні мати 
страхування від повеней, аби 
отримати іпотечну позику, за
страховану державою. Але феде
ральне страхування часто дотує 
держава, і багато хто або звільне
ний від таких вимог, або живе у 
місцях, де ризики підтоплення 
належним чином не зафіксовані. 
Дехто не купує поліса на випадок 
стихійних лих, розраховуючи на 
держдопомогу, якщо його буди
нок постраждає. Коли уряд ого
лошує певне місце зоною стихій
ного лиха, держава покриває 75–
100% видатків на ліквідацію на
слідків. Для президентів, як вия
вилося, дуже важка річ – відмов
ляти у проханнях про допомогу 
від місцевих керманичів, осо
бливо у роки виборів. Метт Меєр 
із консервативного дослідного 
інституту Heritage Foundation 
каже, що уряд регулярно бере на 
себе відшкодування збитків, за
вданих місцевими стихійними 
лихами, з якими в принципі ціл
ком має впоратися і сам штат. Як 
наслідок – функції управління 
катастрофами на місцевому рівні 
у штатах атрофуються, а кошти, 
призначені для відшкодування 
збитків, завданих стихійними 

лихами, зрештою буває витра
чено на субсидіювання місць із 
високим ризиком виникнення 
таких явищ – як-от Флорида – за 
рахунок безпечніших регіонів, 
на кшталт Огайо.

Через такі нераціональні сти
мули люди регулярно відбудову
ються в районах, уже не раз спус
тошених якоюсь катастрофою. 
Боб Меєр із Вортонської школи 
бізнесу наводить приклад ку
рортного містечка Пасс-Крістіана 
у штаті Міссісіпі, де 1969 року ура
ган «Камілла» знищив житловий 
комплекс і вбив 21 особу, що захо
валися всередині. В тому самому 
районі невдовзі спорудили торго
вельний центр і кооперативні бу
динки, які згодом ущент розніс 
ураган «Катріна» 2005-го. Відтоді 
поблизу назводили ще більше но
вого житла.

Така ситуація – результат не 
лише економічних стимулів. За 
словами Меєра, під час при
йняття рішень люди не схильні 
оцінювати непередбачуваних 
явищ, які трапляються рідко, на
віть якщо ті можуть мати ката
строфічні наслідки. Мер містечка 
Пасс-Крістіана Лео МакДермотт 
зазначає, що між «Каміллою» і 
«Катріною» минуло понад три де
сятиліття: «Життя складається з 
можливостей. А житло біля води, 
скажу вам, непогано продається».

Людську природу навряд чи 
вдасться змінити, а от державну 
політику – цілком. Для цього 
може знадобитися підвищення 
видатків на запобігання лихам, 
аби витрачати менше на їх лік
відацію. За даними Світового 
банку, близько 20% гуманітар
ної допомоги нині йде на подо
лання наслідків стихійних лих, 
а на запобіжні заходи для їх мі

німізації спрямовують мізерні 
0,7% (хоча їхня частка зростає).

ГОЛЛАНДСьКИй ВАРІАНТ
Нідерланди, чиє існування дав-
 но залежить від милості при
роди, можуть очолити кампанію 
з реформування підходів до за
побігання стихійним лихам. 
Близько 60% території країни 
лежить ниж    че за рівень моря 
або в зоні ризику регулярних 
підтоплень із Північного моря 
чи річок Рейн, Маас і Шельда та 
їхніх приток. 1953 року внаслі
док високого весняного при
пливу й сильного штор  му на 
Північному морі дам  би не змо
гли стримати воду – вона зато
пила 9% сільськогосподарських 
угідь королівства й забрала 
1800 життів. У відповідь у країні 
було розпочато програму «Дель-
 та», що мала на меті захистити 
гирла річок від штормових при
пливів, а також зробити ви
щими й міцнішими водозахисні 
споруди.

За словами Піета Дірке з гол
ландської будівельної компанії 
Arcadis, що спеціалізується на 
управлінні водоустроєм, через 
ефективність цих споруд на
слідки руйнування в них можуть 
бути катастрофічнішими, ніж у 
слабкіших попередників. На за
хищеній конструкціями «Дель-
 ти» й дамбами території від Ам
стердама до Роттердама сильно 
розвинулася промисловість. Нині 
на неї припадає більшість вироб
ництва у державі. «Північні й пів
денні частини Нідерландів зна
чно безпечніші, але менш прива
бливі економічно. Люди переїж
джають до західних регіонів кра
їни, бо економіка розвивається 
саме там», – пояснює він.

1993-го, а потім 1995 року 
сильні річкові повені затопили 
сільську місцевість і вода ледь 
не піднялася вище за споруди, 
що захищали густонаселені 
центри. Через це довелося ева
куювати понад 250 тис. осіб. 
Ураган «Катріна» став останнім 
попередженням, наочно пока
завши голландцям, наскільки 
ненадійними є прогнози, коли 
йдеться про явища, які трапля
ються раз на століття, а також  
що вони аж ніяк не зможуть по
вторити американського трюку 
з евакуації мільйона громадян.

Відтак нідерландська концеп
ція контролю над повенями пере
йшла від будівництва вищих за
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город до зміцнення міст і сіл су
проти паводкових вод. 2007 року 
в королівстві запущено проект 
«Простір для річки» вартістю в 
€2,3 млрд. У 39 точках уздовж рі
чок Маас, Рейн, Ейссел і Вааль за
хисні споруди переносять углиб 
суходолу, річки поглиблюють, а 
поля, нині зайняті фермами й до
машніми господарствами, на
вмисне підтоплюють. Слово 
«польдер» голландці вигадали 
кілька століть тому. Це земля, 
осушена завдяки валам, що захи
щають її від навколишніх заплав 
(або мілководних водоймищ). Те
пер жителі країни запускають 
зворотний процес, забираючи або 
зрівнюючи захисні вали й знову 
перетворюючи осушені площі на 
заплави. Відтак максимально 
безпечний потік води Рейну 
збільшиться від 15 тис. м3/с до 16 
тис., а потім і до 18 тис.

Польдер Нордвард, що на пів
денний схід від Роттердама, був 
заплавою до 1973 року, коли за
вдяки проекту «Дельта» він став 
придатним для розведення ху
доби й вирощування овочів. Те
пер його знову перетворюють на 
заплаву, яка вбиратиме повеневі 
води, що в іншому випадку мо
жуть затопити міста вище за те
чією. Для цього владі довелося 
переконати 18 фермерів переїхати 
деінде або перенести господарські 
будівлі на більшу висоту. Вім де 
Віт, який вирощує 75 голів худоби 
на фермі, створеній його батьком 
1979 року, вибрав друге. Поблизу 
його будинку екскаватори нині 
насипають пагорб, на якому стоя
тиме його новий дім у безпеці від 
періодичних паводків, що невдо
взі почнуться в цій місцевості. Це 
буде неприємно, визнає де Віт, 
«але така повінь траплятиметься 
тільки раз на 25 років». А якщо 
він утратить урожай чи худобу че
рез повені, держава відшкодує 
йому збитки.

Нідерландці створюють цілу 
індустрію просування своєї філо
софії водоустрою у світі. Дослід
ний інститут Deltares радить уря
дові Таїланду перейняти досвід 
Нідерландів і перемістити водо
загороджувальні вали далі від 
водоймищ усюди, де можливо, а 
також обмежити культивацію за
плав та об’єднати зусилля з 
управління водними ресурсами 
для того, щоб більше не жертву
вати безпекою заради зрошу
вання чи генерування електрое
нергії.

Однак і в підході нідерланд
ців є межі. По-перше, коштує він 
недешево. За те, що фермери пе
реїхали з польдерів, їм запла
тили відшкодування за ринко
вою ціною. Повторити це в більш 
густонаселених містах чи про
мислових районах буде надто до
рого. В Америці та Китаї влада 
давно має право руйнувати водо
захисні споруди й періодично за
топлювати зайняту землю, аби 
запобігти надмірним повеням. 
Яап Квадайк із Deltares каже, що 
раніше голландський уряд від
мовлявся від цього. Якщо ста
неться повінь, від якої не захис
тять навіть найпотужніші дамби, 
«плану «Б» у нас немає».

А якщо міста не можна ку
дись перенести, їх, як і ферми 
на польдерах, слід укріпити. 
Замість того щоб покладатися 
на дамби, Роттердам теж нама
гається мінімізувати наслідки 

потенційної «великої води». На 
новому автопаркінгу побуду
вали резервуар на 10 тис. м3. 
Цього досить, аби зібрати 
близько 25% води під час по
вені, яка може трапитися раз на 
століття. А публічну площу по
будували так, щоб вона пере
творювалася на мілкі басейни, 
коли наповниться дощівкою.

ЗАХИСТ МАйНА
Зусилля з укріплення міст пе
ред повенями вимагають сер
йозніших компромісів у світі, 
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Штормова бухгалтерія
Збитки, завдані стихійними лихами, в усьому світі, 
млрд $ (за купівельною спроможністю долара 2011 року)

що розвивається. З одного боку, 
урбанізація позбавляє міста їх 
природного захисту від стихій
них лих і багато людей ризику
ють життям та майном, коли 
стається землетрус чи надхо
дить циклон. Із другого – за
вдяки урбанізації бідні стають 
заможнішими. Заселеність та 
інфраструктура міст роблять 
людей більш продуктивними в 
сенсі праці й спроможними до
зволити собі заходи безпеки. 
Тому кроки щодо мінімізації на
слідків стихійних лих мають не 
запобігати концентрації людей 
в уразливих містах, а стимулю
вати останні, як і їхніх мешкан
ців, ефективніше захищатися.

У багатьох містах існують су
ворі вимоги щодо будівництва, 
але вони не діють. Світовий банк 
у своєму дослідженні говорить, 
що якби більше мешканців міста 
володіли нерухомістю, це спону
кало б їх помітніше інвестувати у 
власну безпеку, а скасування 
контролю за вартістю ренти 
житла змусило б орендодавців 
дотримуватися вимог щодо бу
дівництва, бо ж тоді вони могли б 
компенсувати собі зайві видатки. 
Та й об’єкти інфраструктури 
можна будувати для виконання 
подвійної функції – повсякден
ної і захисту від стихійних лих, 
забезпечуючи їх належний стан 
на випадок, коли вони знадо
бляться у другій іпостасі. Світо
вий банк наводить два приклади 
таких об’єктів: школи, побудо
вані на підвищенні, в яких 
можна сховатися на випадок ци
клону, й тунель на дорозі в 
Куала-Лумпур, що в разі повені 
стає резервуаром для води.

Розвиваючись, суспільства 
можуть собі дозволити побуду
вати соціальну та фізичну інф
раструктуру, необхідну для за
хисту від стихійних лих і лікві
дації їх наслідків. Згодом того
річні землетрус і цунамі та по
вені стануть ледь помітними у 
ВВП Японії і Таїланду в резуль
таті швидкої відбудови, можли
вої завдяки тому ж таки багат
ству, через котре лиха обі
йшлися так дорого. А висновок 
для бідніших країн полягає в 
тому, що зростання – це опти
мальна політика мінімізації на
слідків природних катастроф. 

УРБАНІЗАЦІЯ ПОЗБАВЛЯЄ 
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Вибори на крові
У Казахстані пройшли вибори в 

Мажиліс – Нижню палату 
парламенту – і до масліхатів – 
місцевих органів. Явка грома

дян до виборчих урн значення не має: 
хоч би скільки їх відвідало дільниці, 
вибори, згідно із законодавством, за
вжди визнають такими, що відбу
лися. Голосування «проти всіх» не 
передбачено.
Якщо говорити про політичне поле 
держави, то слід визнати, що партії 
як такі в ньому просто відсутні. Не 
існує в Казахстані їх у класичному 
варіанті – як політичних організа
цій, що поділяють і втілюють ідеї та 
вимоги певних частин населення. Усі 
нинішні казахстанські партії станов
лять собою клуби за інтересами: 
партія бажань однієї людини, партія 
нібито патріотів, партія начебто комуністів 
тощо.
Позачергові парламентські вибори спровоку
вав президент Нурсултан Назарбаєв, щоб по
казати всьому світові та своїм підданим ні
бито рух від авторитаризму до демократії. У 
Мажилісі, звичайно, нині виявиться його 
партія «Нур Отан» (80,99% голосів), яка всі 
роки була там єдиною, і ще дві, по суті, не 
опозиційні, а провладні «кишенькові» політ
сили («Ак жол» і Комуністична народна пар
тія Казахстану набрали приблизно по 7% го
лосів). Їхня мрія і бажання – пробитися до 
влади й керувати країною на чолі з вічним 
Нурсултаном Назарбаєвим. Іноді вони щось 
критикують у діях конкретних чиновників 
або уряду, але президента – ніколи, тільки 
славлять.
Щоправда, у виборах, які тільки-но мали 
місце, сталось і дещо несподіване. Було орга
нізовано практику бойкоту й фактично чи не 
вперше вона виявилася досить вдалою. За да
ними структур, які спостерігали за процесом, 
на дільниці в Астані й Алмати прийшли 
менш ніж 40% людей. В інших містах – від 50 
до 60%. Але насправді явка в містах завжди 
була в межах половини – це ретельно прихо
вували на всіх виборах. Тобто нині до урн 
прийшло приблизно на 20% менше, ніж ого
лошено офіційно. Це був справжній бойкот 
просунутої частини нашого громадянського 
суспільства, яка в такий спосіб показала, що 
реальної альтернативи політиці Назарбаєва 
ніхто з допущених до виборів партій не має.
В аулах явка була, звичайно, як завжди, 
вища, бо там люди на очах у керівників, від 
яких вони дуже залежать – в сенсі можливос
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Заява глави мі-
сії короткостро-
кових спостері-
гачів парла-
ментської 
асамблеї ОБСЄ 
Жоао Соареша: 
«Незважаючи 
на висловлені 
наміри про-
вести вибори 
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високих демо-
кратичних 
норм ОБСЄ, 
парламентські 
вибори в Казах-
стані не відпові-
дали демокра-
тичним нормам 
ОБСЄ».

тей і працювати, і просто безпечно 
жити. Можу навести й такий приклад: 
я був у селищі, де працюють медики, 
які просили мене ніде не називати їх
ніх прізвищ. Вони сказали, що їх 
зобов’язали прийти на дільницю рано-
вранці під керівництвом лікаря й від
крито проголосувати за «Нур Отан», 
інакше втратять роботу. Сам я прин
ципово бойкотував вибори, але мені 
принесли запрошення для голосу
вання, в якому значиться моя дочка. 
Вона громадянка США, а не Казах
стану, вже 10 років живе в Америці. 
Знаю, що всім людям, які поїхали з 
країни, надсилають такі запрошення. 
Вони не приходять, тоді тихцем хтось 
голосує за них. Багато моїх співвітчиз
ників вважають це огидним спекта
клем.

Кажучи про бойкот, хочу підкреслити також, 
що є приклади, коли на виборах до Мажилісу 
деякі кандидати зняли свої кандидатури на 
знак протесту. Багато претендентів і на регіо
нальному рівні також демонстративно відкли
кали свої імена зі списків на виборах до маслі
хатів. Рішення цих людей пов’язане з розстрі
лом мирних громадян у Жанаозені й поруч, на 
залізничній станції Шепте. Вони вважають, 
що після цього брати участь у перегонах амо
рально, що нинішні вибори – це, по суті, ви
бори на крові, які не можуть бути чесними. 
Окрім того, досить велика частина населення 
починає розуміти, що влада Назарбаєва 
здатна не просто обманювати народ, а й три
мати його на налигачі й, коли знадобиться, 
вдатися до насильства, ба навіть пролити 
кров.
Цікава ще одна деталь: на казахстанські ви
бори був запрошений голова ЦВК Росії Владі
мір Чуров. Із погляду тих, хто проводить ви
бори в Казахстані, він, звичайно, суперпози
тивний персонаж, герой, зразок, завдяки 
якому фальсифікація виборів у Росії пройшла 
абсолютно успішно. Його запрошення логічне 
в цьому контексті: вони покликали свою лю
дину, яка працює на тих самих принципах, що 
й вони.
Упродовж 20 років казахстанська влада безсо
ромно фальсифікує всі вибори поспіль. Опози
ція це розуміє, але, знаючи її конструктивний 
характер, гадаю, що нині протестів у Казах
стані, на жаль, не буде. Суспільство, середній 
клас не дозріли. І якщо це все-таки буде, то 
вийдуть 100–200 осіб із громадянських рухів 
й по-справжньому опозиційних партій, яких 
так і не допустили до виборів. 
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20–29 січня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
20 січня, 18:00 – презентація українського перекладу роману 
Роберта Музіля «Людина без властивостей» у трьох томах.
23 січня, 18:00 – Книгарня «Є» та Французький інститут в Україні 
запрошують на зустріч із французьким видавцем та письменни-
ком Жаном Маттерном. Тема зустрічі: «Проекти видавництва 
Gallimard».
24 січня, 18:00 – відкрита лекція відомої активістки, 
професора Аліни Мунгію-Піппіді, яка розповість про досвід 
Румун� у боротьбі з політичною корупцією 
під час парламентських виборів 2004 року – кампанію 
«Коаліція за чистий парламент».
25 січня, 18:00 – презентація антолог� «Ніч еротичної поез�». 
Учасники: брати Капранови, Дмитро Лазуткін, Сергій Пантюк, 
Леся Мудрак, Келя Ликеренко.
26 січня, 18:00 – презентація книжки Володимира Лиса 
«Іван та Чорна Пантера».

|| Київ (вул. Спаська, 5):
20 січня, 18:00 – презентація видання поетичних переспівів 
давньоруських «Билин» Миколи Карпенка.

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
20 січня, 19:00, 4-й поверх – джаз-клуб: перегляд концерту 
Чета Бейкера.
21 січня, 18:00, 4-й поверх – презентація електронних збірок 
віршів Мірека Боднара.
23 січня, 18:00, 5-й поверх – відкриття виставки картин 
Леона Кондрачука. 
25 січня, 18:00, 5-й поверх – майстер-клас: ліплення 
з пластиліну.

|| Львів (просп. Свободи, 7):
20 січня, 18:00 – у межах проекту «Дні країн»: День Інд� 
(спільно з міжнародною організацією AIESEC).
23 січня, 18:00 – презентація книжки Волтера Айзексона 
«Стів Джобс. Біографія засновника компан� Apple».
25 січня, 18:00 – презентація книжки Андрія Портнова 
«Істор� істориків».

25 січня, 16:00 – Книгарня «Є», Французький інститут в Україні 
та Альянс Францес у Львові запрошують на зустріч 
із французьким видавцем та письменником Жаном Маттерном. 
Тема зустрічі: «Проекти видавництва Gallimard».
27 січня, 18:00 – презентація книжки Володимира Лиса 
«Іван і Чорна Пантера».
28 січня, 18:00 – презентація книжок Дари Корній «Тому, 
що ти є» та Міли Іванцової «Ключі від ліфта».
29 січня, 13:00 – для дітей 4–7 років: презентація книжки 
художниці Віктор� Ковальчук «Про фею Дорофею».

|| Харків (вул. Сумська, 3):
20 січня, 19:00 – брифінг: «Дружба. Кого ми називаємо 
другом» (мова англійська).
21 січня, 17:00 – відкриття книжкового клубу. Обговорення 
книжки Джоанн Харріс «Джентльмени та гравці». Модератор 
Олена Конопльова.
25 січня, 18:00 – Книгарня «Є», видавництво «Дух і Літера» 
та «Дім Cерця» запрошують на презентацію книжки 
о. Тьєрі де Русі «Різдво. Таємниця». Учасники: Од Гіє, 
Олексій Сігов, Олександр Філоненко.

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
20 січня, 15:00 – презентація українських перекладів 
Редьярда Кіплінґа в межах першого «Кіплінґ Фесту». 
Учасники: Максим Стріха, Наталія Дьомова, Наталя Тисовська, 
Юлія Броварна. Модератор Володимир Чернишенко.
25 січня, 18:00 – інтелектуальний клуб TEDxVinnytsia. 
Опанування мов – наскільки це просто?
26 січня, 18:00 – літературна дискусія «книгОгляд». 
Білим по білому: поезія з римами і без.

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
22 січня, 16:00 – презентація українського смс-роману 
«Поштаментальний роман».
23 січня, 18:30 – творча зустріч із режисером 
Максимом Васяновичем. 
24 січня, 18:30 – презентація літературного клубу 
«Читальні сходини».

Із повним переліком заходів та його можливими 
змінами Ви можете ознайомитися в Книгарні «Є» 
у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua 



Фальшиві ноти музики революції

М
инулого тижня відомий театральний 
режисер Єкатеринбурга Ніколай Коляда 
ввійшов до народного штабу підтримки 
Путіна. Ще кілька місяців тому він від

крито був на боці Міхаіла Прохорова, а тепер, за 
його словами, передумав – вирішив: кращого за 
Путіна росіянам поки що не знайти. І наприкінці 
своєї заяви зробив такий витончений пасаж: мов
ляв, за мною 70  осіб, цілий театр, я не можу собі 
дозволити не дружити з владою.
Через два дні єкатеринбурзькі жартівники обкле
їли стіни «Коляда-театру» афішами із зацілова
ним Путіним, а Живий Журнал та Facebook кав
кнули від натиску хрестових походів столичної 
інтелігенції проти відступника-режисера. Хто за
пальніший, спробували ініціювати бойкот учора 
ще популярного митця. Тепер біля театру вистав
лено цілодобову охорону – місцева поліція обері
гає одного інтелігента від інших.
Дивні діла твої, Господи.
Ідіотський учинок, годі й казати. Хоч би які були 
його мотиви. І справді, шкода гарного режисера – 
він тепер на якийсь час став нерукопотискальним. 
Але впевненість у глупстві людини – це одне, а пе
реконаність у тому, що вона негайно за свої дурощі 
має бути публічно й криваво розіпнута, – зовсім 
інше.
Бідолашний Коляда став тією краплиною крові, 
що промайнула під носом голодного хижака. Дві 
сторони російського інтелектуального й духо
вного прошарку, які доти лише мляво сварилися 
між собою, підвелися на рі
шучий бій. Головне гасло 
будь-якої революції – «Хто не 
з нами, той проти нас» – 
спершу обкатали на режисе
рові з Єкатеринбурга, дружно 
відмовивши йому в праві від
тепер числитися у списках во
лодарів дум. Окремі голоси, 
що зазвучали вслід за вольтерівським «Я не
навиджу ваші переконання, але готовий від
дати життя за ваше право їх висловлювати», 
не мали шансів бути почуті.
Не встигла висохнути фарба на знущальних афі
шах, якими обклеїли театр Коляди, як сталася 
нова подія: Путін запросив велику групу журна
лістів до Кремля для вручення премій уряду. 
Більшість із них визнали за можливе та потрібне 
прийти й отримати (обсяг кожної премії – 1 млн 
руб.). Тепер відмиваються як можуть. Ось один із 
лауреатів премії, телекритик Іріна Пєтровская 
на своїй сторінці у Facebook подає величезний 
допис, де в найдетальніший спосіб розповідає 
про те, що, мовляв, нагороду отримувала з рук 
не прем’єра, а свого учителя Засурского, а до Пу
тіна вона навіть не підійшла, а ще – ніхто не 
вставав при ньому. Словом, виправдовується. А 
навкруги за ходом дискусії стежать десятки й со
тні уважних очей. І знову інтелігенція розділи

лася: одні доводять, що потрібно було кинути цю 
премію Путіну в обличчя, інші впевнені, що вона 
все одно з наших кишень, отож-бо прем’єр до неї 
має лише найбільш опосередкований стосунок. 
Треті вмовляють лауреатів віддати ці гроші си
ротинцям.
Російські інтелектуали слухають, як висловлю
вався Блок, «музику революції» дуже нервово. І 
що далі, то голосніше лунають у цій музиці 
маршово-стройові ноти. Інтелігенція, функція 
якої взагалі-то – посилена індивідуальність на тлі 
загальної подібності, досить швидко в гарячі мо
менти історії (як нині в Росії) мімікрує, перейма
ючи безліч звичок, властивих у звичайний час на
товпові. У такі хвилини головна відмінна риса 
будь-якого перехідного періоду – нетерпимість – 
уражає своїм вірусом навіть, здавалося б, зрілі та 
вдумливі мізки.
У переломні моменти інтелектуали з підвішеними 
язиками виходять на перший план – у суспільства 
назріває необхідність слухати доладні слова про 
те, що наболіло всім. От і стає милий, але посеред
ній письменник Боріс Акунін чи обдарований, але 
вельми обережний за іншого часу телеведучий Лє
онід Парфьонов застрільником перемін у суспіль
стві. І безліч інших людей схожих професій із ним 
разом починають створювати неабиякий револю
ційний гамір. Їхня багатослівна шумна балаку
чість створює оманливе враження протестних на
строїв інтелігенції. Але якщо бути чесними, то ро
сійська інтелігенція як мовчала, так і мовчить. 

Окремі приклади – скажімо, 
«Поет і громадянин» Дмітрія 
Бикова та Міхаіла Єфрємова, 
який дотепно й подеколи смі
ливо вказує владі на її агре
сивну імпотенцію, – не показ
ники. 
Кого ще назвати з тих росій
ських інтелектуалів, що по

слідовно й публічно обстоювали своє право 
на на протест? Шендеровіч? Але він геть-
давно вже не письменник – чистої води полі

тик. Шевчук? Він не інтелігенція – рокер. Іноді 
включається з пасіонарними розмовами Лія Ахє
джакова. Хто ще? Не знаю. Їй-богу, не знаю.
Ні 10, ні 24 грудня на мітингах практично не було 
по-справжньому відомих діячів культури. Запи
тувала головних постановників московських теа
трів, відомих режисерів – ніхто сваритися з вла
дою не хоче. У всіх колективи, у всіх своя справа, 
усі воюють за будівлі й за фінансування, за всіма 
– безліч доль. Щоправда, цього ніхто не афішує, 
але й проти влади не протестують. Просто вони 
розумніші, на відміну від Коляди, не біжать пи
сати про це у своєму ЖЖ й не готові запоєм слу
хати «музику революції».
І останнє. Поки писала цей текст, дуже намагалася 
жодного разу не згадати про те, що Лєнін називав 
інтелігенцію «г..ном нації». Вийшло! 

ПОЛІЦІЯ 
ЄКАТеРИНБУРГА 

ОБеРІГАЄ ОДНОГО 
ІНТеЛеКТУАЛА  

ВІД ІНШИХ

Автор:  
Катерина 
Барабаш, 

Росія

Російська інтелігенція, як завжди, пересварилася

34|украЇнськиЙ тиЖДень|№ 3 (220) 20 – 26.01.2012

світ|поГляД



Вже у продажу

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



Н
евже Сполучене Королів
ство – одна з найстарі
ших та найстабільніших 
країн Європи – розпа

деться? Раптом з’явився фантом 
шотландської незалежності – і 
політики Вестмінстера переля
калися не на жарт. Автономний 
уряд Шотландії на чолі з шот
ландським націоналістом Алек
сом Салмондом затято взявся за 
здобуття повної незалежності 
від Лондона. Тепер британський 
прем’єр Девід Кемерон поставив 
питання руба: «Ви хочете відо
кремлюватися від Сполученого 
Королівства чи ні? Якщо так, 

скликайте референдум щонай
швидше і побачимо чітке рі
шення».

Через це напруження вмить 
посилилося. Салмонду раптом 
довелося захищатися. Всі опи
тування свідчать, що, попри ви
важеність і надзвичайну попу
лярність «першого міністра» 
шотландського уряду, більшість 
населення не хоче цілковитої 
незалежності. Вони занепоко
єні ціною її здобуття і бояться, 
що це розлучення не буде лег
ким. Тому Салмонд домагається 
свого повільно – обіцяє шот
ландським виборцям незалеж

ність, «але не зараз». Натомість 
він намагається вибити якомога 
більше поступок у Лондона, а 
тоді за два роки провести рефе
рендум, в якому стоятиме і за
питання про «максимальну ав
тономію». Вона б забезпечила 
шотландцям номінальну неза
лежність, але зберегла б усі пе
реваги ширшого союзу, а також 
чимало видатків для Един
бурга. 

Кемерон назвав це блефом. 
Жодна з головних партій у бри
танському парламенті – ані 
консервативна, ані лейборист
ська, ані ліберал-демократична – 

Автор: 
Майкл 
Бініон, 
Велика 

Британія

Битва  
за незалежність
Протистояння Лондона й Единбурга навколо дати проведення 
референдуму про незалежність Шотландії загострюється

Британський прем’єр 
Девід Кемерон поставив 

шотландцям питання 
руба: «Ви хочете 

відокремлюватися від 
Сполученого Королівства 

чи ні? Якщо так, скликайте 
референдум щонайшвидше 

і побачимо чітке рішення»

36|украЇнськиЙ тиЖДень|№ 3 (220) 20 – 26.01.2012

світ|ШотланДія 



Населення 
Англії

51,8 
млн

Населення  
Шотландії

5,2  
млн

ШОТЛАНДСьКИй 
НАЦІОНАЛІЗМ ПОЧАВ 
ПРОВОКУВАТИ ВІДПОВІДНИй 
АНГЛІйСьКИй НАЦІОНАЛІЗМ

не схиляється на бік незалеж
ності Шотландії. Однак «макси
мальна автономія» – це найгір
ший варіант для решти країни. 
Вона означає, що Лондону дове
деться і далі оплачувати обо
рону і зовнішні справи Шотлан
дії, а також гарантувати у ній 
обіг англійського фунта, водно
час беручи на себе весь її дер
жавний борг. Натомість Шот
ландія отримає всі повнова
ження, але жодної відповідаль
ності незалежного уряду.

Отже, Кемерон жорстко за
питав Салмонда: «Ви з нами чи 
ні?» Крім того, він чітко дав 
зрозуміти, що коли Шотландія 
й Англія формально об’єдна-
лися 1707 року, договір уклали 
та погодили обидві країни. Сал
монд хоче провести референ
дум лише у Шотландії і дозво
лити голосувати 16–17-річним 
шотландцям, оскільки знає, що 
вони можуть його підтримати. 
Але якщо таке голосування не 
схвалить парламент у Лондоні, 
воно не буде обов’язковим для 
всієї країни. Оскільки угодою 
передбачено наявність двох сто
рін, розірвання її також вима
гає згоди обох сторін, наполягає 
Кемерон. 

Важливим для Шотландії є 
те, чи не повторюється у Брита
нії ситуація на кшталт тієї, що 
була у Квебеку, Україні чи Сло
ваччині.

Перший приклад – провін
ція Канади, що роками вима
гала незалежності. Квебек май-
 же домігся самоврядування, 
але зберіг чимало переваг, за
лишившись частиною Канади. 

Другий приклад – Україна, 
яка була республікою колиш
нього Радянського Союзу і не
сподівано здобула незалеж
ність, коли він розпався. Втім, 
інша сторона – Росія – ніколи 
повністю із цим не змирилася, і 
напруження між двома краї
нами не зникло, а Україні, як 
виявилося, дуже нелегко збуду
вати нові відносини з екс-
господарями. 

Третій приклад – це випа
док Словаччини, що став при
кладом «оксамитового розлу
чення», яке не дуже зашкодило 
ані Чехії, ані Словаччині. Пи
тання постало різко і швидко 
вирішилося, а обидві сторони 
прийняли результат. Однак на
справді більшість чехів не хо
тіли залишатися в одній дер

жаві з біднішими словаками, а 
останніх ображало ставлення 
чехів, яким було байдуже, 
якщо Словаччина піде своїм 
шляхом. 

В Англії настрої здебіль
шого подібні до останнього ва
ріанта. Шотландський націона
лізм почав провокувати відпо
відний англійський націона
лізм. Через це виникло велике 
незадоволення дотаціями, які 
коштом англійських платників 
податків нині виплачуються 
Шотландії, щоби підтримувати 
тамтешню якість життя на ви
сокому рівні. Англійців дратує 
загальнонаціональне небажан-
 ня шотландців уболівати за Ан
глію під час міжнародних фут
больних матчів. Багато хто ду
має собі: «Та й по всьому. Баба з 
воза – коням легше».

Однак пристрасті розгора
ються. Відокремлення Шот
ландії в будь-якій формі актуа
лізує дуже складні економічні 
та політичні питання, які од

ним референдумом не вирі
шити. Наприклад, чи виста
чить незалежній Шотландії 
грошей від продажу нафти з 
Північного моря та іншого екс
порту для підтримання належ
ного рівня життя? Чи британ
ська армія захищатиме нову 
країну? Чи зможуть шотландці 
їздити до Англії, не проходячи 
на новому кордоні паспортний 
контроль? А як щодо прав ти
сяч шотландців, які зараз по
стійно проживають в Англії? 
Чи залишиться королева гла
вою держави у Шотландії, на
віть якщо остання стане неза
лежною? Чи зможуть шотлан-
дці дивитися програми BBC, чи 
їм доведеться сплачувати Ан
глії спеціальний збір на діяль
ність корпорації? І якщо Шот
ландія стане незалежною, чи 
приєднається вона в такому 
разі до Євросоюзу і запрова
дить як свою нову валюту євро? 
І як працюватиме будь-яка 
спільна система оподатку
вання? І найскладніше те, яка 
частина британського держав
ного боргу перейде Единбургу?

Якщо союз розпадеться, це 
матиме серйозні наслідки для 
Вельсу, де живуть лише 3 млн 
осіб, і Північної Ірландії з 1,8 млн 
населення. Кожна із цих країн 
відчуватиме, що над нею по
вністю домінує Англія з її 
51,8-мільйонним населенням. 
Вони замалі, щоби й собі здобу
вати незалежність. Якими тоді 
будуть їхні відносини з Ан
глією?

Салмонд хотів би, щоб Ке
мерон очолив опозицію до шот
ландської незалежності, адже 
тоді можна було би тлумачити 
це як залякування з боку по-
літика-«колонізатора» з вищо-
 го класу. Але британський пре-
м’єр надто розумний, щоби по
трапити у цю пастку. Будь-яку 
опозицію Салмонду може очо
лити шотландець, котрий об
стоює позиції збереження со
юзу. Найімовірніше, це може 
бути Алістер Дарлінг, який був 
популярним і дієвим міні
стром фінансів у останньому 
лейбористському уряді в Лон
доні. Консерватори у такому 
випадку могли б об’єднатися з 
іншими партіями проти Сал
монда, але не спонукали б го
лосувати проти незалежності з 
Лондона. 

Прем’єр Шотландії усвідом
лює, що якщо проведе і програє 
референдум, другого шансу на 
здобуття незалежності він не 
матиме. Саме тому він хоче від
класти голосування до 2014 
року. І саме тому Кемерон напо
лягає на рішучому голосуванні 
із загальнообов’язковими ре
зультатами цього року. За ла
штунками обидві сторони пере
мовляються про те, що робити 
далі. Але на поверхні між Лон
доном і Единбургом відкрита 
війна. І обидві сторони прига
дують собі старі битви, зокрема 
і Битву при Беннокберні 1314 
року, де шотландська армія за
вдала армії англійського ко
роля нищівної поразки. Сал
монд сподівається повторити 
цю перемогу в політичній пло
щині на 700-ту річницю битви, 
найбільш відомої як битви, в 
яку шотландців повів Хоробре 
серце. Тим часом Кемерон та 
інші політики в Лондоні вже 
розробляють стратегії, які ма
ють забезпечити політичну по
разку північному сусіду і дав
ньому історичному ворогу Ан
глії. 

№ 3 (220) 20 – 26.01.2012|украЇнськиЙ тиЖДень|37

ШотланДія |світ

ф
о

т
о

: r
e

u
t

e
r

s



Християноцид?
Найбільш населену країну Африки роздирає 
конфлікт між мусульманами та християнами, 
який може покласти край її єдності

П
ереслідування християн у 
Нігерії за останні десяти
ліття стало недоброю тра
дицією. Мусульманські 

екстремісти влаштували справ
жній «християноцид» у північній 
частині країни. Фанатики убива
ють і калічать людей іншої релігії, 
спалюють їхні церкви, нищать 
майно. Спостерігачі припуска
ють, що місцеві фундаменталісти 
поставили собі за мету перетво
рити Нігерію, чи принаймні її 
Північ, на ісламську державу, а 
відтак намагаються повністю усу
нути християнську присутність, 
створюючи новий оплот свого во
йовничого вчення на території 
Африки. У прагненні на  в’язати за
кони шаріату всій республіці ісла
містське терористичне угрупо
вання «Боко харам» система
тично й цілеспрямовано знищує 
християн та нігерійських чинов
ників, котрі насмілюються пу
блічно говорити правду про цю 
терористичну організацію.

Убивство християн стало 
майже буденним явищем від 
1999 року, коли закони шаріату 
були запроваджені у 12 північ
них штатах та в деяких части
нах чотирьох південних. Від
тоді загинули десятки тисяч 
людей, а також було зруйновано 
близько тисячі церков. Сьогодні 
бути християнином у Нігерії 
дуже ризиковано для життя.

Нова хвиля насилля й жор
стокості сколихнула країну піс
 ля президентських виборів, ко
трі відбулись у травні 2011 року. 
Перемогу на них здобув христи
янин Ґудлак Джонатан. Це під
штовхнуло терористів із «Боко 
харам» іще жорстокішими ме
тодами добиватися запрова
дження шаріату по всій Нігерії і 
вимагати викорінення світської 
моделі західної освіти.

31 грудня 2011 року новий 
очільник держави запровадив 
надзвичайний стан у деяких ра
йонах Нігерії після вибухів, учи
нених бойовиками «Боко харам» 

Автор:  
Віктор 

Каспрук, 
Сергій 

Грабовський

у католицьких церквах. Якщо так 
триватиме й надалі, то напади іс
ламістів здатні спричинити гро
мадянську вій  ну в цій найбільш 
населеній африканській країні, з 
якої Нігерія як цілісна держава 
може й не вийти. Між переважно 
мусульманською Північчю і хрис
тиянським та анімістським Пів
днем уже зараз простежується ра
зючий контраст. Так, у деяких пів
нічних нігерійських штатах менш 
ніж 5% жінок уміють читати й пи
сати, тоді як у деяких районах 
Півдня грамотні з них понад 90%.

УРАЗЛИВА НІГеРІЯ
Сьогоднішня Нігерія – це нафто
вий гігант, що не має запасу міц
ності, хоча свого часу цю країну 
наводили як один із прикладів 
демократизації Африки. Найбіль
ший на континенті експортер 
чорного золота опинився в епі
центрі насильства та «коктейлю 
нестабільності», де змішані полі
тична криза й релігійний кон
флікт. Як один із можливих варі
антів розвитку подій у Нігерії 
після запровадження надзвичай
ного стану в деяких штатах кра
їни можуть розпочатися бойові дії 
проти ісламістських терористів. 
Зрештою, чого можна чекати, 
коли представник «Боко харам» 
Абул Куака відверто заявляє: 
«Миру не буде, доки не будуть ви
пущені з в’язниць усі наші брати, 
доки вся країна не почне жити за 
шаріатом, а демократія і Консти
туція не будуть заборонені»?

Як видається, «Боко харам» 
навмисне розхитує човен, щоб 
викликати цим появу християн
ських фундаменталістів. «Ніге
рійські таліби» чудово розумі
ють: вони мають у країні не так і 
багато прихильників, тож ле
гальним, правовим шляхом до 
влади не прийдуть. Тому їхній 
єдиний шанс – спровокувати 
громадянську війну між христи
янами та мусульманами й на цій 
хвилі нестабільності та хаосу 
спробувати захопити владу.

Бурхливе терористичне від
родження радикальних ісламіс
тів із «Боко харам» можна спро
бувати пояснити й активізацією 
співпраці з «Аль-Каї  дою»: сьо
годні «Боко харам» заявляє про 
себе як про правочинну філію 
«Аль-Каїди ісламського Маг -
рибу». Нігерійські бойовики 
проходять вишкіл у таборах цієї 
організації і добре озброєні.

Уряд Джонатана, як вида
ється, не може знайти само
стійно шляху для виправлення 
становища. Тому Нігерія чим
далі помітніше перетворюється 
на регіональний плацдарм теро
ризму під контролем «Аль-
Каїди». Потенціал «Боко харам» 
стрімко зростає, як географічно, 
так і з погляду можливостей 
отримувати сучасне озброєння, і 
це означає, що угруповання діс
тає допомогу від ширшої теро
ристичної мережі в регіоні.

МОЖЛИВО, 
КРАЩе РОЗДІЛИТИСЯ?
Статистика вбивств у Нігерії при
голомшує. Так, лише за два тижні 
(від 22 грудня 2011-го до 7 січня 
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ЗІПСУТЕ 
СВЯТО. 
Учинені 
ісламістами на 
Різдво теракти 
на релігійному 
ґрунті 
підштовхують 
Нігерію до 
громадянської 
війни

2012-го) до 54 тис. громадян, яких 
було знищено від 1999 року, дода
лося ще 215 безвинних жертв. Ці 
трагічні факти вказують на те, що 
Нігерія перебуває лише за кілька 
кроків від масштабного геноциду 
на кшталт того, що мав місце в Ру
анді чи Сомалі, або від «балкані
зації» своєї території.

Гіпотетично ця держава мо -
же розпастися на шість геопо -
літичних утворень: Південний 
Схід, Південь, Південний Захід, 
Північний Центр, Північний 
Схід і Північний Захід. Народам, 
які їх заселяють, може бути до
зволено повернути новоутворе
ним незалежним країнам свої ав
тохтонні назви. Для чого необ
хідно попередньо провести рефе
рендуми із цього питання і здій
снити обмін територіями. Мож-       
ливий також інший варіант: 
християни та анімісти створю
ють свою державу, що буде здатна 
протистояти ісламістській за
грозі, мусульма  ни – свою.

Коли центральна влада в Абу
джі не спроможна запобігти теро
рові проти християн і утримати 
як цілість єдину і неподільну Ні

герію, то чи не ліпше справді роз
ділитись і цим зберегти тисячі 
людських життів? Дрейф країни в 
зону анархії краще зупинити на 
самому його початку. Оскільки 
перехід влади на нігерійських те
риторіях до рук бойових коман
дирів цілком може призвести до 
геноциду, як-то в Руанді, де за 
100 днів 1994 року було вбито до 
1 млн осіб включно з жінками, ді
тьми й літніми людьми. Тож, 

можливо, краще роз’єд  натися й 
жити в мирі, ніж знищувати одне 
одного через неприйняття релі
гійних та культурних цінностей?

ГЛОБАЛьНА ПРОБЛеМА
На планеті Земля на початку 
ХХІ століття щоп’ять хвилин за 
віру вбивають християнина. А 
трохи більш як за рік на муче
ницьку смерть були приречені 
105 тис. християн. Ці неймовірні 
цифри оприлюднені восени 
2011 року під час конференції 
фонду «Luci sull’Est» у Римі. У ній 
брав участь представник ОБСЄ з 
боротьби про  ти дискримінації 
християн, голова Центру з ви
вчення нових релігій (CES  NUR) 
Массімо Інтровіньє. Він назвав 
«гуманітарною кризою» ниніш-
 ню нетерпимість, дискримінацію 
та переслідування християн у 
світі, а водночас політкоректно 
зазначив, що найбільша небез
пека загрожує християнам у кра
їнах із сильними екстреміст
ськими рухами, де відступни
цтво від місцевої релігії кара
ється стра  тою. Небезпечними 
для християн країнами названі 
також комуністичні Північна Ко
рея та Китай, а на додаток іще й 
Індія та держави Індокитаю (у 
деяких також біля керма кому
ністи). Ба біль  ше: крім фізичного 
насильства, ще одним пошире
ним видом переслідувань хрис
тиян є правова дискримінація, 
яка існує, наприклад, у... Фран  ції. 
За даними Інтровіньє, нині що
два дні в цій європейській країні 
трапляються такі випадки.

34 особи у 2010–2011 роках 
були офіційно засуджені за спо
відування ними християнства й 
розмови про свою віру, що їх роз
цінили як богохульство. Ось один 
випадок із 34 подібних, коли 
християн страчували через зви
нувачення у блюзнірстві чи про
повідуванні своєї віри. Пакистан
ська християнка Асія Бібі, мати 
п’ятьох дітей, була заарештована 
поліцією 19 червня 2009 року 
після розмови про релігію зі спів
робітниками організації, де вона 
працювала. Звинувачення – бого
хульство. Вирок – смертна кара 
через повішення. Це при тому, що 
Пакистан – доволі «ліберальна» 
країна серед тих, де є «сильні екс
тремістські рухи»: тут немає 
смертної кари за сам факт спові -
дування Христового вчення, ка
рають на горло тільки за розмови 
про свою віру... 
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Соціально-
економічні показники

◀ Населення Нігер� – 167 млн осіб
мусульман – 50,4%, християн – 48,2%,

інших – 1,4%
◀ ВВП за ПКС на особу – $2589
◀ Індекс людського розвитку – 

142 місце в світі (зі 187)

Затока Бенін

Затока Біафра
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Звичайнісіньке диво
Як знахарі та ворожки безкарно оббирають психологічно 
слабких людей
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ВОРОЖІННЯ В ЄВРОПІ

Кожна європейська країна регулює цю специфічну 
сферу послуг по-своєму. Переважно цей тип діяльності 
відносять до самозайнятості й оподатковують відповід-
ним чином, права споживачів буває захищено відповід-
ними законами. Великого розголосу набули спроби Ру-
мунії змусити ворожок, астрологів, знахарів (а також 
представників деяких інших, більш звичних фахів, як-от 
інструкторів водіння) сплачувати податок на доходи. Рік 
тому працівниці тамтешньої окультної галузі були неа-
бияк обурені тим, що на їхню діяльність запровадили 
податок в обсязі 16%, а до того ж їх змусили сплачувати 
внески до фонду соціального страхування.

ВІЩУНИ ЗАМОРДОВУВАЛИ 
ЛюДей, ЯКИХ Ще МОЖНА 
БУЛО ВРЯТУВАТИ 
ТРАДИЦІйНИМ ЛІКУВАННЯМ

Автор: 
Віктор 

ЛітвіновЩе задовго до того, як у 
національному класи
фікаторі професій з’я
вилися ворожки й 

астрологи, українцям постійно 
лізла в очі набридлива і без
глузда промоція цього магіч
ного люду. Реклама чаклунів – 
окрема тема й досить прибутко
вий бізнес, адже чимало видань 
і телеканалів, навіть комунальні 
підприємства не гребують роз
міщувати ці нісенітниці за грубі 
гроші. Верховна Рада спромо
глася заборонити рекламу знят
 тя вроків ли  ше 12 січня, попри 
те що згадане питання порушу
валося в парламенті ще рік тому. 
Щойно документ набере чин
ності, промоція послуг із воро
жіння та гадання й телепро
грами за участю віщунів і ціли
телів опиняться поза законом. 
Та чи зупинить це магів-са  мо -
званців? Реклама алкоголю сут
тєво обмежена давно, що не 
надто позначилося на спожи
ванні міцних напоїв населенням 
і статках «горілчаних королів». 
А на забобонах і невігластві та
кож заробляють грубі гроші.

ЗІПСУТА КАРМА
Автор напросився на безплатну 
консультацію до віщунки Віри, 
яка приймає клієнтів у звичай
ній квартирі в спальному мікро
районі на околиці Києва. У по
мешканні, увішаному різнома
нітними езотеричними симво
лами і дипломами з китай
ськими ієрогліфами, мене зустрі
чає жінка середнього віку в 
яскравому вбран  ні. У кімнаті, що 
слугувала робочим кабінетом, 
запалені ароматичні суміші, від 
яких паморочилося в голові. Стіл 
заставлений екзотичними фігур
ками людей і тварин.

«Я бачу, що у вас нездоровий 
колір обличчя, мабуть, хворий 
шлунок чи підшлункова, тому 
одразу можу порадити вам се
анс Рейки, це недорого – лише 
200 грн», – намагається затяг
нути у свої магічні тенета жі
ночка. Як вона пояснює, це вид 
японської практики зцілення 
шляхом накладення рук на хво
рого, і нібито Ісус володів саме 
такими здібностями. Мене дещо 
збентежив зв’язок між япон
ськими практиками та Ісусом, 
однак я і бровою не повів. 

«Також я вже бачу, що ви 
страждаєте від порушень сну, – 
веде далі цілителька (насправді 

напередодні всю ніч писав 
статтю. – Авт.). – Тут теж можу 
зарадити, але це вже буде до
рожче – необхідно провести ко
рекцію енергетичного поля за 
300 грн, не пошкодуєте, спати
мете, як дитина. Якщо ж потрі
бен комплексний аналіз, то зна
добиться вже чистка енергетич
них каналів за 700 грн. Можу та
кож допомогти вашим роди
чам – тільки принесіть їхні 
фото, за ті самі 700 грн я очищу і 
їхній астрал. За 600 грн можу 
зцілити карму вам і за світли
нами вашим рідним». 

Віщунка бере мої долоні й 
пильно їх роздивляється. «Бачу, 
що вам не щастить з одружен
ням, – заявляє вона (ще б пак, 
на пальці в мене немає обручки, 
і не треба бути майстром япон
ського Рейки, щоб це помі
тити. – Авт.). – То нічого, можу 
зробити вам приворот будь-якої 
дівчини, тільки принесіть її фо
тографію, а ще краще волосину 
з голови чи якусь річ. Тут уже 
потрібен складний обряд, який 
у мене забере більше енергії, 
тому коштуватиме 1 тис. грн». 
«Якось потім», – відмовився я. 

«Ну тоді приходь наступ
ного разу, але пам’ятай: без 
чистки астралу чи підсилення 

енергетичного поля складно 
тобі буде, захист треба поста
вити», – наставляла мене на 
прощання ворожка. 

Напевне, все ж таки якийсь 
вплив, принаймні психологіч
ний, у неї є: під кінець «сеансу» 
мені було моторошно і на рівні 
підсвідомості захотілося від
вести «виявлені» чаклункою 
негаразди. Полегшало тільки 
вже на свіжому повітрі. 

КУЗНЯ ЦІЛИТеЛІВ
Скільки коштів заробляють 
такі провидиці, точно підраху
вати складно, тому що мало хто 
з них реєструється приватним 
підприємцем, як того вимагає 
закон, і платить податки. При
наймні в Податковій службі 
мені повідомили, що не мають 
таких даних. 

Якщо припустити, що одна 
ворожка за день отримує близько 
700 грн, то в місяць виходить  
21 тис. грн. А коли помножити цю 
суму на 500 (за оцінками експер
тів, саме стільки чаклунів і подіб -
них «спеціалістів» працює ли  ше в 
Києві), то одержимо щонайменше 
10,5 млн грн за місяць. Чимала 
частина цих грошей, поза сумні
вом, спрямовується на просу
вання магічних послуг у медіа та 
легалізацію чародіїв.

У столиці працює Київський 
інститут Української асоціації 
народної медицини (УАНМ). У 
ньому навчаються приблизно  
2 тис. студентів. Крім спеціаль
ностей «лікувальна справа» та 
«стоматологія» цей виш пропо
нує кількатижневі курси досить 
екзотичних професій, таких як 
«аюрведична медицина», «біо-
енергоінформотерапія» та на
віть «медична астрологія». При -
чому з дозволу Міністерства 
охорони здоров’я. 

Телефоную в інститут, щоб 
записатися на курси лікарів-
астрологів. Принагідно цікав
люся, яким чином відбувається 
зцілення медастрологією: «У вас 
що, гороскопами вчать ліку
вати?» Жіночка з УАНМ терп
ляче пояснює, що це буцімто 
ціла наука про вплив небесних 
тіл на здоров’я людини, додаючи, 
що вже понад три місяці ці курси 
з невідомої причини не прово
дяться, хоча є дозвіл МОЗ. Й од
разу ж радить записатися на 
курси біоенергоінформотерапії, 
яку викладає та сама людина, що 
й медичну астрологію, – Лідія 
Шелінговська. А якщо я закінчу 
ще й «Основи медичних знань», 
то загалом за 3 тис. грн і місяць 
навчання зможу отримати необ
хідні сертифікати й розпочати 
власну практику. 

Що це за курси медичної 
астрології та ще й з ліцензією 
МОЗ, ми вирішили дізнатися в 
представників міністерства. 
Хоч як дивно, але ДП «Комітет з 
питань народної і нетрадицій
ної МОЗ України», яке відає ці

10,5  
млн грн 

за місяць 
щонайменше сягає 

ринок «магічних 
послуг» у Києві. 
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№ 3 (220) 20 – 26.01.2012|украЇнськиЙ тиЖДень|41

проблЕма|суспільство



лителями і знахарями, очолює 
професор, викладач фітотерапії 
згаданої вище УАНМ Тетяна 
Гарник. Цікаво, що президент 
УАНМ Валерій Поканевич за су
місництвом є позаштатним го
ловним спеціалістом з нетради
ційної медицини МОЗ. Щоб 
стати фітотерапевтом чи трав
ником та отримати ліцензію 
МОЗ, треба обов’язково закін
чити курси у виші Поканевича. 

«Медична астрологія не на
лежить до методу народної і не
традиційної медицини, на який 
видаються спеціальні дозволи, – 
відповіли мені письмово у відом
стві Гарник. – УАНМ є приват
ним навчальним закладом, уре
гулювання діяльності якого не 
входить до компетенції нашого 
комітету, тому питання щодо її 
лікувальних властивостей, що 
викладаються в навчальному 
курсі «Сакральна астрологія та 
медична астрологія», краще по
ставити керівництву зазначеної 
вище установи». 

Отакої, виходить, жодного 
дозволу МОЗ на проведення та
ких занять не має і бути не 
може! Також у відомстві з пи
тань нетрадиційної медицини 
роз’яснили, що згідно з наказом 
міністерства комітет не видає 
дозволів на зняття вроків, при
стріту та чистку карми, а тільки 
сертифікує спеціалістів у таких 
галузях, як біоенергоінформо
терапія, мануальна терапія, фі
тотерапія, точковий масаж. 
Крім того, народним цілителям 
заборонено проводити масові 

сеанси з елементами гіпнозу та 
лікувати онкологію, інфекційні, 
венеричні й заразні шкірні за
хворювання, СНІД, наркома
нію, психічні розлади, усклад
нення вагітності тощо. У комі
теті додали, що цілителі, які 
практикують за спеціальними 
дозволами з народної та нетра

диційної медицини, мають пра-
 во робити це тільки під контро
лем традиційного лікаря і не 
слід їх плутати з магами і во
рожбитами. Виловлювати ж 
шахраїв, які чаклують, прикри
ваючись дозволами МОЗ на на
родне цілительство, нібито по
винна міліція, а не комітет. 

ЗАЧАРОВАНА МІЛІЦІЯ
У МВС бідкаються: проблема в 
тому, що Кримінальним кодек
сом не передбачене покарання 
за ворожіння, яке часто межує з 
шахрайством. Проте вину мага 
довести дуже складно, оскільки 
люди віддають гроші за во
рожбу добровільно.

«Кримінальних справ щодо 
чаклунів у нас немає, – розпові
дає Микола Рощин, працівник 
Управління карного розшуку 
МВС та автор книжки «Україн
ський лохотрон». – Колись ми 
намагалися розкрутити справу 
щодо телевізійних ворожок. 
Звернувся із заявою один інва
лід, який розповів, що зателе
фонував за номером, вказаним 
на екрані, там попросили заче
кати і навіть не з’єднали з ма
гом, а наприкінці місяця йому 
надійшов рахунок на кілька со
тень гривень».

За словами пана Рощина, 
міліціонери перевірили телека
нал, і виявилося, що то був зо
всім не прямий ефір, а демон
страція відеоролика, записа
ного заздалегідь. Тобто людина 
фізично не могла поговорити з 
ведучою програми й отримати 
поради мага. Подальше розслі
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дування засвідчило, що замов
ник цього ролика зареєстрова
ний десь у Болгарії, а кошти за 
трансляцію сплачувалися через 
Укртелеком. Справа заглухла. 

Джерела у МВС кажуть, що 
в Україні досить поширена 
практика, коли якийсь підприє
мець реєструється на єдиний 
податок, а потім наймає чима
лий штат різноманітних воро
жок, садовить їх по квартирах і 
збирає гроші. 

«Латентність злочинів, по -
в’язаних із шахрайством прови
диць, – 90%, тому що люди со
ромляться писати заяви, – під
сумовує Рощин. – Інколи під гіп
нозом громадян втягують у зло
чинну діяльність». За його сло
вами, у столиці зафіксовано ви
падок, коли чаклунка змусила 
дівчину торгувати кокаїном.

ПРО ШКОДУ ДИВА
Традиційні лікарі ставляться 
до ворожбитів і знахарів во
роже. Адже було чимало випад
ків, коли вони просто замордо
вували людей, яких ще можна 
було врятувати традиційним лі
куванням. Попри заборону лі
кувати тяжких хворих, цілителі 
все одно грішать цим постійно.

«Чого тільки не радять на
родні лікарі вживати онкохво
рим людям: траплялося і керо
син казали пили, і щурячу 
отруту, і сечу, – розповідає Роман 
Любота, лікар-онколог Київської 
міської онколікарні. – Люди 
йдуть до знахарів, не прокон
сультувавшись у медиків, тому 

що бояться операції, хіміотера
пії, вірять, що народні методи до
поможуть. Просто волосся стає 
дибки, коли чуєш, скільки ко
штів витягнули цілителі з бідо
лашних хворих: буває одну ам
пулку якогось псевдопрепарату, 
скажімо, на основі чистотілу, яка 
абсолютно нічим не допоможе, 
продають по 800 грн». 

За словами лікаря, після 
втручання знахарів до них при
ходять пацієнти, яким уже на
віть операцією неможливо зара
дити, і вони згодом помирають.

«Є категорія людей, які тяжі
ють до різних чудес і таємниць, – 
пояснює психолог Володимир 
Селіванов. – Передусім вони є 
споживачами фільмів і літера
тури про НЛО, таємниці старо
давніх цивілізацій і будь-яку 
іншу містику. Для них харак
терне прагнення шукати най

легші шляхи вирішення своїх 
проблем, а це, звичайно, магічні 
методики: чарівні палички, 
скатертини-самобранки, піч, яка 
сама їздить, та екстрасенси, які 
помахом рук вирішать будь-які 
проблеми. Коли є попит на чу
деса і таємниці, завжди знахо
дяться ті, хто забезпечить пропо
зицію, задовольнить цю потребу 
й отримає для себе вигоду».

Інша справа, каже психолог, 
що не варто всіх ворожок, екстра
сенсів і магів вважати шарлата
нами й авантюристами. Багато з 
тих практик – шаманських, езо
теричних, «магічних», котрі ще 
якісь півстоліття тому розгляда
лися матеріалістичною наукою як 
казки і пережитки темного мину
лого, сьогодні активно використо
вуються в сучасній психотерапії і 
доводять свою ефективність. Та
кож не слід називати шахраями 
всіх травників і костоправів – є 
справді обдаровані люди. 
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Пошук ідентичності
Моя мама переїхала з міста Пиря-
тин, що в Полтавській області, до 
Москви, коли їй було 25 років. 
Батько перебрався туди із селища 
міського типу Чечельник, що на 
Він ничині, у віці 27 років. Я виріс і 
народився в Білокам’яній і вважаю 
себе москвичем, росіянином. 
Щоліта аж до першого курсу уні-
верситету я проводив час в Україні. 
Свіжі фрукти та овочі, купання в 
річці, збір яблук, годування поро-
сят і нутрій – цим не можна було 
здивувати моїх однокласників. На-
віть історія про те, як я упав у туа-
лет, – той, який на вулиці з викопа-
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ПРЯМА МОВА

ною ямою, – не мала такої 
популяр ності в Москві, як дещо 
інше – українська мова. За літні мі-
сяці мені вдавалося її непогано 
опанувати. Небагато що може роз-
смішити справжнього москвича 
так, як сказане українською ре-
чення чи хоча б слово. 
Напередодні отримання паспорта 
громадянина РФ баба Ніна під час 
мого чергового приїзду до України 
запитала: «Яку національність я 
волію занести в документ: росія-
нин чи українець?» На що їй відпо-
вів: «Звісно ж, росіянин! Я ж виріс і 
живу в Москві». – «Батьки твої 

украiнці і сра... ти, а не москвич! Ти 
хохол!» У підсумку я отримав пас-
порт громадянина РФ, де не було 
графи «національність». 
Якось цілий рік я був вегетаріан-
цем. Зірвався саме того дня, коли 
моя мама привезла з України 
кров’янку і сало. Поїдаючи їх, я пе-
реконував себе, що кров і жир – це 
ж не м’ясо, і як же не пощастило 
мусульманам, які ніколи не дізна-
ються, яке смачне українське сало з 
часником. Мені нелегко далось 
усвідомлення того, що ніякий я не 
вегетаріанець і що, можливо, на-
віть трохи хохол.  

В попередньому числі 
Тиж ня йшлося про без
прецедентно швидкий 
процес асиміляції укра

їнців у Росії (див. статтю 
«Демографічний донор»). 
За останні два десятиріччя 
кількість людей, які визнають 
себе українцями, та їхня частка 
серед населення Росії зменши
лася більш ніж удвічі. Причому 
аналіз переписів населення 
1989, 2002 та 2010 років свід
чить про те, що найпершими 
від своєї національної ідентич
ності відмовляються ті, хто ра
ніше відмовився від її засад, 
насамперед рідної мови. Наве

дений нижче лист москвича з 
українським корінням промо
висто розкриває внутрішню 
мотивацію та особливості соці
ального контексту, які, власне, 
і забезпечують безпрецедент
ний за своєю інтенсивністю 
процес асиміляції українців у 
сучасній Росії. Це передусім 
вплив російського оточення: 
зневага до української мови, як 
до кумедного «коверканья» їх
ньої, зверх нє ставлення до ін
ших народів колишньої Росій
ської імперії, що змушує при
ховувати власне походження, 
примітивність уявлень про 
ознаки української ідентич

ності (сало, національний кос
тюм тощо), що випливає з уста
леного сприйняття українців 
як лише етнотериторіальної 
групи, представники якої в 
усьому іншому «ті самі росі
яни». Тривале перебування у 
чужому мовнокультурному се
редовищі, брак доступу до 
україномовного продукту – все 
це також робить свою справу. 
Зрештою, є чимало суб’єк
тивного у відмові від україн
ської ідентичності, зокрема, 
небажання (або неспромож
ність) батьків навчати дітей 
рідної мови та поваги до свого 
народу. 
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ПРЯМА МОВА

Недавно моя українська подружка пояс-
нила мені, що бувають хохли, а бувають 
українці. Що «хохол» позбавляє особис-
тість права на гідність. Згоден, коли мене 
так називають, трохи образливо. Але тут, 
у Москві, «українець» звучить так само, 
як «молдаванин» чи «білорус», а для де-
кого і як «таджик». Зате один відомий у 
Білокам’яній професор МДУ ніколи не 
втрачає нагоду назвати себе хохлом. З 
його вуст це звучить навіть гордо.
Я бачу, що для деяких народів, напри-
клад кавказьких, коріння справді дає про 
себе знати. Кілька разів мені доводилося 
спостерігати, як чеченці танцювали лез-
гинку навпроти Кремля. Зате я жодного 
разу не бачив українців, які танцювали б 
«люлі-люлі» під зірками башт. Мабуть, у 
бінарній опозиції «росіянин – кавказець» 
опозиції більше, ніж у дихотомії «росія-
нин – українець».
Я дуже люблю звучання західної україн-
ської мови. Вважаю, що вона гарна і 

схожа на польську. Але ніколи не думав 
про те, щоб почати її вивчати. Опанувати 
б англійську. Мені не подобається та 
«сільська» українська, якою говорять ро-
дичі зі Східної України і мої батьки одне 
з одним. Схоже на якесь перекручування 
російської. До мене я їх прошу зверта-
тися російською або ж літературною 
українською, як я називаю мову міста 
Львова. 
Ніколи не задумувався й над тим, чи є в 
Москві українська діаспора. Але навіть 
якби й був якийсь клуб українських зна-
йомств, кружок рукоділля чи вільний 
майстер-клас із приготування вареників, 
навряд чи туди пішов би. Я не звик виби-
рати інтереси або друзів за ознакою 
націо нальності та походження. Особливо 
мене дратувало б, якби мене змусили 
туди піти або наклали моральне 
зобов’язання шанувати коріння. 
У меню ліцензійних dvd-дисків є опція 
вибору української мови. Якось ми з 

матір’ю переглядали мультик про па-
пугу українською, і мені це подоба-
лося. Але в мами розболілася голова. 
Вона сказала, що їй доводиться напру-
жуватися. «Ти ж українка», – зауважив 
я. – «То й що, мені тепер одягти націо-
нальний костюм, заплести колосок і 
ходити в ньому по квартирі?  
Борщ із пампушками готую, і виста-
чить». 
На мою думку, ніщо не формує людину 
більше, ніж соціальний контекст. Повто-
рюся, я виріс і народився в Москві і вва-
жаю себе москвичем, росіянином. Не 
знаю, чи правильно це і логічно, але 
знаю точно: це природно. Вимовити «я 
українець» не штучно не зможу.
Моя мама, коли скучає за Батьківщиною, 
каже: «Рiдна Украiна!» – і мріє разом із 
батьком зустріти там старість. Якщо я не 
назбираю грошей на будиночок у Швей-
царії, то теж віддам перевагу Україні над 
Москвою. 
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Чи можна довіряти 
історію історикам?

У 1996–1997 роках україн
ська історіографія вийшла 
на нові висоти. Київське 
видавництво «Генеза» ви

пустило книжки «Нарис історії 
України з найдавніших часів до 
кінця XVIII ст.» та «Нарис історії 
України: формування модерної 
української нації ХІХ–ХХ ст.». І 
хоча номінально вони проходили 
за відомством навчальних посіб
ників для гімназій, ліцеїв та ви
шів, реально йшлося про кон
цептуально цілісне, насичене 
фактами й узагальненнями, з 
численними посиланнями на су
часні наукові джерела дослі
дження української історії зага
лом та її дуже непростих сюже
тів. Оцінка двох томів тоді була 
одностайною: це не менший за 
значущістю, ніж праці Михайла 
Грушевського, новий етап розви
тку історичної науки в Україні, 
здійснений у приступній не 
тільки для фахівців, а й для всіх 
освічених читачів формі.

Авторами цих книжок були 
Наталя Яковенко (Київ) та Ярос
лав Грицак (Львів).

Тоді ж таки почали виходити 
друком професійні періодичні 
видання, редаговані цими істо
риками, докторами наук і профе
сорами: в Києві – «Український 
гуманітарний огляд», у Львові – 
«Україна модерна». Навколо них 
та очолюваних Яковенко й Гри
цаком дослідних центрів почали 
гуртуватися інтелектуали, відбу
валися резонансні конференції й 
семінари, з’являлися нові книж
 ки як цих авторів, так і їхніх ко
лег та однодумців…

Одне слово, процес, здава
лося, пішов у позитивному на
прямку. Але ситуація почала 
змінюватися ще за президент
ства Віктора Ющенка й добігла 
логічного фінішу (от тільки пи
тання – остаточного чи проміж
ного?) в останні два роки.

Сюжети, пов’язані з висту
пами Ярослава Грицака, його 
дискусіями з іншими істориками, 
із закликами до «примирення» й 
«вироблення спільної позиції» зі 
сталіністами та проросійськими 

Автор: 
Сергій 

Грабовський

українофобами – це окрема тема. 
Тут-таки зауважу, що головні опо
ненти Грицака – це історики з 
Одеси, Києва та Донецька, які не 
вважають можливою ідейну капі
туляцію перед тими, хто сповідує 
тоталітарні цінності.

Неприємно дивує і позиція 
професора, завідувачки кафе
дри Києво-Могилянської акаде
мії Наталі Яковенко, яку вона 
висловлює останніми роками.

На початку 2010 року Наталя 
Яковенко (тоді – одна з керівни
ків робочої групи істориків, ство
реної при Українському інституті 
національної пам’яті) виступила 
на презентації нової концепції іс
торичної освіти. Концепція ця 
передбачала докорінну зміну па
радигм усіх шкільних підручни
ків з історії України за принци
пом антропологізації, коли го -
лов  ним героєм історичного про
цесу має стати людина, а все, що 
відбувалося на території нашої 
нинішньої держави, – складовою 
власне української історії. Тоді 
Яковенко заявила, що в ідеалі 
створені відповідно до нової кон
цепції підручники повинні спри
яти формуванню у школярів 
ліберально-демократичних цін
ностей, привчати дітей шанувати 
чуже життя й чужі права, з пова
гою і толерантністю ставитися до 
іншої культури, мови, релігії 
тощо, а також бути політично та 
емоційно незаангажованими.

Воно, звичайно, слушно вчи
 ти шанувати інші культури, мо  ви, 
релігії… Але в Україні головним 
питанням є відверто негативне 
ставлення приблизно 15–20% до
рослих громадян держави до са
мого факту її ж таки існування, 
тим більше до української мови, 
культури, вітчизняних релігійно-
церковних традицій. Як бути із 
цим? І яким чином «формування 
ліберально-демо  кратичних цін
ностей» можна поєднати з «полі
тичною незаангажованістю»? І, 
нарешті, яким чином сприй
мання історії дітьми (а осо
бливо здійснене за принципом 
антропологізації) може бути 
«емоційно незаангажованим»?

Висловлені тоді змістовні 
оцінки тих чи тих сюжетів істо
ричного процесу професор На
таля Яковенко повторила й роз
ширила в опублікованому на
прикінці минулого року ін  тер-  
  в’ю «Історичній правді».

Різко розкритикувавши шкі -
льні підручники з історії, вона 
так оцінила зміни в них, здій
снені вже за міністра Дмитра Та
бачника: «Що ж до кон’юнк -
турних разових домішок (напри
клад, заміни терміну «Друга сві
това війна» на «Велику Вітчиз
няну»), то в світлі наших претен
зій до шкільної книжки вони 
ролі не відіграють, бо на стовбур 
змісту не впливають».

Але ж ідеться не про термін, а 
про концепт, про загальний ра
курс бачення й описання війни. 
Йдеться про те, чи розглядати 
участь українців у війні від 1 ве
ресня 1939 року, коли 100 тис. 
жолнежів та офіцерів із числа га
личан і волинян у складі Війська 
Польського зустріли гітлерівців 
вогнем, а невдовзі по тому сотні 
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тисяч «східняків» у складі Черво
ної армії виступили в ролі на
цистських союзників, і до 2 ве
ресня 1945-го,  а чи танцювати на
вколо 22 червня 1941 року, коли 
начебто – за сталінською вер
сією – для СРСР почалася війна 
після «раптового і неспровокова
ного нападу». Йдеться про те, чи 
зараховувати до жертв війни ук -
раїнців-офіцерів другої Речі По
сполитої, розстріляних у Катині й 
інших місцях, а також знищених 
у радянських концтаборах.

Іншими словами, питання 
про те, щó саме наявне у шкіль
них підручниках – сталінська мі
фологема чи наукове поняття, – 
для Яковенко не має значення, 
для неї це дрібниця. Насправді ж 
ідеться про один із ключових мо
ментів історії ХХ століття, адже 
міф про «перемогу у Великій Ві
тчизняній війні» – це головне 
підґрунтя неототалітарної свідо
мості у Білорусі, Росії та Україні.

Не менш дивною є відповідь 
пані Яковенко на запитання, «як 
реформувати наш мартироло

гічний наратив, чому українці 
тільки борються і програють, а 
не створюють і перемагають?»: 
«...уявлення про себе як про 
націю-жертву, по-перше, опосе
редковано прищеплює почуття 
меншовартості, сказати б, при
реченості на неуспіх, а по-друге, 
це є неправдою, бо українці ціл
ком давали собі раду й під «ко
лоніальним гнітом», над яким 
так уболівають підручники».

У відповіді змішано грішне й 
праведне. Щодо комплексу «на -
ції-жертви» – це загалом пра
вильно, але заява, що «українці 
цілком давали собі раду й під 
«колоніальним гнітом», – це що
найменше цинізм (у моральному 
сенсі) та неправда (у фактологіч
ному).

Ні, звичайно, як «нація сер
жантів» (Василь Стус) давали собі 
раду. А часом навіть виходили на 
найвищі світові висоти, як-от Сер
гій Корольов. Тільки ж для цього 
мусили притлумлювати своє 
українство, зводити його ледь не 
на конспіративний рівень.

Ще цікаві запитання: «Чи 
варто відмовлятися і рішуче засу
джувати СРСР як колонізаторів та 
окупантів? Чи можна вважати 
УРСР попередницею української 
держави?» – й не менш цікава 
відповідь: «Відмовлятися й аб
сурдно, і неправильно, бо це су
перечитиме очевидному. За до
брий приклад тут може послу
жити навіть створення СРСР, де, 
як відомо, Українська Республіка 
відіграла чи не основну роль. Ба 
більше, Радянська Україна була 
співучасником функціонування 
більшовицької системи як у її по
зитивних (масова освіта, індустрі
алізація тощо), так і в злочинних 
проявах – репресіях, колективіза
ції, Голодоморі. Зрештою, в Укра
їні діяла не «советская власть», а 
радянська влада, яку будували 
«наші» – Затонський, Скрипник, 
Мануїльський та іже з ними...»

Якби це прозвучало з вуст 
Ганни Г. або Інни Б. – запитань 
не було б. Але вони неминуче ви
никають, коли знана професорка 
робить вигляд, наче їй не відомо, 
що у творенні СРСР ніякої «осно
вної ролі» УСРР не відігравала – 
ця роль апріорі була зарезерво
вана за політбюро ЦК РКП(б); що 
етнічний склад КП(б)У на той час 
категорично не відображав ет
нічного складу населення.

Що ж стосується таких пер
сонажів, як «Затонський, Скрип

ник, Мануїльський та іже з 
ними», то добре відомо, що вони 
відігравали в КП(б)У далеко не 
першорядну роль. Так само 
давно вже досліджений україн
ський націонал-комунізм, який 
був істотно відмінним від росій
ського більшовизму. Власне, це 
був антиколоніальний та модер
нізаційий рух у лівих шатах, як і 
в багатьох інших країнах аж до 
кінця ХХ століття.

І нарешті, спадають на 
думку юденрати та єврейська 
поліція у влаштованих нацис
тами єврейських гетто за часів 
Другої світової війни. Куди їх 
слід, за логікою Наталі Яко
венко, віднести? А чом не дер
жава «протекторат Богемія унд 
Моравія», створений Гітлером 
на місці урізаної Чехії? Цікаво, 
як наразі ставляться чехи до 
тих, хто пропонує їм вважати 
себе співучасниками функціо
нування нацистської системи в 
її позитивних (будівництво ав
тобанів) та негативних (будівни
цтво концтаборів) моментах?

Зрештою, збиває з ніг напо
вал відповідь пані Яковенко на 
запитання, як і чи треба діяти, 
щоб вигадана нашими східними 
сусідами історична пам’ять – від 
книжок до фільмів, де «факти» 
не завжди відповідають дійс -
ності – не була нав’язана україн
ському суспільству?

«Воювати з белетристичною, 
популярною та фільмовою про
дукцією – це воювати з вітряками. 
Адже автор самовиражається, і на 
те немає ради – у нас таких опусів 
теж хоч греблю гати», – була від
повідь професорки.

Можливо, якби я не прожив 
35 років в СРСР, то повірив би в 
тезу про «авторське самовира
ження». Як і в те, що працівники 
відомств Жданова, Суслова й Ґеб
бельса теж свого часу займалися 
«самовираженням». І в те, що ре
гулярні бесіди Путіна із Сахаро
вим (академіком, але зовсім ін
шим, і навіть не родичем Андрєя 
Дмітрієвіча, а «істориком у ци
вільному») про те, як треба пода
вати плебсу російську історію та 
якими методами вести пропа
ганду на пострадянському про
сторі, також підпадають під ру
брику «самовираження»…

Не знаю, як вам, а мені надто 
сумно й читати виступи знаної 
дослідниці, і писати про все це. 
Проте не віддавати ж україн
ської історії на поталу? 
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Н
а рубежі 1940–1950-х ро
ків у радянському тоталі
тарному суспільстві зая
вив про себе новий фено

мен, породжений культурними 
віяннями, що проникли в СРСР 
по закінченні Другої світової 
вій ни із країн Західної Європи 
та США. Його пов’язують із фор
муванням молодіжної субкуль
тури, яка дістала назву «сти
ляги». Термін, який позначав 
практику наслідування чи копі

ювання еталонів культури й 
способу молодіжного життя За
ходу, з’явився в мові музикантів-
джазменів й набув особливої по
пулярності завдяки насмішку
ватому вислову радянського 
критика Дмітрія Бєляєва.

ДЖАЗОВИй МАйДАНЧИК
Історики та соціологи пов’я зу -
ють появу феномену субкуль
тури із зародженням та розви
тком рок-н-ролу як стилю му

зики й танцю. А дехто схильний 
вбачати окремі його вияви у мо
лодіжних спільнотах країн За
хідної Європи та Північної Аме
рики міжвоєнного періоду, які 
виникли паралельно з поши
ренням джазу.

Джазове музичне мистецтво, 
яке з’явилося у США наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ століть у 
результаті синтезу африканської 
та європейської музичних тради
цій і набуло масового поширення 
в міжвоєнний період, стало осно
вним культурним майданчиком, 
на якому зародився молодіжний 
протест проти традиційних ка
нонів поведінки та домінуючого 
етикету. Імпровізація, полірит
мія та пульсація джазу створю
вали сприятливий ґрунт для по
шуку альтернативних шляхів 
розвитку культури та життєвого 
стилю.

В епоху проспериті й станов
лення споживацького суспіль
ства в американській контркуль
турі заявила про себе «палаюча 
молодь» (flaming youth), що захо
плювалася джазом та автомобі
лями, які завдяки конвеєру Ген-
 рі Форда стали невід’ємним 
атрибутом заокеанського повсяк -
денного життя міжвоєнної доби. 
Особливою прикметою тамтеш
ніх тинейджерів стала схиль
ність до алкогольних напоїв як 
наслідок запровадження «сухо-
 го» федерального законодав
ства. Після скасування заборони 
на спиртне наприкінці 1920-х 
субкультура «джазу, алкоголю 
та машин» не зникла, а транс
формувалася в інші форми. Зо
крема, в умовах Великої депре
сії, яка спричинила поширення 
безробіття й бідності, підлітки 
почали створювати міські моло
діжні угруповання з промовис
тою назвою «смерть – кінець ді
тям» (dead end kids), діяльність 
яких дістала помітне відобра
ження в кінематографі та ко
міксах.

Відмінні форми молодіж
ного життя 1930–1940-х років 

Автор: 
Олександр 

Пагіря

Під західним брендом
«Стиляжний» спосіб життя молоді в СРСР був формою 
соціокультурного протесту проти одноманітності в одязі,  
музиці та поведінці
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спостерігалися в Західній Єв
ропі. Зокрема, специфічні умови 
нацистського режиму в Німеч
чині сприяли появі німецьких 
свінг’югендів (нім. swingjugend), 
які об’єднали у своїх лавах юних 
любителів джазу та свінгу – сти
лів, офіційно заборонених у Тре
тьому Рейху. Їхнім продовжен
ням у роки Другої світової війни 
стали так звані едельвейсові пі
рати, що виникли як форма про
тесту проти суворого регламен
тування життя німецьких під
літків.

Яскравим явищем в окупова
ній гітлерівцями Франції була 
молодіжна субкультура зазу (фр. 
zazous), яка стала специфічною 
формою втечі молоді від панів
ного духу сервілізму та колабо
рації (детальніше див. «По-
рівняння»).

ПРОТИ ВБОГОСТІ
Радянські стиляги були складо
вою загальносвітового молодіж
ного руху, який постав на базі ву
личної субкультури в повоєнні 
роки. Серед факторів, які спри
яли появі цього яскравого для 
радянського суспільства явища, 
були, з одного боку, розширення 
міжнародних контактів СРСР у 
роки Другої світової та після неї, 
наплив трофейних речей побуту 
й одягу із зайнятих радянськими 
військами країн Центральної та 
Східної Європи. А з другого – 
психологічний дискомфорт мо
лодого покоління повоєнних ро
ків, яке відчувало різкий дисо
нанс між убогим та одноманіт
ним життям у Країні Рад і «роз
кішним» – на Заході.

Молода людина в умовах ко
муністичного виховання мала 
надзвичайно вузький простір 
для вияву власної неповторності 
й оригінального життєвого сти-
 лю. Від перших років юного 
життя її невідступно опікували 
партія та пов’язані з нею струк
тури, зокрема комсомол, за до
помогою якого влада дикту
вала юним офіційно визначе
ний стиль поведінки, моральні 
та естетичні цінності «радян
ської людини», в яких не було 
місця для індивідуального са
моствердження.

Незважаючи на холодну вій-
 ну та ідеологічне протистояння 
із Заходом, радянська молодь в 
умовах хрущовської відлиги 
дедалі більше потрапляла під 
вплив нових віянь із буржуаз

ного світу, чому не могла вже 
завадити «залізна завіса» між 
двома ворожими таборами. Куль -
турні контакти, які розшири
лись у другій половині 1950-х, 
принесли в Країну Рад не тільки 
нові ідеї та враження, а й товари 
із західних ринків, насамперед 
предмети одягу.

Світові тенденції в моді про
никали до СРСР під впливом 
стрімкого технологічного про
гресу в країнах Заходу, однак це 
відбувалося з великим запіз
ненням і під суворим партійним 
контролем. Зокрема, показ мод у 
клубах і будинках культури, 
який увійшов у повсякденне 
життя радянського соціуму 
тільки в другій половині 1950-х, 
обмежувався переважно спеці
альними сільськими й робітни
чими колекціями: приміром, 
одягу для доярок, колгоспниць, 
птахівниць, трактористів, шту
катурів тощо. У суспільній свідо
мості повсюдно культивували 
образ жінки-трудівниці, якій 
чужі «ганчір’яні» інтереси бур
жуазних нероб.

Певні зміни сталися 1957-го, 
коли в Москві відбувся фести
валь молоді та студентів, який 
мав безпосередній вплив на 
проникнення в СРСР нових еле
ментів модерної культури, зо
крема трендів у сфері моди. Того 
самого року було скасовано офі
ційну заборону на джаз.

БУНТ МОЛОДІ
На рубежі 1940–1950-х у середо
вищі молоді в СРСР зароджу
вався бунт на кількох рівнях: як 
вияв традиційного конфлікту 
між поколіннями та як форма 
протесту проти радянської од
номанітності.

Велику роль у цьому процесі 
відіграв західний кінематограф, 
особливо стрічки, які потра
пили в Радянський Союз як тро
фейні після війни. Відвідуючи 
західні фільми, молодь намага
лася копіювати ходу, танці, за
чіски, одяг акторів, запозичу
ючи при цьому життєвий стиль 
іншого світу.

Перші міські модники в СРСР 
з’явилися наприкінці 1940-х, од
нак бурхливий розвиток їхньої 
субкультури припав на період 
хрущовської відлиги. Для сти
ляг були характерні показова 
аполітичність, негативне чи бай-   
дуже ставлення до окремих 
норм радянської моралі, під

У ПОШУКАХ САМОВИРАЖЕННЯ.  
Інтер́ єр київського гуртка стиляг  
«Підводний човен», 1958 р. 
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креслений нонконфор
мізм, стихійний моло
діжний протест про  ти 
прийнятих у радянсь-
кому суспільстві моде
лей поведінки, шабло
нів мислення, однома
нітності в одязі, музиці, 
стилі життя й розвагах.

Закинута назад го
лова, зарозумілий по
гляд ізгори вниз на ін
ших, особлива хода ма-
ли свідчити про належ
ність радянських денді 
до богеми. У перші роки 
існування цього фено
мену зовнішній вигляд 
стиляги був швидше  
карикатурним: широкі 
яскраві штани, мішку
ватий піджак, капелюх 
із широкими крисами, 
шкарпетки яскравих ко
льорів, горезвісна кра
ватка «пожежа в джун
глях». Пізніше дрес-код 
радянських гіпстерів 
зазнав суттєвих змін, 
еволюціонувавши від епатажу 
та гламурності до елегантності: 
з’явилися знамениті штани-ду-
дочки, збитий «кок» на голові, 
вишуканий піджак із широкими 
плечима, вузька краватка «осе
ледець», яка зав’язувалася на мі
кроскопічний вузол, парасоль-
ка-тростинка. Актуальними у 
стиляг вважалися светри «з оле
нями», які були запозичені з 
фільмів «Серенада сонячної до
лини» та «Дівчина моєї мрії». Із 

взуття в середовищі 
радянських модників 
популярності зажили 
гостроносі черевики 
на високій каучуковій 
підошві (так звана 
ман  на каша). Влітку 
охоче носили яскраві 
сорочки в «гавай
ському стилі»: різно
барвні з квітковими та 
іншими малюнками.

Для дівчини, яка 
позиціонувала себе 
як представницю 
«стиляжної» куль
тури, достатньо було 
яскраво фарбуватись і 
носити зачіску «віне-
 ць миру» (волосся за
вивали навколо го

лови й укладали у відповідній 
формі). Особливим шиком вва
жали вузькі спідниці, що тісно 
обтягали дівочі стегна. Копію
ючи фасони із західних журна
лів моди, дівчата також носили 
спідниці з розпірками, жіночі 
штани, шовкові блузи з кві
тами, черевики з подовженими 
носами.

У музичних уподобаннях 
стиляги більше тяжіли до джа-
 зу та рок-н-ролу. Особливо у їх
ніх спільнотах були популярні 
композиції Білла Гейлі, Елвіса 
Преслі, Чака Беррі, Літ  тла Рі
чарда та Бадді Голлі. У зв’язку з 
дефіцитом грамофонних платі
вок поширився «рок на кіст
ках», коли записи виконували 
на рентгенівських знім  ках. Він 

ПОРІВНЯННЯ 

Молодіжні  
субкультури  
Європи  
та Північної Америки  
у 1930–1950-х роках

Swingjugend – неформальні 
рухи в гітлерівській Німеччині 
у 1930-х, які об’єднували в 
своїх лавах любителів джазу 
та свінгу віком від 14 до 18 ро-
ків. Намагалися копіювати 

англійський та 
американ-
ський спосіб 
життя, ідеоло-
гічно проти-
ставляли себе 
націонал-
соціалізму, 
особливо 
гітлер’югенду. 
Припинили 
своє існу-
вання після 
облави на 
300 їхніх 
учасників, 
учиненої  
нацистами  
18 серпня 
1941-го.

Edelweißpiraten – вільні рухи в 
нацистській Німеччині, що ви-
никли на заході країни напри-
кінці 1930-х у відповідь на су-
воре регламентування життя 
молоді; об’єднували у своїх 
осередках допризовників ві-
ком від 14 до 18 років. Відзна-
ками «піратів» були квітка 
едельвейс, особливий одяг, 
стиль та пісні антигітлерів-
ського спрямування. Вони 
брали участь у русі Опору, за-
знали переслідувань із боку 
нацистського режиму.

Zazous – субкультура у Франції 
часів Другої світової війни, 
адепти якої виражали свою інди-
відуальність за допомогою широ-
кого і яскравого одягу, вегетарі-
анської їжі, диких форм танців 
свінгу та джазу, в яких убачали 
форму опору й нонконформізму 
французької молоді під час ні-
мецької окупації. Об’єднувала 
молодь обох статей віком від 17 
до 20 років з усіх соціальних про-
шарків і рас. Зазнала пересліду-
вань із боку уряду Віші.

НАСЛІДУВАЧІ.
Радянська 
карикатура 
показувала 
стиляг як 
«аморальних 
людей»
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утратив свою актуальність 
тільки після появи на ринку 
магнітофонів. Улюбленими 
танцями були бугі-вугі, рок-н-
рол, а пізніше твіст і шейк. Ви
різняли стиляг не тільки осо
бливий одяг, музика, танці й 
манери поведінки, а й специ
фічний сленг, частково запози
чений від джазменів.

Найбільшими осередками 
мо  лодіжної субкультури напри
кінці 1940–1950-х стали росій
ські міста Ленінград і Москва, у 
яких найсильніше були від
чутні західні культурні віяння 
через наплив іноземних турис
тів. У середині 1950-х вона сти
хійно проникла на периферію, 
охопивши своїм впливом ра
дянських тинейджерів у Казані, 
Нижньому Новгороді, Пермі, 
Баку, Ташкенті, Алма-Аті. Не 
останню роль у цьому процесі 
відіграли гуртки стиляг у сто
лиці радянської України – Ки
єві.

Зокрема, можна згадати 
про один із них під назвою 
«Підводний човен», що виник у 
1957-му на вулиці Саксаган
ського, 14 і об’єднав групу сту
дентської молоді, яка намага
лася популяризувати західну 
культуру та молодіжний спосіб 
життя. Місцями для зібрань 
радянських денді були, крім 
того, квартира літератора Ва
силя Минка на Червоноармій
ській та клуб пи сь  менників на 
Орджонікідзе. Промовисті на
зви мали також угруповання 

київських модників у 1958–
1959-му – «Кіно» та «Бар-
контора».

БОРОТьБА  
ІЗ ЗАХІДНИМИ СТИЛЯМИ
Наприкінці 1940-х боротьба ста
лінського режиму проти стиляг 
відбувалась у межах кампанії 
проти «безрідного космополі
тизму», спрямованої на ліквіда
цію західних впливів у внутріш
ньому житті СРСР. Численні 
фейлетони, карикатури та кри

тичні статті, кінострічки мали 
на меті не тільки висміяти й ви
явити «низьку аморальну сут
ність» радянських тинейджерів, 
а й показати їх як потенційних 
ворогів радянської влади. Для 
всеохопної боротьби проти «сти
ляжної» субкультури у хрущов
ський період комуністичний ре
жим мобілізував увесь партійно-
комсомольський актив та ор
гани державної безпеки.

Обговорення молодих лю
дей із «аморальним» способом 
життя на комсомольських і 
студентських зборах, прове
дення бесід із батьками, ву
личні рейди дружинників, 
профілактичні заходи КДБ 
проти «антисоціальних еле
ментів» серед молоді, виклю
чення зі складу вишів та ком
сомолу – все це мало вберегти 
радянську молоду генерацію 
від духу вільнодумства та не
безпечного для влади насліду
вання «буржуазних» еталонів 
культури. Унаслідок репресій 
та поступового дорослішання 
першого покоління радян
ських стиляг до початку 1960-х 
хвиля першої в СРСР молодіж
ної субкультури пішла на спад, 
поступившись місцем строка
тішій масовій моді брєжнєв
ського добробуту. 

ПОРІВНЯННЯ 
Bikiniarze – молодіжна суб-
культура, що існувала в кому-
ністичній Польщі у 1950-х ро-
ках. Характерні риси: захо-
плення її адептів джазовою 
музикою та американською 
культурою, екстравагантний 
одяг. Польська комуністична 
влада активно боролася 
проти руху, вважаючи його 
виявом космополітизму й за-
хоплення «буржуазною» 
культурою США.

teddy-boys – молодіжна суб-
культура околиць Лондона 
1950-х років, носії якої вдяга-
лися за стилем моди епохи 
англійського короля Едуарда 
VII (1901–1910), надавали пе-
ревагу блюзу, кантрі та свінгу, 
а пізніше рок-н-ролу та 
скіфла. Поряд із цим розвива-
лася дівоча культура – teddy-
girls, також відома як judies.

raggare – молодіжна субкуль-
тура поширена у Швеції, Нор-
вегії, Фінляндії, Данії, Західній 
Німеччині та Австрії у 1950-х 
роках, характерною рисою 
якої була любов до американ-
ської поп-культури та машин. 
Невід’ємним артибутом тренду 
стала масивна швидкісна ав-
тівка виробництва США. Учас-
ників руху вирізняли зловжи-
вання алкоголем, розпусний 
спосіб життя, постійні бійки.

Greasers – субкультура, поши-
рена у 1950-х роках серед вулич-
ної молоді США, що стала етало-
ном для наслідування іншими 
європейськими тинейджерами. 
Назва походить від змащування 
гризерами свого волосся гелем 
чи воском. Відомі любов’ю до 
машин. Носили білі та чорні со-
рочки із зав’язаними рукавами, 
шкіряні куртки, джинси Леві 
Страусса, армійські чоботи, бан-
дани й кашкети, гаманці на лан-
цюжку, зачіски типу «помпа-
дур» та «дакстейл».

СЛОВНИЧОК
Гіпстери – назва прихильників джазової музики (бі-
бопу), які мали чітко окреслені особливості життєвого 
стилю джазменів: одяг, сленг, вживання наркотиків, іро-
нічне ставлення до життя, саркастичний гумор.
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«ВАРІАЦІЇ».
Зараз у Львові  
опера Ґлюка 
«Орфей і 
Еврідіка» йде  
французькою, 
попри те, що  
колись ішла в 
Києві у високо -
худож  ньому 
перекладі 
українською 
Бориса Тена 
з найпершої 
італійської 
версії

Р
оків 20 тому українською 
на сценах наших оперних 
театрів ще виконували 
Джу  зеппе Верді й Джа

комо Пуччіні. Тепер можна кон
статувати: українська там уже 
май  же не звучить, ми «інтегру
валися в європейський оперний 
простір». Ця істина здається на
шим новоспеченим культурним 
елітам настільки очевидною, що 
мало хто й замислюється над 
тим, яка ж насправді світова 
мовна практика виконання 
опер. Тим часом тут виявиться 
чимало несподіванок, які зовсім 
не узгоджуються з тим, про що 
говорять наші музикознавці й 
керівники театрів.

В ІНТеРеСАХ СЛУХАЧІВ
За своєю природою опера є 
складним синтетичним музич -
но-драматичним жанром. Тож 
загальноприйнятою практикою 
в усьому світі аж до останньої 
чверті ХХ століття було вико
нання всіх опер у перекладах на
ціональними мовами. Це потре
бувало додаткових зусиль співа
ків: Енріко Карузо, Тітта Руффо, 
Фьодор Шаляпін та інші услав
лені виконавці минулого знали 
основні партії свого репертуару 
чотирма-п’ятьма мовами, бо в 
основі такого рішення лежали 
інтереси публіки.

Великі оперні композитори з 
особливою увагою ставилися до 
єдності музики та сценічного 
слова й не раз наголошували, що 
їхні опери слід неодмінно вико
нувати мовами, зрозумілими для 
слухачів. Коли «Лоенґріна» було 
вперше поставлено англійською в 
Мельбурні, Ріхард Ваґнер писав 
австралійцеві Емілеві Сандерові: 
«Я сподіваюся, Ви побачите всі 
мої твори у виконанні англій
ською, бо тільки так їх зможе 
близько зрозуміти англомовна 
публіка». Перед тим композитор, 
як засвідчують йо  го спогади, ре
тельно опікувався якістю фран
цузьких перекладів «Рієнці» й 
«Летючого голландця».

Джузеппе Верді так само 
особисто працював із французь
кими перекладачами «Труба
дура», «Сили долі», «Аїди», 
«Макбета». А наймасштабнішу 
оперу композитора «Дон Кар
лос» написано було на фран
цузьке лібрето Каміля де Локля 

й Жозефа Мері, хоч у світі поза 
Францією цю оперу за тради
цією виконують в італійському 
перекладі Ахілла де Лозьє.

Нарешті, ставлення до про
блеми «мова й опера» чітко під
сумував автор одного з найсиль
ніших творів цього жанру в ХХ 
столітті «Катерини Ізмайлової» 
Дмітрій Шостаковіч: «Опе  ру 
треба виконувати тією мовою, 
якою її слухають. Якщо оперу 
ставлять у Берліні, то потрібно 
співати її німецькою, якщо опера 
ставиться в Лондоні, то треба її 
співати англійською, а в Парижі 
треба співати французькою».

ОПеРНИй КОНВеЄР 
ГЛОБАЛІЗАЦІї СВІТУ
Ситуація змінилася після Дру
гої світової війни, коли про
відні театри рівня «Метрополі
тен опе    ра», Ковент-Ґардена, 
«Штатсопер», «Ла Скала» тощо, 
не маючи постійного складу со
лістів і запрошуючи для нових 
постановок інтернаціональний 
набір зірок, поступово стали 
впроваджувати практику вико
нання класичних опер мовами, 

якими були написані оригі
нальні лібрето.

Ця мотивована економічни-
 ми причинами практика (надто 
дорогих зірок ангажують не на 
сезон, як за часів Шаляпіна, а 
щонайбільше на кілька вистав) 
суттєво полегшила жит  тя вока
лістів, – їм не треба було вже 
витрачати час і зусилля для пе
реучування партій, – але вод
ночас ускладнила сприйняття 
опер публікою. Аби виправдати 
ці втрати, критики й музикоз
навці вигадали концепцію, 
згідно з якою «єдності музики і 
слова» в опері можна досяг
нути лишень мовою, якою її на
писано.

Водночас і надалі існують 
авторитетні театри, де твори 
цього жанру принципово вико
нують лише в перекладі, під
креслюючи музично-драма  тич-
 ну природу даного мистецтва. 
Наприклад, Англійська націо
нальна опера в Лондоні. Біль
шість оперних театрів планети 
сьогодні дотримуються комбіно
ваної стратегії: за домінування 
вистав мовою оригіналу (глоба

Автор:  
Максим Стріха ОПеРА: 

сумбур  
замість  
змісту
Українську 
на сцені замінили 
«євроволапюком»
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ЦИТАТИ
Від мене йдеш ти 
назавжди,
Ясна моя  
любове;
Твої омріяні сліди 
Я цілувать  
готовий!

Джузеппе Верді, 
«Бал-маскарад», 

арія Річарда з 
четвертої дії

Переклад Бориса 
Тена

Серце жіноче
Зрадить охоче,
Вічно мінливе
І жартівливе;
Ласки їх любимо,
Хоч і зрадливі,
Без насолоди
Жить неможливо!

Джузеппе Верді, 
«Ріґолетто», пі-

сенька герцога з 
четвертої дії

Переклад Люд-
мили Старицької-

Черняхівської

На могилі в цій 
долині,
Де лежить мій 
батько вбитий,
Віроломній твоїй 
родині
Присягавсь я  
вічно мстити!
Та коли тебе  
зустрів,
То забув про пом-
сту й гнів…

Ґаетано Доні-
цетті, «Лючія ді 

Ламмермур», 
арія Едґара  
з першої дії 

Переклад  
Миколи Лукаша

Любов на волі 
розцвітає,
Закони не до 
серця їй;
Мене не любиш, 
я ж кохаю,
Тож бережись, 
коханий мій!

Жорж Бізе,  
«Кармен»,  

арія Кармен із 
першої дії

Переклад Мак-
сима Рильського

Завжди світ три-
мався
Поліцейським 
станом;
Навіть у єгиптян
Фараон був  
паном!
Дмітрій Шостако-

віч, «Катерина  
Ізмайлова»,  

хор поліцейських 
із третьої дії

Переклад  
Миколи Бажана

лізація є глобалізацією, і у світі 
давно діє своєрідний оперний 
«конвеєр») частково використо
вують і переклади. Насамперед 
для комічних опер, де важливе 
негайне розуміння кожної ре
пліки, якого не дає переклад на 
світловому табло, для творів ма
ловиконуваних і більшості пу
бліки не відомих, для творів 
«складними» мовами (росій
ською, чеською тощо), а також 
для вистав, розрахованих на мо
лодіжну аудиторію, яку по
трібно лишень залучати до опер
ного мистецтва. Наприклад, у 
поточному репертуарі славетної 
нью-йоркської «Метрополітен 
опера» 2007 року англійською 
поставлено «Чарівну флейту» 
Вольфґанґа Амадея Моцарта – 
твір із багатьма розмовними діа
логами й виразним комічним 
елементом.

Ту ж таки «Чарівну флейту» 
в Києві зараз планують пока
зати німецькою. Мої співчуття 
виконавцям, які муситимуть ме
ханічно зазубрювати розлогі ді
алоги, й публіці, яка те слуха
тиме. Зате «Дона Карлоса» в нас 

на вимогу котрогось із імпреса
ріо ставитимуть не у французь
кому оригіналі, а в італійському 
перекладі. Чому тоді не в україн
ському, який чудово звучав зі 
сцени ще чверть століття тому, – 
пояснити мистецькими аргу
ментами неможливо.

Керівництво Національної 
опери переконане: відмовив
шись від української мови, театр 
зробив великий крок уперед, 
його тепер знають і шанують у 
Європі. Це ще один міф, котрий 
можна виправдовувати хіба що 
недавно отриманим єврогран
том, як на європейські мірки, 
дуже скромним.

СУЧАСНА МОВНА ХАЛТУРА
Насправді ж великий тенор ХХ 
століття Жан Пірс, який співав 
1956 року в Києві в «Балі-
маскараді» Джузеппе Верді, 
вважав, що здійснена Веніамі
ном Тольбою українською мо
вою постановка анітрохи не по
ступається тій, що її записав 
двома роками раніше на пла
тівки славетний Артуро Тоска
ніні. Тут Пірсові можна вірити, 
адже йому припало бути зіркою 
того легендарного запису. Жод
ного гастролера рівня Пірса, 
який міг би оцінити сучасну до
волі невиразну постановку 
«Балу-мас  караду» в Києві, хоч і 
здійснену італійським режисе
ром та італійською мовою, 
останніми роками просто не 
було. А я як слухач «зі стажем», 
що має нагоду порівнювати 
обидва варіанти, рішуче віддаю 
перевагу першому.

Одним із найбільших здо
бутків політики українізації, яку 
послідовно здійснювали в ра
дянській Україні упродовж 
1923–1929 років, стало рішення 
Раднаркому УСРР про утворен-
 ня 1926 року об’єднання трьох 
державних оперних театрів – 
Харківського, Київського та 
Одеського, з виконанням усіх 
опер виключно національною 
мовою. «Українізація» опери 
мала в 1920-ті роки й пізніше ве
лике значення для утвердження 
повновартісності української 
культури й української мови. 
Водночас вона спричинила ша
лений опір «ревнителів високої 
російської культури» й зливу мі
щанських анекдотів на кшталт 
того, що Лєнскій відтепер зму
шений буде співати: «Чи гепнусь 
я дрючком продертий».

Проте справжні російські 
інтелігенти-митці поставилися 
до «українізації» опери по-інак -
шому. Великою подією стала 
участь у першому сезоні україн
ської опери російського тенора 
Лєоніда Собінова, який спеці
ально вивчив нашу мову, щоб ви
конувати нею Лоенґріна й Лєн
ского на сцені республіки. В од
ному з листів він писав: «Майже 
весь сезон проспівав на Україні і 
співав українською. Уявіть: зву
чить поетично, красиво й легко».

Тож кажімо правду: явище 
україномовної опери, переклади 
для якої створювали Микола Во
роний, Людмила Старицька-
Черняхівська, Максим Риль
ський, Микола Бажан, Павло 
Тичина, Борис Тен, Діодор Бо
бир, Микола Лукаш та інші, було 
знищено на догоду зовсім не 
мистецтву, а комерційним інте -
ресам третьорядних європей
ських імпресаріо: в європейські 
столиці наших театрів однаково 
не пускають. І звісно ж, наших 
«генералів від музики».

А зі сцени ми чуємо тим ча
сом справжню халтуру, що при
кро ріже вухо кожному, хто хоч 
трохи обізнаний з італійською 
чи французькою. Адже наші спі
ваки здебільшого просто не зна
ють мов, репліки якими без
думно зазубрюють. Не знають 
до смішного ганебно. На сцені 
столичної Оперної студії впро
довж багатьох вистав задник на 
опері «Іоланта» прикрашав, а 
може, й досі прикрашає, знаме
нитий дев’ятий рядок із третьої 
пісні Дантового «Пекла»: «Las -
ciate ogni speranza voi ch’entrate» 
(«Надії збавтесь, як сюди сту
пили»). Прикрашав із шістьма 
найгрубішими помилками, які 
повністю спотворювали його 
зміст. І ніхто з вокалістів, ладних 
перегризти опонентам горло за 
власне право співати італій
ською, цих кричущих помилок 
роками не помічав…

Отже, панове музиканти, не 
видавайте любов до грошей і 
творчого комфорту за любов до 
мистецтва! Пам’ятаймо, що сьо
годні тривають активні дискусії 
про повернення до ширшого ви
користання перекладів у вико
навській практиці провідних те
атрів світу. І в оперних середови
щах Заходу дедалі частіше лу
нає: треба думати не лише про 
те, що ми можемо дати публіці, а 
й чого вона хоче від нас. 
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Фарбований ліс

К
артини майстрів вудленду ні з чим не переплутати: люди й 
часто тварини зображені на них ніби під наскрізним поглядом, 
який відкриває внутрішнє світло й нитки життя між усіма меш
канцями світу, незалежно від виду, віку, статі. Це одна з рис, 

принесених засновником стилю з народної творчості канадських інді
анців (зокрема, петрогліфів та сувоїв із березової кори). Однак несподі
вано традиції оджибве дали про себе знати не тільки в канадському 
мистецтві, а й… в Україні. Художник-харків’янин Василь Мушик, який 
також працює у стилі вудленд, прокоментував деякі символи та ідеї і 
поділився власним досвідом «рентгенівських поглядів».

МІЖ ДВОМА КУЛьТУРАМИ
Про вудленд у сучасному розумінні (коли не зводити його до твор
чості Норваля Моріссо, а отже, традицій оджибве) говорять як про 
живопис анішинабе. Анішинабе – це група племен, що живуть у ре
зерваціях навколо Великих озер частково в США, а частково в Ка
наді. Серед цих племен – оджибве, одава й алгонкіни. Місцевість тут 
дуже лісиста (вудленд у перекладі – «лісова земля»), а Манітулін на 
Гуроні, знаковий для багатьох майстрів стилю, вважають найбіль
шим у світі островом на прісноводному озері. Клімат там холодніший 
і сухіший, ніж в Україні, і все-таки фауна двох країн має чимало 
спільного: лисиць, рисей, зайців, вовків, ведмедів, оленів і лосів, ко
мах і земноводних Василь Мушик «переніс» саме з наших просторів.

У різні роки мистецтвом місцевих громад, зокрема й вудлендом, 
нерідко послуговувалися для того, щоб обстоювати права корінних 
американців. Наприклад, начерки Мартіна Панаміка були викорис
тані як флаєри в кампанії за права тубільних жінок і чоловіків, 
ув’язнених у Південній Дакоті (США) за нібито «бунт» проти право
суддя (насправді ніяких насильницьких дій не було, просто одна з жі
нок вимагала справедливості в суді над убивцею її сина). Ця актив
ність у мистецтві була і є спрямована не тільки на соціальні, а й на еко
логічні проблеми. Виставки вудленду організовують, зокрема, щоб 

привернути увагу до погіршення стану екосистеми 
Великих озер, спричиненого глобальними змінами 
клімату. В Україні Василь Мушик із людьми, що за
ймалися захистом вовків, ініціював розмови з мис
ливцями й поширення оберегів (зображення вов
чого сліду в стилі вудленд), щоб пропагувати гу
манне ставлення до диких звірів.

Усі ці акції разом із несподіваною паралеллю між 
Канадою та Україною мають дещо глибші підстави, 
ніж може здатися. Вудленд не є явищем тільки інді
анської культури, від самого початку це було мисте
цтво, спрямоване на діалог з іншими етнічними 
спільнотами. Це був своєрідний спосіб говорити про 
свої цінності й потреби мовою, котра перебуває на 
межі панівної знакової системи європейського живо
пису та фольклору власної спільноти. Норваль Мо
ріссо називав себе шаманом (його ім’я було «Птах 
Грому»), адже допомагав будь-якій людині через ко
лір віднайти гармонію з собою. Водночас художник 
належав до католиків, висловлював повагу до 
Христа й екстатично захоплювався «Святою Тере
зою» Берніні. Роботи Моріссо поціновував і вистав
ляв Джексон Поллок (виставка відбулася 1962 року, й 
відразу після неї всі презентовані роботи розкупили 
колекціонери. Так стиль вудленд став популярним). 
Ці суперечливі моменти біографії канадського май
стра слушно згадує дослідниця Еріка Пайп, комен
туючи його роботу «Подарунок»: картину не варто 
розуміти як просте звинувачення колонізаторів у 
тому, що вони принесли індіанцям чужу релігію та 
хвороби, адже автор був сам заторкнутий європей
ською цивілізацією. Індіанські символи у вудленді 
виникають для ствердження солідарності всіх жи
вих істот. Ідея надлюдської єдності – це саме те, що 

Автор: юлія Войтенко

54|украЇнськиЙ тиЖДень|№ 3 (220) 20 – 26.01.2012

навігатор|мистЕЦтво
р

о
б

о
т

и
 в

а
с

и
л

я
 м

у
ш

и
к

а
 з

 с
а

й
т

у
 h

t
t

P
://

w
o

o
d

LA
N

d
.c

o
m

.u
A



привабило до вудленду вихідця з Полісся Василя 
Мушика й дало змогу йому ввести у власний стиль 
слов’янські символи.

Попри існування літніх шкіл вудленду й персо
нальні виставки Моріссо на батьківщині та у Франції 
(зокрема, він був єдиним канадським художником, 
котрого запросили туди на річницю Французької ре
волюції), літературу про цей мистецький напрямок 
знайти важко, а в галереях і музеях не так багато ро
біт, що його репрезентують (більше їх в індіанських 
резерваціях). Проте між собою ці художники часто 
добре знайомі й поводяться на рівних. Василь Му
шик одного разу обмінявся роботами з Крістіаном 
Моріссо (син Норваля Моріссо, художник, представ
ник вудленду. – Ред.). Це були взаємні дарунки.

ТАМ, Де НеМАЄ СЛІВ
Якщо в роботах Норваля Моріссо та інших майстрів 
вудленду: Дафне Оджиґ, Джексона Бірді, Леланда 
Белла – багато людських постатей, то Василь Мушик 
віддає перевагу братам нашим меншим. «Тварини 
цікавили мене з дитинства, – розповідає худож
ник. – У них є те духовне, що у спілкуванні з людьми 
ми можемо відчувати, а у тварин лише вгадувати».

Для картин стилю вудленд важливі ритуальні 
символіка й візуалізація. Наприклад, у роботі Ва
силя Мушика «Три посудини для однієї сутності» 
різні стадії життєвого циклу комахи чимось подібні 
до перероджень, а отже, наділені не нижчим стату
сом, ніж мандри людської душі. Своєю чергою, та 
музика, що всередині людини, долучається до шир
шого природного оточення, починає жити у котя
чих поглядах, у чашечках квітів, гойдає парашу
тики кульбаб. Загалом картини у Василя Мушика 

мають значно більш гармонійні кольорові гами й сюжети, ніж у Нор
валя Моріссо. Можливо, через культурну різницю, адже живопис Мо
ріссо все-таки значно ближчий до народного (як, утім, і до яскравих 
кольорів тогочасного американського малярства).

Найперше, що вражає в житлі пана Василя, – не власноруч зро
блена «індіанська» флейта й не маленька колекція артефактів давньо
поліського побуту, а гостинність і простота. Це не добре оснащена сту
дія, а невелика світла кімната в багатоповерховому харківському бу
динку, де міг би жити будь-хто з міста. Свої роботи художник рідко про
дає, здебільшого дарує або виставляє. Але й канадські майстри не амбіт
ніші. Попри те що їхні твори зовсім не низькоякісні, автори вудленду, 
вочевидь, не прагнуть особистого престижу чи прибутків, і скидається 
на те, що їхня непопулярність – великою мірою наслідок особистого ви
бору, а не тільки тенденцій мистецького ринку. У Канаді живопис вуд
ленд часто прикрашає стіни літніх шкіл, тобто має вжиткову роль. Одну 
зі своїх робіт пан Василь повісив біля вхідних дверей. Ця картина – 
«Стежка єднання» – й доповнення до інтер’єру (таке можна було б зо
бразити на килимі), і своєрідний жест гостинності: на землі теплих ко
льорів поєднуються людські, пташині та звірячі сліди. 

Вудленд – стиль живопису, заснований канадським 
художником Норвалем Моріссо із племені індіанців 
оджибве, – прижився й в Україні 
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Дорогоцінний Хронос
Вручення премії «Золотий глобус» Голлівудської асоціації іноземної 
преси наочно розклало по поличках усі американські турботи, болі 
та сподівання

К
інонагороди в Сполуче
них Штатах – більше, ніж 
просто призи, це певні 
знаки, які з великою 

часткою імовірності виявляють 
підводні течії та оголюють на
ріжні камені. Узагальнюючи й 
екстраполюючи переможців 
премії, можна сказати, що аме
риканців найбільше хвилюють 
дві проблематики часу: гостро -

Автор:  
Ярослав 
Підгора-

Гвяздовський

со  ціаль    не сучасне й носталь
гійне минуле, і вони ворогують 
між собою за право безрозділь
ного владарювання над реаль
ністю людської свідомості. 
Причому важливо зрозуміти, 
що члени Асоціації – це кри
тики, особливий вид homo 
sapiens із надлишком інформа
ції про продукти «фабрики 
мрій». Можливо, той продукт – 

лише фікція дійсності, але на
справді майже все, що діється в 
кіно, цією дійсністю навіяне і є 
її певною трансформацією. 
Тобто критики – політики па
ралельного світу, створеного 
світом нашим. Вони, може, і не 
посідають місць під сонцем і не 
претендують на владу, яка на
лежить представникам вели
кого кінобізнесу, але знають, 
про що люди мріють і де ці мрії 
є порожнім маренням, а де за 
ними ховаються плани та пер
спективи.

Головними силачами серед 
«золотих» номінантів були 
філь  ми трьох немейнстримо
вого спрямування режисерів: 
«Нащадки» Александра Пейна,  
«Хранитель ча  су» Мартіна 
Скор    сезе та «Артист» Мішеля 
Хазанавічуса. Пейн, як і завжди, 
зосереджений на сьогоденні, а 
Скорсезе з Хазанавічусом здій
снили серйозні запливи в ми
нуле. І стрічки кожного з них є 
знаковими. «Нащадки», грубо 
кажу  чи, про стосунки батьків та 
дітей і про те, що нинішнє поко
ління не має нічого спільного 
з попередніми генераціями. 
«Хра    нитель…» – про феєричне 
минуле, коли мрії лише наро
джувалися. «Артист» – про німі 
мрії, які померли з появою 
звуку. Всі ці три фільми виво
дять на екран протиставлення 
минулого і теперішнього. Та од
нозначної оцін  ки, де б перше 
ідеалізувалося, а друге демоні
зувалося, шукати не треба, «ра
ніше» необов’яз  ково було до
брим, а «тепер» не завжди є 
жахливим – часи Олівера Сто
уна та його «Ніксона» з «Джей. 
Еф. Кейем» минули. У «При
слузі», ще одному привілейова
ному номінанті, йдеться про ра
систську Америку, коли чорні не 
могли ходити навіть в один туа
лет із білими. Тобто Штати з 
чорношкірим президентом на 
чолі перебувають у доброму «те
пер» чи як?
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ОСНОВНІ ПеРеМОЖЦІ ПРеМІї «ЗОЛОТИй ГЛОБУС»

Найкращий  
режисер
Мартін Скорсезе, 
«Хранитель часу» 
(«Hugo»)

Найкращий  
сценарій
Вуді Аллен, «Опівночі 
в Парижі» («Midnight 
in Paris») 

Найкращий  
мультфільм
«Пригоди Тінтіна» 
(«The Adventures of 
Tintin»), реж. Стівен 
Спілберґ

Найкращий іншо-
мовний фільм
«Розлучення Надер  
і Сімін» (Іран),  
реж. Асгар Фаргаді

КАТеГОРІЯ «ДРАМА»
Найкращий фільм 
«Нащадки»  
(«The Descendants»),  
реж. Александр Пейн

Найкращий актор 
Джордж Клуні, 
«Нащадки»

Найкраща актриса 
Меріл Стріп, 
«Залізна леді» 
(«The Iron Lady»)

КАТеГОРІЯ «КОМе-
ДІйНИй АБО МУЗИЧ-
НИй ФІЛьМ»
Найкращий фільм 
«Артист» («The 
Artist»), реж. Мішель 
Хазанавічус

Найкращий актор
Жан Дюжарден,  
«Артист»

Найкраща актриса 
Мішель Вільямс, 
«7 днів і ночей з Ме-
рилін» («My Week 
with Marilyn»)

Якщо подивитися «Опівно
 чі в Парижі» Вуді Аллена (пе
реможець у категорії «Сцена
рії»), то добре було лише ра
ніше. Принаймні герой його 
фільму ловив кайф, фантасма
горичним чином переправляю
чись на початок XX сторіччя 
для спілкування з Пабло Пі
кассо і Франсуазою Саган.

Час спливає, часи міняють
 ся – ось що намагалися (чи це 
справді можливо?) показати 
чле  ни Голлівудської асоціації 
іноземної преси. «Людина, яка 
змінила все» красномовно де
монструє новітній, теперішній 
спосіб формування бейсболь
ної команди: можна послуго
вуватися лише цифрами, на
віть не зустрічаючись із грав
цями і не переглядаючи матчі 
з ними! «Мартовські іди» пока
зують, що за правильними сло
вами стоять неправильні полі
тичні діячі й що нинішні пе
редвиборчі кампанії – ті самі 
цифри, що й у бейсболі. А ра
ніше було геройство (як у спіл
берґівському «Бойовому коні»), 
колись в силові структури 
йшли, щоб служити людям, а 
не збирати бабло (принаймні 
так каже Клінт Іствуд про Гу
вера у своєму «Джей Едгарі»). 
Раніше жила Мерилін Монро 
(«7 днів і ночей з Мерилін»), 
Фройд і Юнґ товаришували 
(«Небезпечний метод»), а пре -
м’єр-міністром Британії була 
Маргарет Течер («Залізна ле -
ді»). Проте зараз хлопцеві мож
 на видужати від онкозахворю
вання (як у фільмі «У мене 
рак»), а дівчині в помсту само
тужки зґвалтувати насильника 
(«Дівчина з тату дракона»).

Словом, чи краще було ко
лись чи є вже, ви стовідсот
ково не з’ясуєте, переглядаючи 
голлівудські стрічки або орі
єнтуючись на їхні премії, ви
дані хоч би такими світогляд
ними мужами, як в Асоціації 
іноземної преси. Але цього 
року вони спромоглися (чи 
радше це вийшло випадково) 
змалювати своїми номінаці
ями і призами досить чітку 
картину. На ній не потрібно 
шукати вбивцю, як це робив 
режисер Пітер Ґрінуей, дослі
джуючи «Нічну варту» Ремб
рандта. Усе зрозуміло: ліво
руч – те, що промайнуло, пра
воруч – те, що діється. А між 
ними – конфлікт. 



К
іра Муратова уже вкотре 
зняла фільм із продюсе
ром Олегом Коханом та 
його компанією SOTA 

Cinema Group. Новий проект під 
назвою «Кінопроби. Однокурс
ники» реалізували без фінансо
вої участі держави, щó для робіт 
режисерки останнім часом не 
характерно. Як це вдалося зро
бити, Тиждень дізнався без
посередньо в пана Кохана.

У. Т.: Як ви порозумілися з Кірою 
Муратовою і стали її постійним 
продюсером? Адже новий 
фільм «Кінопроби. Однокурс-
ники» є вже четвертим вашим 
сумісним проектом за шість ро-
ків спільної праці.

– Якщо в продюсера й режи
сера однакове бачення фільму, 
то решта питань – хоч би яких 
складних – це звичайні робочі 
моменти. Тобто коли є синхро
нізація, розуміння, так би мо
вити, «градус включення» у 
процес, навіть зовнішні пере
пони не зупинять руху вперед. 
Робота з мет рами – це на

Автор:  
Ярослав 
Підгора-

Гвяздовський

справді більше, ніж прак
тика, це щаслива нагода дотор
кнутися до того величезного 
досвіду, яким володіють Кіра 
Муратова, Роман Балаян, Кши
штоф Зануссі, Отар Іоселіані... 
Безумовно, всі вони різні осо
бистості з творчими пріорите
тами, художніми акцентами та 
світоглядом. Є неписані істини, 
якими можна оволодіти, лише 
працюючи з великими май
страми.

У. Т.: Перш ніж говорити про но-
вий фільм пані Кіри, хотілося б 
дізнатись, якою саме була ваша 
робота продюсера в цьому про-
екті: Муратова відома своїм 
егоцентризмом і не зносить 
втручання в її справи. Тож ви 
лише рекламуєте і просуваєте 
вже зроблений матеріал?

– Час нарешті зрозуміти, що 
продюсер – це більше, ніж про
сто інвестор, менеджер із про
дажу чи рекламний агент. Як і 
кіно – не лише демонстрація 
фільму. І хоча формати участі 
продюсера в кінофільмі можуть 

варіюватися, як доводить прак
тика (успішний досвід роботи з 
попередніми стрічками Кіри 
Муратової), тільки повне зану
рення у процес та узгодження 
всіх фінальних орієнтирів га
рантує успіх у просуванні. А ви
будовування й координація сто
сунків між авторами фільму – 
режисером, сценаристом, 
худож  ником-постановником, 
композитором – це окрема на
ука, і в кожного продюсера свій 
стиль, свій почерк.

Що ж до питання егоцен
тричності, як ви це визначили, 
Кіри Муратової, то я назвав би 
це чітким уявленням творчих 
завдань фільму. Фелліні колись 
зазначав: «Режисер є Колумбом 
на кораблі, який прагне від
крити Америку, а команда дуже 
хоче додому». Так от, без волі та 
рішучості, принциповості й ін
коли жорсткості у відстоюванні 
власних переконань не 
з’явилися б «Астенічний син
дром», «Три історії», «Короткі 
зустрічі» та решта картин Кіри 
Георгіївни.

І знову два в одному

Нова робота Кіри Муратової – це фільм про фільм, створення якого 
на межі зриву
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У. Т.: Як народилася ідея про-
екту «Кінопроби…»?

– По завершенні роботи над 
попереднім фільмом Кіри Му
ратової «Мелодія для кате
ринки», національна прем’єра 
якого відбулась у грудні 
2009 року, ми почали обговорю
вати кілька ідей для наступ
ного – була думка створити аль
манах короткометражних стрі
чок, розглядали можливість 
екранізувати новий сценарій 
Рєнати Літвінової, але зупини
лися на історії самої Кіри Геор
гіївни: після її прочитання ні в 
кого не виникло запитань. Про 
такий сценарій можна тільки 
мріяти! У цьому випадку ста
лося саме так, а взагалі-то нія
ких сталих правил немає – ко
жен проект унікальний, і всі чо
тири наші спільні фільми наро
джувалися по-різному.

У. Т.: Цього разу держава не фі-
нансувала проекту Муратової. Та 
попри підкреслену некомерцій-
ність будь-якого її фільму, ви усе 
одно спромоглися знайти гроші. 
Річ у знаковості імені режисерки 
чи в камерності кінострічки, якій 
не треба великого бюджету?

– Я вже не раз наголошував, 
що робота продюсера з будь-
яким джерелом фінансування – 
державним чи приватним інвес
тором, фондом чи телекана
лом – будується на паритетних 
відносинах, адже йдеться про 
партнерство. І діалог цей має ба
зуватися на стандартах, за 
якими працює весь світ, а не на 
постулаті «я начальник, ти дур
ний», адже йдеться не тільки 
про комерційну складову кіно
продукту, а й про мистецьку цін
ність філь  му, часто й культурну 
ідентифікацію країни в очах 
світу. Продюсери не просять 
гроші, а пропонують співпрацю.

У. Т.: У фільмі знялося чимало 
знаних акторів. Чи спростить 
прокатну долю фільму наяв-
ність знаменитостей?

– Потенціал кінотеатраль
них касових зборів фільму ви
значається часткою глядачів, 
які цікавляться сучасним ві
тчизняним авторським кіно в 
Україні, яких, згідно з даними 
соціологічних досліджень, 
близько 10% дорослого насе
лення, тобто 3 млн осіб. Крім 
того, з огляду на значну попу
лярність творів Кіри Муратової 

на російському кіноринку й на 
факт, що авторське кіно зі Схід
ної Європи залучає міжнародну 
аудиторію більше, ніж мейн
стрим, можемо розраховувати й 
на хороші перспективи інозем
них касових зборів. Важливою 
часткою доходів від фільму, 
варто сподіватися, ми завдячу
ватимемо й міжнародним про
дажам на телевізійному кіно
ринку.

У. Т.: Ви уже вкотре знімаєте на 
Одеській кіностудії. Здається, 
якби не SOtA Cinema Group, 
вона вже закрилася б.

– Ми це робимо й на Одеській 
кіностудії, і на Кіностудії імені 
Олександра Довженка, а також 
на Чернігівщині та в Європі. Без
умовно, стан наших кіностудій 
жахливий і те, що до місця, де на
родилося чимало скарбів кіно
фонду, ставляться як до семи 
гектарів землі біля моря, не ви
тримує жодної критики.

У. Т.: Нині модно знімати на Arri 
Alexa й використовувати ефект 
3D… Чим технологічно виріз-
нявся процес створення «Кіно-
проб…»?

– Кіра Муратова – це режи
сер, стилістика якого визнана в 
усьому світі, вона не створює 
фільми за законами новомод
них технологічних трендів. Тут 
ми говоримо про зміст, про дра
матургію... Це інша система ко
ординат. Крім того, на сьогодні 
«технологічні дивовижі» посту
паються драмі. І тому «Оскара» 
виграє «Володар бурі», а не 
«Аватар». Досвідченого глядача 
важно дезорієнтувати: я, на
приклад, із перших хвилин від
чуваю, коли автори прагнуть 
відволікти мою увагу від змісту 
атракціонами, і відразу стає не
цікаво. Але трапляється, коли 
ефект 3D підсилює авторське 
послання, – як у стрічці Віма 
Вендерса «Піна», – й тоді, без-
умовно, градус побаченого ще 
вищий, емоція ще сильніша.

У. Т.: Ви говорили про зацікав-
леність у фільмі кількох визна-
чних фестивалів. Які саме з них 
ви мали на увазі і чи не йдеть-
 ся, як у випадку з «Мелодією 
для катеринки», насправді про 
російські імпрези?

– Фільми Муратової брали 
участь майже в усіх, окрім Канн, 
міжнародних кінофорумах пер

шої десятки: це Карлові Вари й 
Роттердам, Локарно й Монре
аль, Венеція і Страсбург. Що ж 
до російських фестивалів, то 
зверну вашу увагу: наприклад, 
Московський МКФ належить до 
так званої категорії «А», і брати 
участь у його основному кон
курсі – перемога для кінемато
графістів будь-якої країни. 

«КІНОПРОБИ. ОДНОКУРСНИКИ»

Режисер
КІРА МУРАТОВА
Радянська режисерка, теперішня про-
писка якої в Україні. Не зважаючи на те 
що, за словами Муратової, в період іс-
нування СРСР їй не давали знімати, за 
50 років роботи створила шість повно-
метражних фільмів, два перші з яких 
(«Короткі зустрічі» та «Довгі проводи») 
стали культовими, а «Астенічний син-
дром» 1990 року здобув «спеціальний 
приз журі» на Берлінському кінофести-

валі. За часів незалежності України зня  ла вже де  в’ять повно-
метражних стрічок і дві короткомет  ражки, водночас час  то 
говорить про цілковитий розвал кіносистеми й засилля ко-
мерції.

Продюсер
ОЛеГ КОХАН
Український продюсер, киянин, випускник 
Міжнародного інституту лінгвістики і 
права (міжнародна економіка). 1998 року 
заснував компанію SOTA Cinema Group, у 
якій є генеральним продюсером. Перший 
його проект – «Два в одному» Кіри Мура-
тової 2007-го. Продюсував фільми «Рай-
ські птахи» Романа Балаяна, «Серце на 
долоні» Кшиштофа Зануссі, «Жінки без 
чоловіків» Шерін Нешат, «Щастя моє» 

Сергія Лозниці, «Шантрапа» Отара Іоселіані, «У суботу» Алєк-
сандра Міндадзе й чотири фільми Кіри Муратової. Його компа-
нія заверши  ла вісім повнометражних ігрових стрічок; шість про-
ектів перебувають у стадії запуску.

Сюжетна композиція
ФІЛьМ У ФІЛьМІ
«Кінопроби. Однокурсники» – це 
стрічка про стрічку, робота над якою на 
межі зриву. Популярний прийом для 
створення багатошаровості, інтриги й 
двобічного зв’язку. Ним послуговува-
лись як у мистецькому кіно («8½» Феде-
ріко Фелліні), так і в мейнстримі («Крик 
4») чи у фільмах жахів («Блерська відь-
 ма»). Зазвичай застосовують два види 
знімальної апаратури: кіно- й відео (або 

високоякісне цифрове та низькоякісне), аби візуально роз-
межувати два типи реальності.

Творча група
Кіра Муратова любить по-
стійність, тому її знімальна 
група нагадує сім’ю. Вона 
працює з одними й тими 
самими акторами (з Ната-
лією Бузько від часів «Асте-
нічного синдрому» 
1989 року, з Рєнатою Літві-
новою від «Захоплень» 
1994-го). Олєґ Табаков і 
Сергій Маковецький грали 

в «Трьох історіях», Георій Делієв – у чотирьох фільмах, почина-
ючи з «Другорядних людей» 2001 року. Так само постійним 
оператором (із «… синдрому») є Володимир Панков. Дебютує 
в режисерки лише Віталій Лінецький, харизматичність і тя-
жіння до абсурдизму якого, цілком імовірно, здатні включити 
його до складу сім’ї Муратової.
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Industrial Beauty

underground pub «Штольц»
(Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, 12)
Ніч у стилі insudtrial творці The 
Beauty and The Beast Fest обіцяють 
зробити максимально насиченою 
музичними несподіванками. Гур-
ти з різних регіонів України пред-
ставлять публіці свої творчі дороб-
ки, чим наелектризують повітря 
нав  коло позитивними емоціями та 
вибуховою енергією. Йдеться про 
одеську метал-формацію Dexessus, 
хлопців із Харкова Exenta, столич-

ний dark wave-бенд 
Audi Sile, запорізь-
кий гурт Meat Inc. та 
ін. Закінчуватиме ве-
чір «плеяда» дідже-
їв, серед яких Yara, 
Neon Sent, Cyanide та 
UnKillerED.

«Людина 
без властивостей»

Книгарня «Є»
(Київ, вул. Лисенка, 3)
Тепер шанувальники австрійсько-
го письменника Роберта Музіля ма-
ють змогу прочитати його найвідо-
міший роман і в перекладі україн-
ською мовою. Книжка, що її Музіль 
писав усе своє життя, зображає Ав-
стрію та Європу передвоєнних ча-
сів, змальовуючи картину прагнень 
і розчарувань тогочасного суспіль-
ства. У романі автор нерідко вдаєть-
ся до іронії та сатири, чим робить 
текст живішим. Ро-
ман австрійця пере-
кладено вже 30 мо-
вами світу. У літера-
турі його ім’я в одно-
му ряду з Марселем 
Прустом та Джейм-
сом Джойсом.

Анонси

Іспанська драма в науково-
фантастичній обгортці

можлива, вона людина лише частково, але міс
тично відчуває себе нею.
Власне, основою для найживішої частини «Єви» 
були спогади про дитинство самого режисера. 
Далі його підштовхнула серія популярного (у 
Британії) науково-фантастичного серіалу «Док
тор Хто». Потім за справу взялися аж четверо 
сценаристів. Результатом стало створення дуже 
тонкої, чуттєвої конструкції, ниточки в якій бри

Т
а цим визначенням, на щастя, «Єва» («Eva») 
не обмежується, інакше й писати про неї не 
варто було б. Крім цілком банального ме -
лодраматичного любовного трикутника, 

вмон  тованого в коло тем Айзека Азімова та Фі
ліпа Діка і вималюваного на дошці віддаленого 
майбутнього з розвиненою робототехнікою, у 
фільмі Кіке Майло є суттєвий драматичний до
даток. Він торкається всім зрозумілого, непро
стого, а часом і болючого моменту: взаємин із 
протилежною статтю та стосунків із дітьми. 
Можна було б сказати, що «Єва» розрахована на 
сімейну аудиторію, бо саме пари у шлюбі сприй
муть фільм асоціативно, емпірично глибше та 
ширше. Але це було б звуженням кола зацікавле
них, адже більшість людей, якщо не всі, мали в 
житті душевні, сердечні конфлікти. Тож повер
нення інженера-робототехніка Алекса після 10 
років наукової роботи до рідного міста й водно
час до застарілих травм – це можливе повер
нення нас усіх до нашого ж минулого. Його зу
стріч із колишньою коханкою, що вийшла заміж 
за рідного брата Алекса, – теж варіація на тему з 
життя якогось із майбутніх глядачів «Єви». А ось 
стосунки із дівчинкою Євою, яка є з’єднувальною 
ланкою між Алексом і його коханою, – це сполу
чення реального і певною мірою банального з ху
дожнім і вже дуже цікавим. У фільмі на героїні 
Єві світ мов зав’язаний: вона донька реальна і 

20 січня, 18:00 21 cічня, 20:00З 17 січня, 19:00
Deus Ex Machina

Арт-центр «Я Галерея»
(Дніпропетровськ, 
вул. Гусенка, 17)
Авторський проект Олександра Ко-
роля має подвійне дно: з одно-
го боку, це виставка досить специ-
фічних та неоднозначних робіт ху-
дожника, з іншого – мистецький 
вимір, де панує одвічний філо-
софський мотив життя і смерті. Ав-
тор використовує мішану техніку, 
акрил і спрей, через що його кар-

тини видаються неодно-
рідними. Різняться між 
собою і сюжети: люди, 
предмети, рослини, тва-
рини. Митець не обме жує 
себе умовностями, він 
творить «Бога з маши-
ни» – художній прийом, 
що дає ефект спланова-
ної несподіванки. 

Усе про Єву

«Єва».
У кінотеатрах 
України
з 19 січня

КІНО

навігатор|віДГУки/анонси
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27 січня, 20:00
«Мандрівники»

Арт-кафе 
«Невідомий Петровський»
(Дніпропетровськ, вул. Набе-
режна ім. Леніна, 15а)
Спільний арт-проект поета Сер-
гія Жадана й електронно-етнічного 
гурту «Ойра та Андрій Кириченко» 
буде презентований у більше ніж 
п’яти містах України. Стартує тур у 
Дніпропетровську, далі вирушить до 
Харкова, Полтави, Луцька, кінце  вим  
пунктом призначення стане Київ. Не 
виключено, що в маршруті «мандрів      - 
ників» можуть з’явитися зміни. Про-

те творчому тандему,  
в якому слова допов -
нюються мелодіями 
і навпаки, вже понад 
10 років: «Історія їх-
ніх дивних стосунків 
варта того, щоби її 
розповісти…».

22 січня, 16:0022 січня, 11:00

нять, а їхня структура наповнена справжньою 
кров’ю. Причому тонкість базується на додаванні 
очевидних сюжетних фактів до тих, що додуму
ються, і припущень, що ґрунтуються на фрей
дистських алюзіях. «Єва» має камерну історію, та 
камера для людини, що сидить у ній, може бути 
цілим всесвітом.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

«Поштаментальний 
роман»

Книгарня «Є»
(Тернопіль, вул. Валова, 7–9)
Над цим незвичним проектом упро-
довж двох місяців працювали понад 
30 авторів з усієї України та зарубіж-
жя. Це перший смс-роман, побудо-
ваний у формі листування, чатуван-
ня, обміну смсками, мейлами тощо. 
Ідея народилася в Галини Вдовичен-
ко та Олександра Смика у Тернопо-
лі. Далі до написання книжки долу-
чилися Ірен Роздобудько, Леся Во-
ронина, Лариса Денисенко, Степан 
Процюк, Яна Дуби-
нянська та ін. Пере-
писка на моніторах 
комп’ютерів чи теле-
фонів – звична річ, 
але прочитати її в 
книжковому варіан-
ті – це щось нове. 

День Соборності України

Міст Патона, 
Музей Івана Гончара 
(Київ, збір учасників: 
ст. м. «Дружби народів», 
ст. м. «Лівобережна»; 
вул. Лаврська, 19)
Уже п’ятий рік поспіль у Києві свят-
кують День Соборності в пам’ять 
про Акт Злуки УНР та ЗУНР. Цього 
разу кияни об’єднають береги Дні-
пра живим ланцюгом, утворюю-
чи 30-метровий державний пра-
пор. Подібне відбувалося в січні 
1990-го, коли таким чином були 

сполучені Львів та Київ. У Музеї 
Івана Гончара на всіх учасни-
ків дійства чекає святковий кон-
церт з кулішем, глінтвейном та 
гарним настроєм. Під час свят-
кування відбудеться також кон-
курс найкращого малюнка на 
обличчі. 
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Dragobrath. «WhisperHerbs», 2011
Після виходу Синевира (відомого також як Юлі
ан та Вітерзгір) зі складу гурту Kroda не змінили
ся лише дві речі: його високий творчий потенці
ал як музиканта й композитора, а також розвиток 
теми природи в доробку проектів. Альбом, який 
маємо зараз, є вже четвертим і водночас останнім 
пов  ноформатником колективу Dragobrath, який 
за останні роки, по суті, перетворився на сольний 
проект Юліана. «Шепіт трав», попри англомовний 
трек  ліст, має українську лірику і більшу меланхо
лійну спрямованість, ніж будь-коли досі. 
 
«Перкалаба». «Дідо», 2011
Новий диск прихильники гурту очікували зі зна
чними надіями. Адже заданий понад два роки тому 
альбомом «!чидро» курс на стилістично мінли
вий саунд триває, а анонсовані незадовго до релі
зу спільні треки з відомими колегами (Євген Гудзь, 
«ДахаБраха», Rotfront), як і кавери на «Братів Га
дюкіних» та НОМ, неабияк підігрівали слухацький 
інтерес. Платівка виправдала сподівання, але вра
ження лишила по собі неоднозначні: як завжди, 
море драйву, та подеколи гурт задалеко відходить 
від свого класичного звучання.

Voida. «Colour Me Darkness», 2011
Проект Ігоря Сидоренка пройшов шлях від dark 
ambient до альтернативної авторської пісні з елемен
тами постпанку і прогресив-року, які ми маємо в най
новішому альбомі. «Colour Me Darkness» є найдоступ
нішим для сприйняття широким колом слухачів, од
нак це зовсім не означає, що він легкий в емоційному 
сенсі, якраз навпаки. Попри те що більша частина пі
сень тут тяжіє до лаконічної формули «голос – гіта
ра», подеколи звучання збагачується й ритм-секцією. 
Рекомендовано всім, хто слухає музику серцем. 

віДГУки/анонси|навігатор



Н
е відірватися від ілюмі-
натора: чорне безхмарне 
небо з розпеченим сон
цем, укриті прозоро-бі-

лою кригою гірські нагрома
дження й гострі спалахи всіх 
барв веселки на піках гімалай
ських семитисячників. Година 
льоту від Катманду – і наш літак 
м’яко сідає в Паро, єдиному між
народному аеропорту Бутану. 
Нас зустрічають гід Пхулку, шо
фер Чорчі й позашляховик Mer-
cedes. Будемо нерозлучні весь 
наступний тиждень: такий на
гляд – одна з чималого переліку 
умов перебування в цій країні. 
Ми підписали його, не дивля
чись, адже були ладні на все, 
аби втрапити в річну квоту 
іноземців.

ДеРЖАВА ВНЩ
Найнесподіваніше враження від 
цього гімалайського королівства – 
допитливі погляди незнайомих 
бутанців, що вмить розцвітають 
широкими й щирими посміш
ками, коли випадково затри
маєш погляд на їхніх обличчях. 
Ніде в світі я не стикалася з та
кою демонстрацією радості, яка, 
здається, не залежить ані від віку 
людини, ані від її статі, посади, 
освіти чи місця зустрічі. Так було 
всюди: в столиці Тхімпху, відда
лених гірських монастирях, на 
вузеньких лісових стежках. Мо-
же, це і є свідчення загадкового 
показника Валового національ
ного щастя (ВНЩ), що його за
твердив замість Валового націо
нального продукту четвертий ко

роль Бутану. Його син – ниніш
ній п’ятий король Джиґме Кхе
сар Намґ’ял Ванґчук – не скасу
вав цього дивного показника, 
хоча освіту отримав у Великій 
Британії та США й навіть в Ок
сфорді захистив дисертацію з по
літології.

Країна століттями перебу
вала в ізоляції. Членом ООН 
стала лише в 1971-му, і тільки на
прикінці ХХ століття вона зро
била перші несміливі кроки в 
напрямі західної цивілізації: по
ява кабінету міністрів та влас
них грошей (доти в обігу було 
трохи індійських рупій, а зага
лом панував натуральний това
рообмін), обмежене будівництво 
маленьких осередків інфраструк -
тури. Це кілька шосе, аеродром і 

У пащі  
дракона-громовержця
Найщасливіші люди планети живуть  
у найзакритішій країні світу

Автор:  
Олена Чекан
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по одній радіо- й телефонній 
станції. Власне невелике телеба
чення з’явилося 10 років тому, 
іноземне радіо й ТБ заборонені, 
доступ до інтернету є лише в 
столиці й поки що тільки для 
іноземців.

Середній річний прибуток 
місцевих жителів – близько 
$700, охорона здоров’я та освіта 
безкоштовні. Повною несподі
ванкою для нас стало те, що 
більшість молоді, яка закінчила 
школу, чудово володіє англій
ською. В країні немає жебраків, 
голодуючих, злочинців. Біль
шість населення – буддисти. 
Єдиний торговельний партнер – 
Індія. Головні експортні товари – 
електроенергія, яку виробляють 
нечисленні ГЕС, та екологічно 
чисті (бо хімічні добрива у Бу
тані заборонені) рис і фрукти. 
Третя стаття доходу країни – ту
ристи. За весь час перебування 
там ми не побачили жодного 
мандрівника із Заходу, тож ве
ликі надходження до скарбниці – 
це захмарні гроші, що їх мусять 
сплачувати державі вельми не
численні відчайдухи-іноземці.

ТРОПІЧНІ ДОЛИНИ  
ПОМІЖ ЛьОДОВИКІВ
Майже три години – серпанти
ном угору від Паро до столиці, 
Тхімпху. В обох містах націо
нальні прапорці з драконом-
захисником та безліч величез
них світлин із нещодавнього ве
сілля молодого короля і кра-   
суні-юнки Джецун Пема. В коро
лівстві дозволено багатоженство, 
тож піддані не приховували від 
нас своїх надій на наступних 
дружин монарха, якого тут усі 
обожнюють. Узагалі-то, в Бутані 
відчувається культ сім’ї та наро
дження дітей. Уперше поба
чивши на стіні маленької житло
вої будівлі в Паро зображення 
великого фалоса, заквітчаного 
кольоровими стрічками, ми зні
яковіли. Згодом звикли до цих 
малюнків: вони прикрашають 
різні будинки й стіни монасти
рів, де ми побували. На вершеч
ках дерев, на високо напнутих 
мотузках уздовж вулиць та стін 
обителей, навколо незграбних 
пагорбів і священних ступ – різ

У пащі  
дракона-громовержця
Найщасливіші люди планети живуть  
у найзакритішій країні світу

КОЛИ їХАТИ
Влітку в Бутані – дощова спека, 
взимку – сніговії, що перекривають 
усі дороги, тож краще планувати по-
дорож у вересні – грудні або ж бе-
резні – травні.

0  50 100 км.
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нокольорові молитовні пра
порці, що несуть світові по
слання Будди (його статуя на 
фото 3).

У цій невеличкій країні ли-
ше  близько 15% території при- 
датні для життя, решта – гірські 
масиви та льодовики. Острівці 
квітучо-буйних тропіків зручно 
прилаштувалися під захистом 
голих камінних брил, багато  
гір укрито густими лісами. Див- 
не відчуття кришталево-мерехт- 
ли вих і повільних думок у голові 
не залишало нас упродовж ман
дрів Бутаном. Гід Пхулку заспо
коював, пояснюючи, що це наша 
реакція на розріджене повітря: 
Паро розташоване на висоті 
2300 м над рівнем моря, Тхім-
пху – 2500 м, піднімалися ми й 
набагато вище.

По суті, в країні тільки два 
невеличкі міста: Тхімпху та 
Паро, всі інші поселення – 
дзонги (фортеці-монастирі, фото 1) 
та крихітні села: три-чотири по-
двір’я і пасовища. Дерев’яні дво
поверхові будинки, де живуть 
прості бутанці, споруджені за 
строгими загальними прави
лами. Перший поверх – хлів, де 
зазвичай тримають одну-дві ко
рови, трохи свиней та свійську 
птицю. Другий – спальні, кухня-
їдальня, кімнатка для гостей  
та приміщення для медитації. 
Вище – відкрите горище для су
шіння білизни, овочів-фруктів 
та м’яса. Біля кожного будинку – 
плодові садки й безліч квітів. На 
високогірних пасовиськах, де 
розводять велику рогату худобу, 
яків, коней, овець, пастухи жи
вуть у традиційних наметах.

Гостинність бутанців вра
жає – можна завітати на будь-
яке подвір’я. Тобі відразу пропо

нують скромну їжу, фрукти й 
традиційний чай із молоком. 
Можлива й ночівля. Від грошей 
господарі категорично відмов
ляються. Вбрані всі в національ
ний одяг. Чоловіки – в цупкий 
халат до колін гхо, вузькі штани 
й шарф, жінки – в кольорові 
блузи, довгу накидку кіра, коро
тенькі прямі жакети. Повсяк
день – стримане забарвлення 
бавовняних строїв, на свята – 
строкаті шати з шовку та окса
миту, прикрашені гаптуванням. 
Жодної людини в європей
ському одязі ми не зустріли.

Архітектура Бутану схожа на 
тибетську. Дзонги – справж  ні 
могутні кам’яні фортеці: тов
стезні стіни, високі вежі. Всере
дині – з’єднані внутрішніми 

дворами й багаторівневими пе
реходами будівлі: храми, адміні
страція, келії ченців, сховища 
рукописів, школи для хлопчи
ків, господарські приміщення. 
Палаци, де мешкають окремо 
король, його батько, їхні дру
жини, принци й принцеси, – не
великі, але вишукані. Зовнішні 
стіни монарших палаців при
крашені яскравим буддійським 
живописом.

Нашою заповітною мрією 
було побачити релігійне свято в 
чи не найголовнішій святині Бу
тану – монастирі Такцанг Лак
ханг (Лігво Тигриці). Дозвіл 
отримали майже неочікувано, 
коли вже й не сподівалися. За
сторога: перед початком дійства 
піст – не можна їсти цілу добу. 
Пити – тільки чай із м’ятою. До 
високогірного дзонгу добира
лися спочатку машиною, потім 
верхи на низькорослих кониках, 
далі – цілі три години вгору-
вгору-вгору сходами, що їх виру
бали в скелях монахи.

ХОРеОГРАФІЯ ПРОСВІТЛеННЯ
Головний двір монастиря тоне в 
сутінках, лише на далеких ве
жах палають величезні вог
нища. Довго чекаємо в пустоті 
тиші, й ось нарешті її зненацька 
розриває рев довжелезних труб, 
схожих і виглядом, і звучанням 
на карпатські трембіти. Бара
бани від малесеньких до вели
чезних неквапом ладнають свій 
окремий священний ритм, їх на
слідують численні цимбали. І, 
нарешті, вступ грубих морських 
мушель, різкий голос яких нага
дує виття океанського шторму. 
Це ченці-музиканти в темних 
буддійських строях один за од
ним з’являються з південних во
ріт храму, аби розпочати місте
рію. Двічі вони за годиннико- 
вою стрілкою долають периметр 
дво  ру й завмирають обабіч воріт.

Кілька хвилин тиші – й 
миттю весь простір двору запо
лонили десятки фантастичних 
фігур (фото 2), озброєних різни-
 ми видами холодної зброї та ри
туальних предметів: ваджрами, 
жезлами, пласкими чашами, 
трикутними прапорцями. У ба
гатьох шиї прикрашені намис
тами із кісток та кольорового ка
міння. Різнобарвні яскраві шов
кові й парчеві шати – халати, на
кидки, плащі. Невід’ємна час
тина костюмів – розфарбовані 
дерев’яні маски з кучмою цуп

ШИБАЙГОЛОВИ. 
Бутанські  
діти у 
традиційному 
будинку

ПАРА 
МОЛОДА. 
Король Бутану 
Джиґме 
Кхесар 
Намґ’ял 
Ванґчук та 
його наречена 
Джецун 
Пема під час 
церемонії 
одруження 
торік у Тхімпху
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ЯК ДІСТАТИСЯ
Літаком бутан-
ської державної 
авіакомпанії 
Druk Air з Кат-
манду, Делі або 
Бангкока.

ГРОШІ
У Бутані нема 
банкоматів, а 
банки не при-
ймають карток. 
Тож беріть до-
лари в дорож-
ніх чеках або 
готівкою. Гро-
шова одиниця 
країни – нгуль-
трум. Один до-
лар – при-
близно 45 
нгультрумів.  
Також в обігу  
індійські рупії.

ВАРТО 
ПОБАЧИТИ
Тхімпху:
Палац Верхов-
ного Лами.
Меморіальний 
чортен третього 
короля Бутану.
Музей Націо-
нального живо-
пису тангка.
Королівська 
школа мистецтв.
Головпоштамт, 
де можна купити 
національні по-
штові марки, ви-
готовлені з тра-
диційного па-
перу.
Паро:
Національний іс-
торичний музей.

кого волосся, яке беруть із хвос
тів яків (фото 4). Вони майже втричі 
перевершують розмір обличчя, 
тому ченці дивляться не крізь 
прорізи очей, а крізь рот і ніздрі.

Уже потім нам покажуть ці 
машкари зблизька – моторошні 
страхітливі обличчя демонів, 
вишкіри химерних кровожерли
вих звірів, графічне нагрома
дження маленьких і великих 
людських черепів. Їхня жахлива 
краса демонструє високу май
стерність мистецтва стародавніх 
різьбярів. Але ці маски настіль-
 ки важкі, непідйомні, громіздкі, 
що ченці, перед тим як їх над
ягти, мусять обмотати голову, 
шию та плечі спеціальними 
м’якими бинтами.

Містерію, що розгорталася 
на наших очах, супроводжували 
музика та буддійські молитви, 
які речитативом промовляв 
стар  ший лама. Безперервне – 
часом тихе спокійне, згодом 
агресивне, швидке й енергійне – 
пересування загадкових персо
нажів. Нас попередили, що в цих 
містеріях закодовано зміст про
світлення, тому навіть просто 
споглядання за діями танцівни
ків та розчинення в перегуках 
музичних ритмів залучають і 
глядачів до сакрального кола 
учасників ритуалу. Мабуть, так і 
сталося. Зачаровані, ми й не по
мітили, що зовсім не зрозуміле 
нам дійство тривало майже 
п’ять годин (нам здалося – хви
лин 30).

Остання ніч у казковому Бу
тані теж пролетіла миттю: спо
чивали ми в теплих спальних 
мішках у холодній (вода в 
пляшці замерзла!) кімнатці для 
гостей дзонгу Такцанг-Лакханг. 
Встали рано-рано, в цілковитій 
темряві ще до сходу сонця. Гаря
чий чай – і бадьоро прямуємо до 
священної печери, де колись ме
дитував засновник монасти  ря, 
гуру Рімпоче, чимдалі вище й 
вище. Неогороджений плаский 
майданчик у ранкових сутінках. 
І раптом із першими променями 
сонця, на далекій-далекій сніго
вій верхівці гори Джомолхарі – 
дракон-громовержець, символ 
Бу  тану. Звиваючись палаючими 
сонячними протуберанцями, він 
лише на мить заворожив нас 
красою і силою змаху свого чор
ного міцного й пружного хвоста
того тіла. Ми не прощалися з 
ним, адже 23 січня для всієї пла
нети почнеться його рік. 

2
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Дмитро 
Вовнянко 

Олена  
Чекан

Валентина  
Кузик

Дмитро 
Губенко

СеНС ЖИТТЯ
«Ти трудоголік! Мало того, що 
рідним псуєш свята, – спере
сердя промовив найстарший 
член моєї родини. – Мусимо 
чекати, поки закінчиш усе, що 
намітила! Не розумієш, що 
такі, як ти, мають обов’язково 
хоч трохи відпочити, щоб по
тім писати легко, швидко, ра
дісно!» Я мовчки вимкнула 
комп’ютер, і ми всі разом 
пішли гуляти світом, який 
уперше по-справжньому на на
ших очах завіювало хуртови
нами. Провалювались у неви
димих ямах навколишніх лісів-
полів, спотикалися, мало не 
падали. Але чомусь стали та
кими щасливими! Поверну
лися всі до хати веселі, мокрі 
й страшенно рідні. Потім 
спільна вечеря десь до другої 
ночі. Прокинулась я о сьомій. 
За дві години написала все, що 
не виходило вчора. 

КОРИСНА ТРАДИЦІЯ
Напрочуд корисною може ви
явитися совкова традиція 
будь-який продукт виробляти 
«на випадок ядерної війни», 
тобто підвищеної міцності. 
Лише уявіть: 10-річне дівча 
стрибає на підлогу з двопо
верхового ліжка і… випадково 
влучає ногою в іграшкову 
пластикову машинку дворіч
ного брата. Таке траплялось і 
раніше, барвисті машинки 
іноземного виробництва, на
приклад китайського, з хрус
том ламалися. А ось неоко
вирне творіння рідного укра
їнського заводу витримало! 
Результат – на машинці жод
ної вм’ятини, а дівчинка реве 
над забитою ногою. Батько, 
поглянувши на все це, лише 
задумливо вимовив: «Що ж 
зробиш? На тому заводі ще в 
1990-х танки збирали…»  

БО МИ ТОГО ВАРТІ?
Будинку навпроти не здають в 
експлуатацію вже кілька років. 
Забудовник перманентно розпо
чинає банкрутство, міняє ди
ректорів, збирає додаткові гроші 
з інвесторів, практикує подвійні 
продажі. Щомісяця сумні інвес
тори збираються у дворі «вирі
шувати, що робити далі». Черго
вий директор знову їм розказує, 
що потрібні якісь 160 тис. – і 
«от-от будинок здадуть». Інвес
тори знову приносять гроші. 
Вони ж сподіваються! А наступ
ного місяця знову збираються, 
аби переконатися в незмінності 
status quo. Вони легко могли б 
організуватися й забрати об’єкт 
у забудовника, аби самостійно 
його доробити, – юридичні ме
ханізми для цього є. Але це зда
ється надто складним. Краще ві
рити. Коли хтось каже, що наш 
чудовий народ вартий кращого 
життя, мені смішно. 

Аліна  
Пастухова

КАРНАВАЛьНИй РАНОК
Італійці кажуть: ніколи не бу
ває так сумно, як після карна
валу. І справді: минули свята, 
настали будні. Затори на доро
гах, тиснява у метро, дебільні 
серіали на телебаченні, трупи 
ялинок (іще зелених) біля 
під’їздів... І запитання: чи був 
карнавал? Щоправда, в це слово 
можна вкласти різний зміст. 
Але здається, що карнавал по-
українськи – це щось особливе. 
За час свят особисто я бачила 
мало усміхнених і безтурбот-
них людей. І черг у магазинах 
не було, і феєрверків у ново
річну ніч ми майже не чули. 
Було напрочуд тихо. Можливо, 
народ і справді міркував, при
ймав якісь рішення?.. Хоча, 
швидше за все, це просто апа
тія, і це найгірший варіант. 

ФРАНКОМОВНА АНГЛІЯ
В останній голлівудській екра
нізації «Робін Гуда» звернув 
увагу на те, що англійська мо
нарша родина у 1199 році спіл
кується між собою англійською 
(а деякі інші персонажі – фран
цузькою). Насправді ж двір 
Плантагенетів і в XІV столітті 
говорив по-французьки. Судові 
й парламентські засідання бу-
ли переведені на місцеву мову 
тільки у 1360-х, тобто через 
300 років після норманського 
завоювання! А особисте лис
тування суто англійською ко
ролі Англії стали вести тільки 
1417 року. Втім, для Голлівуду 
це все надто складно, та й як 
показати конфлікт між краї
нами, якщо обидва монарші 
двори говорять однією мо
вою? 

КОМПЛеКС ТРІАНОНА
Угорщина, схоже, не може позба
витися комплексів, пов’язаних із 
травматичним минулим. Тінь 
Тріанона досі кружляє над Буда
пештом. Минулий рік угорці роз
почали головування в ЄС із «ки
лимного скандалу» – виставив-
 ши в Європейському парламенті 
килим-карту «Великої Угор
щини» з неприхованими терито
ріальними претензіями до сусі
дів. Початок 2012-го позначився 
набуттям чинності новою неде
мократичною Конституцією, яка 
змінює назву держави з Угорська 
Республіка на просто Угорщи  на. 
Мовляв, республіканська форма 
не характерна для угорців… Ну 
що ж, залишилось хіба скасувати 
посаду президента й оголосити 
Віктора Орбана королем Імперії 
Св. Стефана.  

Олександр  
Пагіря
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