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Рецепт економічного дива
Нобелівський лауреат у галузі 
економіки 2001 року Майкл 
Спенс про те, чому Україна, на 
відміну від Бразилії чи Південної 
Кореї, не спромоглася на 
економічний прорив

Програма для опозиції
Що має зробити 
нинішня опозиція, щоб 
парламентські вибори-2012 
стали поштовхом для 
перезавантаження країни

Живий «Українікум»
Як німецький 
університет став 
одним із центрів 
україністики в Європі

Церковна опозиція
Митрополит Софроній (Дмитрук) 
про місце і статус православної 
церкви в Україні, історичні оцінки 
знакових подій та інтриги навколо 
посади предстоятеля УПЦ МП
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Ігор Лосєв про 
рішення Вищого 
адміністративного 
суду, яке дало 
зелене світло 
кримським 
сепаратистам

Усе для «Сім’ї»
Чому саме 
Хорошковський 
став головним 
із державних 
фінансів

Похмільний синдром
Чому під час 
глобальної 
кризи Україна 
примудряється 
нарощувати зовнішні 
борги

Зародження 
державного 
капіталізму
Які проблеми 
спричиняє 
поширення нового 
типу бізнесу

Рух по колу
Чому звіти 
ПАРЄ щодо 
України 
прикро схожі 
між собою
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Тимчасово недоступні
Чому Конституційний 
Cуд «поховав» закон 
про доступ до публічної 
інформації

Фото тижня
Китовий 
бунт

Скромний модератор
Чому під час президентства Данії 
в Євросоюзі питання Східної 
Європи та України зокрема може 
бути віднесено на другий план, 
але водночас посилиться увага 
до наших політв’язнів

Володарі-холопи
Юрій Афанасьєв 
про драматичну 
міфологізацію 
Російської імперії 
та її володарів

Хорватська 
битва за 
Європу
Що зробила 
країна, 
щоб стати 
членом ЄС32 3634

Ізраїль: 
що чекає 
на країну 
стартапів?

М’яка стінка
Чому вітчизняна 
влада може 
втратити останніх 
союзників у Європі
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Майже 
серйозно 
про підкуп 
виборців

поліТИКА

ЕКоНоміКА

Бєспрєдєл
Як Тиждень 
у Донецьку 
перевіряв 
якість 
продуктів

60 62

На переправі 
коней не міняють
Стівен Спілберґ 
про подробиці 
зйомок нової 
стрічки

Від готів до «індіанців»
Подорож до Мангуп-
Кале, яке стало рідною 
домівкою не лише для 
давніх народів, а й для 
деяких наших сучасників

СвіТ

СУСпілЬСТво СпАДоК

зміст|НА чАСі

НАвігАТоР

Андрусівський торг
Як позначився 
московсько-польський 
поділ козацької України 
по Дніпру на вітчизняному 
культурному просторі
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Китовий бунт Н
а узбережжя Нової Зеландії 
викинулося з води близько со-
тні китів-гринд. Екологи про-
водять рятувальну операцію: 

кілька десятків тварин загинули, решту 
вдалося повернути до води, але деякі 
намагалися вчинити спробу повтор-
ного «суїциду». Від початку року це 
вже третій інцидент у Новій Зеландії. 
Сучасна наука не має однозначної від-
повіді щодо такої їхньої поведінки. Є 
кілька версій, кожна з яких не вида-
ється остаточно переконливою. Еко-
логи вважають, що до самогубства ки-
тів підштовхують глобальне потепління 
(танення льодовиків і, як наслідок, хо-
лодна арктична течія провокують тва-
рин шукати тепло на мілководді біля 
берегів), забруднення вод (опоненти 
цього припущення вказують, що вони 
часто викидаються на берег у не надто 
забруднених акваторіях). Є також 
думка, що в такий спосіб популяція ки-
тів саморегулюється, – екологи крити-
кують прибічників цієї теорії, що, мов-
ляв, ті лобіюють полювання на згада-
ний вид тварин. За «нейтральною» 
версією, викидання на берег спричи-
нені хворобами, наслідком яких є де-
зорієнтація на місцевості.

Фото: УКРІНФОРМ, www.Stuff.co.nz
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Тиждень 
в історії

Відбулася 
битва між 
військами УНР та 
більшовиками на 
станції Крути

Народився Олекса Тихий, 
український дисидент 
і правозахисник, член-
засновник Української 
Гельсінської групи

Верховна Рада 
України затвердила 
синьо-жовтий 
стяг Державним 
прапором України

27 січня 1927 року 28 січня 1992 року 29 січня 1918 року

Нові заворушення в 
Лівії. Демонстранти 
в Бенгазі штурмували 
будівлю Тимчасового 
уряду

Криваве ДТП в Рівному, 
17 осіб загинуло, семеро з 
них – діти. Водія маршрутки 
заарештовано

Київський апеляційний 
суд визнав законність 
закриття справи 
проти Леоніда Кучми. 
Прокуратура готує касацію 

19 січня 20 січня 21 січня

Е
йфорія від прийнятого Закону «Про доступ 
до публічної інформації», який так багато 
прописав норм щодо відкритості інформації 
про службовців органів влади, поступово 

вивітрюється. Спочатку прийняли обмежуваль

ний Закон «Про захист персональних даних», а 
20 січня своїх п’ять копійок у засекречення ін
формації про доходи, витрати та іншу інформа
цію про службовців докинув і Конституційний 
суд України:  рішенням від 20.01.2012 року зро
блено ще один крок до звуження сфери застосу
вання законодавства про доступ до публічної ін
формації, а відтак і обмеження свободи слова та 
права громадян на інформацію. 
Згідно з рішенням КСУ, інформація про особисте 
та сімейне життя особи є конфіденційною – будь-
які відомості та/або дані про відносини немайно
вого та майнового характеру, обставини, події, 
стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її 
сім’ї, крім передбаченої в законі інформації, 
пов’язаної з виконанням функцій держави або ор
гана місцевого самоврядування, посадових або 
службових повноважень. Разом з тим КСУ вказав, 
яка інформація не є конфіденційною: 1) деклара
ція про доходи осіб та членів їхніх сімей, які пре
тендують на зайняття чи займають виборну по
саду в органах влади або обіймають посаду дер
жавного службовця, службовця органу місцевого 
самоврядування першої або другої категорії; 2) 
персональні дані фізичної особи, яка претендує 
зайняти чи займає виборну посаду (у представ
ницьких органах) або посаду державного служ
бовця першої категорії, за винятком інформації, 
яка відповідно до закону визначена такою, що на
лежить до інформації з обмеженим доступом; 3) 
відомості про незаконні дії органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, їх поса
дових та службових осіб.
Таким чином, Конституційний суд констатував, 
що будь-яка інформація про державних службов
ців ІІІ–VII категорій, у тому числі їхні декларації 
про доходи, є інформацією з обмеженим досту
пом, іншими словами – без згоди службовця їх 
поширювати не можна. Але не все тепер просто і з 
інформацією про осіб, які займають посади І і ІІ 
категорії державної та муніципальної служби 
(тобто заступники міністрів, керівники централь
них органів виконавчої влади, голови облдержад
міністрацій, голови облрад тощо). Скажімо, Кон

Тимчасово недоступні

Автори:
Аліна 

Пастухова, 
Андрій Дуда
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Народився Франц 
Шуберт, австрійський 
композитор, автор 
понад тисячі 
музичних творів

Народився Джеймс 
Джойс, ірландський 
письменник-модерніст, 
автор знаменитого 
«Улісса»

Народився Франклін 
Делано Рузвельт, 
32-й президент США 
(1933–1945)

30 січня 1882 року 31 січня 1797 року 1 лютого 1897 року 2 лютого 1882 року

Народився Євген Маланюк, 
український поет, публіцист, 
культуролог

Страйк 
транспортників в 
Італії паралізував 
автомагістралі 
країни

Більшість громадян Хорва-
тії (65%) проголосували на 
референдумі за вступ кра-
їни до Євросоюзу, який має 
відбутися наступного року

Алєся Бяляцкого залишили 
за ґратами попри те, що 
громадськість зібрала 
$90 тис., які йому 
присудили сплатити державі

22 січня 23 січня 24 січня
У Росії завершилася 
реєстрація канди -
датів у президенти. 
Путін матиме на 
виборах 4 суперників

25 січня
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Диверсифікація на продаж
Доки газові переговори з Москвою затягуються, українські чинов
ники від енергетики, схоже, намагаються створити PR-ефект пози
тивної динаміки. Останній – домовленість про створення спільного 
між Нафтогазом і Газпромом підприємства з розробки газових ро
довищ на шельфі Чорного моря (відповідну угоду начебто планують 
підписати в найближчі місяці). На перший погляд, привабливо: по
тужний інвестор, що має досвід і вкладає гроші в проект, де україн
ське держпідприємство матиме 50% акцій. Далі перелік схвальних 
епітетів можна продовжувати, якщо не замислитися над мотива
цією Газпрому: йому, як монополістові постачань газу до України, не 
вигідно інвестувати в нашу енергетичну диверсифікацію. Відтак, як 
зазначив у коментарі Тижню незалежний енергетичний експерт 
Олександр Нарбут, це СП може спіткати та сама доля, що й уже на
явний (створений ще 2003 року) газотранспортний консорціум із 
Росією, який де-факто існує тільки на папері. Аналогічна ситуація, 
не виключено, трапиться і з Чорноморським шельфом: Газпром ма
тиме монополію на родовища, але не розроблятиме їх щонайменше 
протягом 10 років – ще один напрям української енергетичної неза
лежності перейде під контроль РФ. На думку директора енергетич
них програм Центру «Номос» Михайла Гончара, реалізації видо
бутку на шельфі заважатиме й досі актуальна проблема демаркації 
російсько-українського морського кордону, а це автоматично уне
можливлює залучення до проекту будь-яких іноземних інвесторів. 
У самому ж Нафтогазі критику щодо закупівлі бурових установок 
за завищеними цінами й домовленостей стосовно видобутку газу 
на Чорноморському шельфі пафосно називають діяльністю «де
структивних сил». 

ституційний суд говорить про відкритість їхніх 
«декларацій про доходи». З 1 січня 2012 року на
брала чинність норма антикорупційного закону 
від 7 квітня 2011 року, згідно з якою, особи, упо
вноважені на виконання функцій держави та міс
цевого самоврядування (у тому числі службовці І і 
ІІ категорій) подають не «декларацію про доходи», 
а «декларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру». Тобто, вихо
дячи з останнього рішення КСУ, інформація про 
витрати службовців І і ІІ категорій є конфіденцій
ною, а отже, не підлягає оприлюдненню без їх 
згоди. Все це створює ризики повного ігнорування 
органами влади норми про оприлюднення декла
рацій вищих посадових осіб. До речі, КСУ згадав 
про відкритість окремої інформації про службов
ців І і ІІ категорій, але зовсім нічого не сказав про 
президента України, членів Кабміну, голови ВРУ…
В експертних колах рішення КС сприйняли одно
значно як допомогу чиновникам приховувати 
їхні статки, що часто перевищують рівень офі
ційної заплати. 
«Якщо розглядати рішення КС в контексті того, 
що влада заявляє про свою рішучість дотримува
тись закону про доступ до публічної інформації, 
напрошується висновок, що це лише декларації. 
Такі рішення, як цей вердикт КС, завдають неймо
вірної шкоди відкритості і прозорості суспіль
ства», – обурюється президент Фундації «Суспіль
ність» Тарас Петрів. Як прогнозує Петрів, рішення 
КС спричинить зростання кількості судових позо
вів проти журналістів, які намагатимуться ви
вести чиновників на чисту воду. Більш того, на 
думку експерта, вердикт КС є відходом від євро
пейських принципів та міжнародних конвенцій 
щодо дотримання прав на свободу слова та інфор
мацію імплементованих Україною. 
У медійних колах актуальність «невтручання в 
особисте життя» пов’язують також із наближен
ням парламентських виборів. Дані про реальні 
статки кандидата в нардепи можуть негативно по
значитись на його рейтингу, тому приховування 
від суспільства інформації про себе набуватиме 
все більшої актуальності для тих, хто прагне отри
мати депутатський мандат. Рішення КС допомага
тиме не лише утаємничити інформацію від жур
налістів, а й допоможе захищатись від громад
ських організацій та ініціатив зі збирання та по
ширення відомостей про корупційні дії можно
владців чи їхню любов до розкішного життя. 
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Екс-секретар 
Київради Олесь 
Довгий зіграв 
чарівника в но-
ворічній виставі 
для дітей Дніп -
ровського райо-
 ну столиці

12 українських посадовців 3 млрд грн2,5%
таке зростання ВВП прогнозує для Укра-
їни ЄБРР. Оцінки суттєво погіршилися – 
попередні становили 3,5% 

попросили притулку в країнах Європи. 
Таку цифру назвав Богдан Данилишин, 
екс-міністр економіки, який торік отримав 
притулок у Чехії 

заощадять олігархи, які мають доступ 
до видобутку нафти в Україні. Рада 
зменшила відповідну ренту 

ТЕОДОР БАКОНСКІ
договорився
Міністра закордонних справ Руму-
нії, який назвав де-
монстрантів неро-
бами, відправили у 
відставку під тиском 
громадськості.

РОМАН ЛАНДІК
«покараний»
Лєнінський районний суд 
Луганська засудив міс-
цевого депутата (сина 
нардепа) до трьох 
років позбавлення 
волі з відстрочкою ви-
конання покаран-
ня на два роки.

ЮРІй ВиННичУК
під «ковпаком»
З подачі депутата Леоні-
да Грача міліція заходи-
лася перевіряти пись-
менника на предмет 
поширення порно-
графії та закликів до 
насильства.

АЛяКСАНДР ЛУКАШЕНКА
змінив орієнтацію
Президент Білорусі планує провес-
ти політичну рефор-
му, орієнтуючись на 
Китай.

5 ОБЛич МАйЖЕ СЕРйОЗНО

Шлях до виборця 
через шлунок

ВАЛЕНТиН ДАНиЛЮК
постраждав за білборд
Ковельський суд 
оштрафував на 
51 грн 73-річного 
пенсіонера за псу-
вання щита із зо-
браженням Януко-
вича.

Жителі Печенізького, Дворічанського, 
Вовчанського, Великобурлуцького, 
Чугуївського районів Харківщини 
отримали безкоштовні квитки в цирк 
від заступника голови Партії регіонів, 
народного депутата Дмитра Шен-
цева, який балотуватиметься в цьому 
окрузі до Верховної Ради. Крім того, 
всім запрошеним дісталися пакунки з 
кондитерськими наборами, на яких – 
символіка Партії регіонів і напис 
«Дмитро Шенцев»

Народний депутат від Партії ре-
гіонів Тетяна Бахтєєва поширює 
через профспілки кількох вишів 
Донецька безкоштовні запро-
шення на шоу в місцевому ніч-
ному клубі Chicago music hall

Тетяна Бахтєєва 
також роздавала 
жителям свого 
округу безко-
штовні квитки в 
місцевий дельфі-
нарій

Олесь Довгий продовжує 
передвиборну агітацію в 

одному з районів на лі-
вому березі Києва, де він 
закріплений кандидатом 

від Партії регіонів
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$4–5 млн50 млн грн
виділено цього року на 
утримання резиденцій 
можновладців у Кончі-Заспі та 
Пущі-Водиці

витратить у середньому 
кандидат-мажоритарник на 
парламентських виборах-2012. 
Оцінка Комітету виборців України 

КОРОТКО

Кандидати-мажоритарники уже почали активну агітацію на 
місцях, роздаючи під виглядом благодійної допомоги квит
ки, продуктові набори, цукерки.
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Прогрес відсутній 
Єврокомісія відзначає відсутність прогресу 
України у виконанні завдань Плану дій щодо 
лібералізації візового режиму. Зокрема, зане
покоєння Європи викликають відсутність за
кону про біометричні документи, зволікання 
зі створенням окремого антикорупційного ор
гану тощо. Водночас міжнародна організація 
Freedom House оприлюднила черговий звіт, у 
якому кримінальне переслідування колишньо
го прем’єр-міністра Юлії Тимошенко охарак
теризувала як «сумнівне», а також констатува
ла «спроби придушення опозиції, використан
ня політично мотивованих судів, репресії про
ти ЗМІ, а також застосування сили під час при
душення демонстрацій».

Молодіжний песимізм 
56% молоді віком від 16 до 26 років хотіли б 
виїхати з України. Про це свідчать результа
ти опитування студентів Інституту демографії 
і соціальних досліджень імені М. Птухи (за під
тримки Програми рівних можливостей ПРО
ОН). Активізації виїзних настроїв, як зазнача
ють дослідники, сприяє низький рівень життя 
в країні, песимізм у молодіжному середовищі, 
а також націленість на возз’єднання родин за
робітчан.

Угорський наступ
Вперше за 18 років між Україною та Угорщи
ною не підписано протоколу щодо прав націо
нальних меншин через вимогу угорців створити 
в Закарпатті Притисянський адміністративний 
район з компактним проживанням угорців.«Ми 
пояснили, що Закарпаття – багатонаціональ
ний край, тому ставлення влади буде однако
вим до всіх представлених у ньому меншин, без 
жодних преференцій. На жаль, цих позицій не 
поділяють наші угорські колеги, компромісу до
сягнуто не було», – заявив заступник голови За
карпатської ОДА Іван Качур, який брав участь у 
міжурядовій комісії.

Туреччина образилась  
на Францію
Сенат Франції підтримав законопроект, який 
вводить кримінальну відповідальність за запе
речення геноциду вірменів в Османській імпе
рії під час Першої світової війни. Згідно із про
ектом нового закону, його публічне заперечен
ня каратимуть тюремним ув’язненням до од
ного року або штрафом у розмірі до €45 тис. 
Упродовж двох тижнів від дня ухвалення за
кону (24 січня) Ніколя Саркозі має підписа
ти цей документ, відтоді він набуде чинності. 
Офіційна Анкара вкрай обурена результатами 
голосування в Парижі. Зокрема, міністр юсти
ції Туреччини Садулла Ерґін назвав голосуван
ня французького Сенату несправедливим щодо 
його країни.

Регіонал Максим Луцький не вва-
жає підкупом виборців поши-
рення медикаментів із його пор-
третом серед мешканців 
Солом’янського району Києва

Депутат від Партії регіонів 
Максим Луцький продовжує 
агітувати киян, роздаючи їм 
шампанське зі своїм зобра-
женням

Полтавський міський голова 
Олександр Мамай вдався до по-
ширеної нині серед мажоритар-
ників практики підкупу виборців 
під виглядом благодійної допо-
моги

«Новорічні подарунки» 
отримують дітки від нар-
депа Григорія Калетніка

Під час зустрічі чорно-
бильцям вручали дер-
жавні нагороди й роз-
давали продуктові на-
бори, на яких було на-
писано «Благодійний 
фонд Ігоря Шкірі»
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я
кби не політичне пере
слідування опозиції, 
що стало в певному 
сенсі візитною карткою 

нинішньої влади, новий про
ект звіту Парламентської 
Асамблеї Ради Європи щодо 
України доповідачок Майліс 
Репс та Марієтти де Пурбе-
Лундін не мав би принципо
вих відмінностей від аналогіч
них документів ПАРЄ. Моні
торинг триває, зобов’язань не 
виконують, змінюються пре
зиденти й прем’єри, і в кожної 
нової української влади знахо
дяться щоразу новіші пояс
нення, чому ми далі не відпо
відаємо європейським стан
дартам.

Колишня доповідачка з пи
тань України Ганне Северінсен 
якось зазначила: «Всі мої реко
мендації з минулих років можна 
знову запропонувати до обгово
рення. Вони не застаріли».

Зауваження пані Северін
сен стосувалося передусім ни
нішнього керівництва. Але не 
тільки. За Кучми та Ющенка 
багатьох зобов’язань, які взяла 
на себе Україна, вступаючи до 
Ради Європи, й не планували 
до втілення. Реформа прокура
тури, відокремлення слідства 
від нагляду, забезпечення рів
ності між захистом та слід
ством під час судових процесів, 
ухвалення нової Конституції, 
вдосконалення кримінального 
законодавства, затвердження 
Єдиного виборчого кодексу... 
Можна довго перелічувати. По
гортайте лишень звіти й резо
люції за 2010, 2005, 2001, 1997 
роки...

Чому все так? Бо за 20 років 
незалежності Україна так і не 
навчилася бути повноцінною, 
самостійною, самодостатньою 
державою. Вітчизняна влада не 
відчуває відповідальності за 
обіцянки, дані від імені дер
жави її попередниками. Чинов
ники, коли їм доводиться зві
тувати в Страсбурзі, трактують 
себе не як частину європей
ського політичного класу зі 
спільним кодом орієнтирів та 
цінностей, а як речників пев
ного клану. І звертаються в за
рубіжних промовах зовсім не 
до фізично присутніх у залі єв
ропейських колег, а до керма

Рух по колу
Звіти ПАРЄ щодо України прикро  
схожі між собою

Автор:  
Алла Лазарева

На Банковій мають бути 
задоволені головою 

української делегації в 
ПАРЄ Іваном Попеску: 

Головатого «пішли», 
Львочкіна  при справах 

З появою в 
Моніторинговому 

комітеті ПАРЄ 
сестри керівника 
президентського 

Секретаріату, у 
опозиціонерки Ольги 
Герасимюк додасться 

роботи
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ничів та спонсорів власних по
літичних сил. Або, як варіант, 
до внутрішніх українських опо
нентів.

Громадянське суспільство у 
нас лише формується. Тому ре
альний тиск виборців на владу 
виникає спорадично, а не сис
темно. Емоційно, а не мето
дично. Відносини громадянина 
з державою і надалі відповіда
ють схемі патерналістського 
суспільства. Коли народ делегує 
владу своїм обранцям і відсто
ронюється від політичного про
цесу, а ті діють на свій розсуд і 
не звітують.

Чи можна вважати, що укра
їнська ситуація принципово від  - 
різняється від вірменської чи 
азербайджанської? Так і ні. Бо 
кожна посттоталітарна країна 
недосконала у свій спосіб. І 
кожна, за тими чи тими крите
ріями, не зовсім відповідає єв
ропейському стандарту.

Чи рухається Україна в 
правильному напрямі? Офі
ційний Київ наполягає, що 
так. Як доказ пропонують пе
релік нових документів, наре
шті затверджених у ВР. Ось і 
нині, на зимовій сесії Парла
ментської Асамблеї Ради Єв
ропи представники провлад
них партій висунули з кілька
десят поправок до проекту 
звіту доповідачок Майліс Репс 
та Марієтти де Пурбе-Лундін. 
«Ми сподіваємося, що Асамб
лея врахує позитивні зру
шення у виконанні зобов’язань 
перед Радою Європи», – не 
втомлюється переконувати 
пресу Олексій Плотніков із 
Партії регіонів.

Опозиція пропонує контрар
гументи. Посилається на кримі
нальні справи, далекі від стан
дартів Європейської конвенції з 
прав людини. Згадує про День 
Незалежності із забороною зби
ратися на площах міст і селищ 
під синьо-жовтими прапорами. 
Перелічує численні випадки 
рейдерства в економіці, сумнівні 
маніпуляції з історичними архі
вами, неоднозначні ініціативи у 
мовній політиці.

Нарешті, в перші дні зимо
вої сесії у Страсбурзі БЮТ та 
НУ–НС спробували повстати 
проти експорту технології ви
користання «тушок» – тепер 
уже в Раді Європи. Комітет з 
питань регламенту з подачі 
представників української 

опозиції намагався, але безус-
пішно, призупинити повно
цінне представництво вітчиз
няної делегації в ПАРЄ. При
від: троє депутатів, яких було 
делеговано до групи народни
ків за квотою БЮТ, в україн
ському парламенті вже вхо
дять до опозиційної фракції, 
але водночас залишаються 
членами групи Європейської 
народної партії. Йдеться про 

Валерія Писаренка, Володи
мира Пилипенка та Олексан
дра Фельдмана, які вийшли з 
фракції Блоку Юлії Тимо
шенко й нині входять у про
владну більшість. Оскільки в 
ПАРЄ дотримуються балансу 
представництва влади та опо
зиції, ситуація з екс-
бютівцями створила дуже не
приємний прецедент. Імо
вірно, проблема вирішиться 
лише тоді, коли спікер Литвин 
надішле новий список делега
ції України в ПАРЄ – вже без 
«тушок». «Було б проблема
тично припинити повнова

ження української делегації і 
водночас обговорювати в залі 
засідань звіт щодо України, – 
пояснив Тижню рішення ко
мітету один із членів фран
цузької делегації. – Важливо, 
щоб українці активно брали 
участь в обговоренні доку
мента».

«Ми звернемося до голови 
ПАРЄ з проханням надіслати 
листа голові Верховної Ради Во
лодимирові Литвину, – розпо
вів Тижню керівник Комітету 
з питань регламенту Еґідіюс 
Варейкіс. – Наполягатимемо, 
щоб Україна навела лад у про
порціях представництва різних 
політичних сил».

Напередодні обговорення 
звіту стосовно України, яке від
будеться 26 січня, запропону
вала поправки не лише вітчиз
няна влада, а й опозиція. Серед 
них – вимога встановити, під за
грозою санкцій, чіткі терміни 
для виконання резолюції ПАРЄ. 
«Йдеться не лише про авторитет 
України, який за президентства 
Януковича неймовірно впав – 
пояснив Тижню Григорій Не
миря, колишній віце-прем’єр-
міністр України, – а й про репу
тацію самої Ради Європи, цін
ності якої в сьогоднішній Укра
їні безкарно паплюжаться». 

УКРАїНСьКА ВЛАДА  
НЕ ВІДчУВАЄ 
ВІДПОВІДАЛьНОСТІ  
ЗА ОБІЦяНКи

СКАНДАЛ №2. ЕПІЗОД ІЗ ГОЛОВАТиМ
«Відпрацьованим матеріалом» для нинішньої влади вия-
вився перебіжчик попередньої хвилі Сергій Головатий. Ста-
рожила Моніторингового комітету Ради Європи позбавили 
членства, а на його місце обрали рідну сестру глави Адміні-
страції президента нардепа від Партії регіонів Юлію Льо-
вочкіну (на фото). У 2007 році Головатий претендував на 
обрання суддею Європейського суду з прав людини і, як го-
ворили тоді в кулуарах ВР, саме з цієї причини він тоді зали-
шив «Нашу Україну» та увійшов у Антикризову коаліцію ПР, 
КПУ та СПУ – начебто сподіваючись за це отримати реко-
мендацію його кандидатури на омріяну посаду в Страсбурзі 
від Мін’юсту уряду Януковича. Проте Віктор Ющенко тоді 
заблокував урядове подання шляхом скасування Указу про 

порядок рекомендації кандидатів на посаду судді Європейського суду від України. Тож бажаної 
оплати за перехід до ПР Головатий так тоді і не отримав. 
В  ПАРЄ представники від опозиції говорили, що заміна Головатого на Льовочкіну (в межах 
квоти української влади) – це вдало проведена операція Банкової, яка діяла через голову 
української делегації регіонала Івана Попеску. В кулуарах пояснювали, що Головатий займав 
«надто незалежну» позицію, яка зводилася до спроб догодити і «нашим і вашим» та балансу-
вати між настроями європейців та Банкової. Схоже, що в нинішніх умовах, коли українській 
владі потрібно будь-що відвернути увагу європейських структур від розвитку подій в Україні, 
Головатий її більше не задовольняв. Адже Моніторинговий комітет фактично виконує функцію 
«очей та вух» ПАРЄ (формуючи позицію щодо розвитку подій у країнах – членах Ради Європи, 
визначає, де потрібна більш прискіплива увага у вигляді моніторингу і т. ін.), а також виконує 
провідну роль у підготовці резолюцій ПАРЄ. Показовим став і той факт, що регіоналам вда-
лося замінили «незалежного» Головатого на «свою» Льовочкіну буквально в останні години 
перебування на посаді президента ПАРЄ лояльного до нинішньої української влади турець-
кого депутата Мевлута Чавушоглу на Жан-Клода Міньона, представника Європейської народ-
ної партії. Причому голос Чавушоглу став вирішальним для ухвалення рішення про заміну Го-
ловатого на Льовочкіну. Відтепер вона матиме протидіяти спробам єдиного представника 
української опозиції в Моніторинговому комітеті Ользі Герасим’юк у спробах привернути увагу 
ПАРЄ до внутрішніх проблем в Україні. 
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Резолюція щодо 
України мала бути 
ухвалена 26 січня, 

коли це число 
Тижня  вже надій-

шло до друку



Ф
актична відмова влади в 
Україні дослухатися до 
вимог припинити ре
пресії і шанувати права 

людини провокує Захід на за
пуск механізмів, які робитимуть 
реалізацію всіх її зовнішніх ініці
атив залежними від стану демо
кратії в державі. У цьому питанні 
знову далася взнаки ментальна 
прірва, яка розділяє наше керів
ництво й західних чиновників та 
дипломатів. 

БІТОЮ чи РУКАВичКОЮ?
Київ із певним острахом очікував 
реакції Європи на арешт Тимо
шенко, але, коли за цим не було 
введено санкцій на кшталт забо
рони в’їзду чи арештів рахунків, 
розслабився, вважаючи Захід не
здатним на «серйозний» вплив. 

Натомість ЄС і його провідні 
учасники, а також керівництво ін

ших європейських структур діють 
за «довшим» сценарієм, який пе
редбачає скерування України в 
потрібному напрямі за допомо
гою «м’якого тиску». Мовляв, не 
хочете виконувати зобов’язання 
перед Європою, наполягаєте на 
своєму праві встановлювати ре
жим «а-ля Рюс», берете європаузу 
– ваше право. Але тоді не звертай
теся по допомогу. А якщо зверне
теся, будьте готові спершу прозві
тувати за виконані домовленості. 

Зсередини України такий під
хід видається неефективним і на
віть дещо дивним: за кілька міся
ців спроб його застосування оче
видного впливу наша влада не за
знала. Навіть навпаки, немов хи
зуючись, і далі накопичує рі
шення, проти яких європейці ви
ступають найбільш наполег ливо. 

Однак такий підхід розрахо
ваний на тривалий час. Це дає 

змогу і самим європейцям виро
бити адекватний підхід до нашої 
держави (яка нині не є пріори
тетним питанням порядку ден
ного), і українському керівни
цтву відчути все «задоволення» 
від стрімкого сковзання на мар
гінес європейського життя, в 
компанію до Лукашенки. У Да
восі президент Янукович має 
шанс відчути це сповна. 

ДО СТІНКи
Кадрові зміни, що відбулися в 
низці європейських інституцій, 
не сприятимуть спробам україн
ської влади вибратися з дипло
матичної пастки, куди вона по
трапила з власної волі. Замість 
лояльного турка Мевлюта Чаву
шоглу президентом Парламент
ської асамблеї Ради Європи став 
француз Жан-Клод Міньйон. 
Крім того, що Франція виступала 

М’яка стінка
Непоступливість у питаннях дотримання прав людини  
і припинення політичних репресій загрожує нинішній  
українській владі втратою останніх союзників у Європі

Автор:  
Іван 

Галайченко

ПРЕЗИДЕНТОМ 
ПАРЄ СТАВ ЖАН-

КЛОД МІНьЙОН – 
європейський союзник 

Батьківщини по ЄНП
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ВІДНОВиТи СПІВПРАЦЮ 
З УКРАїНОЮ ЄВРОСОЮЗ 
ЗМОЖЕ ЛиШЕ ПІСЛя 
ПРиНЦиПОВиХ ЗРУШЕНь 
У ПОЗиЦІяХ КиЄВА

чи не за найжорсткіші санкції 
проти України за справу Тимо
шенко, ще й Міньйон належить 
до Європейської народної партії, 
яка є чи найактивнішим із-
поміж європейських політсил за
хисником Тимошенко та інших 
політв’язнів. Звісно, посада пре
зидента ПАРЄ зв’язана механіз
мами прийняття рішень і домов
леностями між фракціями, але 
вплив головуючого на процедуру 
й безпосередній перебіг розгляду 

тих чи інших питань Асамблеєю 
залишається знач ним. 

Тим більше що заміна у 
складі моніторингового комітету 
досвідченого й амбітного Сергія 
Головатого на Юлію Льовочкіну 
здається посиленням «міжна
родного представництва» най
ближчого оточення Януковича, 
але може також відкрити в тилу 
регіоналів у ПАРЄ справжній 
«другий фронт». Як уже пере
свідчилися помаранчеві в 2007-
му, незадоволеності своїх амбіцій 
Головатий не пробачає.

В іншого представницького 
органу, що впливає на уми і на
строї євробюрократів, – Європей
ського парламенту – також нове 
керівництво. Поляка Єжи Бузека 
(який мав контакти з різними 
політичними силами в Україні) 
змінив німецький соціаліст Мар
тін Шульц. На думку оглядачів, 

він більше уваги приділятиме 
внутрішнім питанням ЄС. 

Дехто в Партії регіонів на
віть поспішив потішитися, що 
потік заяв і вимог до україн
ської влади щодо припинення 
репресій у зв’язку з цим може 
зменшитися. Тим більше що 
група «Прогресивний альянс 
соціалістів і демократів» у Єв
ропарламенті має угоду про 
співпрацю з ПР. 

Однак нещодавно речники 
групи заговорили про «оцінку» 
цієї угоди, про очікування 
«сильного сигналу» від ПР 
щодо «просування в напрямі 
захисту прав людини і верхо
венства права, на яких базу
ється європейська інтеграція». 
Інакше під питанням може опи
нитися існування угоди про 
співпрацю з регіоналами. 

Оскільки згаданих «сигна
лів» (ані сильних, ані слабких) 
зі зрозумілих причин не очіку
ється, європейські соціалісти 
можуть постати перед потре
бою визначатись. А вибір між 
відчуттям консенсусу з іншими 
фракціями (необхідного для 
ухвалення непростих рішень 
для подолання економічної 
кризи) і партнерством із Пар
тією регіонів, яка не здатна до
тримати слова, видається оче
видним.

Таким чином, українська 
влада виявляється притиснутою 
до стінки: представницькі органи 
європейських інституцій і далі ге
неруватимуть – або й посилять – 
заяви і декларації, які звертати
муть увагу на недемократичний 
характер українського керівни
цтва. Вимога звіль  нити Тимо
шенко, Луценка та інших і без 
того є рефреном у спілкуванні єв
рополітиків й наших посадовців. 

На цьому інформаційному та по
літичному тлі тримати будь-які 
позитивні для себе рішення в Єв
ропі для Януковича і Ко буде 
практично неможливо.

чи СТРАШНА «М’яКА СиЛА»?
Звісно, безпосередньої загрози 
бізнесовим та адміністративним 

інтересам вітчизняного істе
блішменту така ситуація не ста
новить. Однак вона має важли
вий далекосяжний ефект. Пере
дусім рефрен про «Тимошенко, 
Луценка та інших» асоціюється 
з Україною не лише в єврочи
новників, а й у громадян. 

Відтак піти на якусь зміс
товну співпрацю з Україною 
провідні держави ЄС, як і Союзу 
загалом, зможуть лише після 
принципових зрушень у пози
ціях Києва. Нині дедалі більше 
схоже, що вона буде тільки після 
зміни політичного складу укра
їнської влади. Це має, своєю чер
гою, подальші наслідки. 

Зокрема, бюджет може не 
отримати валютної зливи з ки
шень євротуристів з причин 
відсутності таких. Те, що абсо
лютна більшість футбольних 
команд під час Євро-2012 вирі
шила оселитися в Польщі, може 
бути попереджувальним сигна
лом: за командами таке рі
шення можуть ухвалити і вбо
лівальники. 

Сприйняття України як не
вільної країни проектує відпо
відне ставлення до виборів. На
шій опозиції буде доволі легко 
переконати європейців, що в неї 
«вкрали перемогу» (звісно, якщо 
вона сама не дискредитує себе 
чварами чи іншими бездарними 
діями на перегонах). 

У 2004 році саме ставлення 
світу було одним із потужних 
факторів, які мобілізовували на 
боротьбу українських громадян 
і надавали їй міжнародної легі
тимності. Нині влада робить усе, 
щоби протести опозиції знову 
сприймалися як боротьба за сво
боду. У такому разі спроби при
душити їх силою, навіть успіш-
 ні, – це прямий шлях до тих без
посередніх і відчутних візових 
та фінансових санкцій, яких 
влада побоювалася в контексті 
справи Тимошенко.  

Виходу з цієї пастки для ни
нішньої влади немає. Тобто є, 
але він потребує докорінної, 
принципової зміни в її став
ленні до суспільства, опозиції, 
міжнародних зобов’язань. Як 
свідчать два останні роки, спо
діватися на це – утопія. Отже, 
європейці можуть по-своєму 
мати рацію, не витрачаючи не
рвів і ресурсів на «вгамування» 
українського керівництва, а 
лише м’яко відтискаючи його в 
глухий кут. 

ПРЕЗИДЕНТ 
ЄВРОПАРЛАМЕНТУ 
МАРТІН ШУЛьЦ. 
Партнерство з ПР 
триватиме, 
та чи довго?
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Угоду про спільні дії 
підтримали або 

приєдналися до неї 
пізніше всі члени 

Комітету опору дик-
татурі («Батьків-
щина», «Фронт 
змін», ВО «Сво-

бода», Європейська 
партія, «За Укра-

їну!», «Народна са-
мооборона», 

«Наша Україна», 
«Народний рух 

України», партія 
«Реформи і поря-

док», Партія захис-
ників Вітчизни, 

Українська соціал-
демократична пар-
тія), а також партія 

«УДАР» Віталія 
Кличка. Досі не 

пристав до Угоди лі-
дер «Громадян-

ської позиції» Ана-
толій Гриценко

ПОГЛяД

Програма для опозиції
Вибори до Верховної Ради можуть стати поштовхом для зміни 
ситуації в країні, якщо нинішня опозиція спроможеться на нову 
якість політики

Не зашкодь!
Звісно, питання темпераменту, але зага-
лом доросла врівноважена людина нама-
гається уникати натовпу, якщо це не Май-
дан, не концерт Пола МакКартні й не 
матч «Динамо» – «Мілан», а кожна з цих 
подій поки що трапляється раз на 20 ро-
ків. Цього разу, на щастя, щоби відчути 
пульс часу, необов’язково було йти на Со-
фійську площу: об’єднаний мітинг опози-
ції транслював у прямому ефірі канал ТВі. 
Телевізійна картинка буває оманливою, 
інколи вона прикрашає дійсність, інколи 
допомагає маніпулювати сприйняттям, а 
інколи, навпаки, дає відбиток моменту, 
адекватніший за враження безпосеред-
нього учасника подій. І перше, що мені не 
сподобалося, – надмірна кількість одна-
кових, дуже ошатних прапорів. Не те 
щоби я не любив салатового кольору 
(хоча мені більше до вподоби помаран-

чевий), на засніженій площі це мало 
ефектний вигляд, по-дизайнерськи – у 
тім-то й річ, що складалося враженя саме 
телевізійного шоу: замало драйву для ре-
волюції, забагато гламуру.  
Естетика багато що пояснює. Колись я ви-
падково потрапив на мітинг однієї політич-
ної партії в Парижі, точніше в «козирному» 
передмісті Ньойї. Запевняю вас, це мало 
значно менш презентабельний вигляд: 
гасла якісь саморобні, обладнання явно 
пристосоване, народ метушиться, бігає: 
таке враження, що випадкових людей 
майже немає, більшість народу – так чи так 
активісти. А нещодавно по CNN спостерігав 
за праймеріз Республіканської партії США. 
Не думаю, що Ньют Ґінґріч бідніший за 
Олександра Турчинова, а Мітт Ромні – за 
Арсенія Яценюка, та й у ресурсах амери-
канці навряд чи більш обмежені, проте їхні 
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евдоволення українців си
туацією в країні, праг
нення змін і розчарування 
у провідних політиках ма

ють шанс цього року вилитись у 
політичний результат. Парла
ментські вибори, попри обмеже
ний вплив Верховної Ради на ви
конавчу владу відповідно до ни
нішньої Конституції, мають кри
тично важливе значення для 
розвитку суспільних і політич
них процесів у країні.

Від того, як пройдуть ці ви
бори в жовтні, які результати 
оголоcять, наскільки вони відпо
відатимуть волевиявленню і 
якими будуть остаточні підсумки 
політичного 2012 року, залежить 
те, яким буде «дух часу» най
ближчих років. Чи повсюди пану
ватиме зневіра й усвідомлення 
безперспективності опору сва
волі, а чи країна готуватиметься 
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до змін, які пов’язують із прези
дентською кампанією, а суспіль
ство буде свідоме своєї сили впли
вати на стан справ у державі.

Для відповіді на ці запитання 
важливо те, щó зможе продемон
струвати нинішня опозиція. 
Якщо буде показано нову якість 
політики, здатність бачити корінь 
проблем країни й успішно пра
цювати над їх вирішенням – ре
ально буде говорити про подо
лання «кризи постмайданного 
розчарування» і знову сподіва
тися на енергійну, активну участь 
і політиків, і суспільства у змінах 
в країні. Якщо ж у середовищі 
опозиції візьмуть гору старі про
блеми – амбіції лідерів, схиль
ність до кулуарного прийняття рі
шень, висунення кандидатів від
повідно не до спроможностей, за
слуг і репутації, а відповідно до 
внесків до партійних (і приват
них) кас, – така опозиція програє. 
Мало того, що ніхто не вийде її за
хистити: така якість опозиції 
лише посилить зневіру людей.

Бездарно «здати» ці вибори 
опозиція не має права. Щоб 
цього не сталося, її представ
ники повинні зважати на кілька 
системних ризиків і дати їм 
адекватні відповіді.

ОБ’ЄДНАННя 
чи ДЕКЛАРАЦІя?
22 січня, в День Cоборності і 
Свободи, була підписана й ого
лошена на Софійському майдані 
Угода про спільні дії об’єднаних 
опозиційних сил. Попри урочис
тість моменту і безумовну необ
хідність координувати зусилля 
на виборах та після них, слово
сполучення «об’єднання опози
ції» викликає не лише пози
тивні асоціації. Занадто часто 
його проголошували – і воно ви
являлось фальшивим.

Знаковий приклад – «Канів
ська четвірка», яка фактично 
розпалась перед президентсь -
ким виборами 1999 року, на яких 
її учасники мали спів  пра  цю -
вати. Нині опозиціонерам важ -
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СОФІїВСьКИЙ 
МАЙДАН 
22 СІЧНЯ. 
Об’єднана опо -
зиція на старті. 
Чи вистачить 
волі дійти разом  
до фінішу?

ПОГЛяД

заходи відбувалися якось скромненько. Не-
озброєним оком видно, що там учасникам 
не платили ані по 50 грн, ані по $50. 
Тепер по суті: об’єднана опозиція в особі 
лідерів «Батьківщини», «Фронту змін», 
«Свободи», «УДАРу» та інших дрібніших 
партій домовилася про спільні дії, зо-
крема про висунення єдиних кандидатів 
за мажоритарними округами та відмову 
від взаємної критики. І ось тут мимоволі 
проривається сакраментальне «Не 
вірю!». Що вам заважало виступити єди-
ним фронтом два роки тому? Невже при-
пекло? Цей скепсис можна вважати неви-
правданим і навіть шкідливим, бо реалії 
останнього часу нібито провели певну се-
парацію кадрів у політикумі: усі схильні 
до компромісів, до вбудови в панівну по-
рочну систему стосунків уже покинули де-
мократичний табір. Тобто серед нинішніх 
демократів потенційних «тушок» уже не 
мало б бути. Можна бурчати, що не всім 
пропонували, що в опозиції залишилися 
не тільки принципові пасіонарії, а й лу-
зери, та й самі опозиціонери в кулуарах 
регулярно називають одне одного «про-
ектами Банкової», але ті, хто опинився на 

трибуні, – станом на сьогодні «найкращі 
й найменш корумповані фахові полі-
тики».
До того ж їх об’єднало поривання, яке не 
можна не поділяти: зупинити банду 
«проффесіоналів», яка невпинно, крок за 
кроком занапащує демократію й саму 
країну. Тут, здавалося б, треба притри-
мати критичний пафос із одного-єдиного 
міркування: не зашкодь. Спершу усуньмо 
пі…сів, а потім між собою розберемося. 
Боюся, що це пастка, в яку Україна вже 
потрапляла не один раз. Якщо замінити 
ідеї милицями у вигляді чергового сло-
гана на кшталт «Кучму геть!», на виході 
отримаємо те саме, що й досі.
Українцям бракує об’єднання за політич-
ними поглядами, за спільними уявлен-
нями про майбутнє, а не за тією чи іншою 
комбінацією інтересів. Адже нинішня опо-
зиція збирається в наступ, озброєна тими 
самими організаційними принципами, за 
якими здійснювалася політична актив-
ність усі останні роки: а) бізнес-спонсори 
мають на утриманні b) партійну верхівку, 
яка має на утриманні c) партійних функ-
ціонерів, які мають на утриманні d) ма-

совку. Цю піраміду треба перевернути до-
гори ногами. Спершу запити й потреби 
певної верстви, соціальної групи, нації в 
цілому, які політики мають усвідомити, 
оформити в програмні гасла й технології 
реалізації, потім їх просування, потім ре-
сурси, а не навпаки. 
Не хочеться виступати наївним дурником: 
політика без фінансування не робиться. 
Навіть той самий Майдан потребував гро-
шей, і чималеньких, але бізнесмени при-
носили їх до штабу добровільно, з власної 
ініціативи (сам бачив ті валізи), бо вірили, 
що інвестують у безпечне майбутнє своєї 
справи й своєї країни. Адже це не най-
гірша й не найдурніша верства суспіль-
ства, якщо вони справді бізнесмени, а не 
конкретні пацани з-під даху.
Надто прискіпливого скептика завжди 
можна зупинити, обізвавши його «проти-
всіхом», знову й знову закликаючи: «Не 
зашкодь». Але хто більше шкодить пере-
мозі демократії: ті, хто відчуває недовіру, 
спостерігаючи коштовне déjà vu, чи ті, хто 
її демонструє?

Юрій Макаров

ливо не повторити фундамен
тальної помилки «канівців»: не 
намагатися бути «хитрішим се
ред хитрих», не мати планів усе
редині планів і не розглядати 
партнерів лише як засобів про
штовхування до влади. Адже пе

рехитрування самих себе – дав
ній бич українських лідерів.

Щоб уникнути цієї пастки, 
опозиціонерам варто якнай
швидше провести відверту й від
криту дискусію: щодо спільних 
програмних засад (із чим іти до 

людей), конкретних механізмів 
співпраці на виборах (від інфор
маційних кампаній до навчання 
спостерігачів) та спірних момен
тів (насамперед висунення кан
дидатів у мажоритарних округах 
і уникнення при цьому «квот
ного» принципу, який досі в 
Україні призводив лише до роз
множення «тушок»).

Утім, Україна знає і при
клади співпраці (принаймні вза
ємного ненападу) опозиційних 
сил, яка неодмінно давала пози
тивний результат: у 2002, 2004 і 
2007 роках. Тому не менш важ
ливим є інше завдання Об’єд -
наної опозиції – погодити за
сади створення коаліції після 
виборів та втілення в життя обі
цяного під час кампанії.

Якщо опозиція отримає 
біль  шість у Верховній Раді і 
втримає її (не допустивши по
яви нових «тушок»), вона зможе 
суттєво впливати на владу. Зо
крема, відправити у відставку 
нинішній уряд і не допустити 
призначення прем’єра, не пого
дженого з нею.

Якщо президент блокувати-
 ме кадрові та законодавчі ініціа
тиви демократичної більшості й 
пре  м’єра, якого вона буде спро
можна підтримати, може по
стати питання про дострокові ви
бори гла  ви держави. Або й скли
кання Конституційної асам  б  леї 
для вироблення нового Основ -
ного закону.
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Але все це досяжне лише в 
разі, якщо опозиція вже нині 
погодить єдиний порядок ден
ний і щодо конкретних реформ, 
і щодо підходів до заповнення 
посад у владі.

ЗАБЕЗПЕчЕННя ТиЛУ
Утім, будь-які політичні домов
леності в Києві будуть марними, 
якщо опозиційні сили не ство
рять дієздатної мережі співпраці 
на місцях. Ідеться не про кіль
кісне нарощування осередків, а 
про раціональний розподіл ро
боти на виборах, спіль  ну підго
товку членів комісій усіх рівнів, 
спостерігачів та інших представ
ників, взаємодію з місцевими лі
дерами думок, активістами й 
громадськими організаціями.

«Дух Майдану», на відро
дження якого сподіваються ни
нішні опозиціонери, означав, 
окрім іншого, й готовність про
стих громадян допомагати опо
зиції, відстоювати свої виборчі 
права, чинити тиск на владу. Але 
для цього опозиція має довести, 
що гідна довіри й підтримки.

Спроби «купити» виборців чи 
активістів, побудувати штуч  ні 
структури, видаючи їх за партії, 
як це нині роблять деякі з політ
сил, що називають себе опозицій
ними, – шлях у нікуди. Рейтинги 
влади свідчать, що громадяни го
тові підтримати тих, хто покаже 
здорову альтернативу нинішнім 
можновладцям. Однак «здоро
вість» буде оцінено не за заявами 
чи лідерськими амбіціями, а за 
діями й здатністю співпрацювати 
із громадами на місцях.

Найгірше, що може в цій ситу
ації зробити опозиція, – вдатися 
до імітації (структур, співпраці з 
громадянами, активної позиції). 
Великою мірою, цьогорічні ви
бори – це тест на справжність для 
політсил. Якщо його буде успішно 
пройдено, з’являться підстави 
сподіватися на нову якість україн
ської політики.

ПОДОЛАТи ПЕРЕШКОДи
Для цього опозиція має, об’єд -
навшись із урахуванням зазна
чених вище особливостей, по
долати низку ризиків.

Перше – здатність поділити 
мажоритарні округи між авто
ритетними в них кандидатами, 
що її представлятимуть. Інакше 
загрожує повторення досвіду 
2002 року, коли влада, здобувши 
на виборах 16% за пропор -

ційними списками «За єдину 
Україну» та СДПУ(о), все ж 
сформувала більшість за раху
нок концентрації левової частки 
депутатів-мажоритарників.

Проте внутрішні торги на
вколо розподілу квот загрожу
ють висуненням кандидатів, які 
не відчуватимуть зв’язку з ви
борцями і стануть потенцій
ними «тушками» у ВР. Нато
мість єдиними висуванцями в 
одномандатних округах мали б 
стати особи, які матимуть най
вищий авторитет у їх межах.

Друге – спроможність забез
печити ефективну пропаган
дистську кампанію з донесен
ням своєї позиції. Особливо у 
середовище тих суспільних 
верств, які користуються обме
женим колом джерел інформа
ції – переважно загальнонаціо
нальними телеканалами та ра
діо. Інформація із цих джерел 
«записується» у свідомості та
ких людей непомітно, й засво
єні в такий спосіб штампи вони 
схильні сприймати як власну 
думку, тоді як повідомлення, 
отримані в процесі передвибор
ної агітації окремих партій, зо
крема й у вигляді різноманіт
них листівок, сприймають як 
щось нав’язуване, до чого часто 
ставляться критично. Відтак і 
кампанія опозиції має не розра
ховувати на традиційні методи, 
а передбачати постійну, сис
темну роботу з виборцями.

Третє – спроможність відно
вити віру суспільства у здатність 
опозиції поліпшити ситуацію в 
країні у разі перемоги й забезпе
чити високу явку виборців. При
чому це необхідно як у західних 
та центральних регіонах, де опо
зиція має найсильнішу електо
ральну підтримку, так і в пів -
денно-східних, де у влади най
більше можливостей для фаль
сифікації результатів. У цьому 
контексті варто було б прово
дити роз’яснювальну кампанію, 
закликаючи тих громадян, які 
не хочуть голосувати за жодну 
партію, аби в день виборів вони 
все-таки прийшли на дільниці й 
використали свій бюлетень, а не 
залишалися вдома й не дару
вали своїх голосів на відкуп ни
нішній владі.

Четверте – здатність реально 
координувати спільні зусилля 
під час проведення голосування 
та підрахунку голосів, аби міні
мізувати масштаби фальсифіка
цій. А в разі їх повторення в 
масштабах 2004 року бути гото
вими до адекватної реакції.

Наприкінці 1990-х – на по
чатку 2000-х розчарування лю
дей у владі й адекватні дії опози
ційних сил спричинили істотні 
зміни в політиці країн Латин
ської Америки та Центральної 
Європи. Україна має шанс продо
вжити цей тренд – але її не пови
нні підвести політики, які зараз 
називають себе опозицією. 

НЕ ПОВТОРиТи 
ПОМиЛОК

24 серпня 
1999 року  
в Каневі було 
створено 
альянсу лідерів 
опозиційних 
сил – «Канів-
ської четвірки» 
– у складі Олек-
сандра Мороза, 
Євгена Мар-
чука, Олексан-
дра Ткаченка та 
Володимира 
Олійника. Вони 
мали висунути 
спільно одного 
кандидата у 
президенти. 
Проте в 
останню мить, 
уже після того 
як єдиним кан-
дидатом було 
оголошено Єв-
гена Марчука, 
Олександр Мо-
роз публічно 
відмовляється 
від угоди й на 
вибори йде са-
мостійно. Уна-
слідок розпоро-
шення голосів 
Леонід Кучма 
виходить у дру-
гий тур із ліде-
ром комуністів, 
кандидатура 
якого заздале-
гідь непрохідна.
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Розпродаж України 
оголошено?
Н

а одному з останніх шоу Савіка Шустера 
відома речниця Партії регіонів Інна Б., 
що цілком вдало заступає ідеолога влади 
Ганну Г. у разі її відсутності, емоційно 

розповідала, як біло-блакитні знемагають від 
українського патріотизму в боротьбі за націо
нальні інтереси, жертвують усім в ім’я «неньки-
України». Хоча регіонал-патріот – це настільки 
ж поширене явище, як сахарський бедуїн – мис
ливець на полярних ведмедів. Проте виступи 
спікерів цієї партії – то таке собі «бла-бла-бла» 
для зовсім уже безнадійно довірливих людей. 
Реальна політика робиться не на ток-шоу, і про 
неї вважають за краще мовчати.
Привертає увагу той факт, що практично в усіх 
електронних ЗМІ не було повідомлень про дуже 
значущу подію, що сталася в зразково незалеж
ному притулку вітчизняної Феміди – Вищому 
адміністративному суді України (ВАСУ). А там 
кримська сепаратистська організація «Народ
ний фронт Севастополь-Крим-Росія» виграла 
процес за право судового скасування Конститу
ції АРК, яку ухвалила Верховна Рада України 
1998-го. За цим документом, півострів є автоно
мією у складі Української держави. Сепаратисти 
тепер мають можливість за допомогою суду від
родити скасовану Конституцію 1992 року, де 
Крим було потрактовано як 
незалежне державне утво
рення, що перебуває з Украї
ною лише в конфедеративно-
договірному зв’язку.
Завдяки Основному Закону 
1992 року Юрій Мєшков зміг 
стати президентом Криму і 
почав активно розбудову
вати щось на кшталт нинішніх Абхазії, Пів
денної Осетії, Придністров’я і Карабаху. 
Створювалися власні не контрольовані Ки
євом силові структури: МВС, збройні форму
вання, спецслужби тощо. У Ялті сиділа приве
зена з Москви група економістів, що мала ство
рити кримську самостійну економіку як основу 
політичної незалежності.
Колишній чемпіон прикордонних військ КДБ 
СРСР зі стрільби з автомата Калашнікова Юрій 
Мєшков усі принципові питання кримського 
життя вирішував як не в Москві, то в штабі Чорно
морського флоту РФ у Севастополі. Цей президент 
серйозно збирався за російської підтримки вою
вати з Україною, принаймні були випадки, коли в 
центрі Сімферополя на дахах будинків влаштову
вали позиції снайперів і розповідали населенню, 
що в будь-який момент до адміністративно цен
тру півострова можуть вдертися українські танки.
Ось саме таку Конституцію прагнуть відновити 
кримські сепаратисти, спираючись на можли

вості, які їм тепер відкрила українська судова 
система. Координатор «Народного фронту 
Севастополь-Крим-Росія» Валерій Под’ячий (що 
був засуджений за сепаратизм до умовного пока
рання) стверджує, що Юрій Мєшков був неза
конно відсторонений Україною від влади, а Крим 
має повернутися до складу Російської Федерації.
Таким чином, ВАСУ дав зелене світло крим
ським сепаратистам. Оскільки наші суди є зраз
ково незалежними (як нині з’ясовується, не 
тільки від закону, совісті й здорового глузду, а й 
від національних інтересів), постає питання: на
віщо це треба Партії регіонів? Дехто вважає, що 
такий практично незалежний півострів-
«бантустан» готується на випадок провалу 
донецько-єнакіївської «гвардії» в Україні. Це 
має бути такий собі, як у російського письмен
ника Васілія Аксьонова, «острів Крим», де 
«сім’я» могла б відсидітися від усіх претензій, 
сховавшись географічно та юридично за Пере
копом і ставши знову каменем спотикання та 
предметом торгу між післярегіональним Киє
вом і Москвою. Власне, сьогодні ПР має в Криму 
чудові позиції: глава уряду АРК – донецький 
кадр Могильов, численні керівники республі
канських управлінь МВС і СБУ, судді, проку
рори, голови адміністрацій – усі свої хлопці. 

Лише за два роки хвацькі ре
гіонали зуміли створити на 
півострові такий собі «ма
лий Донбас». Чому вони не 
хочуть ховатися в рідному 
краю шахт і териконів? Та 
тому, що в згаданій вотчині 
дедалі більше стає людей, що 
люто ненавидять «своїх» у 

Києві. У Криму ж можна буде розіграти ро
сійську карту, повернутися до суперпромос
ковських гасел й утворити таку собі 

«донецько-олігархічну» республіку (зменшений 
у розмірі «ПІСУАР»), що могла б шантажувати 
пострегіональних переможців у столиці Укра
їни.
Може, й так. Однак, як продемонструвала Хар
ківська капітуляція 2010 року, в геополітичних 
іграх регіонали є абсолютно безнадійними про
фанами, яким Кремль ставить шаховий мат у 
два ходи. Кримські ж інтриги можуть закінчи
тися для України утратою не лише півострова, а 
й усієї південної смуги узбережжя від Ізмаїлу на 
заході до Маріуполя на сході.
А за фактом маємо ось що: ВАСУ об’єктивно від
крив шлях до правового виходу Автономної Рес
публіки Крим зі складу України. На початку 
1990-х років загроза втрати частини наших те
риторій була дуже реальною. Сьогодні також. І 
куди дивиться СБУ? 

Вищий 
АДМІНІСТРАТиВНий 

СУД ДАВ ЗЕЛЕНЕ 
СВІТЛО КРиМСьКиМ 

СЕПАРАТиСТАМ

Автор:  
Ігор Лосєв
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18 
січня президент Яну -
кович нарешті зро
бив давно очікува
ний крок: позбавив 

прем’єр-міністра останнього 
значного впливу у власному ж 
уряді. Його давній соратник Фе
дір Ярошенко був змушений за 
«власним бажанням» зали
шити посаду, на яку відразу ж 
призначили очільника СБУ Ва
лерія Хорошковського. Канди
датуру останнього як нового мі
ністра фінансів називали ще з 
літа минулого року. Від часів 
жорсткого конфлікту з Юлією 
Тимошенко з приводу (не) роз

митнення газу РосУкрЕнерго 
його пов’язували з ворогом № 1 
екс-прем’єрки Дмитром Фірта
шем. Утім, історія сходження 
Валерія Хорошковського свід
чить про його неабияку гнуч
кість у стосунках зі своїми па
тронами та готовність зміню
вати їх під упливом поточних 
обставин. Ось і тепер уже не 
можна однозначно стверджу
вати, що від цього призначення 
виграє група Льовочкіна – Фір
таша. Поінформовані джерела 
стверджують, що за останні 
кілька місяців екс-голова СБУ 
дуже наблизився до «Сім’ї».

ХАМЕЛЕОН
Стартом політичної кар’єри біз
несмена Хорошковського (який 
нібито починав справу з того, що 
переганяв автомобілі з Тольятті, а 
на зорі трудової кар’єри працював 
водієм у зоопарку) можна вва
жати його участь у парламент
ській виборчій кампанії 1997–
1998 років, яка завершилася про
ходженням до Верховної Ради від 
провладної Народно-демокра-
тич ної партії. Майбутній міністр 
фінансів тоді відточував свої на
вички в Бюд жетному комітеті, су
проводжуючи відповідну діяль
ність го лос ними іміджевими про
ектами, серед яких кілька брошур 
із питань бюджету. Вони вихо
дили за особистим підписом Хо
рошковського, хоча їхніми реаль
ними авторами називали цілу 
«Агенцію гуманітарних техноло
гій». А його першим політичним 
співпроектом була «Команда ози
мого покоління». На виборах 
2002-го політсилу фінансував Ві
ктор Пін  чук, зять Леоніда Кучма, 
через що її називали технічною. 
Посередні успіхи Хорошков
ського в політиці на початку 
2000-х супроводжувалися його 
активною бізнес-діяльністю. Він 
придбав у 2001-му 50% акцій 
«горіл чаного гіганта» «Союз-Вік-
тан», контрольний пакет акцій 
Укрсоцбанку. Пізніше останній 
було продано Вікторові Пінчукові 
– подейкують, що це стало своє
рідною компенсацією витрат на 
провальну кампанію КОПів. Ці
каво також, що після реалізації (у 
2006-му) Хорошковським своєї 
частки в «Союз-Віктані» колись 
одне з найуспішніших україн
ських підприємств (екс-друга у 
світі горілчана компанія) заявило 
про... банкрутство.  

Після поразки на виборах він 
устиг попрацювати з усіма ключо
вими політичними гравцями: 
Кучмою, Януковичем, Тимо
шенко, Ющенком і знову Януко
вичем. У 2002 році кілька місяців 
обіймав посаду заступника глави 
Адміністрації президента Укра
їни. Під час першого прем’єрства 
Віктора Федоровича був міністром 
економіки і європейської інтегра
ції (у відставку подав на початку 
2004-го). Після приходу в Секре
таріат президента Ющен ка «ефек
тивного ме недже ра» Віктора Ба
логи й почат ку протистояння в 
2007-му з урядом Януковича заці
кавив Банкову як голова спосте
режної ради телеканалу «Інтер» 

Автор: 
Андрій Скумін

Усе для «СІМ’ї»
Останні кадрові перестановки у владі стали  
виявом її концентрації Банковою
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У $804 млн 
oцінила статки  

Хорошковського  
інвестиційна  

компанія Dragon 
Capital

ПРиЗНАчЕННя 
ХОРОШКОВСьКОГО ЗАВДАСТь 
ПОТУЖНОГО УДАРУ НЕ 
ТІЛьКи ПО АЗАРОВУ, А й ПО  
ГРУПАХ ВПЛиВУ АХМЕТОВА 
ТА КЛЮЄВА

(теж не менш цікава історія: 2005 
року він придбав акції цього ка
налу в нащадків Ігоря Плужни
кова, який незадовго перед тим 
помер). Вочевидь, саме тому на
прикінці 2006-го Валерій Хорош
ковський став першим заступни
ком секретаря РНБО. При пре-
м’єр-міністрові Тимошенко у 
2008-му був головою Держмит
служби, якому зараховували як 
позитив детінізацію імпорту. 
Піс ля конфлікту з Юлією Володи
мирівною (відмовився розмитню
вати газ Рос Укр Енерго, закачаний 
у підземні сховища, на користь 
держави) Ющенко призначив 
його на посаду заступника голови 
СБУ.

Тривалий час він вирізнявся 
унікальним політичним чуттям: 
пішов з Адміністрації Кучми пе
ред приходом Віктора Медвед
чука і таким чином не запляму
вав себе співпрацею з одіозною 
СДПУ(о), за дев’ять місяців до 
Помаранчевої революції подав у 
відставку з першого уряду Яну
ковича, що врятувало його від 
статусу «ворога революції». 
Піс ля розпуску парламенту Вік-
тором Ющенком у травні 2007 
року знову подав у відставку з 
посади першого заступника се
кретаря РНБО, таким чином в 
умовах тогочасної політичної 
кризи він засвідчив свою «рівно
віддаленість» (уже вкотре!), що, 
зрештою, вивело його подальшу 
політичну кар’єру з-під удару. 

Нарешті, у 2009 році Хорош
ковський, як керівник Держмит
служби в уряді Тимошенко, від
мовився розмитнювати газ Рос
УкрЕнерго, співвласником якого 
був його давній бізнес-партнер 
Дмитро Фірташ. Це стало під
ставою його звільнення з посади 
керівника Митної служби, але 
вберегло від кримінального пе
реслідування під час правління 
Януковича (на відміну від тих, 
хто виконав вказівки Тимошен-
 ко щодо розмитнення: Анатолія 
Макаренка, Ігоря Діденка).  

Не менш цікаві світоглядні 
метаморфози Хорошковського. 
Політичну кар’єру він розпочав як 
один із лідерів ліберально орієн
тованого політпроекту «Ко  манда 
озимого покоління». У 2004-му 
зробив гучну заяву та демонстра
тивно звільнив крісло міністра 
економіки і європейської інтегра
ції на знак протесту проти можли
вого входження України до Єди
ного економічного простору з Ро

сією. Тоді у своїх інтерв’ю він чітко 
артикулював свою позицію, що 
межею економічного зближення 
України з РФ та іншими зорієнто
ваними на неї членами СНД є 
зона вільної торгівлі. А вже роком 
пізніше його життя тісно по-
в’язане з російським бізнесом він 
стає президентом російської хол
дингової кампанії «ЄВРАЗ Груп» 
та головою спостережної ради і 
власником каналу «Інтер», який 
ретранслює відверто проросійську 
позицію. Перебуваючи в кріслі го
лови СБУ, Валерій Хорошков
ський провокує низку скандалів, 
зокрема його звинувачували у ви
користанні посадових повнова
жень для монополізації інформа
ційного про  стору, а також репре
сивній діяльності СБУ: «шпигуно
манія» щодо іноземних громадян, 
«маски-шоу», переслідування 
українських істориків, які працю
вали з архівами радянських спец
служб про українське національне 
підпілля, видворення чеських ди
пломатів за дивним збігом обста
вин після надання Чехією полі
тичного притулку екс-міністрові 
економіки Богданові Данили

шину. Натомість відверті провока
ції на території України проросій
ських організацій та антидер
жавні заяви представників влади 
Служба безпеки на чолі з Хорош
ковським дивним чином ігнору
вала, через що дехто з опонентів 
називав його навіть «агентом 
упливу Кремля». 

У «СІМ’ї» ПОПОВНЕННя?
Уже тепер зрозуміло, що Аза
рову буде не дуже комфортно з 
новопризначеним міністром фі
нансів. Відповідно до параграфа 
9 Регламенту КМУ, прем’єр не 
може давати доручення орга
нам, які входять до сфери коор
динації і спрямування міністра, 
в обхід останнього. Інакше ка
жучи, будь-яке доручення, при
міром, голові ДПАУ Азаров те
пер даватиме лише за погоджен
ням із Хорошковським. 

Водночас призначення Хо
рошковського є не так спробою 

реалізації якоїсь «спецопера
ції» з усунення нинішнього 
пре м’єра, як підготовкою до 
того, що буде далі. Складності 
зняти прем’єра в будь-який мо
мент з огляду на його загально
відому «технічність» не є про
блемою для Віктора Януковича. 
Адже в Миколи Яновича від
сутня влас  на команда; він не 
володіє системним бізнесом; не 
має самостійного політичного 
проекту (хоча б у вигляді пар
тійної парламентської групи); 
позбавлений медіа-ресурсу; не 
є знаковою фігурою ані для За
ходу, ані для Росії. У цьому кон
тексті те, що Хорошковський 
зайняв згадану посаду, вида
ється цілком можливим пер
шим кроком до його призна
чення в.о. або й пов ноправним 
прем’єром у разі усунення Аза
рова, так би мовити, «за нереа
лізовані реформи». 

У будь-якому разі, буде Хо
рошковський прем’єром чи ні, 
введення його до уряду завдасть 
потужного удару не тільки по 
Азарову, а й по «старих доне
цьких» групах впливу Ахметова 
та Клюєва. Водночас в умовах 
нині чинної редакції Конститу
ції будь-який рівновіддалений 
від основних ФПГ міністр об’єк-
тивно може бути лише креату
рою Банкової (інша річ – керів
ництва Адміністрації чи безпо
середньо «Сім’ї»). Як засвідчили 
призначення останнього року, 
коло «сімейних» посад постійно 
розширюється – це стосується і 
голови НБУ Сергія Арбузова, і 
міністра внутрішніх справ Віта
лія Захарченка. З наближенням 
виборів можна очікувати тісної 
координації позицій двох цен
трів впливу: керівника АП Сер
гія Льовочкіна (а відтак усієї 
групи Фірташ – Льовочкін – 
Бойко) та «Сім’ї». «Охолоджен-
 ня» стосунків, яке передбачали 
деякі оглядачі, між «Сім’єю» та 
Фірташем, який на тлі непро
стих відносин із Кремлем має 
політичні та бізнесові втрати, 
схоже, відкладається. Адже пер
спективи впливу обох груп одна
ково критично залежні від пер
спектив самого режиму Януко
вича, тоді як ФПГ Ахметова та 
Клюєва можуть шукати й аль
тернативних способів хеджу
вання політичних ризиків на ви
падок зміни влади аж до ставки 
на одну з перспективних опози
ційних політсил.  
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За даними Держ-
стату, в Україні ди-
наміка промисло-
вого виробництва 
сповільнюється з 
серпня 2011 року, 

тоді зростання ста-
новило 

9,6%, 
у вересні – 

6,4%, 
у жовтні – 

4,7%, 
у листопаді – 

3,8%, 
у грудні – майже 

без змін

Похмільний 
синдром
Під час глобальної кризи Україна 
примудряється нарощувати зовнішні 
борги, щоб виробляти і продавати 
менше, ніж купувати

З
найомий фінансовий аналі
тик, топ-менеджер і спів
власник невеликої фірми 
дуже влучно проілюстру

вав нинішній стан української 
економіки, порівнявши її з анек
дотичним лосем. Тим самим, 
який прокинувся зранку з по
хмілля і вийшов до річки. Поки 
звір тамував спрагу, на нього впо
лював мисливець, але сохатий 
спочатку якось не звернув на це 
уваги, а після чергового пострілу 
здійняв голову і промовив із су
мом: «Щось п’ю-п’ю, а мені все 
гіршає і гіршає...» Інтерпретація 
анекдотів – справа невдячна. Але 
в цьому випадку може бути ви
правданою серйозністю теми: 
стан економіки… До речі, доволі 
тривалий час (аж до 1999 року) 
лосів розглядали як монотипо
вий рід, проте після докладних 
досліджень було визнано, що ви
дів таки два: Alses alces (лось зви
чайний, зустрічається, зокрема, і 
в Україні) та Alces americanus 
(американський). Так ось: «по
хмілля» зараз в обох видів.

AlcES AmEricAnuS. ТЕОРІя 
На прикладі американського 
«лося» найкраще простежують-
 ся закономірності сучасної кри -
 зи. Цей стан глобальної еконо
міки виник не вчора і не на по
рожньому місці. Деякі систем-   
ні причиново-наслідкові зв’язки 
явищ і тенденцій, які ми нині пе
реживаємо, були означені в 
Тижні, № 38/2011, № 48/2011. 
Відтоді ключові тренди майже не 
змінилися: нестабільність валют, 
неприємні очікування на ринку 
праці, промислова стагнація піс-

Автор:  
В’ячеслав Дарпінянц

 ля різкого падіння в 2008–2009 
роках, нарощення держборгів 
тощо. Хіба що Світовий банк уко
тре погіршив прогнози: за но
вими оцінками, глобальна еконо
міка зросте 2012-го не на 3,2%, а 
на 2,5%, 2013-го – трохи більше 
ніж на 3%. Після цього Європей
ський банк реконструкції та роз
витку змінив оцінку збільшення 
ВВП України 2012-го з 3,5% до 
2,5%. «Україна, швидше за все, 
відчує значний вплив кризи в єв
розоні. Останні дані промвироб
ництва вже свідчать про спад», – 
ідеться в повідомленні ЄБРР.

По суті, ескалація глобаль
ної економічної рецесії означає, 
що емісія (антикризовий засіб, 
до якого вдаються центробанки 
майже всіх країн світу) не дає ба
жаних результатів. «Лось п’є, а 
йому гіршає…» Чому? Є думка, 
що причина неможливості за
безпечити економічне зрос
тання пов’язане зі структурою 
держвидатків та неефективни м 
освоєнням емітованих коштів. 
Частково це так. Однак нещо
давно провідний російський 
аналітик Міхаіл Хазін (він, що 
цікаво, почав писати про кризу 
та досліджувати проблематику 
рецесії задовго до її початку) ар
тикулював спостереження, вар-
 те уваги: насправді немає пря
мої кореляції між закликами 
«затягнути паски» (їх чути і в 
США, і в ЄС, і в РФ, і в Україні) й 
обіцяним «економічним зрос
танням». Понад те, різке змен
шення видатків (зокрема, і дер
жавних) у межах національних 
економік може завдати їм ни
щівного удару. Себто анекдотич
ний «лось» не може «не пити». 
Нічого не вдієш – «похмілля». 
Які причини такого стану?   

Умовно кажучи, сучасна еко
номіка може бути поділена на дві 
складові: реальний сектор (у 
якому реалізуються виробництво 
і кінцевий попит) та фінансовий 
(у якому приріст благ насправді 
не утворюється). Останні 30 ро
ків, за оцінками Хазіна, взаємодія 
двох найважливіших економіч
них секторів фокусувалася на 
тому, що фінансовий продукував 
не грошову, а кредитну (!) емісію. 
Такий підхід давав змогу держа
вам, фінустановам, компаніям та 
домогосподарствам нарощувати 
обсяги споживання, себто кінце
вий попит, який і був орієнтиром 
для виробників. Бор  ги при цьому, 
зрозуміло, збільшувалися (2011-
го зросли іще), їх переважно не 
повертали, а реструктурували, 
пролонговували або ж віддавали 
за рахунок залучення якихось но
вих кредитів. Інакше сучасні на
ціональні економічні системи 
просто не функціонують. 

Подальший перебіг подій ві
домий: щойно Федеральна ре
зервна система США – кредитор 
останньої інстанції – знизила об
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$52,6 МЛРД ТЕОРЕТичНО 
МОЖЕ ВийТи З УКРАїНи
ДО 30 ВЕРЕСНя 2012-ГО

лікову ставку до нуля (по суті, 
означила реальну вартість гро
шей), почалася паніка. У палітрі 
хаосу експертних думок, припу
щень і прогнозів Міхаіл Хазін ви
окремлює два основних (за вели
ким рахунком, взаємопов’язаних, 
циклічних) тренди: 

1) різке згортання обсягів кре
дитування фінустановами (клю
чові наслідки – падіння попиту з 
боку держав і домогосподарств, 
зменшення обсягів виробництва, 
оптимізація штатів фірм, ще 
більше падіння попиту. – Ред.);

2) складнощі з поверненням 
раніше наданих кредитів (бан
крутства фінустанов, компаній, 
домогосподарств, загрози дер
жавних дефолтів. – Ред.). 

Який подальший перебіг по
дій?.. Що робити?.. Загальні від
повіді на ці питання навряд чи 
доцільно шукати – може ста
тися, що універсальних анти
кризових панацей не існує.   

AlSES AlcES. ПРАКТиКА 
Про проблеми українського 
«сохатого» Тиждень писав не 

раз і доволі докладно. Вони, за 
великим рахунком, ті самі, що й 
в Alces americanus, однак менші 
(за масштабом) і гостріші (за 
відчуттям)… Alses alces узага -
лі-то дивовижна тварина. У 
чому це виявляється? 

Наш «лось» не може жити без 
«американського». При    чому в 
буквальному сенсі. Нацбанк ще 
не зробив докладних аналітич
них висновків за підсумками 2011 
року, але відсутність результатів 
у нинішній ситуації може смі
ливо інтерпретуватися як резуль
тат. Це підтверджують і компе
тентні джерела, і попередні дані 
офіційної статистики. Так, за 
дев’ять місяців 2011-го обсяг ва
лового зовнішнього боргу Укра
їни (включно з корпоративним) 
зріс на $5,8 млрд і на кінець ве
ресня становив $123,1 млрд. Це – 
на хвилинку – 76,6% національ
ного ВВП. Звісно, можна наво
дити приклади Португалії, Гре
ції, Італії, Ісландії, інших країн, 
держборги яких узагалі переви
щують ВВП, подекуди в рази. Але 
такі випадки не можуть сприйма
тися як орієнтири, слугувати ба
зою для порівняння, адже укра
їнський ВВП вимірюється в грив
нях, а зовнішні борги – у вільно
конвертованих валютах.

Зростання зовнішнього боргу 
протягом січня – жовтня 2011-го 
визначили: розміщення урядових 
єврооблігацій (на $2,8 млрд), на
дання держгарантій під запози
чення ($0,7 млрд), збільшення 
зобов’язань інших секторів за тор
говими та довгостроковими кре
дитами (відповідно на $3 млрд і 
$1,4 млрд). Загалом «пив» наш 
«лось» не дуже-то й багато порів
няно із попередніми роками. 
Але… іще «погіршало». Зокрема, 
обсяг короткострокового боргу  
за залишковим терміном по -
гашення за дев’ять місяців збі -

льшився на $3,1 млрд – до 
$52,6 млрд. Саме стільки валюти 
теоретично може вийти з дер
жави, якщо 30 вересня 2012-го від 
неї та її резидентів вимагатимуть 
виконання зовнішніх зобов’язань 
у повному обсязі кредитори. Для 
довідки: це майже в півтора раза 
більше за обсяг міжнародних ре
зервів НБУ станом на кінець ІІІ 

кварталу 2011-го. У всі попередні 
роки щастило – борги реструкту
рували в той чи інший спосіб. Чи 
пощастить 2012-го? Alces ameri -
canus зараз не в найкращій формі. 

Про кондиції Alses alces 
можна говорити розлого, але 
важливою в цьому контексті 
видається лише одна цифра: 
зведений платіжний баланс за 
підсумками ІІІ кварталу 2011-го 
був сформований із дефіцитом 
$1,7 млрд. Нацбанк офіційно 
визнав: це сталося через змен
шення припливу капіталу за фі
нансовим рахунком за продо
вження зростання дефіциту по
точного рахунка. Тобто кредит
них та інвестиційних коштів до 
України надійшло менше, ніж 
раніше, тоді як експортовано 
було менше, ніж імпортовано. 
Останнє стало традицією: куму
лятивний дефіцит поточного 
рахунка в річному вимірі ста
ном на 30 вересня 2011-го зріс 
до $8,2 млрд.

Зрозуміло, що на практиці 
ситуація відрізняється від наве
дених статистичних зведень. 
Але поглиблення аналізу ви -
дається недоречним. Контекст 
анекдотичний. Економіка Укра
їни базується на великих пром
підприємствах, імпортований 
газ дорожчає, торгівельне саль-
 до стабільно від’ємне, сукупні 
зовнішні зобов’язання зроста
ють (навіть тоді, коли, здавалося 
б, і МВФ грошей не «відванта
жує»), при владі люди, які мали 
б найпершими страждати від 
усього цього (це без урахування 
критичного vox po  puli)… «Буль-
буль-буль» – це шлях у нікуди, 
це не господарювання. Дивно, 
що Alses alces не бачить у «річці» 
віддзеркалення свого стану… 
Днями, наприклад, з’ясувалося, 
що Україна імпортувала 2010-го 
понад 5,7 тис. плугів на загальну 
суму $6,5 млн. Сума комусь 
може видаватися не дуже-то й 
цікавою. Адже експортувати за
лізну руду до Китаю рентабель
ніше… Втім, наведений приклад 
лише один, а їх набагато більше. 
І за кожним із них – нестворені 
робочі місця та неотримані 
гроші (незароблені, а не кре
дитні!)… Та й узагалі: чи при
ємно керувати державою, яка 
імпортує плуги? Хтось розпові
дав, що в 1990-х роках з однієї 
пострадянської країни експор
тували лопати. Але вони були… 
титанові. 
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З
а останні 15 років імпо
зантні корпоративні штаб-
квартири змінили обличчя 
великих міст нових інду

стріальних країн. Офіс Цен
трального телебачення Китаю 
схожий на гігантського інопла
нетянина, котрий крокує кудись 
на тлі пекінського неба; 88-по
верхові вежі Петронас, де розмі
щена нафтова компанія Малай
зії, височать над Куала-Лум -
пуром; сяюча будівля банків
ського гіганта ВТБ прикрашає 
новий фінансовий центр Москви. 
Усе це символи появи нового 
виду гібридних корпорацій, що 
фінансовані державою, але пово
дяться як мультинаціональні 
компанії приватного сектору.

Державний капіталізм – 
явище не нове: згадаймо бодай 
Ост-Індську компанію. Але він 
пережив разюче відновлення. У 
1990-х більшість державних ком
паній становили собою тільки 
департаменти на нових індустрі
альних ринках; було передба
чено, що в міру формування еко
номіки уряд їх закриватиме або 

приватизуватиме. Але наразі не
має жодних ознак того, що дер
жава випустить віжки з рук, і не 
важливо, чи йдеться про основні 
галузі промисловості (10 най
більших нафтогазових фірм світу 
за обсягами запасів перебувають 
у державній власності), чи про 
основні ринки (у Китаї на компа
нії з державним фінансуванням 
припадає 80% вартості тамтеш
нього фондового ринку, у Росії – 
62%). І вони йдуть у наступ. Ві
зьміть будь-яку нову галузь еко
номіки – і побачите, що там уже 
з’явився якийсь гігант: напри
клад, китайська телекомуніка
ційна компанія China Mobile має 
600 млн клієнтів. У проміжку від 
2003 до 2010 року на державні 
компанії припадала третина 
прямих іноземних інвестицій у 
нові індустріальні країни.

Нині, коли Захід перебуває в 
депресії, а нові ринки процвіта
ють, китайці більше не розгляда
ють державних підприємств як 
проміжного пункту на шляху до 
ліберального капіталізму; вони 
швидше дивляться на них як на 

стабільну, стійку модель. Вважа
ють, що змінили модель капіта
лізму, змусили її функціонувати 
краще, – і дедалі більше лідерів 
нових індустріальних країн із 
цим погоджуються. Бразиль
ський уряд, який у 1990-х узявся 
до приватизації, тепер втруча
ється в діяльність підприємств на 
зразок нафтової компанії Petro -
bras і гірничорудного гіганта Vale, 
а також змушує дрібніші компанії 
зливатися для перетворення на 
флагманів національної еконо
міки. Ту саму модель приміряє на 
себе й Південна Африка.

Усі ці події викликають два 
запитання: наскільки ця мо
дель успішна? Якими будуть на
слідки як у самих нових інду
стріальних країнах, так і за їх
німи межами?

ЗАКОН ЗМЕНШЕННя 
ПРиБУТКУ
Прибічники державного капіта
лізму твердять, що він може забез
печити і стабільність, і зростання. 
Дика приватизація в Росії за пре
зидентства Боріса Єльцина в 

Зародження державного капіталізму
Поширення нового типу 
бізнесу в новому 
індустріальному світі 
спричинятиме дедалі 
більше проблем
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Продовження теми 
на стор. 24

1990-х налякала багато нових ін
дустріальних країн і сприяла 
утвердженню думки, що держава 
може пом’якшити удари капіта
лізму та глобалізації забезпечен
ням не лише «твердої інфраструк
тури» (шляхи й мости), а і «м’якої», 
як-от корпорації-флагмани.

Тож у Сінгапурі Лі Куан Ю, 
один із перших прибічників цієї 
ідеї, допустив на ринок іноземні 
фірми й перейняв західний 
стиль менеджменту, але водно
час залишив у державному воло
дінні великі масиви компаній. 
Тепер перед веде Китай. Тісний 
зв’язок між його урядом і бізне
сом, поза сумнівом, проявиться 
під час цьогорічної зустрічі світо
вої еліти на швейцарському ку
рорті Давос. Серед присутніх там 
представників Заходу урядові де
легації часто мають позиції, про
тилежні думці бізнесменів із 
приватного сектору. У китайсь -
ких делегацій з обох боків зазви
чай збігаються й погляди, й па
тріотичні аргументи в дебатах.

У цій новій моделі важко зна
йти щось подібне до повальної на
ціоналізації, яка півстоліття тому 
охопила Велику Британію та інші 
країни. Китайські компанії, які 
спеціалізуються на побудові інф
раструктури, виграють тендери в 
усьому світі. Найкращі націо
нальні концерни орієнтуються на 
міжнародні ринки, здобувають 
навички, реєструючись на закор
донних біржах, і перекуповують 
іноземні фірми. Держава стала 
більш перебірливою щодо корпо
рацій, які бере під своє крило. За
галом уряд КНР дав більше волі 
економіці: його бюрократи зосе
редилися на галузях, де вони 
справді можуть щось змінити.

І НА МАРСІ 
БУДУТь яБЛУНІ В ЦВІТУ
Але приглянувшись до цієї мо
делі пильніше, можна побачити 
її недосконалість. Коли держава 
сприяє певній групі компаній, 
інші страждають. 2009 року 
China Mobile і ще один держав
ний гігант, Китайська націо
нальна нафтогазова корпорація 
(China National Petroleum Corpo -
ration), отримали $33 млрд при
бутку – більше, ніж 500 найпри
бутковіших китайських приват

них фірм разом узятих. Державні 
велети висотують капітали й та
ланти, які могли б ефективніше 
бути використані приватним біз
несом. Дослідження свідчать, що 
державні підприємства дають 
раду капіталові не так ефек
тивно, як приватні, і зростають 
повільніше. У багатьох країнах 
привілейовані державні гіганти 
щедро витрачають гроші на 
забаганки-хмарочоси, а приватні 
підприємці тим часом сушать 
мізки, як мобілізувати капітал.

Ці затрати, швидше за все, й 
далі зростатимуть. Державним 
компаніям добре вдається наслі
дувати інших – почасти через те, 
що вони можуть використову

вати держпідтримку для доступу 
до технологій. Та коли їм дово
диться продукувати власні ідеї, 
їхня конкурентоспроможність 
відразу знижується. Підприєм
ства державної форми власності 
воліють радше розвивати кілька 
великомасштабних проектів за
мість багатьох дрібних; тим ча
сом найбільші інноваційні цен
три світу – це зазвичай мережі 
невеликих стартапів.

Не слугує ця модель і запору
кою стабільності. Державний ка
піталізм працює ефективно тіль-
 ки тоді, коли ним керує компе
тентна держава. Історично скла    - 
лося так, що в багатьох азійських 
країн наявні сильні авторитарні 
традиції; цього немає в Півден
ній Африці та Бразилії. Вугледо
бувну компанію Coal India на
вряд чи можна вважати взірцем 
ефективності. Скрізь і всюди дер
жавний капіталізм просуває 
«блатних» своїх, на протива-   
гу новаторам-чужа  кам. У Китаї 
осві  че  ні чада місцевих «князь
ків» окупували всі хлібні місця. У 
Росії кліка «бюрогархів» (часто 
колишніх функціонерів КДБ) за
йняла ключові позиції і в Кремлі, 
і в бізнесі. Тож ця модель поро
джує кумівство, нерівність і, на
самкінець, протести, як мубара
ківська схема державного капіта
лізму в Єгипті.

Молоді індустріальні країни 
завжди послуговувалися держа

вою як стартовим майданчиком 
для зростання: згадаймо Япо
нію і Південну Корею 1950-х ро
ків, Німеччину 1870-х або навіть 
Сполучені Штати по війні за не
залежність. Але згодом ці кра
їни неминуче стикалися з обме
женістю такої системи. Китайці, 
як жоден інший народ, повинні 
розуміти, що найкращий учи
тель – це багатовікова історія.

Але для того, щоб вади дер
жавного капіталізму прояви
лися, можуть знадобитися ще 
довгі роки, а тим часом він зда
тен наробити чимало проблем. 
Наприклад, інвесторам на нових 
індустріальних ринках потрібно 
завжди бути насторожі. Інші мо
жуть спробувати працювати як 
із компаніями, так і з державою. 
Уряди таких країн, не виключе-
 но, будуть примхливі й не пова
жатимуть міноритарних акціо
нерів. Ще інші можуть зіткну
тися з явищем фаворитизму: 
ко  ли в нових індустріальних 
країнах їхні філії або спільні 
підприємства буває витіснено на 
задній план, а переваги віддано 
власним державним компаніям.

Ще одна проблема – вплив 
цієї моделі на світову систему 
торгівлі (яка вже й так під загро
зою, оскільки ймовірний канди
дат на посаду президента США 
від Республіканської партії хоче 
оголосити Китай валютним ма
ніпулятором уже від першого 
дня як глава держави). Забезпе
чити чесну торгівлю важче там, 
де відкриту чи таємну підтримку 
окремим компаніям надає уряд. 
Західні політики вже починають 
утрачати терпець, коли йдеться 
про країни з державно-капіта -
лістичною системою, які підтасо
вують правила гри під себе.

Для нових індустріальних 
країн, які хочуть заявити про себе 
в світі, державний капіталізм має 
очевидні переваги. Він дає їм той 
стартовий імпульс, на який компа
ніям приватного сектору знадоб-   
л  яться роки. Але ризиків тут 
більше, ніж плюсів. В інтересах як 
своїх власних, так і світової тор
гівлі державам треба почати де
монтаж своїх гігантських холдин
гів у обраних компаніях і передати 
їх приватним інвесторам. Якщо ці 
концерни і справді такі ефективні, 
як їх розхвалюють, державні «ми
лиці» для них зайві. 
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Зародження державного капіталізму

ДОСЛІДЖЕННя СВІДчАТь, 
щО ДЕРЖАВНІ 
ПІДПРиЄМСТВА ДАЮТь РАДУ 
КАПІТАЛОВІ НЕ ТАК 
ЕФЕКТиВНО, яК ПРиВАТНІ

У Китаї на компанії 
з державним 

фінансуванням 
припадає 

80% 

вартості тамтеш-
нього фондового 

ринку, у Росії – 

62%
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Планета в їхніх руках
Державний капіталізм дивиться як у світ, так і всередину себе

К
итаю дуже пасує його на
ціональний символ: зві
рятко, яке щодоби прово
дить 16 годин за жуван

ням бамбуку. Ця країна – енер
гетична панда, якій на думці 
єдине: де б цього бамбуку роз
житися ще. Тамтешня еліта ди
виться на світ крізь призму суво
рої конкуренції за обмежені ре
сурси. І їй геть чужі західні ідеї 
про опертя на ринок. («Західні 
країни можуть почуватися в без
пеці, купуючи нафту на міжна
родному ринку, бо вони самі 
створили цю систему, – каже 
один дипломат. – А Китай цього 
не має».) Піднебесна абсолютно 
переконана, що потрібно засто
совувати всі елементи державної 
влади: свої компанії, банки, гу
манітарні організації та дипло
матів, аби отримати за правом 
належну їй частку.

Одержимість Китаю пошу
ком сировини наростала майже 
два десятиліття. 1993 року країна 
стала нетто-імпортером нафти. 
2003-го – потрактувала амери
канське вторгнення в Ірак як за
хоплення нафтових родовищ. А 
2010-го – стала найбільшим у 
світі споживачем енергії. Ця при
страсть визначає зовнішню полі
тику й зміцнює державний капі
талізм. Країна, яка тисячоліт
тями була звернена всередину 
самої себе, раптом почала 
з’являтися скрізь і всюди й поба
чила, що може змінювати пра
вила гри. Держава, доти зосеред
жена на внутрішньому зрос
танні, почала гарячково скупову
вати об’єкти за кордоном.

Китай укладає угоди в усьо  му 
світі, часто, у «важких» регіонах, 
яких уникає Захід, із метою «за
мкнути» наявні там родовища 
нафти й інші сировинні ресурси. 
Лише в одному Судані, за підра
хунками, працює 10 тис. китай
ських робітників. А ще, напри
клад, Китай надав російським 
компаніям «Рос  нефть» і «Транс
нефть» кре    дит у $25 млрд в об
мін на експортне постачання 
300 тис. барелів нафти-сирцю 
щодня. Також Китай підписав 
контракт з Іраном на $1,7 млрд 
для спільної експлуатації нафто
вих родовищ Північного Азаде
гану. Китайська національна на
фтогазова корпорація (CNPC) – 
одна з лише двох компаній, які 
виграли тендер на розробку ірак
ських родовищ нафти. А в грудні 
Пакистан оголосив, що Indus  trial 
and Commercial Bank of China 
очолить консорціум, який фінан
суватиме будівництво трубопро
воду для транспортування при
родного газу з Ірану до Пакис
тану вартістю $1,2 млрд.

Усіма цими подіями рухає 
державний капіталізм. Державні 
компанії фінансують чотири п’яті 
прямих іноземних інвестицій. 
Державні банки створили цілу ме
режу позик під невисокий відсо
ток. А держструктури на зразок 
Eximbank, китайського банку зо
внішньої фінансової підтримки, і 

не приховують свого бажання за
лучити іноземну допомогу для ко
мерційної вигоди. Один із улюбле
них інструментів Піднебесної – 
нафта в обмін на інфраструктуру. 
КНР пропонує бідним країнам по
будувати в них школи, лікарні 
тощо (це зазвичай фінансують за 
рахунок позик із низькою відсо
тковою ставкою і будують китай
ські гіганти інфраструктури) в об
мін на гарантоване постачання 
нафти чи іншої сировини.

ВІСь ЕТАТиЗМУ
Троцький завжди наголошував 
на неможливості побудови «соці
алізму в окремо взятій країні». 
Та сама логіка застосовна й до 
державного капіталізму. Країни 
з державно-капіталістичною сис
темою неминуче звертають по
гляд на світ, а не тільки всере
дину себе. Китай – найбільший 
на планеті експортер і найбіль
ший споживач енергії. Росія і 
країни Перської затоки – енерге
тичні супердержави. Але вони 
також усвідомлюють і те, що є 
новачками на світовому ринку, 
створеному Америкою та Євро
пою. Тому часто «кучкуються», 
укладають контракти між собою 
і плекають дедалі тісніші ідеоло
гічні зв’язки.

Китаю та Росії пощастило 
легше дійти згоди між собою в 
іпостасі державних капіталістів, 
ніж тоді, коли були комуністич
ними країнами. За остан  нє деся
тиліття вони збільшили двосто
ронню торгівлю, уклали низку 
економічних і торговельних угод, 
створили в Центральній Азії 
нову політичну спільноту – Шан
хайську організацію співробітни
цтва. А між енергетичними гі
гантами на зразок Газпрому та 
PetroChina є тісні й дуже складні 
зв’язки.

Китай також зміцнив відно
сини із Близьким Сходом. Від
новлюють стародавній Шовко
вий шлях. 2009 року Піднебесна 
стала найбільшим індивідуаль
ним імпортером нафти з цього 
регіону й найбільшим інди -
відуальним експортером про   -
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Два найпомітніші 
інвестори в китай-
ський Agricultural 
Bank – це Інвести-
ційне управління 

Катару 

($2,8 
млрд) 

та Інвестиційне 
управління Кувейту

($800 
млн)

мислових товарів до нього. Два 
найпомітніші інвестори в китай
ський Agricultural Bank – це Ін
вестиційне управління Катару 
($2,8 млрд) та Інвестиційне 
управління Кувейту ($800 млн). 
Китай стає Меккою для бізнесме
нів і туристів із Близького Сходу: 
щороку в одне-єдине китайське 
місто Їву в центральній провінції 
Чжецзян приїздить ізвідтіля на 
закупи 200 тис. відвідувачів. У 
місті справжній комерційний 
бум: процвітає торгівля хіджа
бами, килимками для намазу й 
електронними Коранами.

У зворотному напрямку теж 
їде чимдалі більше людей. Так, 
в ОАЕ мешкає 200 тис. вихідців 
із Піднебесної, а Дубаї може по
хвалитися найбільшим у світі 
китайським торговим центром 
DragonMart, збудованим у фор-
 мі дракона, на території якого 
розміщено 4 тис. китайських 
магазинів.

Після сходження на трон у 
2005 році короля Саудівської 
Аравії Абдулли його перший за
кордонний візит був не до дав
нього союзника країни – Сполу
чених Штатів, а саме до Китаю. 
Зі свого боку, голова КНР Ху теж 
часто їздить на Близький Схід.

Ця «вісь державного капіта
лізму» набуває ідеологічного 
спрямування: третій світ дедалі 
більше набирає сили, Америка 
втягує ріжки, Європа розвалю
ється зсередини, а на зміну Ве
ликій сімці приходить Велика 
двадцятка.

Силу цієї осі легко перебіль
шити. Росіяни ніяк не зми
ряться з тим фактом, що їхній 
колишній молодший партнер у 
комуністичному підприємстві, 
Пекін, досяг таких успіхів. Вони 
також підозріло дивляться на 
діяльність КНР у Центральній 
Азії. А Китай, де проживає 
більш ніж 20 млн мусульман, 
непокоїться, як би держави 
Перської затоки разом із на
фтою не ввозили до країни ще й 
радикального ісламу. Афри
канці побоюються китайського 
завзяття в побудові мережі ав
томобільних і залізничних 
шляхів по всьому континенту – 
це вже колись робили євро
пейці. Піднебесна збільшує гло
бальне споживання чорного зо
лота й водночас наражає на не
безпеку власних громадян (де
сятки китайських нафтовиків 
було вбито або викрадено).

Свою роль відіграє і ксенофо
бія, але державному капіталізмові 
теж важко займатися проповіду
ванням. І справді, багато його 
представників геть-чисто запере
чують цю систему. Путін від 
усього цього просто відмахується. 
«Якщо ми зосереджуємося на пев
них ресурсах, то робимо це, лише 
щоб підтримати промисловість, 
доки підприємства стануть упев
нено на ноги», – твердить він. Ки
тайці наполягають, що фритрей
дерська репутація в них нічим не 
гірша, ніж в інших членів СОТ.

Державний капіталізм не 
конче має перетворитися на по
пулярний рух, як це було з кому
нізмом і соціалізмом, а попри те, 
він ставить перед західними по
літиками важкі питання. Як 
можна домогтися, щоб контрак-
 ти з державними компаніями 
укладали на справедливих заса
дах? Тільки-но 2005 року CNOOC 
без запрошення спробувала пе
рекупити гіганта американської 
нафтової промисловості – ком
панію Unocal, увага уряду США 
на деякий час перемістилася з 
Близького Сходу на Китай. Полі
тики вирішили, що це майже не
прикрита спроба правлячого ка
бінету КНР заволодіти амери
канською компанією – частина 
масштабного задуму взяти під 
контроль світові запаси нафти. 
Палата представників 398 голо
сами проти 15 ухвалила дорадче 
рішення не дозволяти такої 
угоди. Через півроку політиків 
знову підняли за тривогою, коли 
державна дубайська компанія 
DP World, яка має порти майже в 
30 країнах, спробувала додати до 
свого портфоліо ще шість амери

канських. DP World довелося від
ступитися.

щО НЕПОКОїТь ЗАХІД
Напруженість, яка проявилася 
упродовж тих драматичних 
шести місяців, іще не спала. За
хідні бізнесмени дедалі більше 
переймаються китайською торго
вою політикою. Два роки тому ке
рівники 19 найбільших промис
лових асоціацій США звернулися 
до свого уряду з письмовою скар
гою на «систематичні спроби» 
Китаю розвивати свої власні ком
панії «за рахунок американських 
фірм і американської інтелекту
альної власності». У липні 2010-го 
Петер Лешер, генеральний ди
ректор компанії Siemens, і Юрґен 
Гамбрехт, тодішній голова кон
церну BASF, особисто поскаржи
лися прем’єрові КНР Вень Цзябао 
на те, як західні компанії приму
шують передавати китайцям ін
телектуальний капітал, щоб 
отримати доступ до тамтешніх 
ринків. У звіті за 2010 рік Амери
канська торговельна палата в Ки
таї зазначила, що третина ком -
паній-членів, які працюють у 
Піднебесній, відчули на собі дис
кримінаційні обмеження.

Непокояться й західні полі
тики. Шарлін Баршефскі, тор
говий представник США під час 
дебатів щодо вступу Китаю до 
СОТ, побоюється, що зростання 
державного капіталізму може 
підірвати післявоєнну торгову 
систему. Здатність Китаю ро
бити величезні стратегічні ін
вестиції аж до формування ці
лих нових галузей промисло
вості створює для приватних 
компаній серйозні перешкоди.

Звинувачення проти держав
ного капіталізму легко перебіль
шити. Субсидуючи експорт, його 
представники шкодять пере
важно власним-таки спожива
чам і пригнічують загальну кон
курентоспроможність своєї кра
їни, вливаючи гроші в передові 
державні компанії за рахунок ре
шти економіки. Але останніми 
роками вони ведуть щораз жор
сткішу гру: досить подивитися 
на бажання Китаю посадити за 
ґрати трьох співробітників ав
стралійської гірничорудної кор
порації Rio Tinto й на політику 
Росії щодо British Petroleum. На
вчитися співіснувати з держав
ним капіталізмом – нелегке за
вдання, яке сьогодні стоїть перед 
рештою світу. 
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«У 1960-х роках мале
сенький острів Сін
гапур, що біля Ма
лайзії, був рибаль

ським селом, де рівень ВВП на 
особу сягав $427. Острів здобув 
незалежність, і сьогодні рівень 
ВВП на особу там становить 
$38 тис. – чи не найвищий у світі. 
Рибальське поселення стало од
ним із найбільших портів світу і 
ключовим фінансовим цент ром. 
Інша острівна держава – Куба – 
пройшла крізь революцію, здій
снила глибокі зміни в житті лю
дей, забезпечивши їх освітою та 
медичним обслуговуванням, але 
потім обрала радянський різно
вид центрального планування, і 
її економіка, замість зростати, 
чахнула, підняття людей зі злид
нів було мінімальне…»

Нобелівський лауреат у га
лузі економіки 2001 року (за 
аналіз ринків із асиметричною 
інформацією) Майкл Спенс по

Спілкувався  
Богдан Цюпин

дає приклад двох острівних 
держав серед ілюстрацій у своїй 
останній книжці «The Next 
Convergence» (Наступна конвер
генція), де аналізує обставини, 
за яких низка країн планети, 
зокрема Китай, домоглися фор
сованого зростання економіки, 
що триває кілька десятиліть.

Професор Спенс – оптиміст. 
Він не виключає, що до сере -
дини століття 75% населення 
планети досягне рівня життя, 
який мають мешканці теперіш
ньої жменьки так званих розви
нених країн.

Бажана для цього межа ВВП 
на особу – понад $20 тис. Китай 
уже перетнув показник $7,6 тис. 
і, трохи сповільнившись через 
кризу в західному світі, зростає 
далі на рівні близько 9% за рік.

Успіхів не гарантовано. Кож
 на окрема країна повинна до
лати значні, часом непередба -
чувані перешкоди. Втручання 

ззов  ні, як наголошує Майкл 
Спенс, зазвичай малоефективне.

Але є переконливі приклади: 
13 держав, економіка яких зрос
тала приблизно на рівні 7% за 
рік упродовж чверті століття.

Їхній досвід порівняно легко 
систематизувати й (теоретично) 
запозичити. Природні багат
ства, каже науковець, не лише 
не потрібні, а й часто перешко
джають успішному розвитку. 
Тобто – якщо відкинути сти
хійні лиха та глобальні кризи – 
все залежить головним чином 
від людей у конкретній країні.

Чому ж не всі держави світу 
шикуються нині стрункими ря
дами вслід за Сінгапуром чи 
Південною Кореєю? Чому не пе
ретворюються на виробників та 
експортерів і не витягають міль
йони своїх жителів зі злиднів?

Може, нетипово для амери
канця професор Спенс наголо
шує на важливості не лише суто 
економічних передумов для 
економічного зростання: від
критість країни, вільна конку
ренція, ринкові механізми, при
ваблення інвестицій…

Економіст указує на вирі
шальну роль ефективних дер

Рецепт економічного 
дива

Нобелівський лауреат у галузі економіки 
2001 року Майкл Спенс про те, чому Україна, 
на відміну від Бразилії чи Південної Кореї, 
не спромоглася на економічний прорив
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ДЛя ЕКОНОМІчНОГО УСПІХУ 
ВАЖЛиВІ й ТАКІ НЕРиНКОВІ 
чиННиКи, яК НАЦІОНАЛьНА 
ІДЕя, САМООТОТОЖНЕННя, 
чЕСНІСТь І ТАЛАНТ ЛІДЕРІВ

жавних структур, справедливих 
законів і навіть таких неринко
вих чинників, як національна 
ідея, самоототожнення, а також 
чесність і талант лідерів.

Цікаві пояснення цього, зви
чайно, містяться в самій книжці 
Майкла Спенса, але нобелів
ський лауреат, крім того, виявив 
готовність поспілкуватися з 
Тижнем, щоб наголосити на 
важливих аспектах шляху до 
економічного зростання, а та
кож висловити думку про най
більші нагальні фінансово-еко -
номічні проблеми, які турбують 
нині практично всіх у світі.

У. Т.: Створення спільної європей-
ської валюти називають одним із 
найцікавіших економічних екс-
периментів сучасності. Але є і 
критики, які кажуть, що цієї 
справи не треба було й почи-
нати, що вона була провальна 
від самого початку, бо ж мала 
політичну, а не економічну мо-
тивацію. чи прихильно ви диви-
теся на намагання європейців 
урятувати спільну валюту?

– Чимало людей перед за
провадженням євро застерігали, 
що це ризиковано робити без тіс
нішої політичної централізації 
або принаймні фіскальної цен
тралізації. Гадаю, європейські 
політичні діячі це усвідомлю
вали, проте вирішили зробити 
такий перший крок, а потім далі 
працювати над політичною інте
грацією – робити це паралельно, 
хоч і з невеликим відставанням. 
Але, звичайно, відрив збіль
шився й загрози матеріалізува
лись у кількох країнах, які пішли 
на зловживання свободою дій та 
низькими позиковими відсо
тками, що їх давало євро. Ситуа
ція виявилася досить складною, 
але я і досі вважаю, що справі 
спільної валюти віддані багато 
людей. Якщо ми подолаємо цю 
кризу і станемо свідками глиб
шої інтеграції, яка підтримувала 
б монетарний союз, то це буде на 
користь Європі. Цілому світові 
було б вигідно, якби Європа була 
більш інтегрована й міцніша.

У. Т.: чи можливо мати одну ва-
люту, одну грошову політику й 
однакові позикові ставки для 
таких економічно різних країн, 
як Німеччина й, наприклад, 
Греція чи Португалія?

– Вважаю, що нині це досить 
важко. Греція з Португалією, на 

мій погляд, повинні знайти спо
соби перезапуску економіки, щó 
означало б вихід на якийсь час із 
єврозони. Не бачу, як вони мо
жуть досягти зростання еконо
міки. Особливо Греція. В тепе
рішній ситуації я сказав би, що 
цим двом країнам треба було б 
тимчасово відсторонитися.

У. Т.: Тобто євро працювало б, 
але з іншим складом монетар-
ного союзу?

– Так. Мала б залишитись 
основа, але деякі країни, з огляду 
на диспропорцію між їхньою 
продуктивністю і прибутками 
(витратами?), зайшли так да
леко, що загубили можливість 
економічного зростання. Тому їм 
краще вийти.

У. Т.: Не лише в Європі, а й в 
Америці багатьох людей сьо-
годні лякають припущення, що 
глобальній економіці загрожує 
рецесія зразка 1930-х. чи люд-
ство довіку приречене на по-
вторення економічних бумів і 
рецесій? Воно мало б накопи-
чувати досвід, розумнішати…

– Припускаю, що насправді 
цього не знає ніхто. Історія засвід
чує: ми не навчились уникати бу
мів і падінь. Чи навчимося? Я 
скромно сказав би, що відповідь 
нам не відома. Маю певну надію, 
що з часом ми станемо здатні три
мати глобальну економіку у від
носно стабільному стані. Ми мо
жемо дійти до того, щоб вона при
носила користь більшості людей. 
Але на цьому шляху треба подо
лати багато складнощів. У нас є 
проблеми зі стабільністю, з роз
поділом, працевлаштуванням і 
на додаток усе це відбувається на 

тлі складної фіскальної ситуації в 
розвинених країнах. Тож справа 
нелегка. Кажучи термінологією 
інвесторів: нині зберігається тен
денція до дальшого падіння.

У. Т.: Нині багато говорять про 
борги. їх мають навіть успішні 
компанії та багаті країни. чи є 
вони невід’ємною частиною су-
часної економічної моделі?

– Борг, якщо його добре вико
ристовувати, є цілком виправда
ною частиною структури еконо
міки та фінансової системи. Він 
дає змогу робити довготермінові 
інвестиції і розтягувати витрати 
на триваліші проміжки часу. На 
рівні компаній відтак можна 
мати стабільніші фінансові по
токи, а з певними інструментами 
це допомагає зменшити ціну ка
піталу для фірми чи збільшити 
прибутки від фондових інвести
цій. Проблеми, про які ми чуємо, 
пов’язані не з боргами як такими, 
а з їх надмірною експлуатацією.

У. Т.: Політичні лідери, зви-
чайно, вповноважені вибор-
цями, але вони не обов’язково 
фахівці з проблем глобальної 
економіки. як їм допомогти?

– Я вважаю, що й політичним 
лідерам, і громадянам слід буде 
багато чого навчитися. Їм нале
жить краще розуміти глобальну 
ситуацію, яка дуже швидко роз
вивається. Йдеться і про еконо
міку, але не лише. Зараз ми, на
певне, на початку цього шляху. В 
різних державах ситуація різна. Я 
провів чимало часу в країнах, що 
розвиваюся, і сказав би, що в кіль
кох із них політики й державні ді
ячі дуже зацікавлені в тому, щоб 
дізнатися про відповідний міжна
родний досвід і враховувати його, 
виробляючи власний курс. Зо
крема, в Китаї, Індії, Бразилії. І я 
впевнений, що не лише там. Але, 
як на мене, в Америці економічні 
дебати не мають достатнього 
впливу на політичний процес. 
Чимало людей дивуються, чому 
саме так, але це ніби два окремі 
світи. Можливо, становище змі
ниться після президентських ви
борів. А втім, хтозна.

У. Т.: У новій книжці ви пишете, 
що держави, котрі були колись 
бідними, як-то Китай та Індія, 
швидко розвиваються й наздога-
няють Захід. Але вам, очевидно, 
відомо, що є люди, які нагадують: 
за часів середньовіччя й раніше 
саме ці країни були величезними 
центрами цивілізації, нау  ки та 
економіки. То чи не є ми свід-
ками повернення центру люд -
ського прогресу назад до Китаю?

– У цьому є частина правди. 
Азія зажди була досить густоза
селена й, можливо, до промисло
вої революції Китай мав трохи 
вищий розвиток і більші доходи, 
ніж Європа. Але, як на теперішні 

№ 4 (221) 27.01 – 2.02.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|27

погляД|ЕКоНоміКА

«Наступна 
конвергенція. 
Майбутнє 
економічного 
зростання 
в багато-
швидкісно-
му світі» – 
найновіша 
праця Майкла 
Спенса

Останні праці 
М.Спенса:

«Глобалізація 
та значення 

зростання для 
посткризового 
світу» (2010), 

разом із 
Д. Лейпци    ґером

«Лідерство і 
зростання» 

(2010), разом із 
Д. Брейді

«Здоров’я і 
зростання» 

(2009), разом із 
М. Льюїс

«Урбанізація 
і зростання» 

(2009), разом 
із П. Аннез та 

Р. Баклі



мірки, різниця була невелика. Я у 
своїй книжці веду мову про кон
вергенцію – підвищення рівня 
доходу на особу в країнах, що роз
виваються, до рівня країн у роз
винених регіонах. Ми в певному 
сенсі повертаємося до минулого, 
але з цілком іншою конфігура
цією. І це правда, бо якщо такі 
країни, як Індія та Китай, досяг
нуть успіху, то завдяки величез
ному населенню вони будуть ве
летнями в глобальній економіці. 
Існуватимуть ще й інші значущі 
центри – Північна Америка, Бра
зилія та Європа,  але в них не буде 
таких масштабів, як у Китаю та 
Індії, якщо, звичайно, останні до
сягнуть успіху.

У. Т.: Зростання Китаю, Індії та ін-
ших «тигрів» значною мірою по-
яснюється тим, що західні країни 
купували їхню продукцію. Тепер 
Захід потерпає від накопичених 
боргів. чи зможуть Китай та Індія 
далі розвиватися, не покладаю-
чись на експорт у ці держави?

– Ні. Якби Захід припинив ку
пувати їхню продукцію, це по них 
дуже боляче вдарило б. Я вважаю, 
що економічні проблеми в Європі 
та Америці сповільнять їх, але 
країни, що розвиваються, досить 
витривалі. Нині в ужитку термін 
«часткове відокремлення». Вони 
точно можуть зростати й надалі, і 
навіть доволі високими темпами, 
бо вже не залежать від нас такою 
мірою, як на початку цього дов
гого шляху. Погляньте на розви
нуті країни – й побачите, що вони 
були більш прив’язані до глобаль
ного попиту, глобальних техноло
гій саме на початкових стадіях, 
але згодом залежність меншає в 
міру того, як вони зростають і ба
гатшають.

У. Т.: Ви пропонуєте кілька досить 
чітких кроків, що сприяють еко-
номічному зростанню: запрова-
дити ринкові принципи заохо-
чення виробництва, відкрити 
країну до зовнішньої конкуренції 
та інвестицій, запровадити прості 
й справедливі правила для під-
приємництва. Все начебто про-
сто. Теоретично кожна держава 
може застосувати ці принципи й 
досягти економічного успіху. 
чому ж цього не роблять усі?

– Складнощі виявляються в 
деталях. Але, в принципі, ідея 
правильна. Потрібні функціо
нальна ринкова система, право 
на приватну власність, заохо

чення інвестицій. Крім того, 
має бути відносно стабільна си
туація в країні – з чіткими пра
вилами, які справедливо запро
ваджують. А ще – високий рі
вень заощаджень та інвестицій.

Якщо казати про країни, які 
не досягли успіхів за останні 
20 років... Багато з них таки роб -
лять це нині. Але якщо подиви
тися на невдах, то видно, що еко
номіка не зростала там, де вини
кали політичні проблеми, бо 
тоді до її розбудови не доходило.

У. Т.: Ви згадали про націо-
нальне самоототожнення. Для 
українців ваша думка, воче-
видь, буде особливо цікава, бо 
в нас у дискусіях часто лунають 
твердження, мовляв, воно, як і 
національна ідея, – це щось 
нематеріальне і зайве.

– Погляньте на Африку: біль
шість держав там утворені після 
Другої світової війни на уламках 
колоніальних імперій. Вони сфор
мувалися часом усупереч геогра
фічній логіці. У багатьох випад
ках разом опинялися люди, які 
ніколи не вважали себе громадя
нами якоїсь країни. Натомість 
вважали себе належними до на
родності, релігії чи племені. Але 
їх зганяли разом і повідомляли, 
що тепер вони країна. А в основі 
політичної системи має бути від
чуття належності до якоїсь спіль
ноти, відчуття потреби обрати 
чесних і порівняно талановитих 

людей керівниками, щоб ті ухва
лювали рішення і представляли 
громадські інтереси.

У незрілих країнах ці важ
ливі питання опиняються на 
узбіччі боротьби за те, кому па
нувати. А причина того проти
борства – розрізнене самоото
тожнення, яке зовсім не відпові
дає національній ідентичності 
країни. Ось чому це важливо. 
Значення має лідерство.

У. Т.: Отже, націоналізм є 
обов’язковою передумовою 
успішної економіки?

– Звичайно. Такий націона
лізм важливий.

У. Т.: чи погоджуєтеся з думкою, 
що є деякі культури, несумісні з 
економічним зростанням?

– Припускаю: можна мірку
вати над тим, що є культури і тра
диції, які виступають проти мате
ріалізму, проти прагнення до зба
гачення й набуття матеріальних 
благ. Можливо, вони не сприйма
ють пориву до економічного зрос
тання. Це може суперечити їхнім 
основним цінностям. Я не хотів би 
відкидати цієї гіпотези, але авто
матично приймати її – теж. Біль
шість релігійних традицій, про 
які я знаю, виступають за подо
лання злиднів і за розширення 
можливостей у суспільстві, але 
прагнення до економічного про
гресу в них часто непослідовне.

У. Т.: Може, це декого здивує, але 
у своїй книжці ви пишете, що ба-
гатство країни на корисні копа-
лини й природні ресурси часто 
зовсім не сприяє економічному 
зростанню. Хіба не добре воло-
діти природними запасами?

– Так мало би бути, адже це 
джерела, якими можна користу
ватися, щоб давати людям освіту, 
розбудовувати інфраструктуру і 
створювати відтак нові можли
вості. Але практика засвідчує, що 
ресурси чи корисні копалини 
часто спотворювали в країнах по
літичні пріоритети. Замість волі 
до економічного поступу зусилля 
зосереджували на боротьбі за 
частку прибутків від корисних ко
палин. Цього, звичайно, можна 
уникати, але досвід багатьох 
країн сумний. Природні ресурси 
стають корисними, якщо дер
жавні структури й установи роз
будовані достатньою мірою, щоб 
застосувати те багатство на благо 
більшості народу. 

НЕЗВИЧАЙНИЙ 
АМЕРИКАНЕЦь. 
Майкл Спенс 
не зводить 
прогресу 
суто до 
економічних 
передумов

ЗРОСТАЮТь 
ШВиДКО...

Сінгапур
$59 936* (2010 рік)
$41 478 (2005 рік)
Південна Корея 

$31 753 (2010 рік)
$22 600 (2005 рік)

Бразилія 
$11 845 (2010 рік)
$8 606 (2005 рік)

КНР
$8 394 (2010 рік)
$4 091 (2005 рік)

...І ПОВІЛьНО

Україна 
$7 198 (2010 рік)
$5 583 (2005 рік)

*ВВП за ПКС на 
особу
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Вже у продажу

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



я
кщо молоді хочуть бути 
почуті, їм доводиться що
сили кричати. У мурова
ному ангарі в старому 

порту Яффі 30 підприємців ма
ють лише по п’ять хвилин кожен 
на презентацію своїх новоство
рених компаній-стартапів перед 
журі з ІТ-світил і аудиторією з 
потенційних інвесторів. Аж ніяк 
не всі присутні готові мовчати й 
слухати, тому майбутнім бізнес
менам доводиться перекрику
вати гамір. Feng-GUI пояснює, 
як через симуляцію людського 
зору можна підказати, котрі 
зони веб-сторінки найшвидше 
привернуть увагу глядача. 
CopyV обіцяє швидко й безпечно 
пересилати великі файли. Вста
новивши на свій смартфон «ки
шенькового лікаря-дієтолога» 
Fooducate, можна зісканувати 
штрих-коди в супермаркеті й ді
знатися, що насправді ти ку
пуєш.

Легіони юних технологічних 
фірм в Ізраїлі змагаються за 
увагу та гроші. Бліц-події на зра
зок дводенної конференції DLD 
(Digital Life Design) у Тель-Авіві 
в листопаді – звичне явище. 
Більш ніж 300 фірм зареєстру
валися до участі в ній; з’явилося 
100; 30 щасливчиків були обрані 
в ході розіграшу. Підприємець 
Йоссі Варді, який від 1996-го 
вклав кошти вже в 75 техноло
гічних стартапів, каже, що отри
мує від трьох до восьми заявок 
щодня.

Ден Сенор і Сол Сінґер на
звали Ізраїль Країною стартапів 
у однойменній книжці, що ви
йшла друком 2009 року. Пріз
висько прижилося, тому що під
ходить ідеально. Здається, тут 
усі поголовно відкривають влас-
 ні компанії – спільно з колиш
німи однокашниками або армій
ськими друзями, у вільній кім
наті чи в батьківському домі. За
початкувати бізнес іще ніколи 
не було так легко завдяки про
гресу в інформаційних техноло
гіях. Початківці – розробники 
аплікацій до смартфонів – мо
жуть за потреби орендувати 
місце на віддаленому сервері за

мість того, щоб викуповувати 
величезні обсяги комп’ютерних 
потужностей. «Інтернет зробив 
право на інновації доступним 
для всіх», – каже Варді.

Ізраїльтяни запроваджують 
новинки, бо інакше їм не можна. 
Земля суха, тому вони досягли 
великих успіхів у технологіях 
водного й сільського господар
ства. Нафти мало, отож наполе
гливо шукають альтернативні 
джерела енергії. Зусібіч вороги, 
тому мають першокласні вій
ськові технології, які самі ста
ють джерелом великих додатко
вих прибутків, особливо в галузі 
комунікацій. З армійського по
братимства виростають міцні 
зв’язки, які вплітаються й у ци
вільне життя. Приплив іммі
грантів у 1990-х спричинився до 
могутнього сплеску інтелекту
альної активності. Результатам 
заздрять майже скрізь за ме-
жами Кремнієвої долини.

ВЕЛиКІ МРІї  
МАЛЕНьКОї КРАїНи
Але навіть в Ізраїлі нелегко пе
ретворювати стартапи на великі 
компанії. Попри всі порівняння 
з Кремнієвою долиною, ця кра

їна не створила своїх власних 
Hewlett-Packard, Intel або Google. 
Її найкращі компанії часто ще в 
зародку скуповують американ
ські гіганти. Найбільша тамтеш-
 ня технологічна фірма – фарма
цевтичне підприємство Teva, 
внесене в реєстр американської 
технологічної фондової біржі 
NASDAQ, із ринковою капіталі
зацією в $43 млрд. Найбільша 
компанія в галузі інформацій
них технологій – Check Point, за
снована ветеранами підрозділу 
8200 (елітного військо во-роз-
віду  вального угрупован  ня), спе
ціалізується на інформаційній 
безпеці. Теж зареєстрована на 
NASDAQ, де Ізраїль має більше 
компаній за будь-яку іноземну 
країну за винятком Китаю, вона 
оцінюється в $11 млрд. Не мо-
ська, але й не слон.

Дуже молодим фірмам дер
жава надає велику допомогу, 
яка постійно зростає. Як гриби 
після дощу з’являються бізнес-
аксе лератори, що дають підпри
ємцям змогу оформити свої ідеї і 
познайомитися з консультанта-
 ми та інвесторами. Наприклад, 
днями розпочала роботу про
грама UpWest Labs, яка має на

що чекає на країну стартапів?
Навіть в Ізраїлі нелегко перетворити молоду компанію на зрілу

Населення  
Ізраїлю

7,6 млн 
осіб 

ВВП країни 
за ПКС 

на особу

$31 тис.

РУШІЙ 
МАЙБУТНьОГО. 
Ізраїль 
виробляє 
установки для 
перетворення 
енергії хвиль 
на електрику

30|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 4 (221) 27.01 – 2.02.2012

СвіТ|тЕХнологічні компаніЇ

ф
о

т
о

: r
e

u
t

e
r

s



© 2012 the 
economist 

Newspaper 
Limited. All 

rights reserved

мір привести на 10-тижневу 
«практику» в Кремнієвій долині 
5–10 молодих ізраїльських фірм. 
Крім зустріч ей із корисними 
людьми підприєм ців-початків-
ців чекають по $20 тис. старто
вих інвестицій.

«Там більш ніж достатньо 
можливостей, щоб на найранішо-
 му етапі заробити $20–100 тис. і 
створити мінімально життєз
датний продукт», – каже Ліат 
Ааронсон, виконавчий директор 
програми Zell Entrep reneurship 
Program для студентів випус
кного курсу Міждисциплінар
ного центру в місті Герцлія біля 
Тель-Авіва. Але труднощі в тому, 
щоб перетворити дрібні фірми 
на великі.

Одна поширена проблема, на 
яку багато хто нарікає, – це не
стача ризикового капіталу на 
ранніх стадіях, у межах близько 
$1–2 млн. Ааронсон погоджу
ється, що цей крок «дуже непро
стий», хоча декотрим фірмам, які 
народилися після проходження 
підприємницької програми Zell, і 
таланило залучити такі суми. 
Випускники Zell заснували Gifts 
Project (її викупила інтернет-
компанія eBay), яка дає змогу лю
дям «скидатися» грішми й купу
вати подарунки для друзів через 
всесвітню мережу, а також веб-
дизайнерську компанію Wibiya, 
придбану великою ізраїльсь- 
кою фірмою Conduit у липні за 
$45 млн. Вони ж таки заснували 
компанію LabPixies, розробника 
аплікацій для інтернету і смарт
фонів, яку в квітні 2010 ро- 
ку Google нишком купив за  
$25 млн.

У розрахунку на одну осо- 
бу Ізраїль приваблює набагато 
біль  ше ризикового капіталу, ніж 
будь-яка інша країна: 2010 року – 
$170 (для порівняння: у США 
відповідна цифра становить $75) 
(див. Середземноморський 
магніт). Але все одно схоже, що 
початкових інвестицій на всіх 
бракує. Одна з причин: є просто 
безліч молодих компаній, які 
воюють за свою частку.

Друга: в Ізраїлі, як і в інших 
країнах, фонди венчурного капі
талу переживають не найкращі 
часи (див. Готівки менше, і 
дедалі більше закордонної). 

Щоб побудувати бізнес, по
трібні не лише гроші й техноло
гії. Компаніям потрібні клієнти, 
а в країні з населенням 7,6 млн 
їх не дуже багато. Тому ізраїль

ські фірми часто глобальні  
фактично від самого заснуван  ня. 
Наприклад, компанія Bill Gua  rd, 
яка попереджає клієнтів про 
помилки й шахрайство з їхніми 
кредитними та платіжними 
картками, має офіс у Нью-Йорку, 
де працюють один із засновни
ків і генеральний директор Йа
роном Самідом та керівник від
ділу розвитку бізнесу і продажу, 
а також має в Герцлії команду з 
15 осіб для розробки продукту.

Створення бізнесів також ви
магає людей, які не проти бути, 
скажімо, 50-м за рахунком пра
цівником у чиїйсь іншій фірмі. 
Але в країні стартапів кожен 
хоче бути сам собі начальником. 
Виникає ризик розпорошення 
талантів. За теорією Саміда, 
після служби у війську багатьом 
молодим ізраїльтянам не до впо
доби виконувати чужі накази. 
За його підрахунками, у засно
ваній ним мережі підприємців 
під назвою TechAviv три чверті 
становлять стартапи, де працює 
менш ніж 10 осіб.

А щоб зробити бізнес не про
сто великим, а величезним, по
трібно ще встояти перед спо-
кусливими кількамільйонними 
пропозиціями від більших ком
паній, не виключено, навіть 
кількасотмільйонними. Немає 
нічого дивного, коли між кон
кретною ціною у випадку про
дажу й непевним майбутнім на 
власний страх і ризик багато хто 
обирає гроші. Низка компаній 
відмовилася від угод вартістю в 
сотні мільйонів доларів і прого
ріла через кілька років. Тож пе
редати розбудову підприємства 
комусь іншому, можливо, не 
така вже й кепська думка.

У цьому твердо переконаний 
Варді. «Ми розвиваємо інтелек
туальну власність, а не просто 
компанії», – каже він. І наводить 
довжелезний список американ
ських технологічних гігантів від 
Intel до Google, що ведуть в Ізра
їлі операції, до яких він залучив 
місцеві фірми. Кілька з них там 
уже десятки років. Саме ці муль
тинаціональні корпорації, за йо-
го словами, і створюють «30-те, 
40-ве, 500-те» робоче місце в із
раїльських стартапах. На Intel у 
цій країні працює понад 7,5 тис. 
осіб; Hewlett-Packard теж має 
кількатисячний штат; понад  
2 тис. осіб трудяться в ІВМ. У 
січні компанія Apple зробила 
своє перше придбання в Ізраїлі, 

купивши Anobit, виробника де
талей для флеш-накопичувачів, 
як повідомляють, за $390 млн. 
Також є інформація, що Apple 
відкриває і дослідний центр.

Ізраїль не єдина країна, що 
переймається збутом своїх компа
ній. У Британії торік продаж гі
гантові Hewlett-Packard софтової 
компанії Autonomy за $11 млрд 
викликав короткочасну загально
національну жалобу. Можли  во, 
деякі ізраїльтяни хотіли б, щоб 
їхнє збіжжя підросло ще на полі 
до жнив. А більшість країн пого
дились би засіяти лани навіть по
ловиною зерна, яке є в Ізраїлю. 
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У 
Європейському Союзі на
стала черга піврічного го
ловування Данії. Свого 
часу вона з волі своїх гро

мадян самоусунулася від цього 
інтеграційного утворення рівно 
настільки, наскільки це було 
можливо за умови збереження 
членства в ньому. Гостинне 
скандинавське королівство не 
лише не прийняло євро, а й не 
приєдналося до спільних обо
ронної політики та політики в 
сфері правосуддя й внутрішніх 
справ. Коли весь ЄС підписує із 
США єдиний багатосторонній 
договір про обмін інформацією, 
Данія вимушена укладати дво
сторонній. Або, наприклад, коли 
ЄС відсилає своїх спостерігачів 
до Грузії, данці у цій місії теж не 
можуть узяти участі.

РОЗВІДНІ МОСТи 
«Будівничий мостів» – так на
йменував свою місію під час го
ловування в ЄС чинний ко-
аліційний уряд Данії на чолі  
з представницею соціал-демок-
ратів Гелле Торнінґ-Шмідт (на 
фото). Модератор і посередник 
– ця роль найбільше пасує країні 
з таким специфічним статусом у 
ЄС. Взагалі данський політичний 
стиль важко порівняти, примі
ром, із польським. Під час свого 
президентства в другій половині 
2011-го поляки були ініціатив
ними й наступальними: вони на
магалися просувати власний по
рядок денний. Достатньо прига
дати проведення саміту Східного 
партнерства у розпал боргової 
кризи, коли до Варшави з’їхалися 
всі лідери ЄС. Данці ж плисти
муть радше за течією: у червні 
2012-го в Ріо-де-Жанейро відбу
деться конференція ООН зі ста
лого розвитку – отже, готувати
муться до неї; до кінця 2012-го 
треба узгодити для підписання 
Багаторічну фінансову перспек
тиву ЄС (Financial Frame  work) на 
2014–2020 роки – отже, працю
ватимуть над цим документом. 

За півроку свого президентства 
вони планують також скоорди
нувати розгляд інституціями ЄС 
близько 80 законодавчих ініціа
тив. 

Проте було б також непра
вильно вважати данців безли
кими посередниками, позбавле
ними власної думки. Так, у євро
пейській пресі поширилася 
чутка, що під час дебатів щодо 
вирішення фінансових проблем 
ЄС за зачиненими дверима пре
зидент Франції заявив Гелле 
Торнінґ-Шмідт приблизно таке: 
«Ви поза нашими політиками, 
ви мала країна, ви тут ніхто». 
Прем’єрка, звісно, заперечує на 
публіці, що французький візаві 
дозволив собі таку неполітко
ректність. Та диму без вогню не 
буває: у данців є свій погляд, і 
вони не мовчать.  

Крім того, до свого член
ства в ЄС вони ставляться ціл

ком серйозно. Не виключено, 
що коли єврозона оговтається 
від кризи, то в Данському Ко
ролівстві проведуть черговий 
референдум щодо прийняття 
спільної європейської валюти 
чи приєднання до спільної 
оборонної політики. Тому кра
їна щиро зацікавлена у своєму 
позитивному реноме в ЄС. І 
саме цим можна пояснити її 
відмову від пропозицій Вели
кої Британії, сказати б, дру
жити проти країн євро. Як го
ловуюча в ЄС держава, Данія 
заприсяглася всіляко сприяти 
посиленню фіскальної відпові
дальності всередині Євросо
юзу. Одне слово, вона на боці 
тих, хто хоче вберегти, а в пер
спективі розширити єврозону. 
І це при тому, що для данців 
Велика Британія – давній друг 
і союзник. До речі, чоловік 
Гелле Торнінґ-Шмідт Стівен 

Скромний модератор
Під час президентства в Євросоюзі Данії питання Східної Європи  
й України зокрема може бути віднесено на другий план,  
але при цьому посилиться увага до українських політв’язнів 

Автор:  
Жанна 

Безп’ятчук 

ПРІОРиТЕТи ДАНСьКОГО ПРЕЗиДЕНТСТВА 
«Відповідальна Європа»
Під відповідальністю данці мають на увазі посилення фіскальної дисципліни та розвиток так зва-
ного економічного урядування, коли бюджетні й економічні політики країн ЄС тісно координувати-
муться. Для цього вони обіцяють у ранзі головуючої країни всіляко сприяти імплементації рішень, 
ухвалених на саміті ЄС 9 грудня 2011 року, поміж яких винесення на обговорення проекту Міжна-
родної угоди щодо посиленого економічного союзу. Згідно з його положеннями, країни-члени не 
змогли б приховати недобросовісних маневрів з власними публічними фінансами. Всеосяжна ко-
ординація, численні консультації, зустрічі, звіти щодо випуску державних цінних паперів, щодо 
стану національного бюджетного балансу – ось який повинен мати вигляд «посилений економіч-
ний союз». І данці щиросердно це підтримують.  
«Динамічна Європа»
Динамізм обумовлюється темпами економічного зростання та рівнем зайнятості. Відповідно данці 
обіцяють опікуватися цим, сприяючи розвитку електронної комерції (e-сommerce) і лобіюючи кра-
щий доступ до капіталу для малих та середніх підприємств, фізичних осіб. З-поміж усього іншого 
вони ще збираються ініціювати ревізію європейської патентної політики, просувати вперед про-
граму досліджень та інновацій «Horizon 2000» і провести Європейський рік активного старіння та 
солідарності, що має привернути увагу до соціальних проблем старших поколінь. 2012-го ЄС також 
відзначатиме 20-ту річницю створення Єдиного спільного ринку ЄС. Данія обіцяє повернутися до 
обговорення його перспектив і нових засад функціонування. 
«Зелена Європа»
Данія, одна з найуважніших до проблем екології країн Європи, вірна своєму інвайронтменталіст-
ському максималізму: ЄС має зменшити викиди парникових газів до 2020-го на 20%, а до 2050-го – 
на 85–90%. Також вона обіцяє винести на порядок денний ЄС питання вдосконалення контролю за 
використанням різних хімічних речовин, розвиток відновлюваної енергетики, поліпшення якості 
харчів на полицях супермаркетів і реформування риболовства. Данців непокоїть нераціональність 
нинішнього рибовилову: у сіті потрапляє багато зайвої риби, що мала б далі плавати й розмножу-
ватися в морських глибинах. 
«Безпечна Європа»
Данія обіцяє займатися проблемами нелегальної міграції, сприяти розвитку відносин із півден-
ними та східними сусідами ЄС і брати участь у контролі за безпекою на його зовнішніх кордонах. 
Програма Східного партнерства в цій частині її президентських планів не згадується.
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НОРДИЧНИЙ 
СПОКІЙ.  
Данський  
прем’єр Гелле 
Торнінґ-Шмідт 
навряд чи 
вестиме активну 
європейську 
політику. їй більше 
пасує роль зваженої 
посередниці

Коннок є сином екс-лідера 
британських лейбористів Ніла 
Коннока. У цій суперечці Да
нія пішла у фарватері свого ін
шого стратегічного й голов
ного торговельного партнера – 
Німеччини. 

ЗАйЦЕМ  
У ЄВРОПУ НЕ ПОїДЕШ  
Нашій країні данське прези
дентство мало би продемонстру
вати, що значить не сісти в по
тяг, який ходить лише раз на 
п’ять – сім – десять років. Хай у 
загальний вагон, але з перспек
тивою пересісти на проміжній 
станції в інший поїзд – і там був 
би вже вагон підвищеного ком
форту. Квиток на нього для 
України намагалася дістати 
Польща. Під час її президент
ства Східне партнерство, перего
вори й підписання угоди про 
асоціацію з Україною були прі
оритетними темами, звучали 
скрізь і всюди, повторювалися в 
різних програмних документах. 
Наступного разу в ЄС Польща 
головуватиме нескоро. Час Схід
ної Європи на порядку денному 
Євросоюзу минув, і коли відкри
ється нове вікно можливостей, 
невідомо. 

У програмі свого президент
ства Данія згадує важливість 
розвитку торговельних відно
син із Канадою, Перу, Колум
бією, Малайзією. Відносинам зі 
східними сусідами ЄС присвя
чено два рядки. Це значно 
менше, ніж, приміром, пробле

мам збереження біорізнома
ніття чи усунення заторів на ву
лицях європейських міст. Єдина 
із «сусідських» тем, яку Данія 
пропонує розглянути, – пи
тання лібералізації міграції та 
торгівлі з південними сусідами 
ЄС, зважаючи на ті політичні 
зміни, що там відбуваються. 
Одне слово, це вже зовсім інша 
географії, інше бачення й коор
динати пріоритетів, на які вона 
має повне право. 

Зрештою, не варто й перео
цінювати значення президент
ства. Тепер, коли є посади пре
зидента Європейської ради 
й верховного представ
ника ЄС із питань спіль
ної зовнішньої полі
тики та політики 
безпеки, а також Єв
ропейська служба 
зовнішніх дій, пів
річне президент
ство країн у Раді мі
ністрів ЄС дає їхнім 
урядам вельми обме
жений простір для са
мореалізації.  

У зовнішній політиці 
Данії завжди особливу 
роль відігравало питання 
захисту прав людини. Це, 
власне, один із зовнішньополі
тичних акцентів країни, і тут 
вона має свої серйозні амбіції. 
Хто знає, чи не справи Юлії Тим
ошенко, Юрія Луценка та ін
ших українських екс-
посадовців надихнули там
тешніх авторів тексту про
грами головування впи
сати в нього таке форму
лювання: «Данія під час 
свого президентства 
далі працюватиме над 
покращенням процесу
альних прав підозрю
ваних та засуджених 

під час кримінального прова
дження». Данський Гельсін
ський комітет з прав людини 
підготував уже три критичні 
звіти щодо кримінальних справ 
та судових процесів над україн
ськими екс-посадовцями. Цей 
комітет консультує данський 
уряд щодо резонансних пору
шень прав людини за кордоном. 

Крім того, головування Да
нії – це ще й час перевести подих 
перед президентством Кіпру з 1 
липня 2012-го, яке може додати 
до проблем економічних геопо

літичні. Туреччина вже 
пригрозила, що призу

пинить свої відно
сини з ЄС у разі до
пуску до голову
вання розділеної 
давнім конфлік
том острівної 
держави. На 
цьому тлі при
мирливі півро  ку 
під парасолькою 
Данії можуть 
здати  ся золотим 
часом. 

голоВуВання ДаніЇ В єс|СвіТ
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З
агреб зробив останній крок 
для вступу до Європей
ського Союзу: 22 січня на 
референдумі 66% хор  ва  тів 

проголосували за входження в 
ЄС. Відтак уже наступного року 
Хорватія офіційно стане 28-м 
членом спільноти. Специфіка 
саме політичного фактора, на
самперед обплутаність павутин
ням розпаду Соціалістичної Фе
деративної Республіки Югосла
вія (СФРЮ), відносинами з ко
лишніми «братніми республі
ками», довго в’язко утримувала 

країну в балканському казані, з 
якого першою встигла виско
чити Словенія.

БАЛКАНСьКА РІЗАНиНА
Хорват за походженням, нобе
лівський лауреат Іво Андрич по
казав таємничість Боснії, звід
кіля впродовж віків віяло яки
мось фаталізмом, де розпоча
лася Перша світова й де точи
лася найстрашніша в історії по
сткомунізму війна періоду краху 
комуністичної ідеології. Зброй-
 не протистояння було там май-

 же неминучим, адже пов’яза-
ність народів СФРЮ цементу
вали радянськими методами –  
їх застосовував вождь Йосип 
Броз Тито, хорват, вихований у 
комінтернівському дусі. Попри 
всі заяви про розрив зі Сталіним 
після 1948-го, цей лідер нама
гався довести свою відданість 
марксизмові тими самими мето
дами: від ідеології братерства 
республік до репресій із їхнім 
символом – концтабором «Голі 
Оток» («Голий Острів»). Побудо
вана на культі Тита ідея єдності 
поступово валилася вже після 
смерті маршала, і саме його улю
блениця – Югославська народна 
армія (ЮНА) – стане головним 
знаряддям спроб створити Ве
лику Сербію. Її натхненник, ти
повий продукт комуністичного 
виховання, поєднаного з вели
кодержавним націоналізмом, 
Слободан Милошевич утілював 
гасло «Сербія – всюди, де сер-
 би». Це означало неминучі тери
торіальні претензії, бо ж за пу
тівкою партії його одноплеменці 
розселялися іншими республі
ками, а на хорватських землях 
жили ще від часів просування 
турків на Балкани.

Бачачи неможливість вирі
шити проблему мирного ви
ходу із СФРЮ, де не було свого 
Вацлава Гавела, хорвати після 
проголошення незалежності, 
ще 1990 року, взяли курс на Єв
ропу, однак Милошевич уже 
прагнув відокремлення терито
рій із сербським населенням, і 
це призвело до Балканської вій-
 ни 1991–1995-го. Проти силь- 
ної ЮНА, де відбулась етнічна 
чист ка кадрів, та парамілітар
них формацій, які підбурювали 
сербське населення, хорвати чи
нили відчайдушний опір, споді
ваючись на підтримку Європи. 
Але там не всі погоджувалися з 
виникненням незалежної дер
жави. Серед жителів республіки 
зростало розчарування в Європі, 
яка, надивившись на різанину 
слов’ян у Боснії, не дуже втруча
лася, вивчаючи можливі моделі 
розпаду СРСР. Нарешті Білл 
Клінтон напередодні нових ви

Хорватська битва за Європу
До членства у ЄС країна йшла крізь горно антикорупційної боротьби

Автор:  
Євген 

Пащенко,  
Хорватія

ПРОТЕСТ.  
Не всі хорвати 
крокують до ЄС 
добровільно
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Середня  
пенсія 

$470

Середня  
зарплата  
в Хорватії 

$1070

ТАКОГО ХАРАКТЕРУ  
В ПРАГНЕННІ ПРиЄДНАТиСя 
ДО ЄС НЕ ВияВЛяЛА 
ЖОДНА КРАїНА

борів у США використав босній
ський чинник, щоб продемон
струвати вміння вирішувати єв
ропейські проблеми.

ПЕРЕГОВОРНий ПРОЦЕС
По закінченні війни Хорватія й 
далі вела переговори з Євросою
зом щодо приєднання, проте він 
не поспішав вносити балканські 
негаразди у свій дім і вимагав 
розпочати суд над винуватцями 
злочинів на просторі колишньої 
Югославії, для чого в Гаазі було 
створено спеціальний суд. Єв
ропа обрала позицію рівної про
вини сторін, вимагаючи видати 
хорватських генералів, які, мов
ляв, сприяли свавіллю проти 
сербського населення. Це ви
кликало розчарування серед на
роду: хорвати вважали, що Захід 
прагне повернути країну назад 
до Югославії. Теорію заколоту 
використовували радикальні на-   
ціоналісти, що виступали проти 
ЄС. Новий лідер партії Тудж
мана – «Хорватська демокра
тична співдружність» (ХДС) – 
Іво Санадер розпочав після 
2000 року чистку від радикалів, 
які погіршували імідж його 
батьківщини в очах Європи. 
Ставши 2003-го прем’єром, він 
ішов на все, аби продовжити пе
реговори з ЄС, що тривали зага
лом майже 10 років.

Санадер погоджувався на 
компроміси й був змушений ви
давати в Гаагу воєначальника за 
воєначальником. Кульмінацією 
стало затримання 2005 року в 
генерала Анте Ґотóвини, який 
перебував у бігах і якого народ 
вважав героєм. Арешт цієї лю

дини виявився шоком і посилив 
позиції євроскептиків, які вва
жали його надто великою пла
тою за приєднання до ЄС, що 
принижувала національну гід
ність. Минулорічне рішення Га
азького трибуналу засудити Ґо
товину до 24 років ув’язнення 
вразило громадян і знову здій-
няло хвилю антиєвросоюзних 
настроїв. Натомість, намагаю
чись показати патріотизм, Сана
дер не поступався перед вимо
гами Словенії, що, користую
чись євросоюзним статусом, ви
сувала територіальні претензії, 
прагнучи розширити вихід на 
Адріатику за рахунок хорват
ських вод. 

Тим часом Євросоюз, опік
шись на дискредитованих ко
рупцією Болгарії та Румунії, 
вказав хорватам на те саме 
явище в їхній країні. Вона за
знала нового шоку, коли прем’єр 
Санадер у липні 2009 року зая
вив на конгресі владної «Хорват
ської демократичної співдруж
ності» про вихід із партії та від
ставку з усіх урядових посад. 
Очільницею кабінету міністрів 
і головою політсили стала йо- 
го заступниця Ядранка Косор. 
Вона розпочала широкомасш
табну й вельми демонстративну 
боротьбу з корупцією, щó стало 
останнім етапом війни за ЄС. За
мішаний у корупційних сканда
лах Санадер був заарештований 
в Австрії і там ув’язнений. Нині 
його під велику заставу тимча
сово випустили перед судом. 
Хорватське телебачення безпе
рестанку показувало акції аре
шту корупціонерів: до в’язниці 

відводили високопосадовців та 
директорів найвідоміших дер
жавних підприємств – усі вони 
були відомі спецслужбам своїм 
хабарництвом і мали сплатити 
ціну за входження до ЄС дер
жави, очищеної від корупції. На
решті й саму ХДС звинуватили у 
володінні так званими чорними 
фондами – приховуваними від 
податків грішми, якими було фі
нансовано дії партії.

ВиСОТУ ВЗяТО
Європа нарешті поступилася: 
такої волі, такого характеру в 
прагненні приєднатися до ЄС не 
виявляла жодна країна. 9 
грудня 2011 року в Брюсселі всі 
27 членів Євросоюзу офіційно 
схвалили приєднання Загреба. 
Новий хорватський уряд на чолі 
з соціал-демократом Зораном 
Милановичем проголосив рефе
рендум, на якому більшість хор
ватів очікувано проголосували 
за ЄС, оскільки вони розуміли, 
що лише в такий спосіб можна 
остаточно вирватися з балкан
ської колотнечі. 2013 року За
греб після відповідного схва
лення в парламентах усіх країн 
Євросоюзу остаточно стане 28-м 
членом спільноти. Зрештою, і в 
ЄС чути голоси скетиків, чи 

треба приймати ще одну нероз
винену країну в зону єврокризи, 
але більшість іншої думки.

Хорватія й надалі перебува
тиме під моніторингом, щó, як 
стверджують дипломати з міс
цевого МЗС, лише позитивно діє 
на держапарат, організовує і 
стимулює дисципліну. Вважа
ють, що вона стане зразком для 
інших країн регіону, з якого по
ступово витісняється російська 
присутність. До НАТО Загреб 
увійшов іще 2009 року. Щодо 
введення євро спостерігається 
стриманість, але є велика готов
ність захищати віднині широ
кий кордон ЄС на Балканах, де 
Хорватія знову стане бастіоном 
Європи, як її ще в середньовічні 
часи називали римські папи, 
вихваляючи тамтешніх слов’ян 
за оборону християнства перед 
турками. 

Соціально-
економічні 
показники 

ХОРВАТІЇ 
◀ Населення – 4,29 млн осіб

◀ ВВП за ПКС на особу – $18 338

◀ Індекс людського розвитку ООН – 
46-те місце у світі (зі 187)

◀ Індекс сприйняття корупц� 
Transparency International – 

66-те місце у світі (зі 182)

◀ Індекс Doing Business 2012 – 
80-те місце у світі (зі 183)

ЗАГРЕБ

А
Д

Р
І А

Т
И

Ч
Н

Е
 М

О
Р

Е

Дубровник

Спліт

Задар о. Брач
о. Хвар

Пула

Шибеник

Трогір

ОсіекПетриня

У
Г О

Р Щ И Н А

С Л О
В

Е
Н

І
Я

Б О С Н І Я  
Т А  

Г Е Р Ц Е Г О В И Н А

№ 4 (221) 27.01 – 2.02.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|35

Балкани|СвіТ



Н
а запрошення Тижня та 
Книгарні «Є» в Києві від
булася зустріч із Юрієм 
Афанасьєвим, російським 

істориком, ідеологом антикому
ністичного руху в СРСР, одним 
із засновників та співголовою 
руху «Демократическая Россия». 
У минулих числах (див. №2/2012, 
№48, №50/2011) нашого ви
дання він аналізував процеси, 
що відбуваються в нинішній Ро
сії, зокрема розкриваючи при
роду й суть тамтешнього неото
талітаризму. Публікуємо нові 
думки російського інтелектуала 
на цю тему, які прозвучали під 
час останньої зустрічі.

Росії як неімперії ніколи 
не існувало, не було в неї та-
кого історичного досвіду. 
Вона формувалась як держава – 
і це моя думка – в часи орди, на 
основі Орди й утворювалася 
саме як імперія, що протистояла 
Орді. Орда теж була імперією, 
але вже занепадала, конала. 
Саме на засадах напрацьованої 
Ордою державності, досвіду 
взаємозв’язку влади та насе
лення й формувалася Росія. На
голошую ще раз: саме як імпе
рія. Та почалося це значно ра
ніше. У ХІІ столітті. Підвалини 
її заклав Андрій Боголюбський.

Імперська Росія завжди 
мала панівний ідеал: Мо
сква – Третій Рим. На цьому 
вона вибудувала цілу христи
янську віру. Прийшли біль
шовики – ідеал ніби змі
нився: ми за пролетарську 
революцію, за інтернаціона
лізм, ми атеїсти. Здавалося 
б, що там може бути спіль
ного? Та погляньте, щó сталось 
у 1920-х і пізніше. Частина білої 
еміграції раптом заявила: ро
сіян слід підтримати, бо вони 
відновили імперію, а що вони 
червоні – байдуже. Тобто емі

гранти відчули: імперію віднов
лено. За часів Лєніна це ще не 
було так помітно, а за Сталіна  
аж надто яскраво виражено. Лє
нін – усе-таки інтернаціоналізм, 
Сталін – соціалізм в одній кра
їні, але сутність, основа держави 
виявилася незмінною. Імпер
ська суть.

Росія мала «червоний про
ект» – глобальний світовий – як 
альтернативу капіталізму. Про 
це думали дуже багато людей в 
СРСР. Звичайні громадяни при
ховано були занурені в імпер
ський ідеал, хоч і співали пісень, 
що «нам бы очень хотелось в эту 
телегу посадить всех людей». Зі 
Сталіним на вустах вони йшли 
на смерть, і «проект» втілювався 
трупами та кров’ю. Звідси й Го
лодомор 1920-х і 1930-х. До речі, 
ще один Голодомор, жахливий і 
лютий, який здебільшого замов
чують, – це 1947–1948 роки.

Головний підсумок ідеалу 
«червоного проекту» – переме
лювання людського тіста, бук
вально всього живого за більшо
виків. Усі мали перестати бути 
ремісниками, купцями, доморо-
бами-одинаками, навіть сільсько -
господарськими робітниками, 
інтелігенцією. Мусили зроби
тися лише службовцями дер
жави. Причому на короткому 
повідку такої зарплати, на яку й 
прожити годі.

Підсумок утілення «черво
ного проекту» на імперській 
основі – цілковите позбав
лення соціуму всього люд
ського, викорінення людяності, 
розкультурення культури. Дія
лося це на рівні не лише соці
альному, а й моральному. Сус
пільство було понівечено й фі
зично, а рештки спільноти, що 
витримали, жили зі скаліче
ними душами. Ось у чому тра
гедія цього ідеалу.

У 1990-х, коли розпався 
радянський лад, знову-таки 
здавалося, що імперська 
суть зникла назавжди й зо-
сталася тільки Росія. Зву
чали гасла: «ринкова еконо
міка», «відкрите суспільство» 
тощо, а замість імперії націо
нальна держава. Та якщо ре
тельніше придивитися, все збе
реглося так само, як і було. Тобто 
чергове перемішування люд
ського тіста під час ваучерної 
приватизації, заставних аукціо
нів, дефолту тощо. Про яку Ро
сію мова? Імперський синдром 
залишається: він не раз про-
явився щодо України, Прибал
тики, Казахстану, Азербайджа-
 ну. Був утілений навіть у вигляді 
воєнних злочинів. Згадаймо 
Грузію. Що ж до громадян РФ, то 
над ними розцвіли кримінальні 

Володарі-холопи
Юрій Афанасьєв про драматичну міфологізацію  
Російської імперії та її володарів

Записала  
Олена чекан
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за своєю сутністю діяння влади 
й злочинність.

Вихід росіян у грудні 
2011-го на площу в Москві – 
ознака того, що синдром ім-
перії зазнає краху. Зрештою, 
російське суспільство пережи
ває на очах лишень кількох по
колінь крах спочатку імпер
ського ідеалу, відтак радян
ського, нині чергового (обидва 
на імперській сутності). Куди ж 
рухатися? Бо саме в цей час гро
мадяни Росії масово усвідом
люють, що й Захід аж ніяк не 
ідеал. У капіталізму – пікова си
туація: чи то у глухому куті він 
опинився, чи в кризовій безви
ході застряг. Багато хто й у світі 
стверджує, що поїзд капіта
лізму дістався своєї кінцевої зу
пинки…

Як поєднати поняття су-
веренітету, незалежності й 
цілісності Росії? Вони несу-
місні. Або те, або те. Власне, 
це продемонструвала Чечня. За 
нею – і весь Північний Кавказ. 
Дивіться, в Чечні – там шаріат, 
убивства, викрадення людей, 
цілковите свавілля. Силами Ка
дирова досягнуто повного під
корення чеченців. Хто був у там
тешніх лісах, порозходилися лі
сами Північного Кавказу, у своїй 
країні їм і дихати нічим. А воло
дарює в Чечні такий самий 
бандит – Кадиров, він цілком 
контролює ситуацію.

А що було доти? По всій Росії 
утворюються степові респу
бліки, як-то в Калмикії, напри
клад. Чи як у Свердловську – 
Уральська Республіка. Це відо
бражає настрій масової свідо
мості. І Калмикія, і УР ніяк не 

обмежують своїх прав, вони 
створили багато посольств за 
кордоном, розпочали укладати 
торговельні угоди, оминаючи 
будь-яку федерацію.

Яскраво такі настрої вияви
лись і на Далекому Сході. Власне 
кажучи, це не зовсім чітко арти
кульований, а все-таки консен
сус щодо центральної влади й 
регіонів. Москва дає бюджетні 
кошти, а за це вимагає беззасте
режно дотримуватися лояль
ності. Що саме на Далекому 
Сході коїться, Москва не звертає 
уваги: робіть що завгодно. У 
Примор’ї те саме. Почали ло
вити рибу на російських суднах і 
продавати її там-таки в морі 
японцям за валюту. Налагодили 
потік золота, дорогоцінних ме
талів контрабандою. Інколи Пу
тін змінює керманичів у деяких 
регіонах, але консенсус із цен
тром залишається назавжди: ми 
вам бюджет, а ви за це лояль
ність. 

До речі, днями на горіхи пе
репало кіровському губернатору 
Нікіті Бєлих за те, що там зросли 
комунальні тарифи. Путін його 
«відшмагав». Але розкрив ці 
підвищення тарифів сам Бєлих, 
причому ще в листопаді, а в 
грудні ситуацію вже було ви
правлено. Путін каже про це в 
січні, начебто він сам виявив, що 
там коять на місцях. І цю 
брехню, це вихиляння, цей піар 
транслюють на всю Росію. Ба
гато хто сприймає це за щиру 
правду. Втім, рано чи пізно, але 
брехню Путіна зрозуміють.

Рівень масової свідо-
мості в Росії й досі здебіль-
шого міфологічний. Це той 
рівень, на якому тримався і три

мається в одному ви
падку імперський ідеал, 
а в другому – його син
дром. Цього не подо
лати вмить якимось де
кретом чи рішенням. Єв
ропа позбувалася міфо
логії приблизно 400 ро
ків. Сказати, що там уза
галі немає такого типу сві
домості, не можна, це пере
більшення. Однак панівною 
таки є раціональна свідо
мість. Зміна йшла дуже важ
ким шляхом, можливо, на
віть 500 років, та ще й у кілька 
етапів. Був етап відродження, 
етап реформ та етап просвіт
ництва. Кожен із них тривав 
майже 100 років, навіть більше. 
Так Європа викорінювала міфо
логічну свідомість і релігійні 
уявлення про існування яко
гось абсолюту, котрий є десь зо
вні, де завгодно. Так різні кра
їни проходили вдало точку бі
фуркації. У Росії, як на мене, 
вона не відбулася, її навіть не 
намацано, бо стан масової сві
домості росіян міфологічний, 
традиціоналістський.

Нині відносини між на-
шими державами біля тієї 
межі, від подолання якої 
залежить багато що. Росія 
каже: ми з ціною $500 за бочку 
продаватимемо вам її за $200 з 
гаком, а ви нам віддайте свою 
систему, інфраструктуру як те
риторію, як простір, що, власне 
кажучи, є безцінним багат
ством України. Частково про
блема ще й у тім, що ось-ось 
розпочнеться період, коли на
фтогазові ресурси не відіграва
тимуть важливої стратегічної 
ролі. Потреба в російському газі 
відпаде сама собою. Про який 
мир у такому разі може йтися?

Дехто вважає, що Україні з 
економічного боку можуть бу-
ти навіть вигідні здирницькі 
пропозиції Росії. Тобто якщо 
ви матимете газ за $200 з га
ком, чого вам іще треба? Однак 
із цього неодмінно випливає 
технологічне панування Росії 
на території України. І загалом 
над усім у вашій країні. Ви бу
дете змушені стежити за ро
сійськими технологіями. А це 
по  за-позавчорашній де  нь. Бу-
ти незалежними й водночас 
цілком залежними від них не 
можна. Бо на цьому Росія не 
зупиниться. Будуть торги з ва
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шими олігархами, почнуть із 
металургії.

Російська інтелігенція за -
лишається саме російською 
інтелігенцією. Її соціально-
моральний та інтелектуальний 
феномен чудово розписано у 
збірці «ВЕХИ», видрукуваній 
1909 року. Кращого не написано. 
Специфіка російської інтеліген
ції в тому, що вона керувалась 
ідеєю, відомою давно, але не 
пов’язаною з реаліями Росії; 
така вона й досі. Тут наявний 
відрив якогось ідеалу, мрії, пев
ного устремління від того, що є 
насправді. Тобто ідеал передує 
аналізові й синтезові. Тому інте
лігенція Росії занурена в якісь 
мрії, філософські роздуми та по
шуки. Звісно, є люди, котрі не 
підпадають під таку характерис
тику. Але здебільшого вона про
довжує бути політично утисне
ною…

Моя думка: середнього 
класу як соціальної та со-
ціально-економічної кате-
горії (може, навіть на полі-
тичному рівні) в Росії немає. 
У цій країні є високооплачувані 
працівники. Таких людей ба
гато, і вони серед зовсім різних 

категорій. Це держпосадовці, 
військові, правоохоронці. За оп-
латою вони начебто на якомусь 
середньому рівні між тими, хто 
на межі виживання, втрати 
здатності керуватися чимось ін
шим, а не тваринними інстинк
тами, й дуже високооплачува
ною категорією. Та з огляду 
лише на це, мені здається, серед
нім класом їх не назвеш. Він 
передбачає все-таки діяльність 

на засадах приватної власності, 
виробничу діяльність, навіть 
якщо вона інтелектуальна. І, 
звісно, саморозвиток, самоспря
мованість на досягнення якоїсь 
мети. Немає такого середнього 
класу в Росії.

Найстрашніше в Росії 
нині те, що саме холопи ма-
ють владу над держпідпри-
ємствами й доступом до ре-
сурсів. А холоп – це страшна 
тварина. Вони остаточно сфор
мувалися за Орди, коли ладні 

були на колінах повзти до хана 
по ярлик на князювання. Коли 
дорогою до його палацу бачили 
свого співвітчизника чи навіть 
рідного брата, який стікав кро-
в’ю, вдавали, що не помічають 
цього. Такі випадки відомі, вони 
повністю знищували в людині 
людське. Ось ці холопи посіда
ють нині в Росії центральні 
місця в економіці й управлінні 
державою.

Путін – ставленик олі-
гархії. Вона привела його до 
влади. Та сам він нічого не 
вдіяв би, тож і сформував 
найближче оточення. На-
зивається воно кооператив «Озе-
 ро». Лише кілька мільярдерів, 
котрі й становлять його вузьке 
коло, а він, своєю чергою, на них 
цілком спирається. Хто ким там 
керує – без гадки. Жоден сто
ронній доступу туди не має. Я 
навіть припущень не зробив би. 
Бачу тільки, що сьогодні в Ро
сії розкол еліт. Він очевидний: є 
люди, незадоволені цим коопе
ративом «Озеро» разом із Путі
ним. І, власне кажучи, поява на 
площі в грудні 2011 року Прохо
рова та Ксєнії Собчак (хоч вона, 
звісно, й не Прохоров) – не
звичне явище. Такі олігархи, як 
Мамут, Лєбєдєв, наприклад, теж 
висловлювалися: ми хочемо, 
щоб ви, Путін, дослухалися до 
нас. Невдоволення цим коопера
тивом уже панує навіть серед 
олігархів, воно вже навіть на 
шпальтах преси й поступово пе
ретворюється на всенародне 
надбання.

Україну ніколи в Росії 
не сприймали як щось неро-
сійське. Ще на початку ХІХ 
століття заводили зрідка мову 
про шляхту, котру якось треба 
приборкати. Питання про те, з 
кого вона складається, навіть не 
поставало. Така розумна лю
дина, з європейською освітою, як 
Карамзін, навіть не замислюва
лася над тим, хто ж власне живе 
на українському просторі. Ні, 
його більше турбувало, як при
боркати шляхту, котру він там 
бачив. Тож і государеві він ра
див, як це зробити. А стосовно 
міфологеми (що Україна – час
тина Росії), то якби вона була 
притаманна лише правлячому 
класу, це було б іще півбіди. Але 
вона стала предметом масової 
російської свідомості. 

САМЕ НА ЗАСАДАХ 
НАПРАЦьОВАНОї  
ОРДОЮ ДЕРЖАВНОСТІ  
й ФОРМУВАЛАСя РОСІя
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Литовська родина
О

дин мій добрий африканський друг, політик 
і депутат якось сказав, що багато людей із 
його континету хотіли б жити в Європі й на
солоджуватися тими можливостями та сво

бодами, які дає тутешнє суспільство. Але дечого 
вони ніколи не зрозуміють. Європейське суспіль
ство, яке начебто має бути найщасливішим у світі, 
найшвидше скорочується чисельно; вимирає із 
власної волі через дефіцит дітей і руйнування тра
диційних родин.
Думки соціологів та політиків із приводу основного 
завдання родини в сучасному світі різняться. Чи 
має вона відповідати за виховання й освіту нових 
поколінь людей, за збереження традиційних цін
ностей і ролі двох статей, а чи насамперед повинна 
виконувати функцію в економіці й ринку праці кра
їни, скажімо, у створенні ВВП? Особливо коли вра
хувати, що теоретично особа має захист із боку сус
пільства у будь-якому віці чи соціальному статусі, а 
отже, більше не потребує дітей чи партнера, аби 
елементарно вижити.
То залишиться така одиниця, як сім’я, чи ні? І яка її 
соціальна роль сьогодні? Кожна країна намагається 
підходити до цього питання з огляду на власні тра
диції та очікування свого суспільства.
Литва – типова країна з типовими традиційними 
європейськими цінностями. Литовська ідентич
ність походить із сільського етнічного суспільства й 
католицької традиції. За роки більшовицької оку
пації радянські звички в’їлись у щоденне життя, од
нак люди берегли головні сим
волічні традиції литовської ро
дини як вияв спротиву і при
клад відмінності від ідей, що їх 
насаджувала радянська влада. 
Традиційна родина з дітьми та 
гармонією поколінь, родина 
без розлучень – це вважали 
нормальним. Час відновлення 
незалежності й 1990-ті стали 
для Литви періодом буму західних уявлень про 
«сучасну родину», а також рівні можливості 
для обох статей. Тоді й сформувалися загальні 
поняття та ієрархія цінностей.
Дослідження громадської думки свідчать, що люди 
досі підтримують традиційні родинні цінності, хоч 
і зазначають, що ті погано захищені. Жінки й далі 
вважають материнство благом. І чоловіки, й жінки 
в Литві погоджуються з тим, що чоловік має більше 
орієнтуватися на роботу, а жінка – на сім’ю, хоча це 
радше схоже на «стару традицію», а не на сучасне 
світосприймання.
Литовські парламент і уряд самі відіграли активну 
позитивну роль у становленні нових понять ро
дини, ролі статей та громадянського шлюбу. Ли
товський Сейм ухвалив основоположні поняття 
концепції родини та її захисту, зокрема «Концеп
цію політики сім’ї» (2008), закони «Про основи 
підтримки родини» (2007) і «Про захист батьків» 
(2006).

Однак після зміни влади в Литві в державній полі
тиці формування сім’ї зник консенсус із приводу 
об’єкта родинної політики й того, що з ним робити. 
Як і в інших країнах, консерватори та християнські 
демократи стали на бік «традиційної» сім’ї, а лібе
рали й соціалісти захотіли впроваджувати «нові» 
ідеї. Новостворені «несистемні» політсили на 
кшталт Партії праці та партії «Порядок і справед
ливість» виступають здебільшого на користь родин.
Поняття родини в Литві визначає її як пару з чоло
віка й жінки, котрі живуть у законному шлюбі, й 
окреслює структуру забезпечення такої політики 
сім’ї через законодавство. Батьки-одинаки й матері-
одиначки та неодружені пари не підпадають під ви
значення сім’ї. Розлучених, вдів або вдівців із ді
тьми визнано «неповними родинами». Закон забез
печує певні переваги подружжям: більшу фінан
сову підтримку, звільнення від податків, гаранто
ване соціальне страхування, перевагу на державній 
службі, достроковий вихід на пенсію, поступки під 
час видачі іпотеки тощо. Однак опоненти стверджу
ють, що оскільки ці переваги стосуються лише 
одружених пар, то чоловік, який іде з родини і ство
рює нову, має на них право, а дружина, з якою він 
розлучається, й діти втрачають усі законні привілеї.
Консерватори та праві партії намагалися законо
давчо запровадити концепцію, згідно з котрою за
хист у будь-якому разі надається дітям, але його вид 
залежить від батьків: котрі живуть у сім’ї, розлуче
ними, а чи ще якось інакше. Ці політики стверджу

ють, що люди розуміють тра
диційну роль у родині, хоча де
далі більше громадян не вба
чають у ній життєвого пріори
тету. Соціалісти й ліберали 
намагаються наголошувати на 
рівності, а не на розподілі 
праці й праві жити чи не жити 
в шлюбі.
Однак є певні чинники, які 

впливають на формування політики сім’ї в кра
їні. Перше – законодавче регулювання штуч
ного запліднення досі чекає на рішення в пар

ламенті через незгоди між групами інтересів і полі
тичними партіями. Друге – рішення Конституцій
ного суду про те, що деякі формулювання в понятті 
сім’ї не відповідають Основному законові. Консти
туційний суд, по суті, заявив, що шлюб – важлива, 
але не необхідна складова повноцінної родини. Із 
приводу цього твердження країна справді розділи
лася на ліберальний та консервативний табори.
Приклади Франції та Швеції свідчать, що за допо
могою ефективної системи державного управління 
можна забезпечити людям захист як у межах кон
кретно політики сім’ї, так і загальної соціальної по
літики. Обидва підходи не можуть повністю ви
ключати розлучення, насилля в сім’ї та загальних 
проблем. Однак важливо, щоб була послідовна по
літика створення середовища, сприятливого для 
утворення родин. 
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Церковна 
опозиція
Митрополит Софроній (Дмитрук) 
про місце і статус православної 
церкви в Україні, історичні оцінки 
знакових подій та інтриги навколо 
посади предстоятеля УПЦ МП

Н
а 26 січня заплановано 
проведення Синоду Ук -
раїнської православної 
церкви Московського па

тріархату, під час якого ймовірне 
обрання її тимчасового очіль
ника у зв’язку із тривалою хво
робою митрополита Володими
 ра. Серед можливих сцена
ріїв чергове загострення проти
стояння між прихильниками са
моврядування й посилення 
зв’язків із РПЦ. Напередодні Си
ноду Тиждень розмовляв із 
митрополитом Черкаським і Ка
нівським Софронієм (Дмитру
ком), який чи не єдиний серед 
архієреїв УПЦ МП тривалий час 
публічно відстоює необхідність 
створен  ня єдиної автокефальної 
церкви в Україні.

У. Т.: Ваше Святосте, вас нази-
вають не інакше як лідером 
«проукраїнського» крила Укра-
їнської православної церкви 
Московського патріархату на 
противагу тим священикам, що 
тримаються ідеї організаційної 
єдності з Російською право-
славною церквою. Ви самі себе 
таким вважаєте?

– Ні, не вважаю, бо лідер – 
це людина, яка попереду, тоді як 
за нею ідуть інші. Це не про 
мене. Я просто українець, який 
уболіває за свій народ і, зви
чайно, його віру. Я в церковному 
питанні маю чітку, обґрунто
вану позицію, і вона незмінна: 
український напрямок і тільки. 
Від своїх поглядів я не відсту

Спілкувався  
Анатолій Хлівний

паю, і не боюся їх висловлювати, 
як деякі.

У. Т.: Деякі – це хто?
– Усі ті, хто боїться своєї мови, 

бо, бачте, подивляться не так.

У. Т.: чи багато маєте однодум-
ців в УПЦ МП?

– Не знаю, я їх не рахував, 
але є...

У. Т.: З-поміж ваших ідейних ан-
типодів чи не першим назива-
ють ім’я митрополита Одесь-
кого та Ізмаїльського Агафан-
гела. що ви можете сказати про 
нього та інших апологетів «Рус-
ского міра»?

– Митрополит Агафангел – 
етнічний росіянин, людина Ро
сії, і він має один напрямок, 
пов’язаний з утвердженням 
«Русского міра». Якщо загалом 
брáти росіян, котрі є в нас єпис
копами, то я їх просто поважаю 
за те, як вони захищають самих 
себе і свої погляди. Нам варто 
було б у них цього повчитися.

«Русскій мір» пропагує не
роздільність трьох слов’янських 
держав і народів. Нам одразу ка
жуть, що наше бажання самим 
керувати відразу розмежує нас. 
Та не було ніколи такої єдності у 
вигляді триєдиного руського на
роду. А наша автокефалія, як і 
будь-якої іншої церкви, не розді
ляє і не відділяє нас від вселен
ського православ’я. Це лише 
можливість бути рівними серед 
рівних.

У. Т.: Іншими словами, статус 
самоврядної церкви з правами 

широкої автономії, яку має 
УПЦ МП, не достатній...

– Безумовно, нинішній ста
тус УПЦ МП досить широкий. 
Нам ніхто не може вказати із
зовні, як обирати предстоя
теля, висвячувати єпископів, 
ми самі відкриваємо монастирі 
й лаври, створюємо нові єпар
хії, не відраховуємо коштів до 
Москви, хоч про це часто не
правдиво кажуть, тощо. Але та
кий стан речей не відповідає ні 
історичним передумовам, ні 
сьогоденним реаліям. Ще Мо
скви не значилося, то була Ки
ївська Русь. Колиска право -
слав’я – Київ. І культура вся 
звідси, й освіта, й початок архі
тектури. Русь як держава роз
палася. Ми довгий час жили в 
окремих країнах. Утворилося й 
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НЕ БУЛО НІКОЛи ЄДНОСТІ 
У ВиГЛяДІ ТРиЄДиНОГО 
РУСьКОГО НАРОДУ, 
яК ПРОПАГУЄ «РУССКІй МІР»

дві митрополії – Київська і 
Московська. І навіть більше, 
тільки через 30 років, після 
того як «нерозумний син» Бог
дан долучив Україну до Росії, 
приєднали церкву, але без волі 
народу. А виконували це – на
зву дуже грубо – прихвосні, які 
хотіли для себе слави, які аж 
ніяк не піклувалися про свій 
народ, попри те, що вони були 
церковними лідерами. Але те
пер ми знову живемо в різних 
державах, із різними конститу
ціями, устроями, керівницт -
вом, планами на майбутнє. 
Чому ж ми не маємо права на
віть думати жити своїм розу
мом і в церкві?

Та й ідеться не лише про ав
токефалію УПЦ МП, а про 
об’єднання всіх гілок право -
слав’я в Україні в помісну со
борну автокефальну церкву.

У. Т.: Коли ж таке об’єднання 
можливе?

– Не за мого земного життя. 
Може, через 100 років, може, 
200... Я не кажу: зробімо це вже 
сьогодні. Є проблеми на шляху 
до цього об’єднання, тож тут 
треба сідати за стіл переговорів і 
мір  кувати, як і до кого примкну-   
ти. Коли Російська православна 
церква об’єдналася із Закордон
ною, яку називали розкольниць
кою, чи добре це було для ро
сіян? Безумовно, добре. Так само 
й для нас у підсумку, коли ми 
з’єд  наємось і будемо разом усі, 
буде добре, бо ніщо так не єднає 
людей, як церква. Це процес 
дуже складний. РПЦ не пот -
рібна сильна Україна із сильною 
церквою. Якби об’єдналися на -
ша церква з Київським патріар
хатом, то за кількістю парафій 
це була б найбільша православ-

 на громада у світі. Після нас 
були б румуни, а тільки після 
них – росіяни.

У. Т.: Оскільки мова зайшла про 
Київський патріархат, скажіть 
про своє ставлення до Патрі-
арха Філарета (Денисенка)?

– Я його знаю дуже добре. 
Будучи ще митрополитом Київ

ським, саме він мене прийняв 
як вигнанця, як людину, якої всі 
боялися й не хотіли приймати. 
Була така всесильна організа
ція – КДБ, з якою я, перебува
ючи ще в Московській духовній 
академії, відмовився співпра
цювати. Після цього я потрапив 
у організовану органами ава
рію, чудом залишився живий. 
Через якийсь час був змушений 
академію покинути, після чого 
й опинився в Україні. Я дякую 
йому за його добрий вчинок, бо 
він був єдиний, хто взяв мене 
без страху, дав мені місце. Чо
тири рази він пропонував мені 
стати єпископом, я всі рази від
мовлявся, бо вважав себе на той 
час недостойним такої місії. І 
коли я вчетверте відмовився, 
він на мене розгнівався. Я його 
поважав, бо він до мене ста
вився як до людини.

У. Т.: як вважаєте, чому 1991 року 
не вдалося здобути визнану авто-
кефалію і в українському 
православ’ї стався розкол?

– Не мені судити, розсудить 
історія. Скажу лише, що там 
була замішана політика, коли у 
внутрішньоцерковний процес 
втрутився комуніст і атеїст 
Кравчук, і людські амбіції – не 
вийшов Патріархом у Москві, то 
хотів, щоб вийшов в Україні.

Але є ще одна, найголов -
ніша причина. Коли засновува
лися як автокефальні Грузин
ська, Сербська, Болгарська, 
інші церкви, то вони були в 
цьому прагненні єдині. А в 
нас – лебідь, щука й рак. Ми 
самі не всі хочемо, а якщо й хо
чемо, то боїмося сказати, тільки 
не знаю, чому.

У. Т.: чи контактуєте ви з пред-
ставниками інших конфесій, 
що діють на території черка-
щини? Конфліктів, зокрема 
майнових, не виникає?

– Ми не зустрічаємося, кожен 
робить свою справу по змозі. Але 
й конфліктів немає: бо на війні, 
знаєте, втрати є з обох боків, а це 
нікому не потрібно.

У. Т.: чи відчуваєте втручання ни-
нішньої влади в церковні справи?

– Я так вам скажу: у нас 
церква відділена від держави, і 
що менше політики – й наші, й 
закордонні – втручатимуться в 
процес створення соборної ав
токефальної церкви, то краще. 

Ми не проти того, щоб держава 
нам допомагала матеріально, 
але питання автокефалії – вну
трішня справа церкви.

У. Т.: Митрополит Агафангел 
назвав себе кілька місяців тому 
«первенствующим членом Свя-
щенного синода». чи не є це 
заявкою на посаду предстоя-
теля УПЦ МП, зважаючи на три-
валу хворобу митрополита Ки-
ївського Володимира й чутки 
про його швидку відставку?

– Річ у тому, що в церкві є 
правило: на час хвороби пред
стоятеля його повинен замі
нити старший за хіротонією. 
Тобто та людина, що перша 
була призначена єпископом. Та
ким у нас є митрополит Ага
фангел. Слово «первенствую
щий» тут може бути синонімом 
«старший за хіротонією». А те, 
що він чи хтось інший хоче бути 
митрополитом, то хотіти можна 
скільки завгодно, це лише при
ватні бажання. Поки Володи
мир не помре, ніхто його не 
зніме. Навіть якщо Блаженні
ший за станом здоров’я не 
зможе керувати церквою, все 
одно його не мають права змі
нювати. Його призначав Собор, 
і тільки Собор може ухвалю
вати рішення щодо його по
дальшої долі на цій посаді й ви
значатися з його наступником. 
Я вважаю все-таки, що новим 
предстоятелем УПЦ МП, хоч би 
коли це сталося, буде українець.

У. Т.: Свого часу ви сказали, що 
Іван Мазепа для вас є взірцем. 
чому?

– Я і тепер не боюся це по
вторити: для мене Іван Ма
зепа – взірець православної лю
дини. Те, що він політик і те, що 
торкається політики, – це одна 
справа. Але я завжди запитую 
тих «розумників», які кажуть, 
що він зрадник: «Кого він зра
див?» Він як політик проводив 
свою лінію. Яке мав право бан
дит Пьотр – я його називаю 
бандитом, бо саме він послав 
Мєншикова знищити всіх жите
лів гетьманської столиці Бату
рина, починаючи від грудної 
дитини й закінчуючи стар
цем, – накладати анафему на 
Мазепу? Та й не Мазепі вирекли 
анафему, а опудалу гетьмана, 
яке возили містом і спалили. 
Уся біда, що ми часто плутаємо 
церковне життя з політикою. 
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БЄСПРЄДЄЛ
Як Тиждень у Донецьку перевіряв якість 
продуктів

ПОЧАТОК 
КОНФЛІКТУ. 

Нас оточили 
охоронці 

ТЦ «Сокол»

ЗЛАМАНИЙ НІС.
Ціна перевірки 
продуктів 
на якість
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Т
иждень уже  писав про ре
гіональну ініціативу «Ук -
раїна без холопів» (див. 
№ 47/2011), яка розпочала 

неформальний рух із захисту 
прав споживачів на Донбасі. 
Зрозуміло, справжня, не ручна 
громадська діяльність не до впо
доби ні недобросовісним під
приємцям, ні владі, тому досить 
швидко активісти зіткнулися зі 
спробами придушити їхню ак
тивність (див. http://tyzhden.
ua/Society/40023). Наші ко
респонденти вирішили з’я -
сувати, що означає бути громад
ським діячем у Донецьку, виру
шивши з активістами до торго
вельних центрів у пошуках по
рушень та неякісних товарів. Як 
виявилося, це досить небез
печно – можуть і побити, і осо
бисті речі забрати. Особливо 
якщо маєш справу із відвертими 
«бєспрєдєльщікамі».

НЕБАйДУЖІ
Зустрівшись на вокзалі з одним 
із лідерів «України без холопів» 
Станіславом Федорчуком, од
разу вирушаємо до решти «моз

Автор:  
Богдан 

Буткевич 

Фото:
Андрій 

Ломакін

кового штабу»: журналістів 
Павла Колесника, Влада Беспа
лова та юриста Дмитра Коробка. 
Ми якраз вчасно – ці цілком 
успішні, різного віку та занять 
люди вирішують, які саме за
клади сьогодні пройдуть пере
вірку на якість продукції та об
слуговування. Активісти мають 
зовсім не провокативний вигляд 
і відрізняються від мільйонів 
співвітчизників тільки тим, що 
своє незадоволення висловлю
ють не вдома на кухні, а втілю
ють його в реальні справи. 

Уже більше ніж півроку ця 
стихійна громадська ініціатива 
влаштовує переполох у місце-   
вих супермаркетах, торговель
них цент  рах та на автостоян
ках. Зрозуміло, їхні дії викли
кають спротив: їх б’ють, лають 
останніми словами, подають 
позови за надуманими звину
ваченнями (при  міром, мережа 
супермаркетів «Амстор» нещо
давно програла суд Дмитрові 
Коробку, де адвоката звинува
чували в зриванні цінників із 
риби в процесі перевірки її 
якості).  

«Нас і наших колег по ініціа
тиві жорстко пресували під час 
нещодавніх рейдів у торговель
них центрах «ДекорДонбас» та 
«Сокол», – розповідає журналіст 
Павло Колесник. Одразу вирі
шуємо поїхати туди, щоб пере
свідчитися, чи справді через фо
токамеру в руках б’ють людей.

ПОКиНьТЕ МАГАЗиН
Спочатку наш шлях проліг до су
пермаркету «Велика Кишеня», 
що на першому поверсі ТЦ «Де
корДонбас». Досить швидко вже 
напрацьованим оком активісти 
знаходять прострочені йогурти, 
продукти у відкритих тацях 
тощо. Але охорона дуже чемна, 
адміністрато  ри, які згодом вихо
дять до нас, також. Нам навіть 
виносять документи, обіцяють 
виправитися. Здаємо знайдені 
прострочені товари та піднімає
мося нагору, у власне «ДекорДон
бас». Але й тут усе без конфлік
тів, охоронці стежать за нами, 
але не роблять жодних спроб за
важати чи затримувати. 

Майже окрилені обнадійли
вими успіхами, їдемо на Ленін



СТАТТя 50 
КОНСТиТУЦІї 

УКРАїНи 

Кожен має право 
на безпечне для 

життя і здоров’я до-
вкілля та на від-

шкодування завда-
ної порушенням 

цього права шкоди.
Кожному гаранту-
ється право віль-

ного доступу до ін-
формації про стан 

довкілля, про 
якість харчових 

продуктів і пред-
метів побуту, а та-
кож право на ї ї по-
ширення. Така ін-

формація ніким не 
може бути засекре-

чена

ЗАСВОЄНІ 
УРОКИ.
У «Великій 
Кишені» чемно 
вилучають 
прострочені 
товари
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ський проспект, 45, де міс
титься ТЦ «Сокол». Там кілька 
днів тому дуже брутально обі
йшлися із шістьма жінками-
активіст  ками, які прийшли пе
ревірити цей супермаркет на 
якість продукції. Дві заяви в мі
ліцію щодо побиття досі без від
повіді. «Треба ментів ще до за
ходу всередину викликати, – 
іронізує Дмитро Коробко. – Бо 
охоронці тут, зважаючи на ми
нулий інцидент, «ломакою під
перезані». Тоді ми це сприй
няли за жарт, як виявилося зго
дом, даремно.

Заходимо всередину, в залі 
тільки один охоронець. Біля 
стенда з молочною продукцією 
хлопці одразу натрапляють на 
підозрілого кольору вершкове 
масло. Тільки-но фотокорес
пондент Тижня Андрій Лома
кін спробував зняти продукт, 
аж тут несподівано з’явився мо
лодик і в грубій формі запитав, 
на якій підставі це робимо. «Ми 
громадяни України, у нашій 
державі закони дозволяють фо
тографувати в торгових за
лах», – відповідає Павло Колес
ник. Далі між ним та юнаком 
відбувся такий діалог (розшиф
ровка з блогу Павла. – Ред.).

Хлопець (далі Х.): Покиньте 
магазин!

Павло: Ви хто?
Х.: Я адміністратор цього 

магазину.
Павло: На якій підставі ви 

хочете, щоб ми покинули мага-
зин?

Х.: На тій, що ви знімаєте.
Павло: Але це ж дозволено 

законом (Павло робить спробу 
вивести розмову в дискусію з 
площини конфлікту).

Х.: Яким дозволено? Ви в ад-
міністрації запитали?

Павло: Стаття 50 Консти-
туції України...

Хлопець починає насідати: 
В адміністрації запитали, 
можна чи не можна?

У розмову намагається втру
титися Станіслав Федорчук, але 
так званий адміністратор без 
жодного відповідного бейджи-
 ка чи нашивки починає нервово 
кричати: «Охорона! Сюди!» Нас 
миттю оточили шість-сім охо
ронців. 

ВІДЕОЗйОМКА ЗАБОРОНЕНА
Під крики «На прийомку їх» 
(передбанник магазину. – Ред.) 
нас починають виштовхувати, 

виривати камеру та мобільний 
телефон із рук і, що найгірше, 
відкрито бити. Потім протягли 
через каси, вздовж яких стояло 
чимало людей, котрі байдуже 
проштовхували нас далі, щоб 
не заважали «шопінгу». Біля 
дверей один з охоронців постав
леним ударом розбиває об
личчя Павлові Колеснику та ви
кидає його на вулицю, де на -
хиляється до нього й істерич-   
но горланить: «Тобі показали, 
с*ка? Відео зйомка заборонена!» 
Інший примудряється так упе
ріщити в потилицю Андрія Ло
макіна, що той стрімголов злі
тає зі сходів на землю й непри
томніє. Потім штурханами ви
кинули із супермаркету й ав
тора цих рядків. Станіслава Фе
дорчука повалили на підлогу 
«на прийомці» й довго били но
гами в голову.

Тим часом Павло Колесник 
підіймається на ноги, але його 
одразу знову починають лупцю
вати, вимагаючи віддати теле
фон. Ще приблизно 100–150 ме
трів його гамселять, один із на
падників залазить йому до ки
шені й намагається видерти мо
більний, рятує тільки шнурок, 
що обмотаний у журналіста на
вколо руки. Крики: «Вбива
ють!» – ніяк не впливають ні на 
озвірілих від крові та безкар
ності «охоронців», ні на перехо
жих, що, втягнувши голови в 
плечі, біжать у своїх справах, 
ніби на їхніх очах не кояться 
груповий грабіж і побиття лю

дей. Нарешті мені вдається від
тягти Павла до найближчої ап
теки.    

Згодом були спроби викли
кати міліцію – вона приїхала 
тільки через 30 хвилин, довгі 
пояснення в Ленінському рай
відділенні Донецька, де діль
ничний заявив: він, мовляв, не 
повірить ніколи, що охоронці 
«просто так» почали нас бити, 
лікарні, куди розвезли учасни
ків інциденту дві швидкі. На
разі Станіслав Федорчук пере
буває в останній, куди його по
клали через добу після побиття 
зі струсом мозку та забоєм го
лови, в Андрія Ломакіна та 
Павла Колесника також діа
гностовано струс, у Павла окрім 
цього ще й зламаний ніс і роз
бита голова.

Мер Донецька Олександр 
Лук’янченко вже заявив, що цей 
випадок – «сором для міста» і 
що він бере справу під особис
тий контроль. Мовляв, цілком 
можливо, «Сокол» буде закри-
 то. На момент виходу цього ма
теріалу стало відомо, що наразі 
ТЦ справді не працює. Доку
менти міліція передала до про
куратури, але рішення щодо по
рушення справи за фактом пе
решкоджання журналістам у 
їхній професійній діяльності, 
не кажучи вже про завдання ті
лесних ушкоджень та груповий 
грабіж, поки що немає. Як і 
впевненості в тому, що «бєспрє
дєльщиків» таки притягнуть до 
відповідальності. 



Відчуття степу й каменю
Петро Антип про донецький менталітет, колір України та горлівську 
школу скульптури

В
ладна верхівка своїм 
прикладом міцно за
кріпила стереотип «да
нєцкого». Утім, аж ніяк 

не всім «жителям Дон
басса» слід «дякувати». А 
якщо й дякувати, то без 

сарказму й зовсім за інші 
речі. Одним із яскравих при

кладів є Петро Антип, скульптор 
європейського масштабу, який не 
покидає своєї рідної Горлівки. 
Мабуть, найпромовистішим фак

том йо  го біографії є те, що він – 
1959 року народження – ні
коли не був комсомольцем. 
Тижню вдалося поспілкува
тися з паном Петром у його 
майстерні, яка, до слова, за
ймає 4 га.

У. Т.: Ви були діячем Гель-
сінської спілки на Донеч-
чині. який вигляд мала її 
діяльність?

– 1989 року я позна
йомився з Левком Лук’я -
нен  ком і став членом 
спіл  ки. У нас, на Дон
басі, до неї належало 
5–10 людей, і діяль
ність вигляд мала 
стандартний: організо

вували збори, обговорю
вали перс пективи незалежнос-
 ті, співали пісень, розповсюджу
вали листівки… Мій потяг до 
України проявився на рівні ге
нетики, тому спочатку я всту
пив у Гельсінську спілку, потім 
у Рес  публіканську партію. 
Брав участь у живому ланцюзі 
від Києва до Львова…

Мене вражає з від
стані часу єдине – тоді 
ніхто ні про які гроші 
не говорив. На зі
брання Руху приходи-
 ло по 300 людей, ен
тузіастів. Була проста 
потреба ство  рити неза
лежну Україну. Це вже 

потім усі порозбігалися 
по партіях. І коли сьо
годні за участь у мітин
гах почали платити, все 
перетворилося на бізнес.

Спілкувався 
Лесь Белей

У. Т.: Ви й нині продовжуєте по-
літичну діяльність. чому? чи 
може справжній митець займа-
тися також політикою?

– В історії є багато прикла
дів, коли митці перетиналися з 
політикою. Окремо від неї жити 
майже нереально. Можна зга
дати, наприклад, про Рубенса, 
який був дипломатом, чи Ґойю 
з Веласкесом – при іспанському 
дворі. Це казки, що художники 
вільні від політики. Якщо ми
тець великий, то він автома
тично опиняється в політиці, бо 
його слово має вагу. Я, чесно ка
жучи, ніколи не займався б по
літичною діяльністю, якби на
родився в Польщі чи Франції. 
Ці держави уже остаточно сфор
мовані, а державотворення 
України ще триває, і я не можу 
за цим спостерігати осторонь. 
Держави світу – це як клумба, 
де кожна квітка має свій колір. 
Моя мета – щоб Україна мала 
свій колір. Як тільки побачу, що 
наша країна стала національно-
ліберальною, я відразу покину 
політику.

Яка найбільша проблема 
українців? Вони не йдуть у 
владу, а тільки нарікають на неї 
по своїх кухнях.

У. Т.: Хто такий українець Дон-
басу? чим він особливий?

– Думаю, що всіх українців 
об’єднує спільний генетичний 
код. У нас спільна культура, 
тільки з різними відтінками. 
Якщо брати Донеччину, то це 
степова Україна. Постійна бо
ротьба з різними загарбниками 
виробила специфічний харак
тер. Коли кажуть, що Донбас – 
заводи і фабрики, – це брехня. 
Донбас – це степ і енергетика, 
яка з нього виходить. Донеч
чани значно впевненіші й пря
міші, ніж, наприклад, львів’яни. 
Донеччина більш прогнозо
вана, ніж інші регіони. Якщо 
взяти приклад із політики, до
нецькі відстоювали Януковича 
як свого. Нині вони відчувають, 
що помилилися, і щойно оста

точно це усвідомлять, то саме зі 
Сходу почнеться бунт.

У. Т.: За Донбасом закріпився 
стереотип, що він є центром 
антиукраїнства. Наскільки таке 
кліше відповідає дійсності?

– Це повна брехня. Просто в 
Києві так хочуть. Останнім ча
сом у столиці тільки й чути: 
«Дивися, он донецький пі
шов…» На Донбасі є 10% проу
країнських сил, 5–10% проро
сійських, а решта – це сіра маса, 
яка не пхається в політику. На
приклад, у Горлівці 300 тис. на
селення, а займаються нею, 
може, 300 осіб. Це й комуністи, і 
проросійські сили, і проукраїн
ські. Ми всі один одного тут 
знаємо. Так само й у Львові, й у 
Києві. Але є один момент: на 
Донбасі треба поширювати 
українську культуру хоч би так 
само інтенсивно, як це робить зі 
своєю Росія. Вона вливає сюди 
гроші й насаджує її, а Київ мов
чить. Звідси і враження, що все 
тут проросійське.

Мені так подобається це 
гасло – «Спасибо жителям Дон
басса». Стривайте, Донбас дав 
Олексу Тихого, Василя Стуса, 
Миколу Руденка, Володимира 
Сосюру, Анатолія Солов’яненка, 
Івана Дзюбу…

Якби в Києві по-справж -
ньому захотіли, то Донбас уже 
давно був би українським. У них 
тільки одна мета – дерибан, а 
що там у Полтаві чи в Доне
цьку – їх мало цікавить. Пома
ранчева влада зовсім не займа
лася Донеччиною. Коли Ющен-
 ко приїжджав, а ми чекали його 
з прапорами, то він що зробив? 
Сів у машину до Ахметова.

У. Т.: який статус сьогодні має 
українська мова на Донбасі?

– Парадокс у тому, що за Со
вєтського Союзу української 
мови було набагато більше. Було 
десь 50% україномовної преси, 
але значно менше шкіл. А зараз 
шкіл набагато більше, а друко
ваного слова майже немає.

«Адам і Єва»
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Диптих «Степ»

Це ж зрозуміло, що росій
ська мова панує там, де був Го
лодомор. І щоб розбудувати 
українську, потрібні масштабні 
державні програми. Немож
ливо в одній державі жити 
двома культурами, як сіам
ський близнюк, – це призведе 
до катастрофи. Я прихильник 
того, щоб в офіційних установах 
був суворий контроль за дер
жавною мовою, а в приватному 
житті – вільному воля.

У. Т.: Поговорімо про мисте-
цтво. Розкажіть про свої творчі 
постулати.

– Мистецтво ХХІ століття – 
це конкуренція особистостей. 
Не важливо, чи ви малюєте, чи 
пишете вірші, важлива ваша 
особистість. Як казав Пікассо: 
«Мені цікаві муки творчості ван 
Гога».

Мене в мистецтві цікавлять 
історія і руйнування совєтських 
міфів. Крім того, останнім ча
сом я займаюся давнім мину
лим України. Працюю з фор
мою, кольором та об’ємом. Че
рез форму бачу мікрокосмос та 
макрокосмос.

Завдання митця – нагадати 
людині, що вона людина. Ми
тець має займатися тими ре
чами, яких до нього ще ніхто не 
робив. Як це можливо? У пло
щині фор  ми. Бо теми універ
сальні для всіх часів – любов, 
смерть. Через форму треба ви
ражати свої почуття. Художник 
повинен бути чесним. Як казав 
Сезанн: «Є світло і є колір, і го
ловне це те, як світло давить на 
колір».

У. Т.: Два роки ви жили у Фран-
ції. чи відрізняється їхнє мис-
тецьке життя від нашого?

– Якщо говорити про та
лант, то талановитим можна на
родитись як у Парижі, так і в 
Полтаві чи Самарі. Але що сто
сується «середнього блоку», 
тобто арт-ринку, то в нас в Укра
їні його немає. Я навіть скажу 
більше – у Москві також немає 
арт-ринку. Він – у Британії, 
США, Китаї, Франції, Німеч
чині та Ізраїлі.

До Франції я потрапив, коли 
розвалився Союз. У мене була 
виставка в Бордо, але я там не 
міг малювати, мене не цікавила 
їхня богема. Вони всі як павичі. 
Тож я повернувся на Донеч
чину, бо малюється мені тут.

На Заході люди, які купують 
живопис, багаті духовно, не 
тільки фінансово. А наші гро
шовиті не потребують нічого. 
До мене іноді приїжджають ба
гачі, що накралися на вугіллі 
чи залізі, й розказують мені, що 
таке «красіво».

У. Т.: У мистецтвознавчих роз-
відках я натрапив на такий 
термін, як горлівська школа 
скульптури. чим вона відрізня-
ється від харківської чи львів-
ської?

– На жаль, ця школа не від
булася. Тут було багато людей, 
але вони всі роз’їхались Украї
ною: хто у Київ, хто у Львів, 
хто у Харків. Реальна можли
вість закласти свою школу в 
нас була. На останньому тріє
нале Київ виставляв 20–30 ро
біт, Харків – 15, Львів – 10, і 
Горлів  ка виставила також 
10 робіт. Про це писало багато 
мистецтвознавців. На чому ба

зувалася наша школа – на від
чутті степу й каменю. Ми пра
цюємо у просторі. Організу
вати три камені в просторі – це 
те саме, що й написати «Джо
конду».

У. Т.: як оцінюєте скульптурне 
обличчя України загалом?

– Українці – це нація 
скульп  торів. Архітектура і 
скульп  тура – це два рідні брати. 
Скульптура – лабораторія для 
архітектора. Коли кажуть, що 
Київ – матір руських міст, це 
означає, що ми формотворчий 
народ. Тому українці дали Ар
хипенка, Пінзеля, Кавалерідзе. 
Наша школа скульптури за
вжди була сильною. Я навчався 
в Росії, і мені казали, щоб і не 
їхав в Україну, бо «хохли без 
полета в скульптуре». Спочатку 
я їм повірив, а потім, коли по
знайомився з нашою скульпту
рою, то зрозумів, що це вони 
далеко позаду нас. 

БІОГРАФІчНА НОТА

Петро Антип (1959 р.н.) – народився в Горлівці, До-
нецька обл. У 1980–1984 роках навчався в Пензен-
ському художньому училищі імені К. Савіцкого на від-
діленні скульптури. Працював на Донецькому худож-
ньому комбінаті скульптором. Один із засновників 
горлівської галереї «Схід-Арт» (1989). У 1990 році – 
стипендіат Спілки художників СРСР. Від 1992-го – 
член Спілки художників України. Твори Петра Антипа 
зберігаються у приватних колекціях України, Росії, 
Франції, Німеччини та Швеції. Спеціалізується на 
скульптурі, малярстві та графіці. Директор ТОВ «Ан-
тип Арт-Буд» (найбільші проекти: фонтан у Запоріжжі 
на площі Маяковського, «Маленький принц» у Єнакі-
євому, скульптури в Київському зоопарку). Від 
2007 року – голова Донецької обласної організації 
«Європейської партії України».
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В 
історії так буває досить 
часто: доленосні для дер
жав і народів події відбу
ваються в геть малопоміт

них і непоказних місцях. Гран
діозні битви вирують довкола 
тихеньких буколічних маєтків, 

Андрусівський торг
Український культурний простір залишався цілісним від Львова  
до Харкова, незважаючи на московсько-польський поділ козацької 
України по Дніпру

вікопомні союзи укладаються 
мало не в полі при дорозі, а по
літичні змови визрівають у 
шинках. Селище Андрусове, що 
на Західній Смоленщині, зараз 
ще можна віднайти на картах та 
в довідниках, хоча його меш

канців уже легко полічити на 
пальцях. Не виключено, невдо
взі воно зникне зовсім, зали
шившись лише епізодичною зу
пинкою в туристичних маршру
тах. Між тим 345 років тому це 
село зв’язало між собою долі чи 

Автор: 
Олексій 
Сокирко
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Андрусівські до-
мовленості 
були підкрі-

плені Москов-
ськими пунк-

тами  
14 грудня 1667, 
9 квітня 1672 
 та 13 серпня 

1678 року,  
а також черго-

вими зустрі-
чами послів  
у Андрусові  

17 березня 1670 
та 10 січня 1675 

року

Навесні 1666-го в селі Ан
друсовому поблизу Смоленська 
розпочалися польсько-російсь-
 кі переговори, на кону яких 
була територіальна цілісність 
незручної для обох сторін ко
зацької держави, представників 
котрої до нарад не запросили. 
Зустрічі комісарів були доволі 
продуктивними: російську ди
пломатичну місію на перегово
рах очолював талановитий мос
ковський дипломат Афанасій 
Ордин-Нащокін, освічений про
західний політик, симпатик 
Речі Посполитої та прихильник 
миру, який мав розв’язати Мос
ковії руки в протистоянні зі 
Швецією. Зрештою 30 січня 
1667-го після чергового, 35-го за 
ліком з’їзду послам вдалося по
годити всі принципові поло
ження договору. Росія й Польща 
укладали перемир’я терміном 
на 13,5 року, Лівобережжя ра
зом із Сіверщиною та Смолен
щиною залишалися в царській 
протекції, а Правобережна 
Україна й Білорусь поверталися 
під владу польського короля. 
Київ із прилеглими містечками 
тимчасово було передано Мос
ковській державі, котра мала 
сплатити Польщі грошову ком
пенсацію за втрачені шляхет
ські маєтності; над Запорозь-
кою Січчю встановлювався спіль -
ний контроль обох монархів, 
які також домовилися про су
місні дії проти кримських татар. 
Умови Андрусового договору 
фактично перекреслювали Пе
реяславську угоду 1654-го, якою 
московський цар гарантував ко
зацтву війну проти Польщі «до 
переможного кінця». 

ПО ОБиДВА БОКи ДНІПРА
Реакція на укладене перемир’я, 
здається, набагато перевершила 
всі найгірші очікування Кремля 
та Варшави. Чи не вперше з ча
сів Руїни і право-, і лівобе
режні гетьманства, збурені під
ступністю й цинізмом польсь-  
ко-московських домовленос
тей, об’єд  налися довкола ідеї ре
ваншу й возз’єднання пошмато
ваної «матки нашої України, 
отчизни премилої». Коли дипло
мати в Андрусовому ще тільки 
узгоджували тексти договору, в 
козаків уже був вагомий козир 
для продовження війни, але від
тепер за підтримки нового й 
сильного союзника – Османської 
імперії. Війська правобережного 

добрий десяток років, поступово 
схиливши шальки терезів на бік 
Білокам’яної. Їй вдалося потіс
нити поляків на «західних воро
тах Росії» – на Смоленщині, за
хопити Білорусь, але справи в 
Україні й надалі лишалися не
певними. Козацька еліта вперто 
обороняла свою державу то від 
поляків, то від надміру нав’яз-
ливого опікування з боку ро
сіян. Взаємне виснаження сути
чок поглиблювалося ще й поя
вою нових супротивників: Шве
ції й Туреччини. Усе це підштов
хувало до переговорів про укла
дення якщо не «вічного», то 
принаймні тимчасового миру. 
Перші перемовини між Росією 
та Польщею стартували ще 1662 
року, однак були зірвані, так і не 
добігши кінця. Каменем споти
кання стали територіальні пи
тання, найболючішим і найдо

рожчим із яких було українське. 
Кремлівські дипломати навідріз 
відмовлялися визнавати зверх
ність польського короля над 
козацькими землями, які вже 
склали присягу на вір ність 
Білокам’яній, тоді як по льські 
посли вимагали безумовного по
вернення всіх окупованих Мос
ковією територій. 

Головною проблемою, однак, 
була фактична непідконтроль
ність козацьких теренів ані Мо
скві, ані Варшаві. У державі, ство
реній Богданом Хмельницьким, 
уже кілька років вирувала гро
мадянська війна між числен
ними угрупованнями його спад
коємців, які мали надто розбіжні 
погляди на шлях подальшого 
розвитку своєї країни. Піковою 
точкою в протистоянні козаць
ких еліт стало одночасне об
рання в 1663-му одразу двох геть
манів: орієнтованого на союз із 
Польщею Павла Тетері (1663–
1665) на Правобережжі та ві
рного союзу із Московією Івана 
Брюховецького (1663–1668) на 
Лівобережжі. Фактичний розкол 
Гетьманату на дві частини подав 
до рук польських і російських ди
пломатів напрочуд зручну схему 
поділу сфер впливу.

не наймогутніших східноєвро
пейських держав, значною мі
рою вплинувши й на історичну 
біографію України.

ЗМЕТиКУВАЛи НА ДВОХ
Козацька революція середини 
XVII століття здійняла по собі 
цілий шерег війн, про ймовір
ність яких її очільники навіть не 
могли здогадуватися. Найзапе
клішим і чи не найтривалішим 
з-поміж них стало збройне 
протистояння між Польщею та 
Московською державою, відко-   
ли козацький Гетьманат обрав 
остан ню своєю покровителькою 
та воєнною союзницею. Розпо
чавшись у 1654-му, польсько-
московська війна протривала 

ГОЛОВНОЮ ПРОБЛЕМОЮ 
БУЛА ФАКТичНА 
НЕПІДКОНТРОЛьНІСТь 
КОЗАЦьКиХ ТЕРЕНІВ АНІ 
МОСКВІ, АНІ ВАРШАВІ 
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гетьмана Петра Дорошенка вже в 
1666-му спільно з татарами за
вдали полякам кілька нищівних 
поразок, а в жовтні 1667-го навіть 
оточили на Галичині коронну ар
мію на чолі з майбутнім королем, 
а на той час польним гетьманом 
Яном Собеським. У січні 1668-го 
козацька генеральна рада, скли
кана в Чигирині, вже офіційно 
просила султана про встанов
лення протекторату над козаць
кою Україною та вирядження 
військової допомоги. За дивним 
збігом обставин лівобережний 
гетьман Іван Брюховецький, опо
нент Дорошенка, практично в 
той самий час скерував до Стам
була аналогічне прохання, зрік
шись московської протекції. Під
триманий Кримською ордою, 
гетьман розпочав велике анти
московське повстання, яке визрі
вало на Лівобережжі вже не один 
рік. Взявши в облогу найбільші 
московські гарнізони, Брюхо
вецький розіслав по всіх полках 
закличні універсали, у яких зло
вісно відлунювали кривди, запо
діяні Андрусовим: «Росіяни і по
ляки, помирившись, нас, Військо 
Запорозьке, і весь народ христи
янський український вигубляти 
й Україну, вітчизну нашу, до
щенту розвалити ухвалили». 

Поява на бойовищі за Укра
їну третього гравця – Туреч
чини – надовго сплутала карти 
підступних сусідів. Росії та 
Польщі упродовж усього кінця 
XVII століття й значної частини 
наступного XVIII довелося бо
ротися з османським натиском 
у Причорномор’ї та Придніп-
ров’ї. Не довівши до кінця під
сумки міжусобної війни, по
ляки й московити були змушені 
дбати вже про нові угоди – обо
ронні, щоб дати собі раду із за
грозою зі Сходу. За кілька років 
у війні з Туреччиною Польща 
втратила все Правобережжя, а 
Поділля було включене до 
складу Порти. Майже через 10 
років після Андрусового осман
ська армія зруйнувала першо
престольну гетьманську сто
лицю Чигирин і загрожувала 
Києву так відчутно, що київ
ський митрополит серйозно об
мірковував справу перенесення 
свого осідку до іншого міста. 

Утім, османський «джин», 
спритно випущений із пляшки 
козацькими політиками, був не 
просто черговим орієнтиром у 
зовнішній політиці, а швидше 

«технічним» спільником, який 
мав допомогти зреалізувати 
глобальне завдання: об’єднати 
покраяні міжусобицями й ци
нічними дипломатами шматки 
козацької України. Хоч як па
радоксально, але саме Андру
сівські домовленості остаточно 
сформували в головах козаць
кої еліти образ своєї політичної 
Батьківщини, що мала самодос
татню цінність, без прив’язки до 
покровительства московського 
царя чи то польського короля.

Відтоді всі українські геть
мани мали першочерговим 
пунк  том своїх політичних пла
нів відновлення соборності 
«спіль  ної отчизни». Будь-які су
перечності й незгоди в трикут
нику Москва – Стамбул – Вар
шава автоматично використову

вали для того, щоб, хай навіть на 
короткий час, опанувати під 
єдиною булавою Право- та Ліво
бережну Гетьманщину. Най -
масштабнішим успіхом козаць
кої зброї та дипломатії на цьому 
шляху стало об’єднання право- 
та лівобережних володінь у 
1704–1709-му під владою Івана 
Мазепи під час подій Північної 
війни. Новий козацький зверх
ник від того часу й аж до остан
нього Кирила Розумовського но
сив у своєму титулі горде й не
скорене гасло козацької собор
ності – «Гетьман Війська Запо
розького обох боків Дніпра».

ПОНАД КОРДОНАМи
Попри трагізм розколу, Андру
сівська угода стала кроком на
зад у політичному сенсі, нато
мість практично не змінивши 
ситуації в цивілізаційній належ
ності України. Поділ козацької 
спадщини поміж двома відмін
ними в політичному та соціо
культурному плані державами, 
хоч як дивно, не спричинив її по
ділу на західну та східну. Кор
дон, прокладений між двома ко
зацькими Українами по Дніпру, 
довгий час був віртуальним і 
практично не охоронявся. Буре
вії Руїни та війн із турками й та
тарами перетворили Правобе
режне При дніпров’я на пустку, 
до якої в періоди замирень знову 
і знову торували шлях пересе
ленці з Лівобережжя. Чимало 
мешканців лівого берега мали 
родичів і навіть нерухомість на 
правому, а правобережна стар
шина й козацтво часто мігру
вали на лівий у пошуках служби 
й спокійнішого життя. Достат
ньо сказати, що принаймні по
ловина гетьманів Лівобережної 

ДИПЛО МА-
ТИЧНИЙ 
ЕТИКЕТ. 
Прийом послів 
у московського 
царя. Гравюра 
XVII століття

ЗДОБУТОК. 
Московський 
дипломат 
Афанасій 
Ордин-
Нащокін 
(1605–1680) 
за укладення 
Андрусівського 
перемир’я 
отримав титул 
боярина 
й очолив 
Посольський 
приказ
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України, зокрема Іван Мазепа 
та Іван Скоропадський, були ви-
хідця  ми з правобережної шлях-
 ти та старшини.

Непорушними залишилися 
кордони володінь православної 
церкви. Київський митрополит 
і далі був зверхником право
славної пастви, яка перебувала 
у володіннях польського ко
роля, і численних храмів та мо
настирів на теренах «задні
провської України». Контрастне 
сусідство наприкінці XVII – на 
початку XVIII століть лише по
жвавило й пришвидшило рух 
кліриків понад дніпровськими 
кордонами. Митрополичу ка
федру в Києві у різні часи посі
дали вихідці з Правобережжя 
та Західної України Варлаам 
Ванатович, Рафаїл Заборовсь-
кий, Тимофій Щербацький тощо. 
Ще одному галичанинові – Сте
фану Яворському – навіть ви
пало стати місцеблюстителем 
російського патріаршого пре
столу. Вільний рух між духо
вними центрами митрополії ав
томатично запрограмував мі
грацію професорів і спудеїв із 
«Київських афін» до латин
ських шкіл Вільна, Кракова й 

Львова, а звідти далі на Захід і 
Південь Європи. 

Головним фактором, який 
пояснює, чому після Андрусо
вого кордони не спрацьовували 
так, як вони працюють у сучас
ному світі, було те, що Україна 
від Львова до Харкова залиша
лася суцільним культурним 
простором, сформованим у по

передні століття як невід’ємна 
складова східноєвропейської 
цивілізації, відкритої до кон
тактів зі Сходом і Заходом. Ця 
єдність ґрунтувалася не лише 
на спільному коді політичних і 
соціальних матерій: непоруш
ності станових прав, уявленнях 
про владу як продукт політич
ної угоди, незалежності суду й 
недоторканності власності, але 
й на спільній побутовій куль
турі. Мова і стиль документів, 
виданих козацькими канцеля
ріями Східної України, були на
вдивовижу подібними до діло
водних аналогів шляхетських 
земських і підкоморських судів. 
Літописці й мемуаристи, фіксу
ючи для нащадків важливі по
дії, несуперечливо нотували на 
одній сторінці новини з Гали
чини й Лубенщини. А такі ре
пліки східного впливу, як дов
гополий одяг, звичка пити каву 
й палити люльку або кальян, 
мало чим відрізняли мешканця 
Кам’янця на Поділлі від полтав
ського міщанина. Ця гідна по
диву картина лише підтверджу
вала стару істину: інкорпору
вати набагато легше, ніж асимі
лювати. 

НА ЧОЛІ 
ПОЛьСьКОї 
REALPOLITIC.
Криштоф Зиґ-
мунт Пац – вели-
кий канцлер ли-
товський, очо-
лював делегацію 
Речі Посполитої 
на переговорах у 
Андрусові
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К
оли за наслідками Бер
лінського конгресу 1878 
року терени сучасної Бос
нії на тимчасових умовах 

перейшли від Туреччини до 
Австро-Угорщини (остаточно 
ця територія була анексована 
Габсбурґами лише в жовтні 
1908-го), офіційний Відень од
разу ж вирішив заселити ново
здобуті землі лояльною люд

ністю з інших регіонів імперії. 
Поселенцям обіцяли щедрі зе
мельні наділи, солідну грошову 
допомогу та інші пільги. Пер
ший документ про право пере
селення до Боснії було видано 
1880-го, однак міграція туди 
українських селян почалася 
лише через 10 років, коли ні
мецькі, італійські, угорські, 
чеські переселенці вже розі
брали всі державні землі, при
датні для хліборобства. Перша 
група галичан – 72 родини – 
прибула до Боснії 1889-го, а 
1898-го, за словами Йосифа 
Гродського, один із адміністра
тивних центрів тогочасної Бос
нії – місто Прнявор – «напо
внився нараз нашими людьми, 
мов би там був який відпуст або 
ярмарок». 

«ЦАРОВиНА»  
ДЛя ГАЛичАН 
На той час переселенська кампа
нія вже завершилася, тому міс
цева влада не могла нічого за
пропонувати новоприбульцям із 
Галичини. Ті ж на Батьківщину 
повертатися не хотіли або й не 
могли, позаяк усі кошти витра
тили на подорож до Боснії, тому 
й далі вперто чекали на «царо
вину», тобто безплатний наділ 
землі. Безгрошів’я, безробіття 
та антисанітарні умови життя 
українських переселенців у пе
реповнених нічліжках Прня
вора спричинили епідемію 
тифу. Однак місцеві боснійці-
мусульмани та православні 
серби заборонили ховати помер
лих українців-греко-католиків 
на своїх кладовищах. Тому пер
ший наділ землі, який отри
мали українці в Боснії, – земля 
на кладовище. 

Тиждень розпочинає серію публікацій про історію 
розсіяної по всьому світу української діаспори. Від 
часу переїзду в країни призначення до сьогодні за-
кордонні українці пройшли тривалий шлях транс-
формації національно-культурного, релігійного та 
соціального укладу життя. Впливаючи на історію 
держав, до яких вони потрапляли, наші співвітчиз-
ники не завжди втрачали власну ідентичність і роз-
чинялися у «новій батьківщині». Перша розповідь  
про українців у Боснії.  

Втрачена 
еміграція

Попри несприятливі умови перебування 
української громади в Боснії, духовна спадщина 
цієї гілки українства зайняла свою нішу

Автор: Любомир Белей

Фото: Катерина 
та Михайло Ляхович
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«Воліла б ня моя 
мати на світ не 
родити,
Ніж я мала зайти в 
Босню та на ній 
блудити…»

(Народна пісня)

УКРАїНСьКІ 
ПРОСВІТЯНИ. 
Сім’я Антона 
Ґралюка, 
с. Детляк 
(Боснія). 1950-
ті роки 

У ЄДНОСТІ З 
ЦЕРКВОЮ.

Частина 
інтер’єру 

греко-
католицької 

церкви у 
Прняворі, 

присвячена 
священно-

служителям, 
які сприяли 
духовному 

розвитку 
українців у 

Боснії

Лише після виснажливих 
трьох років очікування сараєв
ська влада розщедрилася на 
«царовину», якою, однак, вияви
лися 24 морги (приблизно 12 га) 
боснійських букових чи дубових 
пралісів, до яких із Прнявора 
бездоріжжям треба було доби
ратися не день і не два. Можна 
лише уявити, яким був початок 
господарювання на наділеній 
землі: серед непрохідних пралі
сів, без житла, без худоби, без 
потрібного господарського ре
маненту... Навесні серед пересе
ленців лютував голод: люди об
ривали молоде букове листя, сі
кли та варили його.

У такій неймовірній скруті 
єдиний, хто прийшов на допо
могу нашим переселенцям, був 
митрополит Андрей Шептиць
кий. Коли йому стало відомо про 
боснійських українців та умови 
їх перебування на нових землях, 
він не лише потурбувався про 
забезпечення їхніх духовних по
треб, а й особисто тричі відвіду
вав українські поселення між 
Савою і Дравою. Боснією, як із 
гіркотою жартував сам митро
полит, йому доводилося подоро
жувати трьома класами: пер
шим, коли їхав на возі, другим, 
коли йшов біля возу, і третім, 
коли сам мусив пхати воза. Ще 
під час своєї першої поїздки 
1902-го, щоб матеріально під
тримати переселенців, митропо
лит вирішив купити поблизу 
українських поселень землю під 
виноградник, де працювали б і 
заробляли б на прожиття не
щасні співвітчизники. Робота на 
ньому врятувала від голодної 
смерті не одну українську ро
дину. У 1908-му в селі Камениця 
за ініціативи та матеріальної 
підтримки митрополита Шеп
тицького для забезпечення ду
ховних потреб боснійських 
українців було засновано монас
тир отців-студитів. 

Прикметно, але навіть за го
строї матеріальної скрути бос
нійські українці намагалися 
розбудовувати і духовне життя. 
Окрім церков та монастиря в се
лах було засновано читальні 
«Просвіти» та організовано на
вчання дітей української мови. 
Протягом 1933–1941 років двічі-
тричі на місяць виходила єдина 
в Югославії українська газета 
«Рідне слово», яку редагував 
Михайло Фірак. Щоправда, ба
жання розвивати рідну культуру 

завжди викликало підозри та 
неприязне ставлення надто за
попадливих місцевих службов
ців. Приміром, причиною шес
титижневого ув’язнення селя
нина Григорія Головчука з 
Дев’ятини стали звинувачення в 
комуністичних переконаннях та 
намірі вчинення диверсій лише 
на тій підставі, що він отримав 
поштою Святе Письмо в черво
ній шкіряній оправі, яке в жан
дармерії сприйняли за комуніс
тичну літературу, а вичитане 
слово з української граматики 
«іменувати» жандарми витлу
мачили як грізне «мінувати».

ВІД ОБМЕЖЕНь ДО РЕПРЕСІй
На нових землях українці кон
тактували з представниками  
багатьох народів: босняками-

мусульманами, німцями, хорва
тами, поляками, італійцями, 
угорцями, і лише із сербською 
владою раз у раз виникало на
пруження. Неприязне став
лення до наших боснійських 
співвітчизників походило від 
проводу сербських політичних 
організацій, які у їх сприйнятті 
орієнтувалися на позицію своїх 
російських колег. У 1910 році на 
засіданні крайового парламенту 
в Сараєві сербський депутат ви
магав виселити з окремих насе
лених пунктів українців. У 1914-
му серби підпалили монастир 
студитів у Камениці. 

Ще більше ускладнилася 
доля українців у Боснії за часів 
королівської Югославії (1918–
1941 роки, до 1929-го країна 
мала назву Королівство Сербів, 
Хорватів і Словенців). Тоді на
віть розроблявся план примусо
вого переселення українців (і 
поляків) із Боснії до Македонії. 
Прийнявши близько 70 тис. бі
лоемігрантів, серед яких було 
чимало кубанських козаків, 
сербська влада пильно стежила 
за тим, щоб вони не долучалися 
до культурно-освітнього життя 
українців, караючи їх за це по
збавленням матеріальної допо
моги та різних пільг. У 1937-му 
за звинуваченням у зв’язках із 
німцями та більшовиками вона 
заборонила діяльність україн
ського товариства «Просвіта» на 
теренах Боснії. Щоправда, вста
новлення дипломатичних зв’яз- 
ків між СРСР та Югославією в 
1940-му також стало причиною 
кількамісячного ув’язнення ба
гатьох наших діячів у белград
ській тюрмі Ґлавнячі.

У міжвоєнний період через 
упереджене ставлення офіцій
ного Белграда до українців цен
тром їхнього культурного та 
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громадського життя стала Хор
ватія. Після окупації німець
кими військами Югославії (кві
тень 1941-го) територія Боснії 
увійшла до складу сателітної 
Третьому Рейху Незалежної 
Держави Хорватія на чолі з Анте 
Павелічем. Тоді за ініціативи 
мельниківського крила ОУН із 
боснійських українців було 
сформовано Український легіон, 
що налічував 650 вояків. Хоча 
легіонери рвалися на Східний 
фронт визволяти Україну від 
більшовиків, однак український 
підрозділ у складі хорватської 
домобрани переважно викорис
товували для боротьби з титов
ськими партизанами. Через це 
українські поселенці в Боснії не 
раз ставали об’єктом караль
них операцій як з боку останніх, 
так і з боку сербських четників 
Дражи Михайловіча. Так, 13 трав-
 ня 1942-го четники спалили се-
ла Раковац та Кунова, заселені 
українцями та поляками. 

У повоєнний період репресії 
титовської Югославії проти бос
нійських українців були пов’я-
зані з утвердженням комуніс
тичного режиму в цій країні. У 
той час через тюрми та концен
траційні табори пройшла най
активніша частина української 
громади: священики, вчителі та 
звичайні селяни. Багато хто ря
тувався від переслідувань емі
грацією до США, Канади та Ав
стралії. Близько 8 тис. наших 
боснійських співвітчизників пе
реселилися до Бачки та Срему, 
автономного краю Воєводини, 
де вже 200 років проживали 
інші українські переселенці з те
ренів сучасного Закарпаття та 
Східної Словаччини. 

ЛиХОЛІТТя  
ГРОМАДяНСьКОї ВІйНи
Епоха побудови «самоврядного 
соціалізму» в Югославії 1960–
1980-х років була відносно спри
ятливим періодом для націона-

льно-культурного розвитку бос
нійських українців. 29 листопада 
1965-го в місті Баня Лука було за
сновано Українську раду, яку 
очолив Микола Каган, 1967-го 
тут відкрилась українська редак
ція «Радіо Баня Лука», а з 1975-го 
у школах, розміщених на терито
ріях компактного проживання 
наших співвітчизників, почалося 
навчання української мови, поба
чили світ підручники з мови та 
літератури, написані місцевими 
авторами Славою Біленькою, Ва
силем Стрехалюком та Іваном 
Терлюком. 

Однак із приходом до влади в 
Боснійській Країні Сербської де
мократичної партії (1990) укра
їнці втратили будь-які можли
вості для розвитку національ
ної культури. У першій полови- 
ні 1992-го збройний конфлікт, 
спри  чинений розпадом Федера
тивної Югославії, досягнув те
ренів, заселених боснійськими 
українцями. У серпні 1992-го бу -
ло підірвано греко-католицьку 
церкву в місті Прнявор, підпа
лено церкву в Старій Дуброві, по
шкоджено монастир сестер Слу
жебниць у Баня Луці. Сотні укра
їнців були ув’язнені у сербському 
концентраційному таборі Трно
поле. Навіть мобілізація україн
ців до лав Югославської народної 
армії (ЮНА) не давала їм жодних 
гарантій від розправи над ними з 
боку сербів: відомі неспростовні 
факти, що на фронті українці ги
нули не лише від куль супротив
ника, а й від рук поборників Ве
ликої Сербії.

Остання Балканська війна 
стала фатальною для босній
ських українців: залишила по 
собі закинуті селянські оселі, 
безлюдні церкви, порослі чагар
никами цвинтарі. Зневірившись 
у можливості збудувати свою 
Україну в забутих Богом убогих 
балканських селах, розпоро
шені, вони взялися нині це ро
бити. Отець Роман Мизь друкує 
п’ятитомні «Матеріали до історії 
українців у Боснії», Павло Голов -
чук видає серію літературно-
публіцистичних книжок про іс
торію та сьогодення українців 
Боснії, а Михайло Ляхович – 
«Народні пісні українців Боснії, 
Хорватії, Воєводини». У Баня 
Луці працює Культурно-про-
світня спілка ім. Т. Шевченка, а 
в Торонто – Канадське об’єд- 
нання українців колишньої Юго-
славії. 

ДО РЕчІ
4 грудня 1911 
року під престо-
лом церкви у с. 
Казарцю закла-
дено слова: 
«Молись за нас, 
що сьмо ста-
вили сю церкву, 
за нас, що вже 
сьмо, може, зі-
гнили в гробі 
темнім, молись 
за нашу душу – 
тримайсь віри 
руско-
католицкої і 
будь все щирим 
русином – до-
брим сином 
Руси-України, 
що видала та-
ких синів, як 
Маркіяна Шаш-
кевича, Тараса 
Шевченка».

Станом на 1991 рік 
у Боснії  

та Герцеговині  
проживало  

3 909 
українців 

ДАВНІ 
МОГИЛИ. 
Старий 
український 
цвинтар 
церкви Успіння 
Пресвятої 
Богородиці  
в Дев’ятині 

НА РУїНАХ 
ХРАМУ.
Церква 
Преображення 
Господнього 
у Прняворі, 
підірвана 
2 серпня 
1992 року й 
відновлена 
о. Петром 
Овадою на 
початку ХХІ 
століття. 
Нині парафія 
налічує 300 хат
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27 січня – 3 лютого
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
31 січня, 18:00 – презентація фотоальбому Дмитра Малакова 
«У Києві 50-х».
1 лютого, 18:00 – презентація тритомника «Вибраного» 
Івана Драча за участю автора.
2 лютого, 18:00 – публічна лекція проф. Віри Агеєвої 
«Не ті книжки: що змушують читати учнів та студентів» 
 у межах проекту Книгарні «Є» «Новітні тенденц�: суспільство, 
політика, культура».
3 лютого, 16:00 – церемонія нагородження переможців 
книжкового рейтингу «ЛітАкцент-2011». 

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
27 січня, 19:00, 4-й поверх – джаз-клуб: перегляд концерту 
Ніни Сімон.
31 січня, 19:00, 4-й поверх – кіноперегляд: фільм 
Ніка Вітфілда «Скелети».
1 лютого, 18:00, 4-й поверх – презентація соціологічного 
дослідження «Характер сюжетів випусків телевізійних новин» 
від громадської організац� «Аналітичний центр Рута».

|| Львів (просп. Свободи, 7):
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 
Віктор� Ковальчук «Про фею Дорофею».
31 січня, 18:00 – презентація книжок  Лі Бо «Дух старовини» 
та «Відлуння золотого віку: Антологія пізньої латинської 
поез�» за участю перекладача Андрія Содомори.
3 лютого, 18:00 – презентація книжки Василя Карп’юка 
«Брустури».

|| Харків (вул. Сумська, 3):
26 січня, 19:00 – брифінг: «Музика та � вплив на людину». 
Мова англійська.
29 січня, 19:00 – відкриття фотовиставки Олександра Каплуна 
«Літо на краю землі».
30 січня, 18:30 – літературний вечір «Поетичні вітри світу». 
У програмі: поезія іспанською, англійською, португальською 
мовами (з перекладом).
2 лютого, 18:00 – презентація книжки Тараса Антиповича 
«Хронос». Модератор Тетяна Трофименко. 

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
31 січня, 18:00 – презентація роману Галини Вдовиченко 
«Бора». Модератор Василь Пастушина.
1 лютого, 18:00 – психологічний семінар «Техніки 
нейролінгвістичного програмування». 

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
28 січня, 16:00 – майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки 
від фольк-студ� «Правиця».

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



Спілкувався  
Дмитро Губенко

П
рофесор Александер Вьол  ль 
відкрив для себе Україну 
2005 року завдяки семі
нару «Галичина. Літера

турний ландшафт». Уже наступ
ного 2006-го він разом із профе
сором Вальтером Кошмалем із 
Регенсбурзького університету 
організував науково-нав чальну 
екскурсію «Одеса єврейська», а в 
2009-му очолив кафедру східно- 
та західно слов’янської філології 
Ґрайфсвальдсь  кого університе-
 ту. На її базі щороку прово
диться літня школа-академія 
«Українікум», яка зацікавила 
Тиждень.

У. Т.: чому саме на базі вашої 
кафедри організовано літню 
школу? 

– Ґрайфсвальдська україніс
тика має давню традицію і є 
поки що єдиною кафедрою в Ні
меччині, де можна здобути ква
ліфікаційний рівень бакалавра 
та магістра за фахом «Україн
ська філологія». З 1994 по 2005 
рік її очолював професор Вале
рій Мокієнко, який доклав чи
малих зусиль для популяриза
ції цієї дисципліни в країні. З 
його відходом відбулася ре
структуризація кафедри й ук -
раїністика переживала не най
кращі часи. Тепер вона є части
ною кафедри західно- та схід  - 
нослов’янської філології. Поса-   
ду її завідувача я обіймаю з 
2009 року, саме тоді вдалося 
зорганізувати досить динаміч-
 ну і молоду команду, з якою за 
відносно короткий термін ми 
змогли багато чого змінити. 

У. Т.: Розкажіть про основні на-
прями вашої наукової діяль-
ності. чим кафедра приваблює 
студентів? 

– Ми доволі «інтернаціо
нальні» й різні за своїми науко
вими інтересами, і це дає змогу 
представити наш фах різно
бічно. У центрі уваги – гендерні 
студії в українській діаспорній 
літературі (тут варто згадати 
дуже успішну докторську ди-
сертацію Вероніки Сухацької 
про конструкцію ідентичності в 
українсько-канад сь кій літерату-   
  рі), це також єврейсько-україн- 
ські культурні взаємовпливи і, 
звичайно, літе  ратурна компара
тивістика (українсь  ко -слов’ян-
сь кі зв’яз  ки). Нас цікавлять кри
тика тоталітарних дискурсів, 
пам’ять та ідентичність, постко
лоніальний метод в україн
ському контексті, модернізм і 
постмодернізм.

Працівники нашої кафедри 
Віра Маковська і Роман Дубасе
вич – випускники Львівського 
національного державного уні
верситету імені Івана Франка, а 
доктор Корнелія Манневітц і я 
представляємо «німецьку» шко-     
лу. Стипендіатом нашого між
дисциплінарного докторантсь-
кого проекту «Baltic Borderlands 
(Балтійське прикордоння)» є 
молодий науковець з України 
Павло Швед, який тепер пра
цює над своїм дослідженням 
про «Енеїду» Котляревського. 
Наша кафедра бере участь у 
міжнародному проекті швей
царського університету Санкт-
Ґаллена «Регі  он, нація та поза 
ними. Міждисциплінарне та 
транскультурне переосмислен-
 ня України». 

У. Т.: Де ще вивчають україніс-
тику в Німеччині?

– У Німеччині українську лі
тературу чи мовні курси пропо
нують у багатьох університетах: 
у Мюнхені, Ґеттінґені, Лейпциґу, 
Бохумі, Ольденбурзі, Мюнстері 
та інших містах. Іноді це відбу

вається в межах якогось однора
зового проекту, іноді як час
тина навчальних програм. У Єв
ропі таких університетів чима-   
ло: Кемб  ридж, Мілан, Відень, 
Краків, Вроцлав, Познань, Брно, 
Загреб, Щецін тощо. 

У. Т.: Ви співпрацюєте з іншими 
освітніми та науковими устано-
вами? 

– Наш український плац
дарм допомагають тримати і іс
торики, і юристи, і географи, 
для яких Україна стала предме
том їхнього наукового інтересу. 
Зараз ми користаємо з перебу
вання в нашому закладі талано
витого шведського історика 
Пера Рудлінґа. Зрозуміло, що 
численні контакти з іншими 
вищими навчальними закла
дами географічно необмежені: 
ми активно співпрацюємо з 
Львівським національним уні
верситетом імені Івана Франка 
та Києво-Могилянською акаде -
мі  єю (НаУКМА). Серед партне

БІОГРАФІчНА 
НОТА
Александер 
Вьолль – з 2009 
року завідувач 
кафедри східно- 
та західно  сло -
в’ян  ської філоло-
гії, декан філо-
софського фа-
культету 
Ґрайфс вальд  сь -
кого університе-
 ту імені Ернста 
Морітца Арндта, 
голова Німець-
кої асоціації 
україністів. 
Сфера наукових 
інтересів – Ольга 
Кобилянська, Ле-   
ся Українка, ук -
раїн  ський модер-   
нізм, Павло Тичи-   
на, Богдан-Ігор 
Антонич, поко-
ління шістдесят-
ників, сучасна 
українська проза

Живий 
«Українікум»
Німецький університет став одним  
із центрів україністики в Європі
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ДиСЦиПЛІНА СТАЄ 
ПРиВАБЛиВОЮ,  
яКщО ВОНА ВІДКРиВАЄ  
НОВІ ПЕРСПЕКТиВи

рів – Вроцлавський, Яґеллон
ський та Щецінський універси
тети; канадські, швейцарські та 
віденські україністи теж поміж 
наших симпатиків. Ми в постій
ному контакті з україністичним 
світом Німеччини. Наукові ін
тереси, звичайно, не регламен
товані якимись інститутами – 
працюємо з цікавими фахів
цями незалежно від того, яку 
структуру вони представляють. 

У. Т.: як можна зробити украї-
нознавчі студії престижнішими 
та популярнішими у світі?

– Певна дисципліна стає 
привабливою, якщо вона від
криває нові перспективи та мож
ливості працевлаштуван  ня. 
Нам вдалося затвердити но  ву 
університетську програму, яка 
впродовж двох семестрів дає 
змогу отримати додаткову спеці
алізацію з україністики – «Уні
верситетський Українікум». Це 
зацікавило багатьох студентів 

інших спеціальностей, які вирі
шили здобути додатковий фах.

Незважаючи на байдужість 
Української держави до украї
ністики за кордоном і бездіяль
ність у цьому напрямі її струк
тур, інтерес до вашої країни є. А 
Ґрайфсвальд залишається тим 
місцем, де успішно реалізуються 
україністичні проекти. Одним із 
них є наша літня школа-ака де-
мія «Українікум», яка вже впро -

довж 16 років збирає україністів 
із цілого світу до участі в науко
вих дискусіях та обміну досвідом. 
«Українікум» – спільний проект 
наукового колегіуму імені Аль
фреда Круппа та Ґрайфсвальд
ського університету, який став 
візитною карткою не лише Ґрай

фсвальда, а й цілого регіону. Уя
віть собі, в цей час у місті на кож
ному кроці чути українську 
мову, а на дискотеках і концер
тах лунає українська музика – 
як можна краще популяризу
вати вашу культуру?

До речі, я був здивований ін
формацією про «закриття» на
шої літньої школи, яка з’явилася 
на сторінках Тижня в інтерв’ю з 
Джованною Броджі-Беркофф  
(№ 41/2011). Хочу заспокоїти 
всіх наших українських колег і 
друзів: «Українікум» успішно 
роз  вивається, а науковий коле
гіум імені Альфреда Круппа ра
зом з Інститутом славістики 
Ґрайфсвальдського університе-
 ту працює над розширенням 
програми літньої академії. Нам 
вдається залучати до співпраці 
провідних фахівців, які займа
ються проблемами україніс
тики. Серед запрошених торік 
були філософ, викладач НаУ
КМА Михайло Мінаков та ви
кладач кафедри політології цьо-
 го самого університету Сергій 
Куделя. Літературознавчий се
мінар проводив перекладач та 
есеїст Юрко Прохасько, а розва
жав усіх учасників гурт «Перка
лаба». Гостями та учасниками 
«Українікуму» були Андрій Кур
ков, Сергій Жадан, Оксана За
бужко, Тарас Чубай, Юрій Ан
друхович.

Україністичні теми часто 
стають об’єктом дискусій і на на
шому фестивалі польської куль
тури PolenmARkT, серед гостей 
якого були й українські митці та 
науковці. 

Цього року ми маємо на меті 
завершити один із найважливі
ших наших задумів – докторант
ський проект між Ґрайфсвальд
ським університетом, Познан
ським університетом імені Адама 
Міцкевича, університетом Маса
рика у Брно та Києво-Моги-
лянською академією, який запо
чаткував би в Ґрайфсвальді док
торантуру і для українських нау
ковців. Назва – «Свобода і обме
ження: динаміка і діалектика 
обіцянки, довіри і відповідаль
ності в посткомуністичних дер
жавах Центральної та Східної 
Європи». Над його концепцією 
ми працюємо вже другий рік, і 
якщо нам вдасться переконати 
всі структури, від яких залежить 
доля цієї докторантської про
грами, то я стану найщасливі
шим завідувачем кафедри! 
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Українське кіно. Реалізація
П

івтора року тому Тиж-
день започаткував ру
брику «Кінопроект», де 
йшлося про українські 

фільми, що перебували на різ
них стадіях виробництва. По
заяк з усіх описаних нами 
стрічок першою в прокат ви

йшла робота Михайла Іллєн
 ка «ТойХтоПройшовКрізьВо
гонь», ми вирішили з’ясу  вати 
долю решти: чи реалізовано 
їх і яке в них кіно    теат  раль-  
не майбутнє. Прикметно, що 
пер  шопроходцем прокату став 
фільм зі значним державним 

фінансуванням, до того ж 
картина Іллєнка була ство
рена не в копродукції з ін
шими країнами, а лише укра
їнськими «руками». То що, 
можна стверджувати: україн
ське кіно відроджується? За
раз з’ясуємо. 

Автор:  
ярослав 
Підгора-

Гвяздовський

«ТойХтоПройшовКрізьВогонь» 
(повнометражний фільм)
Жанр: історична драма
Режисер: Михайло Іллєнко
Реалізація: завершений
Ґрунтований на історії про героя-льотчика Другої 
світової війни Івана Даценка, фільм був запуще-
ний у виробництво 2007 року, але мав суттєві за-

тримки з фінансуванням, а відтак півторарічний простій. Оплачений державою та про-
дюсерським центром «Інсайт-Медіа», досяг виробничого бюджету приблизно в $2 млн.
Прокатна доля: прокат в Україні від 19 січня, 12 (кіно-) копій. Більшість відгуків схвальні.
Дистриб’ютор, компанія B&H, розпочав покази з Києва, Харкова та Івано-
Франківська. Впродовж січня – лютого прокат має охопити 13 міст України. На телеба-
ченні фільм планують показати 2013 року. Потім – випустити його на DVD і Blu-ray.

«Delirium» (повнометражний фільм)
Жанр: експериментально-авангардна драма
Режисер: Ігор Подольчак
Реалізація: завершений
Робота над фільмом розпочалася 2008 року. Зняти 
«Delirium» швидше за дебют, «Las Meninas», Ігореві 
Подольчаку не вдалося: процес затягнувся на три 
роки. Проте режисер не мав ані часових меж, ані 
продюсерського тиску – фільм робив за власний 

кошт і гроші друзів-бізнесменів (бюджет близько $900 тис.). До того ж «Delirium» вико-
нав свої завдання: так само, як і «Las Meninas», він вражає своєю формальною склад-
ністю, поєднанням візуального та звукового й безумовною неоднозначністю. 
Прокатна доля: не визначена
Наразі Подольчак займається фестивальним процесом. Стрічка не встигла на Берлі-
нале, як планував режисер, відтак він очікує на відповідь від організаторів нью-
йоркського кінофоруму «Трайбека».

«Моя країна – Україна» 
(анімаційний серіал)
Жанр: пригодницько-історично-комедійний
Режисери: Степан Коваль, Оксана Прищепа, Сер-
гій Руденко, Андрій Слєсаревський, Костянтин Че-
пік, Євген Альохін, Олег Цуріков, Наталя Скрябіна
Реалізація: знімальний період

Наразі від жовтня 2008 року знято 12 серій із запланованих 26. За документами Дер-
жавного агентства з питань кіно, серіал має бути завершено до кінця 2013-го. 
Студією-виробником трихвилинних короткометражок із концепцією «комедійні істо-
рії, пов’язані з містами», є «НоваторФільм». її директор – аніматор Степан Коваль.
Прокатна доля: не визначена
За словами художнього керівника проекту, Степана Коваля, питаннями прокату по-
винне опікуватися Міністерство культури. Там, своєю чергою, кажуть, що він теж має 
право вирішувати прокатну долю власного дітища.

«Закохані в Київ» 
(альманах короткометражок)
Жанр: комедія, драма, мелодрама
Режисери: Ілля Власов, Тарас Тка-
ченко, Валерій Бебко, Денис Гамзі-
нов, Ольга Гібелинда, Олег Борщев-
ський, Артем Семакін
Реалізація: завершений
Для альманаху, розпочатого 
2010 року, було знято 10 короткоме-
тражок (увійшло вісім). Кожна з істо-
рій стосується лише Києва. Знімаль-
ний процес почався в червні й закін-
чився в грудні 2011-го. Створений 
без державного фінансування, 
фільм має кошторис із близько 
$800 тис. приватних інвестицій. Був 
презентований у межах Україн-
ського стенду на Каннському кіно-
фестивалі.
Прокатна доля: світова прем’єра – 
9 лютого 2012 року
Компанія-виробник inQ уклала угоду 
з великим дистриб’ютором Top Film 
Distribution щодо прокату альманаху 
в країнах СНД та Балтії.
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«Хто боїться дядечка Бабая?»  
(повнометражна анімація)
Жанр: пригодницько-містичний
Режисер: Марія Медвідь
Реалізація: знімальний період
Стартувавши навесні 2008 року з бю-
джетом у 10,5 млн грн, мальований 
мультфільм зі 100% державного фі-
нансування через брак коштів мав 
простій у 2009-му. 2011-го після ство-
рення ролика з матеріалу, відзнятого 
на базі Укранімафільму, Державне 
агентство з питань кіно вирішило змі-
нити режисера Наталю Марченкову  
на Марію Медвідь. Новий термін здачі 
мультфільму – 25 січня 2013 року.
Прокатна доля: не визначена

«Брати» 
(повномет -
ражний 
фільм)
Жанр: психо-
логічна драма
Режисер: 
Вікторія  
Трофименко

Реалізація: препродакшн
Запущена торік і призупинена через 
брак фінансування, стрічка стала одні-
 єю з тих, які підтримала коштами дер-
жава. Наразі компанія-виробник Pron-
to  Film одержала гроші й робота над 
картиною поновилася. Вибрано лока-
ції, від грудня 2011-го відбуваються кас-
тингові проби. Перший знімальний пе-
ріод призначено на кінець лютого 
2012-го в Карпатах («зимова історія»). 
Потому, після танення снігу, у квітні – 
травні зйомки в горах продовжаться 
(«літня історія»). Завершити фільм про-
дюсер Ігор Савиченко планує приблиз-
 но до січня 2013 року.
Прокатна доля: осінь 2013 року

«Демони» (повнометражний фільм)
Жанр: драма з елементами комедії 
Режисер: Варвара Фаєр
Реалізація: пошук грошей
Розпочатий 2010 року, проект успішно 
пройшов періоди препродакшну: знахо-
дження попереднього фінансування (орі-
єнтовний бюджет $420 тис.; гроші україн-
ських та російських приватних інвесторів), 
визначення локацій (Полтавщина) й кас-
тингу (українські та російські актори). 

Проект був заморожений після зйомок кількох «осінніх» сцен. Пітчинг на Одесь-
кому кінофестивалі в липні 2011-го не дав результатів у пошуках інвестора. На два 
конкурси державного фінансування, що відбулися торік, фільму не подавали.
Прокатна доля: не визначена

«Урсус –  
кавказький 
бурий  
ведмідь»  
(повноме-
тражний 
фільм)
Жанр: роуд-
муві, драма
Режисер: Отар 
Шаматава
Реалізація: 
препродакшн
Українсько-
грузинсько-
німецький 
фільм, робота 

над яким розпочалася 2011-го, планують відзняти влітку 2013 року. Поки триває 
робота над режисерською версією сценарію, продюсери очікують відповіді від 
кількох бажаних акторів. Щодо фінансування досі немає відповіді від україн-
ського Державного агентства з питань кіно (картина успішно пройшла перший 
конкурс) і грузинського Кіноцентру. Натомість у проекту з’явився новий партнер – 
німецька компанія Ma.Ja.De Filmproduktion (фінансувала дві стрічки Сергія Лоз-
ниці). 14 лютого в межах Берлінського кінофестивалю відбудеться перша презен-
тація проекту.
Прокатна доля: 2014 рік

«Шерлок Холмс і доктор 
Ватсон»  
(короткометражна  
анімація)
Жанр: іронічний детектив
Режисер: Олександр Бубнов
Реалізація: завершальний пе-
ріод
Роботу над анімаційною 
стрічкою, виконаною в техніці 
комп’ютерної перекладки з 

мальованими вставками, розпочали 2008 року як продовження однойменного 
18-хвилинного мультфільму. Других «Шерлока Холмса і доктора Ватсона» заплану-
вали як півгодинну цілісну короткометражку. Та згодом вона переросла в міні-
серіал, де буде шість серій із хронометражем по 6,5 хв. Режисер Олександр Бубнов 
має намір закінчити знімальний період до травня цього року.
Прокатна доля: не визначена
Світову прем’єру планують провести в Україні, потім мультфільм чекає на фести-
вальний прокат.
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Презентація книжки

Книгарня «Є»
(Львів, просп. Свободи, 7)
Авторка книжки «Про фею Доро-
фею» – відома українсь  ка художни-
ця Вікторія Ковальчук. Вона створи-
ла ілюстрації до понад 200 книжок 
різних жанрів, серед яких і дитячі 
(збірник колядок і щедрівок «Нова 
радість стала», «Кіт Мартин» Дми-
тра Павличка, «Побрехеньки для 
Яремки» Івана Світличного, збір-
ка фольклорної поезії «Благо  слови 

мати» тощо). Історія про 
Дорофею – допитливу 
дівчинку, яка дуже лю-
бить малювати і завдя-
ки малюнкам пізнає до-
вколишній світ, – це пись-
менницький дебют Ві-
кторії. Книжка розрахо-
вана на дітей віком чоти-
рьох – семи років.

concert open

Будинок актора
(Київ, вул. ярославів Вал, 7)
Спільну програму представлять 
музиканти Національного камер-
ного ансамблю «Київські солісти» 
Олександр Лагош (альт) та Леся 
Гришко (фортепіано). Під час ве-
чора прозвучать твори Франца 
Петера Шуберта, Ференца Ліс-
та, Віталія Кирейка, Роберта Шу-
мана, Сезара Франка та Астора 
П’яццолли. Подія відбудеться в 
межах унікального про-
екту Concert Open, за-
початкованого «Київ-
ськими солістами» ще 
торік. Завдяки серії кон-
цертів усі музиканти ан-
самблю мають змогу 
творчо висловитися, ви-
ступивши сольно та в 
дуетах. 

Анонси

«Нащадки» – іронічна 
драма, де «біль батьків» 
має суттєвий епітет: 
«американський»

життєвий конфлікт шлюбу, вплітаючи сюди нині 
актуальні в усьому світі антиглобалістські настрої 
з приводу продажу красивої землі великим корпо
раціям для забудови готелями, гольф-полями, 
спа-салонами та іншими атрибутами гедоністич
ного способу існування. Влучно вибраний і вико
навець ролі Кінґа Джордж Клуні. Улюбленець (жі
ночої) публіки, він якраз і є красенем та багатієм, 
що не відмежовує його від випадкового нещастя. А 
американці, як свідчать їхні шоу-бізнес і політика, 

я
к завжди гарна стрічка Александра Пейна 
насправді дивує своїм колосальним впли
вом на американських критиків: чимало з 
них захлинулись у захваті, надавши їй ста

тусу найкращого фільму року. До цього можна 
було б поставитися з поблажливою усмішкою, 
якби 2011-го кінематограф США не народив та
кого рідкісного й геніального явища, як «Дерево 
життя» Терренса Маліка: та сама смерть рідної 
людини, ті самі проблеми батьків – дітей, але біль 
трагедії тут резонуючий, візуально-звуко-пси  хо -
логічно багатий і очищаючий. Поза сумнівом, гра
тися в порівняння означає міряти один в одного 
розмір біцепса, а це вже комічно і недоречно. До 
того ж очевидно, що цілі режисери ставили собі 
різні. Пейн недарма назвав головного героя 
стрічки прізвищем Кінґ, «король», і це на по
верхні: аби сказати, що і багаті, і красиві теж 
страждають, коли в них дружини опиняються в 
комі, теж можуть носити роги зраджених і теж 
хвилюються за дітей, які п’ють і сплять із прише
лепкуватими. Дещо примітивна концепція, звісно, 
проте режисер майстерно розкладає класичний 

27 січня, 19:00 29 січня, 13:0026 січня – 1 лютого
Вечори французького 
кіно

Кінотеатр «Київ»
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 19)
До програми фестивалю увійшли 
найцікавіші прем’єри 2011 року. Це 
комедія «Мій найстрашніший кош-
мар» із французькою актрисою Із-
абель Юппер та бельгійсь  ким комі-
ком Бенуа Пульвордом, основана 
на реальних подіях мело  драма «17 
дівчат» про свідому масову вагіт-

ність групи старшокласниць, 
екранізація коміксу-манга 
Хіро Танігучі «Далеко по су-
сідству», «Артист» Мішеля 
Хазанавічуса тощо. Покази 
відбудуться в кінотеатрах Ки-
єва, Одеси, Львова, Дніпро-
петровська, Донецька, Хар-
кова, Запоріжжя, Вінниці та 
Чернівців.

Багаті 
теж плачуть

«Нащадки» 
(«the Descen-
dants»).
У кінотеатрах 
України
з 2 лютого

КІНО
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До 2 лютого
«Людина на всі часи»

Центр культури та мистецтв 
імені Олени Замостян
(Київ, вул. Іллінська, 9)
Виставка присвячена великому фі-
лософу, просвітителеві-гуманісту, по-
етові та педагогу Григорію Сковоро-
ді. До експозиції увійшли твори жи-
вопису, скульптури, графіки понад 
20 авторів: відомих українських мит-
ців Леоніда Тоцького, Василя Пере-
вальського, Феодосія Гуменюка, Ва-
силя Забашти, Валерія Франчука, а 

також молодих художників. 
Представлені експонати з 
Національного літературно-
меморіального музею Гри-
горія Сковороди із села Ско-
вородинівка Харківської об-
ласті, де похований філо-
соф, також із селища Чор-
нухи, що на Полтавщи-
ні, – його батьківщини. 

2 лютого, 20:0030 січня, 20:00

такі історії та порівняння часто сприймають за 
чисту монету.
Честь Пейну робить його іронічність, так чудово 
виявлена ще в попередніх фільмах «Про Шмідта» 
і «На узбіччі». А особливо варто подякувати за 
прямоту у відповідях героїв та за відсутність по
літкоректності, що завжди межує з лицемірством 
і брехнею. На жаль, це лише брижі на воді.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

tarja

ЦКМ НАУ
(Київ, просп. Космонавта Ко-
марова, 1)
Відома оперна співачка, піа-
ністка, колишня вокалістка гур-
ту Nightwish Тар’я Турунен висту-
пить у Києві із сольним концертом. 
Фінська діва симфонічного мета-
лу відвідає Україну в межах світо-
вого турне, присвяченого її остан-
ньому студійному альбому «What 
Lies Beneath». Окрім Національно-
го симфонічного оркестру 
та хору Словаччини в за-
писі платівки взяли участь 
дев’ять запрошених музи-
кантів, зокрема й знаме-
нитий гітарист Джо Сатріа-
ні. Тур анонсується як про-
щальний, оскільки музи-
канти планують взяти твор-
чу перерву на п’ять років. 

Balkan Brass Battle

Клуб crystal Hall
(Київ, Дніпровський узвіз, 1)
Концерт двох славнозвісних балкан-
ських духових оркестрів відбудеть-
ся у формі музичної дуелі, де пере-
могу визначить не нокаут, а ентузі-
азм аудиторії. Fanfare Ciocârlia – це 
ансамбль із маленького селища 
Зече-Праджині поблизу румунсько-
молдавського кордону, що об’їздив 
увесь світ, вражаючи слухачів шален-
ством та карколомною швидкістю 
виконання. Колектив батька й сина 
Boban i Marko Markovic Orkestar – 

сербські легенди, неодноразо-
ві переможці знаменитого Фес-
тивалю духової музики в Гучі. 
їхні композиції звучать у філь-
мі «Андеграунд» Кустуріци. На-
зву «Balkan Brass Battle» має і 
спільний альбом двох гуртів, за-
писаний 2011 року. 

cD

Enter Shikari. «A Flash Flood of Colour»
У своїй новій роботі британці продовжують рево
люцію. Хлопці точно знають, що роблять: не так 
давно вирвалися з вузького кола постхардкор
ної слави і почали заживати просто світової. На
віть дісталися до Києва з концертом. На платів
ці все «за феншуєм»: брейкдауни і танцюваль
ні біти в потрібних місцях, спів, начитка та хорові 
викрики, іноді ванільно-емокорні, а іноді навмис
но гранжево-брудні гітари прямісінько з кінця XX 
століття. Плюс до цього електроніка і тексти про те, 
чому, коли і як потрібно змінювати світ.
 
Lamb of God. «Resolution»
Американські грув-металісти знайшли вихід для 
фанів Metallica, засмучених спільною платівкою 
гурту з Лу Рідом. Щоб заспокоїти розхитані альбо
мом «Lulu» нерви, шанувальники металу можуть 
вживати свіжу платівку «лембівців» раз на день. 
«Агнці Божі» дають фору новій експерименталь
ній спробі Metallica погратись у поетичний стоунер. 
Тут є рифи, є драйв, є кач. Плюс неодмінна суво
рість і брутальність у всьому – від музики до текстів. 
Щоправда, немає Джеймса Гетфілда на вокалі. Але 
його завжди можна додумати.
 
Ніно Катамадзе & Insight. «Green», 2011
З усієї палітри «кольорових» альбомів п’ятий ре
ліз джаз-діви дістав найжиттєстверднішу назву 
«Green». Це, певно, натяк на те, що музика Ніно 
отримує з кожним роком все більше зелене світло. 
На платівці чутливий соковитий вокал із незнач -
ним дрижанням лягає на легкий, як безе, джазо
вий акомпанемент від гурту Insight, назва якого пе
рекладається як «Розуміння». І справді, з кожною 
хвилиною цієї грузинської магії починає здаватися, 
що розумієш усе більше і більше.  

ВіДгуки/анонси|НАвігАТоР



Стівен Спілберґ про подробиці зйомок нової стрічки

«Б
ойовий кінь» – одна 
з найвеличніших 
історій про дружбу 
та війну. Це успішна 

книжка, що стала не менш 
успішною театральною поста
новкою, яку нині можна поба
чити на Бродвеї. Тепер ця історія 
вийде на екрани з-під рук од
ного з найбільших режисерів у 
історії кіно. Стрічка Стівена 
Спілберґа оповідає про вірність, 
надію і стійкість на тлі Європи в 
часи Першої світової війни. «Бо
йовий кінь» починається з 
дружби між конем Джої та хлоп
цем Альбертом, який приручає і 
дресирує тварину. Коли їх на
сильно розлучають, глядач ба
чить подорож коня крізь війну, 
коли він змінює життя й надихає 
тих, хто зустрічається на його 
шляху: британських і німецьких 
солдатів, французького фермера 
та його онуку.

У. Т.: Цікаво, як ви відкрили для 
себе «Бойового коня», адже є і 
книжка Майкла Морпурґо, й ви-
става Ніка Стаффорда, яку впер-
 ше показали в Національному те-
атрі Великої Британії режисери 
Том Морріс і Маріанн Елліот.

– Кеті Кеннеді (продюсер 
фільму. – Ред.) і Стейсі Снайдер, 
президент DreamWorks, поба
чили виставу у Вест-Енді (захід
ний район Лондона, де зосеред
жене концертне й театральне 
життя), і вона їх вразила. Ляльки 
на лаштунках мали неймовірний 
вигляд, а ляльководи бачилися 
свого роду зірками постановки. 
Але ми знали: якщо передавати
мемо цю історію, то зі справ
жніми кіньми, а не макетами чи 
маріонетками. Тому ми відразу 
домовилися про придбання 
прав, перш ніж я побачив спек
такль, просто завдяки сюжету, 
який мені дуже сподобався.

До того ж я читав книжку 
Майкла Морпурґо і був у захваті. 
Але там розповідь була від імені 
коня Джої; читач, по суті, чув 
його думки. Я знав, що в кіно 
цього не передати, але такий 
підхід допоміг мені зрозуміти іс
торію з кількох різних поглядів.

У. Т.: які теми в «Бойовому 
коні» ви виділили для себе як 
ключові? 

– Це кіно здебільшого про 
мужність. Мужність хлопця, 
який стільки всього переживає і 
багато через що проходить, аби 
досягти того, що йому необ
хідно – і не тільки йому, а і його 
найкращому дру  гу – коневі 
Джої. А ще воно про стійкість 
цієї надзвичайної тварини.

У. Т.: як ви фільмували потрібні 
вам сцени з живими кіньми? Це 
ж непросто?

На переправі коней не міняють

Стівен 
Спілберґ 
з акторами 
фільму 
«Бойовий 
кінь»
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«Бойовий 
кінь» у 
кінотеатрах 
України від 
2 грудня

– Річ у тому, що досі я мало зні
мав коней. У більшості кінокартин 
про людей, наприклад вестерні 
«Індіана Джонс», кінь – це істота, 
на якій їздить Гаррісон Форд. Моя 
робота полягала в тому, аби при
вернути увагу публіки до Індіани 
Джон  са, а не його коня. Тому за
звичай на коней ніхто особливо не 
звертає уваги. Кінь просто везе ге
роя вестерну або безстрашного ар
хеолога з пункту А до пункту Б.

А в житті ми з родиною вже 
якийсь час мешкаємо поблизу 
ранчо, де є коні. Я звик до їхньої 
експресивності ще задовго до 
свого нового фільму. Провівши з 
цими тваринами стільки років, я 
знаю, що вони здатні передавати 
надзвичайні емоції і будь-хто 
може легко їх прочитати. Але в 
кінокартині від нас часто не ви
магається присвячувати час роз
думам про те, що відчуває кінь. 
Та в цьому випадку, побачивши, 
як блискуче ляльководи поста
вили цю історію на сцені, я зро
зумів, що вони не зображували 
коней як людей. Вони не переда
вали тих характеристик коня, 
які ми можемо ідентифікувати 
із собою, не переносили люд
ської реальності на тварин, а 
просто відтворювали їхню пове
дінку, про яку більшість із нас 
знають, але якої не помічають.

У. Т.: чи вдалося їм «зіграти» у 
вашій стрічці переконливо?

– Мені хочеться вірити: коні 
точно знали, що роблять, і грали 
свої ролі так, як і решта акторів. 
Іноді під час зйомок мені навіть 
не доводилося їм казати, щó 
саме потрібно робити. Вони опи
нялися в кадрі й поводилися пе
ред камерами так, як я навіть уя
вити не міг. А іноді просто 
можна було розслабитись і подя
кувати провидінню, бо коні 
якось розуміли, щó від них ви
магалося. Ніби інтуїтивно ло
вили потрібний момент у кадрі.

У. Т.: Розкажіть про родину го-
ловного героя, хлопця Аль-
берта. Очевидно, що вона пере-
буває на межі постійного кон-
флікту. Звідки взявся цей стан?

– Це родина, розбита вій -
ною. Батько Альберта брав 

участь у англо-бурській війні, й 
вона його зламала, залишивши 
помітні сліди від поранень. Дух 
членів сім’ї чимдалі дужче за
непадає, аж доки до них потра
пляє кінь. Сюжет трохи схожий 
на давню англійську казку про 
Джека й бобове стебло. Джек 
приносить матері боби замість 
грошей за єдину корову-
годувальницю родини. Мама 
викидає боби – і вони, зви
чайно, проростають. Джої тут 
чимось подібний до цих бобів. 
Він виростає і приносить таку 
користь, якої уявити собі ніхто 
не міг. Але сюжети казки й ро
ману схожі лише в тому, що 
обидві родини розбиті. Зцілити 
їх може диво. І воно випадково 
трапляється їм на шляху.

У. Т.: Окрім Джої, що ще три-
має вкупі цю сім’ю?

– Земля. У фільмі вона не 
менш важлива, ніж люди. Адже 
земля для цих людей – усе. Без 
неї родина ніколи не вижила б. 
Вона прив’язана до землі значно 
більше, ніж може дістати віддачі.

У. Т.: Можете виокремити якісь 
особливі моменти або персо-
нажів, що додали фільму ви-
разності?

– Я хотів, щоб німецьких пер
сонажів утілювали німці, тож ми 
знайшли блискучого актора Гін
нерка Шенеманна, який зіграв 
одного з них – юнака, що намага
ється допомогти Джої, коли той 
заплутується в колючому дроті. 
Тим часом із британського боку 
до бідолашного коня, аби виплу
тати його, підходить солдат із 
Ньюкасла, в ролі якого – Тобі 
Кеббелл. Оцією сценою я, ма
буть, найбільше пишаюся.

У. Т.: Ви чули бувальщини про 
Першу світову від британських 

учасників своєї знімальної ко-
манди, родичі яких брали в ній 
участь?

– Так, вони всі добре па -
м’ятали історії своїх предків. Їх 
передають від покоління до по
коління. Ту війну зберігають у 
пам’яті – в найкращих європей
ських традиціях, які приділя
ють минулому чимало уваги. У 
нас (у США. – Ред.) нова гене
рація не так дбає про історичну 
пам’ять. Але в Англії батьки й 
діди завжди все розповідають 
дітям. Тож і мені пощастило по
чути захопливі перекази про 
особистий героїзм і чотири
річне жахіття в окопах війни.

У. Т.: Наскільки для вас і вашої 
творчої групи було важливо 
об’єктивно її зобразити?

– Ми не пристали ні на чий 
бік і не намагалися розбиратися, 
хто в конфлікті правий, а хто – ні. 
Наша історія зводиться до того, 
як персонажі поводяться з 
кіньми. У роботі з цими твари
нами в кіногероїв немає політич
них переконань. То був надзви
чайно важливий аспект і саме це 
додає людяності цій воєнній істо
рії. Мені здається, ті, хто турбу
ється про коней, здебільшого 
дуже гуманні, особ  ливо якщо без
посередньо доглядають за твари
нами, годують їх. Тож не важливо 
на якому боці кінь у війні – бри
танському чи німецькому.

У. Т.: що означає пов’язка на 
Джої, яку бачимо впродовж 
усього фільму?

– Мені треба було з’єднати 
якось усі частини історії, 
оскільки події відбуваються на 
французькій фермі, потім на ні
мецькому боці фронту, а опісля 
на британському. Я хотів, аби 
був якийсь один елемент, що 
об’єднував би всі ці лінії, які, на 
перший погляд, не мають ні
чого спільного. Мені здалося, 
що це буде цікаво, тому я запро
понував ідею сценаристу Річар
дові Кертісу. Він написав, що то 
була пов’язка Альбертового 
бать  ка з англо-бурської війни, 
яку хлопцеві передала мати. 
Той прив’язує її до вуздечки, і 
коли коня купують, забираючи 
з ферми й від найкращого 
друга, він проносить цей оберіг 
і пам’ять про стосунки крізь усе 
кіно. І ця хустина переходить з 
історії в історію, аж доки врешті 
повертається на сам початок. 

На переправі коней не міняють

©DreamWorks II 
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All Rights Reserved
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П
оміж усіх печерних міст 
Криму Мангуп має особ -
ливу енергетику та фоль
клор. Адже тільки тут 

можна зустріти справжніх «тро
глодитів», котрі проміняли квар
тири багатоповерхівок на утво
рені в природний спосіб кам’яні 
апартаменти (іноді просто-таки 
по-сучасному комфортні: з кіль
кома «кімнатами», «вікнами», 
«балконами»). Тільки тут є два 
джерела живлющої вологи (для 
порівняння: давні мешканці су
сіднього печерного міста Ескі-
Кермен по воду мусили спуска
тися сходами в моторошний 
40-метровий колодязь – задово
лення сумнівне й небезпечне). А 
одна з печер навіть послужила 
приміщенням для чоловічого 
монастиря.

КВАРТиРНЕ ПиТАННя
Печери середньовічного міста-
фортеці рідко коли служили 
житлом – виконували здебіль
шого функції холодильників та 
комор чи принаймні майсте
рень, цехів або ж в’язниць (за ін
шими версіями, церков). Для 
життя використовували назем-
 ні хатки. Останні не збереглися, 

а от сті  ни підземель добре па -
м’ятають, як усе було.

Як і кожна придатна для 
життя місцевість (наявність 
природних джерел, скелі – іде
альний захист від недругів, ло
яльні умови південного клімату, 
а також наближеність до основ -
них торговельних шляхів, про
кладених іще за часів антич -
ності), ця земля мала неабиякий 
попит у представників різних 
культур, що опинялися побли-
 зу, вже від (III) IV століття й до
тепер. Нині в навколишніх бал
ках можна побачити рештки ка
такомбних могильників ала  но- 
готів. Заснувавши своє посе
лення, у другій половині V сто
ліття вони звели перші 
укріп    лення, а місто мало най
мення Дорос і статус столиці 
країни кримських готів. У VI-му 
на плато зводиться монумен
тальна базиліка, Дорос стає цен
тром готської єпархії в Криму...

Наприкінці VII століття міс
том заволодіває Хазарський ка
ганат, який розміщує там на де
який час свій гарнізон. Захоп -
лення Дороса стає поштовхом  
до антихазарського повстання, 
очо  леного св. Іоанном Готським.

Столиця пізньовізантійсь -
кого князівства з милозвучною 
назвою Феодоро, – мабуть, най
відоміша з усіх іпостасей Ман
гупа. Від XIII до середини 
XV століття місто контролює 
Південно-Західний Крим. Тут 
процвітають ремесла, зводять 
монастирі та храми.

«Золоту добу» врівноваже
них візантійців у 1475-му вог
нем і мечем обривають осман
ські війська. Вони повністю пе
ребудовують фортецю й наріка
ють її сучасним Мангуп-Кале. 
До XVIII століття Мангуп стає 
центром кадилика, найдрібні
шої адміністративно-терито -
ріальної одиниці Османської 
імперії, а 1774-го турки звільня
ють приміщення фортеці. Місто 
поступово занепадає, напри
кінці століття його покидають 
останні мешканці – громада ка
раїмів (нагадування про остан
ніх – старовинне кладовище з 
характерними надгробками й 
письменами).

ОСТАННІ З МОГІКАН
Попри наданий офіційно статус 
заповідника та заборону ста
вити намети й палити багаття, 

Автор:  
Олена 

Максименко

Фото: 
Іван 

Любиш-
Кірдей

Від готів до «індіанців»
Мангуп-Кале став рідною домівкою не лише для давніх народів, 
а й для деяких наших сучасників
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МАНГУПСьКий ФОЛьКЛОР

Ночами біля вогнищ розповідають історію про Мангуп-
ського Хлопчика, останнього спадкоємця престолу кня-
зівства Феодоро. За однією з версій, природа обділила 
принца вродою, через що він став посміховиськом для 
всього міста й був скинутий зі скелі. За другою – коли кня-
зівство захопили турки, вірний син своєї держави відмо-
вився від почесної посади на службі у ворога і стрибнув 
до прірви (щоправда, за даними офіційної науки, пропо-
зицією тією принц таки не знехтував і зробив досить 
успішну кар’єру...). І відтоді всі, хто заблукав у горах чи лі-
сах давнього міста, чиє життя висить на волосині (над ту-
тешніми прірвами, звісно), зустрічають Мангупського 
Хлопчика. Його можна впізнати за витонченим блідим 
обличчям і неприродно видовженими руками – він-бо чі-
плявся до останнього за скелі. Від цього моменту легенда 
знову розгалужується: за однією версією, Хлопчик зама-
нює в безодню, за другою – виводить із туману й рятує 
життя. Можна припустити, що він робить і те, й те – за-
лежно від особистих симпатій. Але що люди на Мангупі 
зникали неодноразово – це факт. Щоправда, причетний 
до того легендарний принц чи галюциногенні трави – за-
лишається таємницею.

Мангуп-Кале став одним з улю
блених пунктів паломництва 
«вільних мандрівників» та «ді
тей квітів». Ті, котрі живуть тут 
місяцями (а то й роками), нази
ваються «індіанцями». В одній 
із таких «печерних» родин на
віть народилося немовля. В пе
чері, ясна річ... Для багатьох 
стало традицією зустрічати на 
Мангупі Новий рік, споглядати 
затемнення тощо. Цю землю 
вважають місцем сили. Легенди 
легендами, а подолати нещас
них 300 м над рівнем моря на
віть людям підготовленим поде
коли буває важче, аніж видер
тись на Говерлу, – кажуть, що 
так Мангуп випробовує, очищує 
від «міського нальоту». Навіть 
місцеві кримчани, котрі не пе
реймаються тонкими матері
ями, зазначають: тут слід бути 
особливо обережним: ця земля 
не пробачає фізичного або ду -
хов  ного свинства, тому вона на 
диво чиста, принаймні порів
няно з низинами, перетворе
ними на суцільну помийну яму.

Акустична печера здобула 
своє наймення за дивовижне зву
чання. Сюди приходять із гіта
рами, флейтами, скрипками, ти

бетськими чашами. Тут співають 
мантри або ж слухають тишу, яка 
також звучить по-особ  ливому. 
Стіни печери декоровані плодами 
растаманських фантазій (фото 
1), щó викликає обурення архео
логів, адже шари фарби заважа
ють розгледіти рештки середньо
вічних відміток на стінах. Пече-   
ра «Дірявий палець» розташо
вана на самому краю одного з чо -

тирьох «пальців» мангупського 
комп  лексу (фото 3); від краєви
дів, що відкриваються там, пере
хоплює подих. У печерах темпера
тура ста  ла, вона майже не зміню
ється з порами року. Саме тому 
взимку тут можна цілком ком
фортно існувати, якщо подбати 
про захист від протягів.

Два джерела – чоловіче й 
жіноче – не лише постачають 
чистою водицею всіх аборигенів 
та гостей, а й нагадують про се
редньовічні монастирі, що 
свого часу тут існували. Вода 
одного з них збагачена сріблом, 
що надає їй ледь не цілющих 
властивостей, друге за фор
мою – прекрасний «душ» при
родного походження.

ПЕРЕПУСТКА 
У ЗАДЗЕРКАЛЛя
На Мангупі давно сформувались 
своя інфраструктура, міфологія 
та уклад життя. «Не забудьте за
вітати до Бориса Івановича!» – 
кажуть бувалі люди, проводжа
ючи тебе у кримську мандрівку. 
Будь-хто з місцевого населення 
низин або ж з аборигенів Ман
гупа покаже хату знаного у вузь
ких колах постачальника пре

1

2 3
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красного вина. Архео  лог-люби -
тель, колекціонер старовинних 
артефактів та різних винних сор
тів, пан Борис влаштовує цілі 
презентації своїх колекцій: коро
тенька лекція про культуру спо
живання, історію та різні букети 
хмільного напою поєднується з 
дегустацією «експонатів» колек
ції. Час  тують щедро, розповіда
ють душевно, тож не купити 
кілька літрів духмяного трунку 
просто несила. Тут-таки охочі 
можуть придбати як сувенір ко
пію скіфської стрілки абощо.

У мешканцях низин біля під
ніжжя Мангуп-Кале дивовижно 
уживається класичне курортне 
здирство з небувалою щедрістю: 
в одній кнайпі, приміром, тобі 
можуть нагрубити й ціни зашка
люватимуть, а в сусідній – крим
ські татари за безцінь накладуть 
порцію з верхом, до чаю від себе 
додадуть тарілочку цукерок, роз
питають, хто ти, звідки й куди 
твій шлях, порадять, що й де по
дивитись, – і вже почуваєшся 
гостем, а не туристом.

Особлива тема – контакти з 
лісниками. З одного боку, це за
повідна територія, наметові та
бори тут де-юре заборонені. Із 
другого – «придбайте, шановні, 
квиточок на відповідну кіль
кість днів, і стійте собі, скільки 
хочете». Під «квиточком» розу
міється певна сума, надана охо
ронцям, проте жодного папірця 
тобі не дають. Одначе до людей 
неформальної зовнішності ліс
ники зазвичай не підходять – 
знають, що немає сенсу. Ті хіба 
чаєм пригостять...

Утворилася тут і особлива 
мова. Приміром, «сходити в мага
зин» означає необачно зірватися 
зі скелі. Такі випадки, на жаль, 
тут не рідкість, адже мангупська 
земля щедра й на «дзвоники» – 
дурман-зілля, які люблять зава
рювати любителі психоделічних 
практик. Щоправда, окрім «дзво
ників», на плато росте сила-си -
ленна корисних і цілющих трав, 
тож віднедавна тут «у ходу» екс
курсії та майстер-класи із зілля, 
де розкривають назву й власти
вості кожної з рослин.

Мангуп неофіційно розділе
ний на регіони та стоянки. На
приклад, стоянка «Закатнік» 
знана тим, що тут найкрасиві
шим вважають захід сонця. 

Коли його диск наближається 
до обрію, стає добре видно море. 
О цій порі на стоянку сходяться 
люди й мовчки займають місця 
на краєчку скель.

Дивовижно, як на плато в 
90 га уміщаються й не заважа
ють одне одному стільки світів. 
Офіційні туристичні маршрути 
повз рештки величної цитаделі 
(фото 2) та візантійських ка -
м’яних споруд для виготов
лення вина, «заповідна» земля 
археологів, де з давніших шарів 
ґрунту вилучають таємниці 
(необережний турист, заблу
кавши в сутінках, може неа
бияк перелякатись, наткнув
шись, приміром, на охайно ви
кладену гірку черепів – резуль
тат кількаденної праці на пев
ній ділянці). У хащах ледь по
мітні стежки ведуть до обжи
тих, добротно обладнаних пе
чер босоногих довгокосих «ін
діанців». А доріжки «півден
ного схилу» виводять до право
славного Свято-Благові    щен  ць  - 
ко  го чоловічого монастиря. Та
кож печерного, поза сумнівом.

Зачарована країна, задзер
калля, інший вимір, куди по
трапляють, лише подолавши 
низку перепон та випробову
вань, місце, де відсутній час, де 
вечорами простір наповню
ється ритмами тамтамів, співом 
тибетської чаші й ароматом 
трав’яних чаїв, де на могильних 
плитах і мурах, що належали 
колись до оборонних споруд, 
росте плющ, а скелі мовчать 
про своє. 

СВЯТО-БЛАГО -
ВІЩЕН  СьКИЙ 
МОНАСТИР. 
Свого часу 
таємне місце, 
шлях до якого 
знали обрані; 
нині він відкри -
тий усім, хто 
не боїться 
крутих гірських 
стежин

КЛАДОВИЩЕ 
КАРАїМІВ. 

Представники 
цієї народності 
були останніми 

мешканцями 
плато
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щОСь ГІРчиТь
Правда, де вона?.. Десь у напівті
нях першої усвідомленої брехні 
малюка, який не зносив підтя
жок, позбавився їх потайки й 
щось вигадав усміхненим бать
кам. Чи-то в попередній мате
ринській настанові, що брехати 
не слід. Заповідь, до речі!.. Але 
спробуй дотягнутися до неї, а 
діставши – виконати. Ну якщо 
зовсім на правду, як її втримати? 
Ухопив і… миттєво обманувся. 
Освідчився в коханні – збрехав, 
відмовився від слів – злукавив, 
зітхнув – наговорив зайвого, 
промовчав – усе гаразд, зовні… 
Дехто, аби не дуже паритися, 
правду привласнює: мовляв, 
вона є, але в кожного своя. Не
правдиве самовиправдання. По
мічено, що найзапекліші люби
телі атомізації правди не бачать 
далі «свого», тільки-но йдеться 
про поділ грошей, наприклад. 
Чи не правда?.. 

ВОГОНь й ІРЖАВІ ТРУБи
Сестра обурюється: прийшла в 
неділю на денний сеанс фільму 
Іллєнка, а квитків немає. Біля 
кас черги. Показ тільки до 24 
січня. «Приходьте завтра», – 
каже касирка, однак більшість 
людей не можуть відвідати кі
нотеатру в будень о 16:00, а ве
чірніх сеансів на стрічку не ви
ділили. У прайм-тайм – кримі
нальні драми. До того ж, окрім 
«Кінопалацу», «Того...» демон
стрували лише в кількох маргі
нальних кінотеатрах Києва. В 
Україні хіба що ледачий не го
ворить про «неприбутковість» на-
 ціонального кіно, але чому  сь 
робиться все, щоби деякі філь- 
ми проходили навіть не те що 
непоміченими, а… непобачени-
 ми. Зате реклама (мало)росій
ського трешу про Ржевского й 
Наполеона на кожному кроці, а 
його прем’єру з пафосом відвідує 
вітчизняний істеблішмент.  

НА УЗБІччІ
Вийшли з дому ще до шостої 
ранку, прямували поспіхом на 
залізничний вокзал зустріти 
друзів. Сутінки, сонце ще не 
зійшло. Вуличні ліхтарі вимк-
нені: мерія заощаджує гроші. 
Йдемо дворами, щоби швид-
 ше дістатись перону. Біля 
смітників у темряві якісь по
статі. Хвилин за 40 вертає
мось додому вже з друзями. 
Раптом упізнаю обличчя біля 
контейнерів. Це, виявляється, 
не бомжі, а пенсіонери, що 
живуть неподалік. Дехто на
віть із нашого будинку. Не ви
тримую. Підходжу до знайо
мої пані. А вона: «Дуже 
прошу, нікому не кажіть, що 
мене тут бачили. Я вас здаля 
пізнала, хотіла скоріше піти, 
але немає сил… Пенсія мі
зерна, а тут викидають хо
рошу їжу…» Це з нової елітної 
будівлі. 

Андрій 
Єрмоленко

ПРиКМЕТА чАСУ
Якось перебирав удома папки з 
паперами, знайшов листи родом 
із дитинства. Влітку мене заби
рали в село, й ми листувалися з 
друзями. Вони писали, як справи 
у них, я відповідав. Читаю аркуші 
з дитячими думками, висловлені 
кострубатим почерком, а на душі 
якось легко, тепло… Шкода, що 
тепер майже ніхто не пише лис
тів! Життя стало таким швидким, 
що легше щодня «набирати» по 
кілька «електронних» рядків і 
відсилати, аніж сидіти, думати і 
власноруч виводити букви на па
пері. Листи якось утратили свій 
шарм, стали бездушними. Їх не
цікаво перечитувати, щоб від
чути ностальгію за минулим. Ось 
замислився я, написав справж
нього листа, але… не відправив. 
Задовго це все! 

НЕ ГЛЕВКий МЛиНЕЦь
Подивилися з друзями «ТойХ
тоПройшовКрізьВогонь» і отри
мали море позитивних емоцій. 
Зала була заповнена вщерть, і 
глядачі жваво реагували на те, 
що відбувалося на екрані. 
Стрічка не лишає байдужим і 
не випадково зібрала пере
важно позитивні рецензії як від 
блогерів, так і в пресі та інтер-
нет-ЗМІ. Українці скучили за 
своїм кінематографом, і це не 
може не тішити! Ясна річ, це не 
«Аватар», але й не глевкий мли
нець. Видати шедевр наша кіно
індустрія зможе, коли запра
цює на високих обертах і на 
один блокбастер припадатиме 
20 міцних прохідних стрічок на 
кшталт «ТогоХтоПройшов…». 
Тільки на такому ґрунті рос
туть шедеври. 

ПОШУК ЖАНРУ
«Журналістка? І що ти робиш? 
Статті пишеш?» – допитує мене 
новий знайомий. «А як ти їх пи
шеш? Ну просто цікаво. Шукаєш 
в Інтернеті інформацію на різ
них сайтах, а потім компонуєш?» 
«Ні, звісно», – обурююсь і почи
наю розказувати, як зідзвоню
юсь, а інколи й зустрічаюся з 
людьми, розпитую їх про щось, а 
потім пишу. Але водночас розу
мію, що все це називається… те
лефонна журналістика. Днями 
дуже поважний і авторитетний 
колега назвав «блискучим» 
«розслідування», проведене ви
нятково у Google… Про життя 
тих, кого не знайти за допомо
гою пошуковика, ми майже ні
чого не знаємо. Схоже, через по
ширення комп’ютерів та мереж 
зникає і справжній журналіст.  

Валентина  
Кузик
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РЕДАКЦІйНА ПЕРЕДПЛАТА!
ВиГІДНІШЕ, НІЖ НА ПОШТІ!

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

• отримувати журнал зручно – безкоштовна поштова доставка по Україні

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

НІКОЛи щЕ ПЕРЕДПЛАТА НЕ БУЛА 
ТАКОЮ ПРОСТОЮ ТА ШВиДКОЮ!

Оберіть зручний для Вас спосіб передплати:

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

у відділеннях Укрпошти: 
за індексом 99319;

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

СУСПІЛьНО-ПОЛІТичНий ЖУРНАЛ 
Передплатний індекс 99319

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

Вартість редакційної передплати:



М. КИЇВ
вул. Лисенка, 3 тел.: (044) 235-88-54, вул. Спаська, 5 тел.: (044) 351-13-38, 

пр-т Повітрофлотський, 33/2 тел.: (044) 275-67-42, вул. Саксаганського, 107/47 тел.: (044) 383-61-49 
М. ЛЬВІВ

пр-т Свободи, 7 тел.: (032) 235-73-68
М. ХАРКІВ 

вул. Сумська, 3 тел.: (057) 731-59-49
М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 

вул. Незалежності, 31 тел.: (0342) 72-29-04
М. ВІННИЦЯ 

вул. Соборна, 89 тел.: (0432) 52-93-41
М. ТЕРНОПІЛЬ 

вул. Валова, 7-9 тел.: (0352) 25-44-59
М. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 

вул. Ковельська, 6 тел.: (03342) 2-19-57

www.book-ye.com.ua 

І Н Т Е Р Н Е Т - М А Г А З И Н
WWW.BOOK-YE.COM.UA/SHOP
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