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Я
кби Гоголь жив тут і сьогодні, 
то напевне вів би сатиричний 
чи, може, й саркастичний блог 
про абсурд української влади: 

сюжетів і персонажів довго шукати не 
довелося б. По усіх телеканалах – сю-
жети про віце-прем’єра (офіційний 
мільйонер), котрий обідає разом із 
безпритульними за рахунок Червоно-
 го Хреста, чи про президента, що 
хвацько витанцьовує на Масляній ра-
зом із «вдячним» народом і закусює 
млинцями, випеченими за кошти 
РДА, – це лише квіточки. А от закриття 
щойно презентованого за участі Ві-
ктора Януковича перинатального цен-
тру в Кіровограді чи тимчасова (на пе-
ріод візиту нового міністра охорони 
здоров’я) заборона на годування хво-
рих у кременчуцькому онкодиспан-
сері (щоб недужі, бува, не зіпсували 
повітря) – це вже навіть не Гоголь, тут 
би й Кафка плакав. Але й це не фі-
нал – попереду вибори, тож показухи 
й абсурду має побільшати. Дехто на-
віть старту офіційної кампанії не че-
кає: нинішній спікер за державний 
кошт упродовж минулого року 12 разів 
відвідав свій виборчий округ на Жито-
мирщині.

Фото: УНІАН
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Тиждень 
в історії

Народився Віктор Гюґо, 
французький письменник, 
автор роману «Собор 
Паризької Богоматері»

Папа Римський Пій VII 
відновив Галицьку греко-
католицьку митрополію

Народився Лесь 
Курбас, режисер, 
драматург, перекладач, 
реформатор 
українського театру

24 лютого 1807 року 25 лютого 1887 року 26 лютого 1802 року

Співачка Гайтана перемогла 
в національному відборі на 
Євробачення–2012

Європарламент 
засудив Росію за 
нечесні вибори й силові 
дії поліціянтів проти 
опозиції

500 в’язнів Бердянської 
колонії оголосили 
голодуван  ня проти 
нелюдських умов 
утримання

16 лютого 17 лютого 18 лютого

П
ротистояння між самостійницькою та про 
російською частинами Української право
славної церкви Московського патріархату, 
схо  же, завершиться на користь другої. 

Синод УПЦ МП 21 лютого поставив, якщо не 
остаточну, то дуже важливу крапку в протибор
стві між прихильниками автокефального курсу 
та проросійськими силами, які хочуть позбавити 
церкву статусу «самоуправної з широкими пра
вами автономії».
Джерела із самої УПЦ МП спочатку повідомляли, 
що на цьому Синоді плановано було обговорювати 
два основні питання: вивести з постійних його чле
нів особистого секретаря й праву руку митрополита 
Володимира – архієпископа Олександра (Драбинка) 
та визнати недієздатним самого митрополита. Зна
ючи про такі наміри, Володимир надіслав листа до 
членів Синоду, в якому писав, що проведення цього 
засідання є недоцільним. Тому, щоб усе відповідало 
букві канону, перед самими зборами архієреї на чолі 
з митрополитом Агафангелом (нині тимчасово ви
конує функції глави УПЦ МП) завітали всім скла
дом до лікарні, де перебував хворий Володимир. По
спілкувавшись із ним і діставши «особисте благо
словення» (прямої мови Володимира, звісно ж, 
ніх  то, крім його гостей, не чув), вони погодили всі 
формальні процедури, й Синод відбувся.
На ньому прийняли тільки одне із двох резонансних 
рішень, які начебто були на порядку денному. У про
токолі жодним чином не згадано про створення ко
місії щодо стану здоров’я Володимира. Вочевидь, в 
УПЦ МП розуміють: це викликало б нову хвилю об
говорення в суспільстві та ще прискіпливішу увагу 
ЗМІ до подій у церкві. Натомість, усунувши архіє
пископа Олександра (Драбинка) з усіх ключових по
сад, проросійські сили, з одного боку, прибрали кон
курента, а з другого – показали всім, хто в церкві 
«хазяїн». У мотивації до його звільнення сказано 
таке: «…він дозволяє собі в ефірі світських загально
національних засобів масової інформації, які й без 
того ставляться до нашої церкви з необґрунтованою 
упередженістю, відкрито виступати з критикою рі
шень Вищої церковної влади, штучно протиставля
ючи Священний Синод Української православної 

Церковний переворот

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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У Кронштадті 
розпочалося 
повстання проти 
більшовицької 
диктатури

Розпочав роботу 
Міжнародний  
валютний фонд

Верховний суд США 
підтримав поправку 
до Конституції, що 
гарантувала жінкам 
виборче право

27 лютого 1922 року 28 лютого 1921 року 29 лютого 1792 року 1 березня 1947 року

Народився Джоаккіно 
Россіні, італійський 
композитор, автор 
39 опер

Аварія у 
Хмельницькому 
залишила все місто 
без води на одну 
добу

Віталій Кличко захистив 
титул чемпіона світу з 
боксу за версією WBC

Шахтарі-інваліди, які 
вимагають перерахунку 
компенсацій, увірвалися 
до будівлі Міністерства 
соцполітики

19 лютого 20 лютого 21 лютого
Залізнична аварія 
в Буенос-Айресі: 
40 загиблих, 
понад 500 
постраждалих

22 лютого
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«Моральний» кримінал
Генеральна прокуратура відмовилася реагувати на намагання під
купу нардепів України, докази котрого оприлюднив 8 лютого депу
тат від БЮТ Роман Забзалюк. Нагадаємо, він продемонстрував 
аудіо  записи, на яких лідер депутатської групи «Реформи заради 
майбутнього» Ігор Рибаков обговорює з ним можливість виплати 
$500 тис. кожному з неназваних народних обранців від опозиції за 
їхній вихід із фракцій. Також ідеться про щомісячну винагороду 
$20 тис. за голосування такого члена парламенту в унісон із пропре
зидентською більшістю. У підсумку до Генпрокуратури звернулися 
сам Забзалюк та Рибаков, котрий вимагає повернути йому $100 тис., 
нібито переданих тому «на лікування» (факт підкупу Рибаков запе
речує). Аргументи відмови у порушенні кримінальної справи озву
чив генпрокурор Віктор Пшонка: «Це не процесуальна діяльність 
Генеральної прокуратури, це моральне питання. Всі питання, які є 
по поверненню боргів, хто кому давав гроші, питання наклепу, – по 
цих питаннях досудового процесуального слідства Генеральна про
куратура не проводить». Водночас, як дізнався Тиждень, Забзалюк 
не передав до ГПУ самих аудіозаписів, на яких крім підкупу депута
тів ідеться про методи фальсифікації майбутніх парламентських ви
борів, що їх готують нібито за наказом президента Януковича. В 
офіційному листі ГПУ сказано, що Забзалюк не представив жодних 
доказів одержання хабара чи тиску на нього. Але водночас прокура
тура порадила депутатові утримуватись від заяв та вчинків, які 
«компрометують його самого, виборців, Верховну Раду, державу».
Тим часом «підкупні» гроші бютівці конвертували у 3,6 млн грн і 
передали Дитячому центру онкогематології.

церкви її предстоятелю, що є наклепом на соборний 
розум церкви і хулою на Духа Святого…»
Варто зазначити, що хоча прихильники «автоно
містського» курсу архієпископа Олександра (а по 
суті, митрополита Володимира) є як серед ієрар
хів, так і серед багатьох священиків, конфлікт 
нині можна вважати завершеним. В УПЦ МП всі 
його сторони найбільше бояться нового розколу. 
«Автономісти» розуміють, що за відкритої конф
ронтації дістануть статус «неканонічних» і «роз
кольників». Москва ж, звісно, не хоче посилення 
впливу УПЦ КП, до якої, швидше за все, ті приєд
наються. Крім того, РПЦ не зацікавлена поки що у 
знятті зі своєї філії вивіски «українська». Промос
ковське крило дотепер мусило миритися зі зміц
ненням автономії церкви, а за фактичного прав
ління промосковського Синоду всі пасивно спо
стерігатимуть за зближенням із РПЦ.
Цікавим є і той факт, що церковноідеологічний 
центр – Московська патріархія – показово мов
чить. Окрім скупих слів Патріарха Кірілла про 
те, що «Володимир є недієздатним», звідти не на
дійшло якихось офіційних чи напівофіційних 
заяв. Це свідчить, що ситуація їх цілком влашто
вує. Понад те, вони зажди зможуть сказати, що 
УПЦ – самостійна церква, і «ми не втручаємось».
У такій ситуації саме питання, хто буде наступни
ком Володимира, губить актуальність. Незалежно 
від того, виявиться це митрополит Одеський Ага
фангел, Донецький Іларіон, Чорнобильський 
Павло чи хтось інший, поставлені вони будуть на 
цю посаду активною проросійською більшістю в 
керівництві церкви. А тому виконуватимуть функ
цію, якої від них очікує Москва. А саме: ліквідову
ватимуть усі здобутки «самоуправління» за 20 ро
ків керівництва блаженнійшого Володимира.
Утім, деякі експерти всетаки вважають, що біль
шість парафій УПЦ МП навряд чи згодяться з 
тими шовіністичними поглядами, які проголо
шує митрополит Агафангел. «Якщо в майбут
ньому курс УПЦ зміниться на побудову «Рус
ского міра», чим не займався митрополит Воло
димир, то можна чекати реакції саме від церков
ного народу й провінційних священиків», – пере
конаний релігієзнавець Анатолій Бабинсь    
кий. – У цій ситуації Україна унікальна, бо тут є 
доволі потужна структура УПЦ КП, котра в та
ких процесах може відіграти значну роль».

Павло Берест
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Кремлівський режим, що живе фантомними болями «холодної війни», 
вдало спекулює на темі військового протистояння РФ і решти світу. 
Електоратом, який задовольняється гаслом «аби не було війни», простіше 
маніпулювати. В російському інформаційному просторі впродовж 
останніх 10 років помітні два тренди: звеличення армії (як в історичному 
розрізі, так і сучасних збройних сил) та постійний пошук зовнішнього 
ворога (США, Захід, Грузія, Україна, міжнародний ісламський тероризм). 
Наслідком цього є посилення тривожних настроїв у суспільстві: 
залякування можливою мілітарною агресією проти російського народу 
призвело до того, що вже 55% громадян вважають загрозу війни реальною. 
Водночас упевненість у могутності «русского оружия» поступово згасає.

РОСІЙСЬКІ СТРАХИ

Вважають реальною 
військову загрозу

Не бояться 
військової загрози

Вважають, що російська 
армія боєздатна

Скептично настроєні щодо 
обороноздатності РФ

2010        2012 2010        2012 2010        2012 2010        2012

47% 55% 42% 36%

63% 60% 22% 27%

За даними «Левада-Центр»

38 причалів €153 за ніч18 справних бойових літаків
залишилося в українському війську. 
Дані Центру досліджень армії, конверсії 
та роззброєння  

самовільно захопив Чорноморський 
флот РФ у Севастополі

такими будуть ціни в київських 
гуртожитках для гостей Євро-2012

ВІКТОР БАЛОГА
проігнорував Азарова
Очільник МНС пере-
рвав свій виступ на 
засіданні Ради ре-
гіонів, коли із зали 
вийшов президент. 
Доповідати тільки 
прем’єрові не за-
хотів.

ДМиТРО ФІРТАШ
формує імідж
Президент призначив бізнесмена 
головою Національної тристорон-
ньої соціально-економічної 
ради. Як відомо,  
він також очолює  
Федерацію роботодавців 
України.

КРІСТІАН ВУЛьФФ
склав повноваження
Президент Німеччини, ді-
яльність якого супро-
воджувалась низкою 
корупційних сканда-
лів, добровільно пі-
шов у відставку.

5 ОБЛиЧ МАйЖе СеРйОЗНО

У чужий монастир

РейТиНГ

ОЛеКСАНДР КОВАЛьОВ
потрапив «під роздачу»
Лідер нелояльних до 
влади «афганців» 
повідомив про тиск 
на нього з боку по-
даткової та МВС. 
Аналогічну заяву 
зробив очільник до-
нецької спілки ветера-
нів Афганістану.

ВАЛеРІй  
ХОРОШКОВСьКий
пішов угору 
Президент призна-
чив Валерія Хорош-
ковського першим 
віце-прем´єром і 
звільнив його перед 
тим з посади міністра 
фінансів.
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Кремлівський режим, що живе фантомними болями «холодної війни», 
вдало спекулює на темі військового протистояння РФ і решти світу. 
Електоратом, який задовольняється гаслом «аби не було війни», простіше 
маніпулювати. В російському інформаційному просторі впродовж 
останніх 10 років помітні два тренди: звеличення армії (як в історичному 
розрізі, так і сучасних збройних сил) та постійний пошук зовнішнього 
ворога (США, Захід, Грузія, Україна, міжнародний ісламський тероризм). 
Наслідком цього є посилення тривожних настроїв у суспільстві: 
залякування можливою мілітарною агресією проти російського народу 
призвело до того, що вже 55% громадян вважають загрозу війни реальною. 
Водночас упевненість у могутності «русского оружия» поступово згасає.

РОСІЙСЬКІ СТРАХИ

Вважають реальною 
військову загрозу

Не бояться 
військової загрози

Вважають, що російська 
армія боєздатна

Скептично настроєні щодо 
обороноздатності РФ

2010        2012 2010        2012 2010        2012 2010        2012

47% 55% 42% 36%

63% 60% 22% 27%

За даними «Левада-Центр»

Понад 1 млн грн66% київських кав’ярень
порушують мовне законодавство 
(здебільшого не мають меню 
українською). Дані опитування ГО 
«Не будь байдужим»

зібрав фільм Михайла Іллєнка 
«ТойХтоПройшовКрізьВогонь» за 
місяць прокату, що є рекордом 
для стрічок українських стрічок

КОРОТКО

Я
кби не посольство РФ, так і минуло б непоміченим для 
нашої рубрики 95річчя Лютневої революції. Але росія
ни чомусь вирішили неодмінно провести в Києві наукову 
конференцію на цю тему. Ще й запросили туди таких мон

стрів російської ліберальної журналістики, як гендиректор «Еха 
Москви» Алєксєй Вєнєдіктов та ведучий цього самого радіо Мат
вєй Ґанапольскій. Компанія загалом підібралася ще та. Зокрема, 
в співорганізатори заходу взяли горезвісний Інститут країн СНД 
сумновідомого Константіна Затуліна. Російським лібералам на 
цьому зібранні, схоже, була відведена саме роль лібералів. Спо
чатку Вєнєдіктов посварився з істориком Віктором Вороніним, 
приятелем і співавтором Дмитра Табачника (пан Воронін, прозо
ро натякаючи на нинішні протести в Москві, почав доводити, що 
буржуазна Лютнева революція була набагато гіршою за більшо
вицьку Жовтневу). А вже потім дісталося на горіхи й вірному пу
тінцю Затуліну – словом, був скандал. 
Та все ж останні відвідини України Вєнєдіктовим та Ґанаполь
скім, схоже, мали й інший підтекст. Нагадаємо, саме зараз «Ехо» 
перебуває під серйозним тиском свого власника – Газпрому, тоб
то насправді Кремля. Тож у київській медіатусовці одразу замис
лилися, чи не шукають бува російські колеги запасного аеродро
му в Києві. Тим паче що ще за президентства Ющенка пан Вєнє
діктов уже оголошував про створення «Еха Москви – Україна» 
(«разумеется, на русском языке»). Але потім щось не склалось, і 
наразі це радіо існує лише у вигляді вебсторінки.
Так ось. Опозиційних до російської влади (принаймні так вва
жають, хоча не всі з огляду на роботодавців «Еха») Вєнєдікто
ва та Ґанапольского було помічено в одному з дорогих київських 
ресторанів у супроводі представника нашого уряду – саме цей 
чолов’яга зазвичай опікуються гостями зза кордону, які вміють 
красиво говорити про тих, чиї гонорари відпрацьовують. 
Тож не здивуємось, якщо найближчим часом в українському те
лерадіопросторі зазвучать голоси російських лібералів Вєнєдік
това з Ґанапольскім – опозиційних до російської влади, але ло
яльних до нашої. У такому разі конкуренція в ньому вкрай заго
стриться. Браком у Києві російських лібералів такого штибу пе
рейматися не випадає: досить із нас і Савіка з Євґєнієм…
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Влада прагне утаємничити  
свої доходи
Група із 53 народних депутатів від Партії ре
гіонів звернулась до КСУ з поданням про 
визнан ня неконституційними низки норм За
кону «Про засади запобігання і протидії ко
рупції», що набув чинності 1 січня 2012 року. 
Йдеться про стандарти, відповідно до яких 
чиновники мають декларувати власні та сво
їх родин видатки, здійснені після 1 липня 
2011 року. Крім того, регіонали просять Кон
ституційний Суд дати оцінку нормі закону, 
яка забороняє чиновникам входити до скла
ду органів управління чи наглядової ради під
приємств. Декларації нового зразка посадовці 
мають представити до 1 квітня.

Повз Україну
Іноземні компанії спрямовують вантажі в об
хід України – перші наслідки для бізнесу за
кону про гуманізацію економічних злочинів 
(від 17 січня 2012 року). Зокрема, за контра
банду тепер не передбачено кримінальної від
повідальності, натомість чинною 352ю стат
тею Митного кодексу призначено накладан
ня штрафу, еквівалентного вартості товару, та 
конфіскацію транспортного засобу. Саме цей 
вид покарання змушує європейські компанії 
відмовлятися від проходження товарів через 
Україну. Контейнери з вантажами вже руши
ли в обхід Одеського та Іллічівського портів, 
транзитні перевезення значно скоротилися. 
Вітчизняні перевізники також бідкаються, що 
не можуть знайти в Європі замовника на до
правлення товару в Україну.

Дефолт.ua
Агенція Bloomberg повідомила, що вартість 
страхування українського державного боргу 
з використанням кредитнодефолтних свопів 
за останні шість місяців зросла на 254 базисні 
пункти, до 780, що вже перевищило показник 
Аргентини, й за ризиком дефолту нашу країну 
випереджає лише Греція.

Путін готується  
до нової холодної війни?
Падіння рейтингу підтримки та зростання ак
тивності опозиції, схоже, підштовхнуло Вла
діміра Путіна вкотре звернутися до випро
буваної раніше тактики нагнітання теми зо
внішньої загрози й необхідності згуртування 
суспільства довкола ідеї «вєлікой дєржави» з 
ним на чолі. У своїй статті «Бути сильними: 
гарантії національної безпеки Росії», що її 
опублікували в «Российской газете», прем’єр 
закликає відповісти на американську про
граму ПРО та пропонує нарощувати озбро
єння та перетворити військовопромисловий 
комплекс на «плацдарм економічного розви
тку країни». 
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С
удові слухання у справі 
Юрія Луценка закінчилися. 
Цього тижня починаються 
дебати адвокатів. Очевидно, 

що звинувачення по  спішає. За ін
формацією Тижня, вирок очіку
ється 27 лютого. Можливо, на ви
передження вердикту Європей
ського суду з прав людини за 
скаргою Луценка.

Про перебіг судового про
цесу та дуже рідкісну в судовій 
практиці тенденцію фактичного 
переходу свідків з боку обвину
вачення на позиції захисту, та 
ще й у ситуації, коли дії проку
рорів співзвучні з побажаннями 
вла  ди, Тиждень спілкувався з 
адвокатом, захисником Юрія 
Луценка Олексієм Баганцем.

У. Т.: Преса наводить дані, згідно 
з якими обвинувачення у справі 
Луценка заявило близько 150 
свідків, а захист – лише 16. Пер-
ших допитано або зачитано їхні 
свідчення. Чи надали слово в суді 
бодай одному зі свідків захисту?

– Генеральна прокуратура 
України заявила до обвинуваль
ного висновку список зі 145 осіб, 
які підлягали виклику до суду 
для допиту. Окрім того, в допов
ненні досудового слідства дер
жавні обвинувачі заявили ще 
трьох. Загалом виходить 148. 
Своєю чергою, захист клопотав 
про допит у судовому засіданні 
лише 16 осіб. Троє з них – пра
цівники ГПУ: два слідчі й один 
заступник генерального проку
рора України. Вони брали участь 
у фальсифікації матеріалів кри
мінальної справи та застосову
вали незаконні методи слідства. 
Але суд не задовольнив нашого 
клопотання без обґрунтування 
причин.

У. Т.: Чимало свідків від обви-
нувачення відмовилися в залі 
суду від своїх письмових свід-
чень у ГПУ й фактично висту-
пили на захист Луценка. 
Скільки таких людей? Хто 
вони?

– Під час досудового слідства 
у кримінальній справі проти 
Юрія Луценка Генеральна про
куратура України допитала по
над 200 осіб. Дев’ять із них спо
чатку підписали протоколи до
питу, де визнавали, ніби той, бу
дучи міністром внутрішніх 
справ, давав начебто незаконні 
вказівки щодо працівника мілі
ції Леоніда Приступлюка, свого 
колишнього водія. Це люди, які 
безпосередньо з ним працювали.

Зокрема, перший заступник 
міністра Михайло Клюєв, за
ступник Олександр Фокін, керів 
ник апарату міністра Валерій 
Мельник, начальники Департа
менту кадрового забезпечення 
МВС Микола Курко та Воло
димир Криволапчук, началь
ники Департаменту оперативної 
служ  би Олексій Приліпко, Сер
гій Левченко та Володимир Сте
паненко, а також начальник Гос

подарського департаменту Ва
силь Шелудько.

Усі вони під час судових засі
дань спростували дані досудо
вого слідства, зазначивши, що 
жодної незаконної вказівки від 
Луценка як безпосередньо, так і 
через інших осіб не отримували. 
І були впевнені, що діють відпо
відно до чинного законодавства, 
коли перевіряли й візували про
екти наказів та розпоряджень, 
які за ними підписував міністр. 
Розбіжності між своїми свід
ченнями здебільшого пояснили 
тиском з боку слідчих Генераль
ної прокуратури України, а та
кож навмисним перекручуван
ням останніми їхніх слів та вне
сенням відомостей, яких вони не 
надавали. 

Щодо інших свідків, заявле
них обвинуваченням, то це пра
цівники середньої та нижчої ке
рівних ланок центрального апа
рату МВС України, такі як на
чальники секторів, відділів, 
управлінь або окремих департа
ментів, а також оперативні спів
робітники МВС. Оскільки вони 
не були безпосередніми свід
ками тих подій, які інкриміну

Правда 
Луценка
Адвокат Олексій Баганець: 
«Жоден свідок у суді не 
назвав винним колишнього 
міністра»
Спілкувалася  

Алла  
Лазарева
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27  
лютого

Юрієві  
Луценку   

можуть оголосити 
вирок

ються ексміністрові, слідчі 
ГПУ, щоб створити видимість 
великої доказової бази у справі, 
під час допитів цих людей не до
сліджували відомі їм факти, а 
лише з’ясовували їхні припу
щення та міркування: «чи міг 
Луценко діяти так», «чи міг да
вати такі вказівки», «чи вважа
єте ви, що такі дії інших праців
ників МВС не відповідають за
конодавству»...

Тому всі вони зазначили, що 
їм нічого невідомо про злочини 
підсудного, а дані, викладені в 
протоколах їхніх допитів на до
судовому слідстві, є лише при
пущеннями, та й то перекру
ченими і сфальсифікованими 
слідчими ГПУ. 

Таким чином, за весь час су
дового слідства у кримінальній 
справі в судовому засіданні було 
допитано 87 зі 145 осіб, запропо
нованих державним обвинува
ченням. Жодна з них не надала 
свідчень проти Юрія Луценка.

У. Т.: Кілька десятків свідків об-
винувачення відмовилися ви-
ступати в суді. Луценко наполя-
гав, щоб їх таки викликали та 

допитали безпосередньо в су-
довому засіданні, проте йому 
було відмовлено. На правовому 
рівні чи може суд врахувати 
такі свідчення?

– Оскільки суд оголосив свід
чення, начебто дані під час досу
дового слідства, він може їх вико
ристати для аргументації рі
шення і як докази вини підсуд
ного, і як обставини, що його ви
правдовують. Якщо ж говорити 
про правові підстави рішення 
про залучення такої великої 
кількості свідків, то вони абсо
лютно надумані. Будьяких дока
зів, які б пояснювали неможли
вість явки тих людей до суду, ма
теріали справи не містили.

У. Т.: Як ви оцінюєте подальші 
перспективи справи проти Лу-
ценка? Часто доводиться чути, 
що звинувачення поспішає 
встигнути з вироком до того 
часу, як Європейський суд з прав 
людини винесе своє рішення за 
скаргою екс-міністра... 

– Щодо подальшої перспек
тиви складно щось казати з тієї 
причини, що право і закон в 
Україні сьогодні не діють. При

наймні у справах політичних 
опонентів чинної влади. Право
вих підстав для винесення обви
нувального вироку щодо пана 
Луценка немає. Те, що під час 
розгляду кримінальної справи 
судом керують ззовні, ні в кого із 
захисту не викликає сумнівів. 
Про це свідчить хоча б той факт, 
що впродовж двох тижнів у 2012 
році було допитано та оголо
шено свідчень майже стільки, як 
за вісім місяців 2011го. Причому 
процес проводили майже щодня 
протягом усього робочого часу, 
навіть попри те, що на згаданий 
період судді колегії призначили 
до розгляду й інші справи, які 
не слухалися. Це дає об’єктивні 
підстави зробити висновок про 
те, що справді дано вказівку 
пришвидшити розгляд справи, 
щоб винести по ній вирок до рі
шення Європейського суду за 
скаргою Луценка, яке буде ціл
ком очевидним.

У. Т.: Наскільки правдивою є ін-
формація про замах на Юрія 
Луценка, яку оприлюднив у залі 
суду Геннадій Москаль, що бу-
цімто російський бізнесмен 
Максім Курочкін планував таке 
вбивство?

– Мені складно відповісти на 
це запитання, бо свідком тих по
дій я не був. Єдине, що можу під
твердити: про цей замах казав і 
мій підзахисний ще до виступу в 
суді першого заступника Генна
дія Москаля. 

У. Т.: Адвокати пана Луценка 
наполягали на тому, щоб ви-
кликати свідчити до суду Лео-
ніда Кравчука та Олександра 
Турчинова. Чому, на вашу 
думку, важливо заслухати цих 
людей?

– Про виклик до суду Лео
ніда Кравчука клопотав захист 
у зв’язку з тим, що саме він ще 
1992го видав указ, яким зобо
в’язав органи влади щороку від
значати День міліції, про ви
клик пана Турчинова – дер
жавне обвинувачення. Наше 
клопотання про допит першого 
президента України не було за
доволено, а допит Турчинова 10 
лютого відбувся. Незважаючи 
на те що його викликали до 
суду за наполяганням прокуро
рів, він цілковито спростував 
обвинувачення на адресу Лу
ценка в частині перевищення 
ним своїх службових повнова
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жень під час відзначення Дня 
міліції в 2008му та 2009му. І 
вказав, що винесена Кабінетом 
Міністрів наступного року по
станова заборонила проведення 
лише тих святкових заходів, які 
потребували додаткового дер
жавного фінансування. А МВС 
додаткові бюджетні гроші не 
залучало.

У. Т.: 8 лютого суд уперше почав 
частково задовольняти вимоги 
захисту. Як ви вважаєте, чому 
це сталося?

– Це можна пояснити лише 
тим, що, з погляду суду, задово
лення зазначених клопотань не 
вплине на заздалегідь ухвалене 
рішення, як бути з Юрієм Лу
ценком. Це моя особиста думка.

У. Т.: Колегія суддів цими днями 
заявила, що вимоги відпустити 
на волю Юлію Тимошенко та 
Юрія Луценка, зазначені в резо-
люції ПАРЄ, є спробою тиску на 
українське судочинство. Анало-
гічні думки висловив представ-
ник державного обвинувачення 
Віктор Клименко. Чи поділяєте 
ви таке бачення?

– І колегія суддів на чолі із 
Сергієм Вовком, і прокурор Вік 
тор Клименко взагалі уважно 
не слухали заявленого мною 
клопотання про зміну моєму 
підзахисному запобіжного за
ходу. В обґрунтуванні своїх ви
мог я повідомив, що всі обста
вини, які врахував Печерській 
районний суд міста Києва, оби
раючи найсуворіший запобіж
ний захід, – позбавлення волі, 
– на цей час відпали. Хоча вони 
від самого початку були наду
мані й суперечили вимогам за
кону. Але.

Поперше, підстава, яка 
ґрун  тується на явно неправди
вому твердженні слідчого, ні
бито мій підзахисний затягує 
досудове слідство, застаріла, бо 
воно вже давно завершене.

Подруге, не можна вважати 
підставою для обрання запобіж
ного заходу використання Лу
ценком свого конституційного 
права не визнавати своєї вини та 
спростовувати висунуте йому 
звинувачення.

Потретє, Кримінально
про  цесуальний кодекс України 
не передбачає як підставу три
мати під вартою і твердження 
слідчого про те, начебто екс
міністр у своєму інтерв’ю ЗМІ 

перекручував відому йому ін
формацію у справі. Тим більше, 
як заявила більшість допита
них у судовому засіданні свід
ків, їхні слова на досудовому 
слідстві перекручували саме 
слідчі Генеральної прокура
тури, а на деяких із них чи
нився психологічний тиск.

Почетверте, матеріали кри
мінальної справи, зібрані на до
судовому слідстві й перевірені 
під час її розгляду в суді, не міс
тять будьяких даних про спро
 би або наміри мого підзахисного 
порушити попередній запобіж
ний захід – підписку про не
виїзд. 

Тобто, висуваючи зазначені 
вимоги, я керувався нашим 
кри мінальнопроцесуальним 
законодавством, а не Резолю
цією ПАРЄ. Лише як на додат
кові обставини, що можуть 
бути враховані судом під час 
розгляду мого клопотання, по
силався як на згаданий доку
мент, так і на новий закон про 

лібералізацію кримінального 
законодавства України щодо 
відповідальності за злочини в 
сфері господарських відносин, 
на заяви президента Віктора 
Януковича та генерального 
прокурора Віктора Пшонки, 
які зобов’я зали правосуддя об
межити взяття під варту за 
злочини, що не є насильниць
кими, та вжити заходів зі звіль
нення із СІЗО осіб, котрі пере
бувають там понад два місяці. 
Тобто жодного тиску на суд, 
тим більше з боку ПАРЄ, не 
було.

У. Т.: Яким, на вашу думку, буде 
вирок Печерського суду в справі 
Луценка?

– Зважаючи на те що я сьо
годні живу в недемократичній, 
неправовій державі, де суд є за
лежним від органів виконавчої 
влади, представники яких, зо
крема й генеральний прокурор, 
становлять більшість у Вищій 
раді юстиції та Верховному Суді 
України, не маю надій на вине
сення законного вироку. За за
коном, рішення може бути лише 
виправдувальним. 

ЗА ЗАКОНОМ,  
РІШеННЯ МОЖе БУТи ЛиШе 
ВиПРАВДУВАЛьНиМ

СПРАВА ЛУЦеНКА
2005–2006 та 2007–2010 роки
Юрій Луценко обіймає посаду міністра 
внутрішніх справ України.

2 листопада 2010 року
Проти нього порушено кримінальну 
справу..

26 грудня 2010 року
Арешт Луценка підрозділом СБУ 
«Альфа» у дворі його будинку. Від 
цього дня екс-міністр перебуває у 
Лук’янівському СІЗО. Йому висувають 
звинувачення за трьома справами: не-
законне стеження за водієм колиш-
нього першого заступника голови СБУ 
Володимира Сацюка; незаконне пра-
цевлаштування, неправильно нарахо-
вана пенсія та незаконне надання 
службового помешкання й службової 
нагороди своєму водієві; незаконне 
святкування Дня міліції у 2008–2009 
роках. Луценку інкримінують привлас-
нення державного майна в особливо 
великих розмірах через зловживання 
службовим становищем за попере-
дньою змовою з групою осіб (частина 
5 статті 191 КК), перевищення службо-
вих повноважень із тяжкими наслід-
ками (частина 3 статті 365 КК). Справу 
стеження за водієм Сацюка згодом пе-
редали в окреме проваждення.

22 квітня 2011 року
Луценко оголосив голодування на знак 
протесту проти незаконного утримання 
під вартою. Акція тривала 21 день.

23 травня 2011 року
Печерський суд розпочав слухання у 
справі Луценка.

Вересень 2011 – січень 2012 року
Допит свідків у суді. Показання осно-
вних із них зі сторони обвинувачення, 
колишніх співробітників Луценка, були 
на його користь.

19 січня 2012 року
Луценку під час 10-годиного допиту 
п’ять разів довелося надавати медичну 
допомогу.

26 січня 2012 року 
Резолюція ПАРЄ рекомендує владі 
звільнити Луценка й Тимошенко.

31 січня 2012 року
Федеральний суд округу Колумбія при-
йняв до розгляду позов екс-глави МВС 
України до генпрокурора Віктора 
Пшонки та кількох його підлеглих. Лу-
ценко вимагає визнати кримінальне пе-
реслідування незаконним і політично 
мотивованим, а також стягнути на його 
користь компенсацію моральної шкоди.

14 лютого 2012 року
Держобвинувачення просить суд засу-
дити екс-міністра до чотирьох років 
шести місяців ув’язнення із конфіска-
цією майна.

понад

200 
осіб допитала 

Генеральна 
прокуратура 
України під  

час досудового 
слідства  
у справі  

Юрія Луценка

87 зі 145 
осіб, 

запропонованих 
державним 

обвинуваченням, 
було допитано за 
весь час судового 
слідства у справі 

Юрія Луценка
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Слідчі дії
Правоохоронці, що продукували 
кримінальні справи проти лідерів 
опозиції, дістали підвищення

Я
к з’ясував Тиждень, кіль  ка правоохорон
ців, які вели справи Юлії Тимошенко та 
Юрія Луценка, здобули нові, вищі посади. І 
що цікаво, майже всіх їх перекинули до 

ІваноФранківська. 

Прогноз. Тиждень зі значною імовірністю при
пускає, що незабаром високі посади дістануть іще 
й інші дійові особи процесів колишніми високопо
садовцями – нинішніми опозиціонерами, якот 
держ  обвинувачі у справах Тимошенко (Лілія Фро
лова, Михайло Шорін, Олександр Микитенко, Ан
дрій Байрачний) та Луценка (Віктор Клименко, 
Дмитро Лобань та Євген Зінченко). 

ОЛеКСАНДР КАЛІФІЦьКий 
Попередня посада: керівник 
Головного управління з 
розслідування особливо 
важливих справ Генпрокуратури
Нова: прокурор Івано-
Франківської області

Олександра Каліфіцького вважа-
ють наближеною особою до першого 
заступника генпрокурора Рената 
Кузьміна, якого називають «яструбом 
для опозиції». До 29 вересня очолю-
вав Головне управління з розсліду-
вання особливо важливих справ 
Генпрокуратури. Безпосередньо ке-
рував провадженням кримінальних 
справ проти колишніх прем’єра Юлії 
Тимошенко та керівника МВС Юрія 
Луценка. За відгуками колег, від -
значається особливим цинізмом. 
2008 року його прізвище пов’язували 
з фальшуванням справи проти слід-
чого ГПУ Віктора Сандиги, який ви-
крив великі розкрадання, вчинені до-
нецькими вугільними генералами з 
шахти «Макіїввугілля». Сандигу, слід-
чого із 22-річним стажем, Каліфіць-
кий звинуватив у крадіжці… мобіль-
ного телефона заступника дирек-
тора «Макіїввугілля», який проходив 
у його справах обвинуваченим. Слід-
чого звільнили з ГПУ, він ледве не 
опинився за ґратами. Лише док -
лавши титанічних зусиль, йому вда-
лося довести свою невинуватість.

СеРГІй ВОйЧеНКО
Попередня посада: слідчий з 
особливо важливих справ ГПУ
Нова: перший заступник 
прокурора м. Івано-Франківськ 

Услід за Каліфіцьким високу 
прокурорську посаду на Прикар-
патті обійняв і слідчий з особливо 
важливих справ ГПУ Сергій Вой-
ченко. Саме йому Луценко «завдя-
чує» своїм ув’язненням, адже той 
очолював слідчу групу, що займа-
лася колишнім головним міліціо-
нером. Войченко відзначився 
«диктантами» для свідків та пере-
кручуванням їхніх показань, що 
з’ясу  валося під час суду. Дивно, 
але в розділі «Призначення» на 
офіційному сайті Генпрокуратури 
не було жодного повідомлення 
щодо цього кадрового рішення.

На початку лютого в робочому 
кабінеті Войченку як відповідачу 
вручили копію позову Юрія Луценка 
до Федерального суду США: екс-
глава МВС висуває звинувачення 
проти очільника Генпрокуратури Ві-
ктора Пшон  ки та кількох його підле-
глих.

ВЛАДиСЛАВ ГРищеНКО
Попередня посада: начальник 
управління криміналістики ГПУ
Нова: заступник прокурора 
Івано-Франківської області 

Грищенка називають правою рукою 
Каліфіцького. Відтоді, як вони познайо-
мились у Києві, Грищенко прямував за 
своїм керівником усюди. Коли Каліфіць-

кий пішов на підвищення  – очолив Головне слідче управ-
ління Генпрокуратури, Грищенка призначили начальником 
управління криміналістики ГПУ. Саме тандем Грищенко  – 
Каліфіцький активно працював над продукуванням справ 
проти Тимошенко й Луценка. Щойно Каліфіцький отри-  
мав призначення в Івано-Франківськ, там-таки 20  жовтня 
2011 року вигулькнув його заступником і Грищенко.

ОЛеКСАНДР НеЧВОГЛОД
Попередня посада: слідчий ГСУ 
Генпрокуратури 
Нова: заступник прокурора 
Чернігівської області

Цей слідчий зробив стрімку кар’єру 
на політичних справах. Коли до нього 
потрапили матеріали щодо побиття у 

Верховній Раді нардепа Олеся Донія (27 квітня 2010-го під 
час ратифікації Харківських угод), він спустив усе на галь-
мах. Не реагував на клопотання його представників і 
врешті-решт так і не порушив справи проти тих, хто ледве 
не проламав нардепові череп. Мабуть, оцінивши вміння 
Нечвоглода правильно реагувати на ситуацію, його пере-
вели з прокуратури Києва до Головного слідчого управління 
Генпрокуратури, де відразу доручили газову справу проти 
Тимошенко. Саме він був героєм постів Тимошенко в мережі 
Twitter: екс-прем’єр нагородила його компліментом за «ла-
гідне прізвище». Одразу піс  ля того, як Тимошенко отримала 
вирок, Нечвоглода призначили (23  грудня) заступником 
прокурора Чернігівської області.

МиКОЛА ГРАБиК
Попередня посада: слідчий 
Служби безпеки України
Нова: керівник слідчого відділу 
СБУ Харківської області

Узяв активну участь у розслідуван-
нях, пов’язаних із процесами проти ко-

лишнього топ-менеджера НАК «Нафтогаз Ук  раїни» Ігоря 
Діденка, екс-го  ловного митника Анатолія Макаренка, а 
потім безпосередньо керував слідчими діями в газовій 
справі проти Тимошен  ко. Після справи Діденка дістав 
звання майора юстиції. До Дня Незалежності старанному 
слідчому президент вручив орден «За мужність» III  сту-
пеня. А відразу після винесення вироку екс-прем’єрові Гра-
бика вза  галі було призначено на керівну посаду до Хар-
кова – він очолив слідчий відділ СБУ області.

Автор: 
Антон 

Карпінський
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◀ У Верховній Раді 
створюється «тушко-
вана коаліція», до якої 
окрім Парт� регіонів, 
Компарт� та Блоку 
Литвина на індиві-
дуальній основі вхо-
дить група депутатів, 
обраних за списками 
НУ – НС та БЮТ. За 
інформацією деяких 
представників опо-
зиц�, за перехід про-
понували до $1 млн. 
«Тушки» голосують за 
внесений Януковичем 
новий склад уряду, 
члени якого є пред-
ставниками кількох 
груп впливу, наближе-
них до президента. 

◀ КСУ виносить рішен-
ня, яким визнає 
конституційним 
входження депутатів 
до парламентської 
більшості на основі 
індивідуального 
членства, чим фактич-
но заперечує своє ж 
попереднє рішення.
У такий спосіб уряд 
Азарова та підкон-
трольна президентові 
коаліція отримують 
формальне підтвер-
дження конституцій-
ності свого існування.

◀ Демонстрація «права 
сильного» як основи 
для побудови відносин 
між владою та 
опозицією в 
парламенті. 
Протягування через 
Верховну Раду рішення 
про ратифікацію 
Харківських угод та 
Закону «Про 
Державний бюджет 
України на 2010 рік» 
без дотримання 
процедури. Побиття 
депутатів від опозиц�, 
які намагалися 
завадити цьому.

◀ Зміна голови та 
персонального складу 
КСУ: більшисть суддів, 
які не продемонстру-
вали лояльності до 
влади, було замінено. 
Як засвідчили 
подальші голосування 
в Конституційному 
Суді, таким чином було 
створено майданчик 
для скасування 
політреформи 2004 
року та повернення до 
президентсько-пар-
ламентської моделі, 
що значно пришвид-
шило процес узурпац� 
влади «в межах 
закону».

◀ Кримінальне 
переслідування 
колишніх 
високопосадовців, які 
не змінили політичної 
орієнтац�. Арешти 
лідерів опозиц� Юл� 
Тимошенко та Юрія 
Луценка. Ціла низка 
чинників – вибірковість 
правосуддя, характер 
інкримінованих 
злочинів тощо – 
вказують на політичні 
мотиви. 

◀ Внесення змін до 
закону про міс-
цеві вибори. Повер-
нення масштабного 
застосування адмін 
ресурсу під час їх 
проведення та тиск на 
опозиційних 
кандидатів, що пере-
могли, з метою приму-
сити їх вступити до 
Парт� регіонів. Як нас-
лідок – встановлення 
контролю ПР над 
органами місцевої 
влади в більшості (19) 
обласних рад і райо-
нах, навіть там, де 
реальна підтримка 
біло-блакитних не 
перевищує 5–20%.

◀ Скасування 
політреформи 2004 
року рішенням 
Конституційного Суду. 
Ухвалення нових 
законів, які різко 
розширили 
повноваження 
президента за рахунок 
парламенту та уряду 
(право відправляти у 
відставку генерального 
прокурора, 
призначати голів ОДА, 
а також позбавлення 
Верховної Ради впливу 
на СБУ).

◀ Сергій Арбузов сів у 
крісло голови НБУ. 
Початок призначення 
на найвищі посади в 
органах державної 
влади маловідомих 
осіб, які не мають 
необхідного 
управлінського досвіду 
та авторитету у 
відповідних галузях, 
підтримки серед груп 
впливу в Парт� 
регіонів, але 
характеризуються 
тісними зв’язками з 
наближеним до 
президента колом осіб 
(«Сім’єю») .

◀ Внесення змін до 
Конституц�, які 
продовжили термін 
перебування на посаді 
президента до березня 
2015 року, Верховної 
Ради – до жовтня 2012 
року.

◀ Ухвалення Закону 
«Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів щодо розгляду 
справ Верховним Су-
дом України», яким 
фактично завершено 
розпочатий у липні 
2010 року (після прий-
няття Закону «Про су-
доустрій і статус cуд-
дів») процес вста-
новлення контролю 
влади над судовою 
системою країни. 
Головою ВСУ замість 
неугодного Василя 
Онопенка обра-
но Петра Пилипчука. 

◀ Зміна закону про 
вибори до Верховної 
Ради. Позбавлено 
права брати участь у 
перегонах партійні 
блоки та повернуто 
пропорційно-мажори-
тарну систему, яка 
2002 року дозволила 
владі здобути більшість 
у парламенті, попри те 
що � підтримка за 
партійними списками 
становила лише 17%.

◀ Кадрові перестанов-
ки в силовому блоці. 
Заміщення ключових 
посад і подальша змі-
на по вертикалі керів-
ного складу МВС, СБУ, 
Міноборони маловідо-
мими людьми, особис-
то відданими прези-
дентові («Сім’ї»). 
Призначення головою 
РНБО, яка є природ-
ним координатором 
діяльності силових 
структур, керівника 
виборчого штабу ПР 
Андрія Клюєва.
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Основною складовою політики 
Віктора Януковича і К° впродовж 
останніх двох років була концентрація 
влади, що вже перетворилася на 
самоціль, якій підпорядковано всі 
«реформаторські» ініціативи. 
Закономірними наслідками цього 
процесу стали деградація в більшості 

сфер життя країни, поширення 
корупції та обмеження 
демократичних свобод, згортання 
бізнесу, пришвидшення відливу 
іноземних вкладень із нашої країни та 
втрата довіри до неї з боку 
потенційних інвесторів. Звідси 
високий показник бідності, 

погіршення суспільних очікувань 
більшості населення й зростання 
протестних настроїв, а також 
безпрецедентні в новітній історії 
України темпи падіння рівня 
підтримки громадянами глави 
держави.

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

■ 2010 року Freedom House понизила Україну в рейтингу демократич-
ного розвитку, зарахувавши � до категор� «частково вільних країн». 
2009 року вона входила до переліку «вільних країн».
■ Пришвидшився процес концентрац� найбільш економічно приваб-
ливих активів у руках наближених до влади олігархів та пред-
ставників «Сім’ї».
■ За даними Індексу економічної свободи, який укладають The Heritage 
Foundation та The Wall Street Journal, Україна в 2011 році посіла 164-те 
місце, опинившись між Узбекистаном і Чадом.
■ За даними досліджень Європейської Бізнес Асоціац�, 

у IV кварталі 2011 року рівень довіри інвесторів до ринку України упав до 
рекордно низького рівня 2,19 (показник Індексу інвестиційної приваб-
ливості ЄБА ґрунтується на шкалі від одного до п’яти балів).
■ У рейтингу сприйняття корупц�, який складає міжнародна організація 
Transparancy International, 2011-го Україна опустилася зі 134-го на 152-те 
місце серед 183 держав світу. 
■ У рейтингу легкості ведення бізнесу, оприлюдненому Світовим банком 
та International Finance Corporation, наша країна опустилася зі 142-ї на 
145-ту позицію.

■ Приріст прямих закордонних інвестицій в Україну 2011-го становив 
$4,56 млрд, що на 2,3% менше, ніж 2010-го. При цьому торік іноземці 
вклали в нашу країну $6,47 млрд, тоді як 2010-го – $5,68 млрд. Тобто 
падіння приросту стало наслідком у кілька разів швидшого виведення 
капіталу в 2011-му порівняно з 2010-м. Зокрема, зменшилася частка в 
інвестиціях ключових держав ЄС (Німеччини – з 15,8% до 15%, 
Нідерландів – з 10,5% до 9,8%, Франц� – з 5,3% до 4,5%) і значно зросла 
частка Кіпру (з 22,4% до 25,6%), який є одним з основних офшорів для 
українського великого бізнесу.
■ За підрахунками ООН, за межею бідності 2011-го жили кожні чотири з 
п’яти наших співвітчизників. За останній рік вони збідніли на 10%. На 

середину того самого року Україна посідала 83-тє місце в рейтингу 
розвитку суспільства ООН, втративши сім позицій порівняно з 
попереднім. 
■ За результатами опитування Київського міжнародного інституту 
соціолог� в листопаді – грудні 2011 року, яке проводилося в межах 
міжнародного проекту WIN-Gallup International з оцінки протестних 
настроїв у світі, Україна на 11-й позиц� серед найбільш тривожних країн. 
55% наших співвітчизників упевнені, що 2012-го кількість протестів різко 
зросте, і лише 6% очікують їх зменшення.
■ Парафування угоди про асоціацію з ЄС, що мало відбутися наприкінці 
2011-го, відкладено на невизначений термін.

(за даними досліджень Центру Разумкова)
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дить група депутатів, 
обраних за списками 
НУ – НС та БЮТ. За 
інформацією деяких 
представників опо-
зиц�, за перехід про-
понували до $1 млн. 
«Тушки» голосують за 
внесений Януковичем 
новий склад уряду, 
члени якого є пред-
ставниками кількох 
груп впливу, наближе-
них до президента. 

◀ КСУ виносить рішен-
ня, яким визнає 
конституційним 
входження депутатів 
до парламентської 
більшості на основі 
індивідуального 
членства, чим фактич-
но заперечує своє ж 
попереднє рішення.
У такий спосіб уряд 
Азарова та підкон-
трольна президентові 
коаліція отримують 
формальне підтвер-
дження конституцій-
ності свого існування.

◀ Демонстрація «права 
сильного» як основи 
для побудови відносин 
між владою та 
опозицією в 
парламенті. 
Протягування через 
Верховну Раду рішення 
про ратифікацію 
Харківських угод та 
Закону «Про 
Державний бюджет 
України на 2010 рік» 
без дотримання 
процедури. Побиття 
депутатів від опозиц�, 
які намагалися 
завадити цьому.

◀ Зміна голови та 
персонального складу 
КСУ: більшисть суддів, 
які не продемонстру-
вали лояльності до 
влади, було замінено. 
Як засвідчили 
подальші голосування 
в Конституційному 
Суді, таким чином було 
створено майданчик 
для скасування 
політреформи 2004 
року та повернення до 
президентсько-пар-
ламентської моделі, 
що значно пришвид-
шило процес узурпац� 
влади «в межах 
закону».

◀ Кримінальне 
переслідування 
колишніх 
високопосадовців, які 
не змінили політичної 
орієнтац�. Арешти 
лідерів опозиц� Юл� 
Тимошенко та Юрія 
Луценка. Ціла низка 
чинників – вибірковість 
правосуддя, характер 
інкримінованих 
злочинів тощо – 
вказують на політичні 
мотиви. 

◀ Внесення змін до 
закону про міс-
цеві вибори. Повер-
нення масштабного 
застосування адмін 
ресурсу під час їх 
проведення та тиск на 
опозиційних 
кандидатів, що пере-
могли, з метою приму-
сити їх вступити до 
Парт� регіонів. Як нас-
лідок – встановлення 
контролю ПР над 
органами місцевої 
влади в більшості (19) 
обласних рад і райо-
нах, навіть там, де 
реальна підтримка 
біло-блакитних не 
перевищує 5–20%.

◀ Скасування 
політреформи 2004 
року рішенням 
Конституційного Суду. 
Ухвалення нових 
законів, які різко 
розширили 
повноваження 
президента за рахунок 
парламенту та уряду 
(право відправляти у 
відставку генерального 
прокурора, 
призначати голів ОДА, 
а також позбавлення 
Верховної Ради впливу 
на СБУ).

◀ Сергій Арбузов сів у 
крісло голови НБУ. 
Початок призначення 
на найвищі посади в 
органах державної 
влади маловідомих 
осіб, які не мають 
необхідного 
управлінського досвіду 
та авторитету у 
відповідних галузях, 
підтримки серед груп 
впливу в Парт� 
регіонів, але 
характеризуються 
тісними зв’язками з 
наближеним до 
президента колом осіб 
(«Сім’єю») .

◀ Внесення змін до 
Конституц�, які 
продовжили термін 
перебування на посаді 
президента до березня 
2015 року, Верховної 
Ради – до жовтня 2012 
року.

◀ Ухвалення Закону 
«Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів щодо розгляду 
справ Верховним Су-
дом України», яким 
фактично завершено 
розпочатий у липні 
2010 року (після прий-
няття Закону «Про су-
доустрій і статус cуд-
дів») процес вста-
новлення контролю 
влади над судовою 
системою країни. 
Головою ВСУ замість 
неугодного Василя 
Онопенка обра-
но Петра Пилипчука. 

◀ Зміна закону про 
вибори до Верховної 
Ради. Позбавлено 
права брати участь у 
перегонах партійні 
блоки та повернуто 
пропорційно-мажори-
тарну систему, яка 
2002 року дозволила 
владі здобути більшість 
у парламенті, попри те 
що � підтримка за 
партійними списками 
становила лише 17%.

◀ Кадрові перестанов-
ки в силовому блоці. 
Заміщення ключових 
посад і подальша змі-
на по вертикалі керів-
ного складу МВС, СБУ, 
Міноборони маловідо-
мими людьми, особис-
то відданими прези-
дентові («Сім’ї»). 
Призначення головою 
РНБО, яка є природ-
ним координатором 
діяльності силових 
структур, керівника 
виборчого штабу ПР 
Андрія Клюєва.
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Основною складовою політики 
Віктора Януковича і К° впродовж 
останніх двох років була концентрація 
влади, що вже перетворилася на 
самоціль, якій підпорядковано всі 
«реформаторські» ініціативи. 
Закономірними наслідками цього 
процесу стали деградація в більшості 

сфер життя країни, поширення 
корупції та обмеження 
демократичних свобод, згортання 
бізнесу, пришвидшення відливу 
іноземних вкладень із нашої країни та 
втрата довіри до неї з боку 
потенційних інвесторів. Звідси 
високий показник бідності, 

погіршення суспільних очікувань 
більшості населення й зростання 
протестних настроїв, а також 
безпрецедентні в новітній історії 
України темпи падіння рівня 
підтримки громадянами глави 
держави.

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

■ 2010 року Freedom House понизила Україну в рейтингу демократич-
ного розвитку, зарахувавши � до категор� «частково вільних країн». 
2009 року вона входила до переліку «вільних країн».
■ Пришвидшився процес концентрац� найбільш економічно приваб-
ливих активів у руках наближених до влади олігархів та пред-
ставників «Сім’ї».
■ За даними Індексу економічної свободи, який укладають The Heritage 
Foundation та The Wall Street Journal, Україна в 2011 році посіла 164-те 
місце, опинившись між Узбекистаном і Чадом.
■ За даними досліджень Європейської Бізнес Асоціац�, 

у IV кварталі 2011 року рівень довіри інвесторів до ринку України упав до 
рекордно низького рівня 2,19 (показник Індексу інвестиційної приваб-
ливості ЄБА ґрунтується на шкалі від одного до п’яти балів).
■ У рейтингу сприйняття корупц�, який складає міжнародна організація 
Transparancy International, 2011-го Україна опустилася зі 134-го на 152-те 
місце серед 183 держав світу. 
■ У рейтингу легкості ведення бізнесу, оприлюдненому Світовим банком 
та International Finance Corporation, наша країна опустилася зі 142-ї на 
145-ту позицію.

■ Приріст прямих закордонних інвестицій в Україну 2011-го становив 
$4,56 млрд, що на 2,3% менше, ніж 2010-го. При цьому торік іноземці 
вклали в нашу країну $6,47 млрд, тоді як 2010-го – $5,68 млрд. Тобто 
падіння приросту стало наслідком у кілька разів швидшого виведення 
капіталу в 2011-му порівняно з 2010-м. Зокрема, зменшилася частка в 
інвестиціях ключових держав ЄС (Німеччини – з 15,8% до 15%, 
Нідерландів – з 10,5% до 9,8%, Франц� – з 5,3% до 4,5%) і значно зросла 
частка Кіпру (з 22,4% до 25,6%), який є одним з основних офшорів для 
українського великого бізнесу.
■ За підрахунками ООН, за межею бідності 2011-го жили кожні чотири з 
п’яти наших співвітчизників. За останній рік вони збідніли на 10%. На 

середину того самого року Україна посідала 83-тє місце в рейтингу 
розвитку суспільства ООН, втративши сім позицій порівняно з 
попереднім. 
■ За результатами опитування Київського міжнародного інституту 
соціолог� в листопаді – грудні 2011 року, яке проводилося в межах 
міжнародного проекту WIN-Gallup International з оцінки протестних 
настроїв у світі, Україна на 11-й позиц� серед найбільш тривожних країн. 
55% наших співвітчизників упевнені, що 2012-го кількість протестів різко 
зросте, і лише 6% очікують їх зменшення.
■ Парафування угоди про асоціацію з ЄС, що мало відбутися наприкінці 
2011-го, відкладено на невизначений термін.

(за даними досліджень Центру Разумкова)
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І
сторія часом робить несподі
вані кульбіти, які лише під 
час прискіпливого розгляду 
після кількох років здаються 

логічними і єдино можливими. 
Якби 2005го хтось висловив 
припущення, що через сім років 
країна відзначатиме два роки 
президентства Януковича, рей
тинг Ющенка вимірюватиметь ся 
десятими відсотка (великою мі
рою через демонстративну гру 
на користь нинішнього гаранта), 
а Тимошенко буде у в’язниці, 
його у кращому разі вважали би 
фантастом. 

Одна з найпопулярніших 
ілюстрацій для помаранчевого 
періоду і його закінчення два 
роки тому – мазепине «самі себе 
звоювали». І питання навіть не у 
не раз згадуваному «взаємному 
поборенні лідерів Майдану»: 
псевдопатріотизм і совок керу
вали діями багатьох представ
ників колишньої влади не мен
шою мірою, ніж їхніми біло
синіми опонентами. 

ГОРе ПеРеМОЖЦЯМ
Попри розрекламовані «про
грамні розробки», переможці 
2004 року не мали чіткого ба
чення, що за чим треба робити в 
країні, як проводити в життя 
зміни. 

Почасти це можна пояснити 
браком уявлення про реальний 
стан речей, у якому влада Кучми – 
Медведчука – Януковича зали
шила країну. На це люблять по
силатися в інтерв’ю колишні по
садовці високого рангу помаран
чевих часів. Справді, структурні 
перекоси в економіці, інфляцій
ний тиск після передвиборчих 
витрат попереднього керівни
цтва (знизити які було полі
тично неможливо), сплата під
приємствами податків наперед 
створювали базу для серйозної 
кризи, що частково знайшла ви
раження у сповільненні зрос
тання ВВП. Дійсно, кілька криз 
на конкретних ринках, зокрема 
бензиновому чи цукровому, ви

даються інспірованими свідо
 мо. Зрештою, через маніпуляції 
статистикою владі часів Кучми 
вдавалося приховувати чимало 
проблем, які постали вже перед 
новими очільниками. 

Але більшість із цих проблем 
були прогнозованими, натомість 
системні рішення не продумува
лися, і хаотичні рухи «ре   
форматорів» в оточенні Ющенка і 
Тимошенко часто не так виправ
ляли, як загострювали ситуацію. 
Звісно, на перші кілька місяців 
2005го припадає низка популяр
них кроків (якот запровадження 
виплат при народженні дитини 
чи відновлення дії єдиної тариф
ної сітки, яка дала змогу планово 
підвищувати зарплати та інші со
ціальні виплати). Але вже підго
товка бюджету на 2006 рік на
штовхнулася на серйозні різночи
тання в команді, яка була покли
кана змінювати ситуацію в країні 
(чи радше «командах», що стало 
окремою проблемою).

Зрештою, замість відокрем
лення влади від бізнесу і спря
мування всіх зусиль на розвиток 
потенціалу країни було зро
блено спробу «відняти і поді
лити» між своїми. Що є поведін
кою, яка цілком укладається в 
радянські стереотипи.

І НеХАй УСІ ЗАЧеКАЮТь
У зв’язку з цим слід відзначити 
важливу совкову рису, яка домі
нувала в істеблішменті помаран
чевого періоду не меншою мірою, 
ніж за часів Кучми чи регіоналів. 
Ідеться про «барство» представ
ників нової номенклатури, 
сприйняття себе як обраної 
касти, заздалегідь непробивної 
для впливу з боку звичайних 
смертних. Гламурні тусовки і 
досі залишаються місцем для до
звілля та демонстрації статусу 
багатьох нинішніх опозиціоне
рів. Тоді ж демонстрація номен
клатурності ста  ла частиною хво
роби, що ро з’їла нову владу.

Із цією хворобою великою 
мірою пов’язане різке відді

лення істеблішменту від тих, 
хто, власне, привів їх до влади: 
вільних громадян, які прагнули 
змін у країні й були готові пра
цювати заради них. Але бажали 
зберегти контакт із очільни
ками держави, щоб співпраця 
була повноцінною. Понад те, ви
магаючи свого часу можливості 
контролювати владу, помаран
чеві не створили можливостей 
для діалогу і впливу на себе з 
боку громадськості. 

Пишні форуми, якими особ
ливо переймалося керівництво 

Совок проти совка
Прихід до влади Януковича і Ко став наслідком того, що лідери 
Майдану не спромоглися провести дерадянізацію суспільства

Автор:  
Іван 

Галайченко
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Секретаріату Ющенка (зокрема, 
велику увагу приділяв цьому 
Іван Васюник), не могли підмі
нити собою щоденну працю. 
Знову звучали правильні гасла, 
але за ними не було дій. «Не на 
часі» – це, певно, стандартна 
відмовка від пропозицій щодо 
співробітництва з боку громад
ських організацій, активістів, 
малого та середнього бізнесу. 

Суспільство мало б, в уявленні 
багатьох можновладців, чекати, 
доки до проблем країни дійдуть 
руки в «небожителів». Але без 
тиску ззовні, навіть дружнього, 
спрямованого на співпрацю, бю
рократи безвідносно до кольорів 
перетворюються на істот, які то
нуть у рутині. У процесі замість 
результату. 

Усе це не могло не позначи
тися на ставленні людей до влади, 
від якої очікували так багато – і 
так багато нового. Отримали ж 
лише інше видання совка. А коли 

почала поширюватися інформа
ція про оборудки нових кермани
чів, їхні справи з великим бізне
сом, готовність одержувати по
дачки від олігархів замість ста
вити їх у жорсткі рамки (примі
ром, «РосУкрЕнер  го» укоріни
лося в Україні, а Дмитра Фірташа 
стали називати олігархом саме за 
Ющенка), швидкість втрати гро
мадянської підтримки лише 
зросла. 

Щоправда, перетікання го
лосів невдоволених відбулося не 
до тодішньої опозиції (хоча вона 
робила все можливе для підігрі
вання невдоволення), а всере
дині колишньої коаліції «Сила 
народу». Уособленням надій, які 
колись покладали на Ющенка, 
стала Тимошенко. Про те, чому і 
вона не змогла скористатися 
своїм шансом, сказано чимало 
(див. Тиждень, № 44/2011). 
Однак важливо те, яким чином 
було допущено розвиток кон

флікту в стані помаранчевих. А 
тут з огляду як посади, так і ве
личезного кредиту довіри пре
тензії треба висловлювати до то
дішнього президента.

ВІКТОР, ВІКТОР І ЮЛЯ
Вікторові Ющенку справді було 
дано безпрецедентний шанс. 
Порівняно з підтримкою понад 
50% міркування на кшталт «не 
було своєї більшості в парла
менті», «Конституція віддавала 
економіку в руки прем’єра», 
«бюрократи не бажали викону
вати накази» та інші обґрунту
вання поразки є лише формулю
ванням проблем, які годилося 
вирішувати. Однак саме за це 
взятися не дуже поспішали.

З усіх причин, які нині наво
дять на пояснення того, чому за 
Ющенка перетворення країни, 
якого чекали, було втоплено в 
порожніх розмовах і нарадах,  
полюдськи можна зрозуміти 
необхідність боротьби з наслід
ками отруєння. Президент мав 
проходити складні операції, 
після яких повертався до ро
боти. Проте якраз у час, відве
дений для праці, коефіцієнт 
ефективності міг і повинен був 
стати набагато вищим. Зре
штою, пік боротьби з отруєн
ням, за свідченнями і самого 
Ющенка, і його оточення, при
пав на 2005й. Після того було 
чотири роки, щоб вирішити 
проблеми, з якими він обіцяв 
упоратися на Майдані. Однак 
натомість країна бачила ба
жання президента перекласти 
вирішення справ на інших: на 
васюників, балог, ульянченків. 
Ті й старалися, не забуваючи 
численної родини (брат Васю
ника встиг попрацювати в На
фтогазі, родичі Балоги отриму
вали впливові посади на Закар
патті, чоловік Ульянченко змі
нив кілька посад, займаючись 
«інноваційною діяльні стю», що
правда, без особливих слідів ін
новацій).

Натомість складається вра
ження, що для Віктора Ющенка 
проблеми України були відсунуті 
на другий план «проблемою 
Юлі». І для її вирішення не шко
дували засобів. Напруженість 
між урядом та президентом по
чала наростати вже від весни 
2005 року, а влітку президент 
фактично став на бік тих політу
груповань у парламенті, що фак
тично почали гальмувати уря
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дові перетворення під приводом 
«захисту парламентаризму». Та 
початок процесу переформату
вання політичного ландшафту, 
що виник після Помаранчевої 
революції, було покладено у ве
ресні 2005 року: після відставки 
Тимошенко в обмін на підтримку 
Єханурова як її наступника кіль
кома десятками депутатів від 
Партії регіонів і К°, Ющенко 
уклав із ПР «меморандум між 
владою та опозицією», яким фак
тично визнавав Януковича зна
чущою стороною політичного 
процесу. Замість «сидіти в тюр
мах» чимало організаторів фаль
сифікацій отримали індульген
цію, адже «меморандум» перед
бачав «відмову від політичних 
репресій».

Звісно, вважати цей акт «ре
інкарнацією Януковича» було б 
перебільшенням: Партія регіо
нів і без того мала ядерний елек
торат приблизно у 20%. Зна
чення «меморандуму» інше: за
для поточної політичної мети 
було зруйновано важливий сим
вол. Янукович, який був уосо
бленням порушень на виборах 
2004 року, мав лишатися «недо
торканним» у давньоіндій
ському сенсі цього слова, тобто 
бути «тим, кому не подають 
руки». Ющенко її простягнув.

Ймовірно, продовження пе
ребування в такому статусі мо
гло б спричинити кадрові зміни 
в Партії регіонів: її, відповідно 
до психологічних особливостей 
цього сегменту суспільства, не 
може очолювати слабкий і «не
доторканний» лідер. Однак 
Ющенко, підписавши «мемо
рандум», в очах однопартійців і 
прихильників Януковича зро
бив важливий жест: визнав його 
гідним партнером для влади.

Далі – більше. 2006го, аби 
не йти на дострокові вибори, 
Ющенко підтримав ідею 
«Універсалу національ
ної єдності», який був 
порушений Янукови
чем практично від
разу після підпи
сання та обійняття 
посади прем’єра. 
Таке порушення 
було демонстра
тивним: пере
розподіл бю
джету на користь 
відомого регіону, 
тиск на судову владу, 
кадрові чистки і, 

врешті, офіційна відмова від 
курсу до НАТО у вересні 2006
го (внаслідок чого було змарно
вано рік, що фактично пере
шкодило Україні приєднатися 
до Плану дій щодо членства в 
Альянсі, а також дало росій
ській стороні час і аргументи, 
аби до 2008 року довести краї
нам Заходу «небажання» Києва 
туди входити). І тільки навесні 
2007го, коли Янукович і К° по
чали масово переманювати на 
свій бік депутатів, погрожуючи 
створити конституційну біль
шість і розправитися з Ющен
ком «уже сьогодні», той відпра
вив країну на дострокові ви

бори, щоб позбутися наслідків 
домовленостей з Януковичем, 
укладених у серпні 2006го.

Фінальним акордом у спів
праці Вікторів на ґрунті бо
ротьби зі спільним ворогом 
стали перегони2010. Звісно, в 
тій кампанії не було янголів. 
Однак «тотальна війна» проти 
Тимошенко, яка була найрей
тинговішим кандидатом від по
маранчевих, розгорнута Ющен
ком, справила на багатьох ви
борців деморалізуючий ефект. 
Знищила вона і його власну 
підтримку (перед виборами по
чав був зростати рейтинг то
дішнього президента, але він 
використав рештки довіри до 
себе навіть не на свою користь, а 
для боротьби проти Тимо
шенко).

Як наслідок, країну очолив 
Янукович, котрий за лічені 

місяці розвернув на 180° 
політику в тих сферах, 
якими так «перей
мався» Віктор Андрійо
вич: підписав Харків
ські угоди, продо
вживши перебування 
Ч о р н о м о р с ь к о г о 

флоту РФ в нашій 
державі до серед
ини століття, й пу
блічно зрікся 

сприймання Голо
домору як гено
циду україн
ського народу.

ЇХ ПРиКЛАД –  
ІНШиМ ЗА НАУКУ
Совкові риси – уявлення номен
клатури про свою «винятковість», 
її безвідповідальність, прагнення 
«дармової» наживи, інтриги й 
підступи – призвели до поразки 
помаранчевих. Прихід до влади 
Януковича і К° став демонстра
тивною «реставрацією» гірших 
рис, притаманних як радянській, 
так і ранній пострадянській Укра
їні. Така влада втратила під
тримку людей навіть швидше, ніж 
її, як каже Азаров, «папєрєднікі».

Втім, щоб чергова зміна керів
ництва не призвела до нових роз
чарувань, уроки 2005–2010 років 
мають бути ретельно вивчені. І со
ціумом загалом, і опозицією, яка 
прагне замінити нинішню владу.

Поперше, це питання наяв
ності спільної політичної та ідео
логічної платформи: однакового 
розуміння всіма союзниками 
принципових понять, пріоритетів 
реформ і першочергових кроків. 
Із тим, щоб енергія не йшла на 
формування «списків» і проси
джування на «погоджувальних 
нарадах».

Подруге, має бути розроб лено 
чітку спільну програму дій нової 
влади, котру реалізовували б, не
зважаючи на те, які конкретно по
сади обійматимуть представники 
якої конкретно опозиційної сили. 
Серед пріоритетів: дерадянізація, 
реформування судової та правоо
хоронної системи, демонополіза
ція економічної сфери, форму
вання сприятливого інвестицій
ного клімату й надійної соціальної 
основи дальших перетворень – се
реднього класу, усвідомлення 
українським суспільством своєї на
ціональної ідентичності та готов
ності відстоювати власні політичні 
й соціальноекономічні здобутки 
перед зовнішнім деструктивним 
упливом.

Потретє, надважливим пи
танням є якість людей, котрі йти
муть у нове керівництво. Якість як 
професійна, так і моральна. Після 
здобуття влади часу на виявлення 
у своїх лавах псевдопатріотів і 
пристосуванців не буде. Їх слід 
позбавити шансу прийти до 
керма взагалі.

І почетверте, має працювати 
дієвий зв’язок між політиками, 
громадськими активістами та 
людьми, здатними мислити й ді
яти поновому. Тоді майбутня 
влада зможе уникнути помилок 
старої. 

ФІНАЛьНиМ АКОРДОМ  
У СПІВ ПРАЦІ ВІКТОРІВ  
НА ґРУНТІ БОРОТьБи  
ЗІ СПІЛьНиМ ВОРОГОМ 
СТАЛи ПеРеГОНи-2010
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Україна на шляху до ізоляції

М
ені часто ставлять запитання про те, до 
якої міри радикальності готовий дійти 
Захід у тиску на Україну у відповідь на 
згортання основ демократії. Я не вико

ристовував би в даному разі такого поняття, як 
тиск. Демократичні країни можуть піти на ради
кальні кроки тільки у випадку, коли в тій чи тій 
державі виникає обстановка, яка суперечить усім 
основоположним принципам сучасного людства. 
В Україні зовсім інші проблеми. Керівництво дер
жави постійно заявляє, що вона хоче стати демо
кратичною. Але складнощі в тому, що насправді 
засад демократії тут іще немає, хоч і є вдавання, 
ніби вони існують, розвиваються, а ті недоліки, 
що здаються очевидними, – це лише дитячі хво
роби.
Українська політична система має дуже велику 
фундаментальну ваду – досі не створено навіть 
передумов для функціонуванні органів, що кон
тролюють владу. Опозиція, Конституційний Суд, 
Рахункова палата, судова влада, ЗМІ дефакто не 
мають ані можливостей, ані механізмів для на
гляду. Влада завжди має бути підконтро льною, 
інакше вона не демократична. Весь світ нині гово
рить про німецького президента Крістіана Вуль
ффа, який вимушений був оголосити про свою 
відставку через підозри в перевищенні повнова
жень та використанні їх задля особистої мети. Це 
перший такий випадок в історії ФРН. Сума, якою 
займатиметься німецький прокурор, неймовірно 
мала: вигідний пільговий кредит для власного 
будинку. Ці гроші годі й порівняти із тими, через 
які Україну подеколи за
хльостують скандальні 
чутки, але які не спричи
няють жодних серйозних 
наслідків. А в нас панові 
Вульффу доведеться ще й 
пояснювати, чому одного 
разу за нього оплатили 
один день у готелі. Не ду
маю, що прокурорське розслідування назве 
дії Крістіана Вульффа злочинами, але прези
дентом Німеччини він уже не буде. Швидше 
за все, 18 березня ним стане колишній східноні
мецький дисидент і правозахисник, протестант
ський пастор Йоахім Ґаук...
Багато політиків зазначають, що Україна здобула 
свободу 20 років тому, і це чимало. Західні сусіди 
доволі багато зробили, щоб тут утвердилися де
мократичні принципи. Але нині ситуація з демо
кратією в країні куди гірша, ніж навіть на початку 
незалежності. Один із наших шанованих політи
ків і колишній комісар з розширення ЄС Ґюнтер 
Фергойґен свого часу не раз заявляв про можли
вість членства України в Євросоюзі. Але нині ви
мушений констатувати, що вона чимдалі більше 
й більше наближається до того становища, яке 
називається ізоляцією.
Замість того, щоб концентрувати всі зусилля на 
інтересах країни, українська влада насамперед 
зайнята своїми справами – тим, що називається 

власними інтересами. Вона не те що наближа
ється до глухого кута в стосунках з усім західним 
світом, а вже перебуває там. Схоже, що в такому 
самому становищі Україна і з Росією. Усе це наслі
док недалекоглядної політики нинішнього ва
шого керівництва. Із цього глухого кута потрібно 
якнайшвидше вибиратися. А можливо це лише за 
умови, що українська влада зуміє знайти пра
вильні рішення й буде готова їх утілювати.
Але поки що ніхто на рівні вищих ешелонів Укра
їни не здатен нам сказати, чи справді можливе 
між нашими країнами чесне співробітництво. 
Ніхто на Заході не розуміє, як може політичне ке
рівництво України так поводитися з колишнім 
прем’єром Юлією Тимошенко.
Торік у вересні на варшавському саміті Східного 
партнерства відбулася двостороння зустріч кан
цлера Німеччини Анґели Меркель із Віктором 
Януковичем. Вона тоді недвозначно дала зрозу
міти, що подальше зближення Києва з Євросою
зом безпосередньо залежить від дотримання 
принципів правової держави, що майбутнє Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС пов’язане з пе
ребігом судових процесів над опозиційними полі
тиками. Янукович сказав тоді, що коли Юлія 
Тимошенко заплатить ті гроші, які Україна втра
тила через договір із Москвою щодо оплати по
стачання газу, тоді вона може стати вільною. 
Може, він мовив це жартома? Меркель була тоді 
ображена, на Заході так говорити не заведено. Це 
ж бо не якась особиста розмова край каміна. Той 
саміт був політичний, дуже важливий для Укра

їни. Тоді існувала реальна 
надія, що буде вирішено 
актуальні питання щодо 
зближення з Євросоюзом.
Для Заходу очевидно, що 
Юлію Тимошенко судили 
не за якісь гроші, а з полі
тичних причин: щоб не 
дати їй змоги брати участь 

у майбутніх виборах. У країнах демократії є 
таке поняття, як недоторканність представ
ників влади у зв’язку з їхніми політичними 

рішеннями. Я вже неодноразово говорив, що Єв
росоюз не притягує колишнього канцлера Німеч
чини Гельмута Коля до суду за те, що під час ство
рення євро не було правильно облаштовано за
гальноєвропейського економічного та фінансо
вого простору. Йому не ставлять цього в провину, 
хоча нині зрозуміло, що це було помилкою, полі
тичною короткозорістю. А дії грецьких політиків 
на момент вступу їхньої країни до єврозони? Вони 
маніпулювали цифрами статистики, давали не
правдиву інформацію про її фінансове стано
вище. Але судити сьогодні тих, хто брав участь у 
цьому, – про таке ніхто й не думає, навіть уявити 
цього ніхто собі не може.
Будьяка країна, яка хоче увійти до Євросоюзу, 
повинна не просто підписати документи про 
якісь принципи, а й утілювати їх у життя. На 
жаль, в Україні цього немає. 

ВЛАДА ЗАВЖДи МАЄ 
БУТи ПІДКОНТРОЛьНОЮ, 

ІНАКШе ВОНА Не 
ДеМОКРАТиЧНА

Автор:  
Дітмар 

Штюдеманн, 
посол 

Німеччини в 
Україні у 

2000–2006 
роках, 

економіст
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ВиНиКАЄ ВРАЖеННЯ 
ЦІЛеСПРЯМОВАНОГО 
НАСТУПУ НА УКРАЇНСьКУ 
ІДеНТиЧНІСТь

Архетипи з минулого
З усіх декларованих «реформ» за два роки нинішній владі  
посправжньому вдалося реалізувати лише одну: «гуманітарна 
політика» в Україні повернулась у радянськоросійське річище

Автор: 
Владислав 
Гриневич,  

Інна 
Завгородня

Ф
ундамент концепції «гу  
манітарної політики» 
нинішня влада від по
чатку будувала на кри

тиці «помаранчевого націона
лізму», однак цього явно браку
вало для стійкості конструкції, 
тож новітнім ідеологам довелося 
висмикувати по цеглині пере
важно з усталених міфів мину
лого. Ліплення гуманітарного 
франкенштейна з уламків ра
дянського пафосу, окремих ідей 
«Русского міра» й шароварно
гротескної візії України відбува
ється хоч і доволі незграбно, але 
досить інтенсивно. Через це ви
никає враження цілеспрямова
ного наступу на нашу ідентич
ність, адже головних ударів 
зазнають такі сфери культури, 
як мова, історія, коммемора
ційна та меморіалізаційна полі
тика, освіта тощо.

Теми Голодомору й УПА 
були ключовими для констру
ювання національної ідентич
ності в помаранчевий період, 
тож перші зміни торкнулися 
саме цих сфер. Публічна від
мова Віктора Януковича у Брю
сселі від визнання Голодомору 
1932–1933 років актом гено
циду українського народу, поз 
бавлення звання Героя України 

Степана Бандери й Романа Шу
хевича, відновлення практики 
проведення гучних військових 
парадів на День Перемоги й 
навіть мовчазна згода влади 
на спорудження пам’ятника 

Сталіну в Запоріжжі – непо
вний перелік новацій, що за
свідчили кардинальні зміни в 
політиці пам’яті.

У сфері вживання україн
ської – «новий курс» теж поміт
ний неозброєним оком: русифі
кація на рівні окремих регіонів, 
місцеві ради яких ухвалюють 
відповідні рішення, помітне 
звуження простору державної 
мови навіть у такій відносно 
усталеній стосовно мовного пи
тання галузі, як освіта, тощо. 
Відчувши новий «тренд», по
мітно змінився й медіапростір – 
про це свідчить скорочення на
кладів україномовної продукції, 
домінування російської в теле
радіоефірах та контент вітчиз
няного ТБ, сформований зде
більшого з російського або ра
дянського (переважно пропа
гандистського) продукту. 

20|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 7–8 (224–225) 24.02 – 1.03.2012

поліТИКА|узурпаЦія влаДи: гЕнЕза та насліДки



ПОЛІТиКА ІСТОРиЧНОЇ АМНеЗІЇ
Усі відомства та інституції, які активно опіку-
валися проблемами висвітлення минувшини у 
2006–2010 роках, зазнали кардинальних ка-
дрових змін, а подекуди й структурних пере-
творень. Приміром, Український інститут 
націо нальної пам’яті (УІНП), який за всіх не-
доліків і прорахунків у його діяльності посту-
пово ставав головною інституцією у форму-
ванні відповідної політики в країні, не було 
ліквідовано лише під тиском громадськості. Та 
водночас влада використала старий принцип: 
хочеш щось знищити – очоль! 9 грудня 2010-
го Віктор Янукович видав указ про реорганіза-
цію Українського інституту національної 
пам’яті як центрального органу виконавчої 
влади в науково-дослідну установу при КМУ, 
що суттєво звузило його повноваження. Та-
ким чином, УІНП було перетворено на п’яте 
колесо воза держуправління. Експерти охрес-

тили указ «завершенням ліквідації державної 
політики національної пам’яті в Україні». До 
того ж ця інстанція морально не здатна за-
йматись історичною пам’яттю, адже від 19 
липня 2010 року (за рішенням КМУ) нею керує 
член-кореспондент НАНУ Валерій Солдатенко 
(на фото), донедавна один з ідеологів Ком-
партії України, який брав безпосередню 
участь у розробленні її нової програми.
Створено абсурдну ситуацію, коли представ-
ник політичної сили, попередниця якої у XX 
столітті накоїла жахливих злочинів, очолив 
інститут, безпосереднім завданням якого є 
викриття антилюдських діянь комуністичного 
минулого. Водночас головою Державної ар-
хівної служби України від січня 2009-го зали-
шається знову-таки комуністка Ольга Гінз-
бург, відома своїм висловлюванням про те, 
що повернення історичної пам’яті «може на-
шкодити нащадкам».

АРХІВи  
ПОКиНУТиХ СеКРеТІВ
У 2008–2009 роках до прове-
дення політики пам’яті було ак-
тивно залучено Галузевий дер-
жавний архів СБУ, який почав 
процес розсекречення доку-
ментів радянських органів без-
пеки щодо тематики Голодо-
мору, сталінських репресій, ді-
яльності ОУН та УПА. Архів став 
значною мірою відкритим, було 
створено електронну базу да-
них документів, підготовлено 
десятки наукових видань, збі-
рок документів і виставок. Та 
водночас не вдалося довести 
до кінця процес виведення схо-
вищ, які мають винятково істо-
ричну цінність, із відання спец-
служби.
Наразі публічну роботу архіву 
згорнуто, оприлюднення дже-
рел відбувається вкрай вибір-
ково, обмежено доступ до час-
тини розсекречених у попере-
дній період документів радян-
ських каральних органів, пи-
тання про передання історичної частини до-
кументальної спадщини КДБ до державних 
архівів не обговорюється. Натомість у червні 
2011-го Віктор Янукович своїм указом ліквіду-
вав Департамент архівного забезпечення у 
складі СБУ, реорганізувавши його в архівну 
установу при спецслужбі.
12 січня цього року Верховна Рада в першому 
читанні прийняла зміни до Закону «Про На-
ціональний архівний фонд та архівні уста-
нови», що передбачає можливість знищення 
тих документів зі сховищ, які втратили куль-
турну цінність, є дублетними та невиправно 
пошкодженими і не надаються до віднов-
лення. Нововведення також дозволяють об-
меження доступу до документів у разі наяв-
ності в них «конфіденційної інформації» на 75 років від 
часу їх створення. На думку експертів, архівні установи до-
вільно тлумачать поняття «конфіденційна інформація», не-
виправдано розширюючи його зміст. Відтак архівний закон 

із такими нормами дасть владі зручний ін-
струмент для закриття доступу до джерел 
радянського періоду.
На прес-конференції щодо змін до архів-
ного законодавства, ініційованих Держав-
ною архівною службою України, ї ї очіль-
ниця Ольга Гінзбург (на фото) на запитання 
експертів щодо імплементації європей-
ських стандартів відкритості заявила: «Ми 
настільки відкрилися, що якби моя воля 
була, то я половину б закрила». Напере-
додні цієї заяви Віктор Янукович розширив 
керівні повноваження «головної архівістки 
України», зробивши ї ї державним експер-
том з питань таємниць. Відтепер до компе-
тенції Ольги Гінзбург входить право здій-
снювати процедуру віднесення інформації 

до державної таємниці, зміни ї ї ступеня та розсекречення.
В останні два роки, за даними експертного опитування 
ЦДВР, 86,2% дослідників в Україні стикались із перешко-
дами в доступі до архівних документів.

ЗАСЕКРЕЧЕННЯ.  
Новий архівний закон 

–  зручний інструмент для 
закриття доступу до джерел 

радянського періоду
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НАУКА НеНАВиСТІ  
й КУЛьТ ВОЖДЯ
Конфронтація ідентичностей, під-
живлювана владою, прогляда-
ється і в практиці меморіалізації. 
Приміром, відвертою демонстра-
цією несприйняття на сході кра-
їни політики помаранчевих щодо 
реабілітації націоналістичних ге-
роїв стало встановлення 
пам’ятників «жертвам УПА», під 
якими маються на увазі цивільні 
та співробітники НКВС – східняки, 

Останнім часом у центрі уваги громад-
ськості опинилися кілька історій зі шкіль-
ними та вишівськими підручниками. Аль-
тернативний до «помаранчевої моделі істо-
рії» посібник для вищих навчальних закла-
дів академіка Петра Толочка «Очерки исто-
рии Украины», який буцімто писали п’ять 
років і не могли видати в помаранчевий пе-
ріод через брак коштів, високо оцінили всі 
«антиоранжисти» – від членів КПУ до росій-
ських націоналістів. Приміром, газета «Ко-
муніст» у своїй рецензії похвалила його як 
«повернення до істини» й назвала один із 
розділів книжки «відновленням історичної 
правди про Велику Вітчизняну війну».
Натомість українська дослідниця Олена Ру-
сина, яка проаналізувала лише «литовський» 
відрізок з усього масиву того видання, звину-
ватила авторів у компіляції з підручника істо-
рії Української РСР, політичній заангажова-
ності та упередженості. Історик Кирило Га-
лушко звертав увагу на різножанровість тек-
стів у підручнику, що позбавлені внутрішньої 
логіки та єдиної концепції, а також окреслив 
недолугі спроби обґрунтувати існування дав-
ньоруської спільноти та українсько-російської 
єдності впродовж усієї історії України (див. 
Тиждень, № 37/2011). Історики іронізували, 
що за такого перебігу подій через рік-півтора 
слід очікувати від академіка Петра Толочка на 
«Историю Малороссии».
Шкільні підручники також зазнали певних 
змін відповідно до нової політичної 
кон’юктури та історичних уподобань ниніш-
ньої влади. Приміром, із книжки для 
п’ятого класу Віктора Мисана було вилу-
чено згадку про героїв Крут, Українських сі-
чових стрільців, антинімецьку боротьбу 
УПА. Без відома автора усунули згадку про 
Помаранчеву революцію та вибори 2004 і 
2010 років. Назагал авторові запропону-
вали внести правки, що мали сформувати у 
школярів «неагресивний образ Росії».
Від вересня минулого року 11-класники ви-
вчають історію України за новими посібни-

ками. Спочатку конкурс Міносвіти виграли 
книжки трьох авторів – професорів Олени 
Пометун, Олексія Струкевича і Станіслава 
Кульчицького, однак працю останнього під 
приводом «браку коштів» раптово зняли з 
держзамовлення. У новому підручнику «Ве-
лика Вітчизняна війна» знов «заступила» 
Другу світову, а ОУН і УПА стали умовно 
присутніми темами. Зник також термін «По-
маранчева революція» (бо, як каже пані 
Пометун, такої не було) й до мінімуму ско-
рочено опис цих подій.
У жовтні 2010-го міністр освіти Дмитро Та-
бачник повідомив про створення робочої 
групи з підготовки спільного українсько-
російського підручника для вчителів істо-
рії, про що було домовлено під час його зу-
стрічі з московським колегою. Один із ке-
рівників групи директор Інституту всесвіт-
ньої історії РАН Алєксандр Чубарьян пові-
домив, що між сторонами вже існує домов-
леність: науковців-«екстремістів» (воче-
видь, тих, хто має точку зору, альтерна-
тивну проросійській) до написання книжки 
не залучати. Останнім часом у ЗМІ 
з’явилась інформація про наміри Мінос-
віти інтегрувати шкільні курси історії Укра-
їни та всесвітньої історії в один, тим самим 
розчинивши вітчизняний тематичний ма-
теріал у загальному. 20 лютого Дмитро Та-
бачник спростував цю «абсолютну 
брехню», однак зазначив, що відповідний 
проект розробляє «група вчених Націо-
нальної академії педагогічних наук» і 
після опрацювання його подадуть на роз-
гляд у міністерство. Очільник відомства 
також додав, що чиновники розглядають 
можливість скорочення годин, відведених 
на українську мову, літературу та історію в 
5–11 класах, на користь начебто погли-
бленого вивчення іноземних мов (до них 
зараховують і російську) та інформатики. 
Вочевидь, міністерство узяло курс на лік-
відацію національних основ української 
освіти.

УЗАКОНеНий  
МАРАЗМ І ПОШиРеННЯ 
РАДЯНСьКОГО 
АГІТПРОПУ
Законодавчі ініціативи Верховної 
Ради в галузі політики пам’яті за 
останні два роки важко оцінити 
інакше, як недолугі, некомпе-
тентні, а подекуди й свідомо про-
вокативні. Скандальною подією 
2011-го стало святкування 9 
травня у Львові, яке перейшло в 
сутичку. Напередодні україн-
ський парламент за ініціативою 
комуністів та Партії регіонів ухва-
лив закон, який передбачав офі-
ційне використання червоного 
знамена поруч із державним під 
час проведення святкових уро-
чистостей. Це викликало бурх-
ливу реакцію в суспільстві. Екс-
перти оцінили Закон «Про пра-
пор перемоги» як пряме запози-
чення з російського законодав-
ства. Міські ради 
Івано-Франківська та Львова за-
боронили вивішувати в цих міс-
тах полотнища з радянською сим-
волікою на 9 травня. Натомість зі 
східних регіонів до Львова пої-
хали «ветерани» з метою «роз-
горнути червоне знамено». Все 
це вперше за роки незалежності 
України призвело до прямого фі-
зичного насильства із застосуван-
ням травматичної зброї.
Через парламент нова влада ці-
леспрямовано намагається про-
тягнути в українське суспільство 
старі сталінські моделі пам’яті 

ІСТОРІЯ МАЛОРОСІЇ ДЛЯ МОЛОДІ
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які загинули під час встановлення 
радянської влади в західному регі-
оні.
14 вересня 2007-го на центральній 
площі Сімферополя відкрили пер-
ший такий пам’ятник, присвячений 
«жертвам радянського народу, що 
впали від рук посібників фашистів» 
ОУН і УПА – «Постріл у спину». На-
разі тенденція до мультиплікації 
цієї ідеї зберігається. Такі меморі-
али, зокрема, стали з’являтися у 
селах Сумщини. Пам’ятник радян-
ським громадянам – жертвам УПА 
відбудували у травні 2010 року в 
Луганську. Цей артефакт має від-
верто провокативний і конфронта-
ційний характер. У Донецьку анти-
упівську тему розвинули, встано-
вивши пам’ятник «убитому банде-
рівцями» генералові Ніколаю Вату-
тіну.
Ще радикальнішою антитезою 
українській пам’яті стали спроби в 
низці східних областей відродити 
культ радянського тирана Іосіфа 
Сталіна. 5 травня 2010 року в За-
поріжжі на території місцевого об-

вій ни, які нині відроджуються в Ро-
сії. Красномовним прикладом тут є і 
постанова до 65-річчя Нюрнберзь-
кого трибуналу, яку за ініціативою 
регіоналів, комуністів і Блоку Лит-
вина Верховна Рада прийняла у 
квітні 2011-го. У ній слідом за росій-
ською Думою ВР виступила проти 
порівняння сталінського СРСР із Тре-
тім Рейхом. Вітчизняний парламент 
заявив, що вважає аморальними 
спроби покласти на Радянський 
Союз однакову з нацистською Ні-
меччиною відповідальність за 
розв’язання Другої світової війни. 
Йшлося насамперед про те, щоб ви-
ставити винуватцями початку світо-
вого конфлікту країни Заходу, реа-
білітувати пакт Ріббентропа – Мо-
лотова й відбілити самого Джугаш-
вілі. У постанові було також засу-
джено спроби «виправдання кола-
бораціоністів».
Водночас окрім таврування «чужих 
героїв» регіонали намагаються реа-
білітувати й популяризувати 
«своїх». У жовтні 2011-го ВР при-
йняла проект постанови, що його 
ініціював голова фракції ПР Олек-
сандр Єфремов, про святкування 
цьогоріч на державному рівні 
70-ліття від дня створення (28 ве-
ресня 1942-го) підпільної молодіж-
ної організації «Молода гвардія». 
Здається, в цьому випадку річ не 
лише в дитячій ностальгії та радян-
ському менталітеті регіоналів. У пе-
реліку заходів, які заплановано 
провести, крім традиційних ремон-
тів музеїв і пам’ятників привертає 
увагу перевидання роману Алєксан-

дра Фадєєва, історична основа 
якого вже давно визнана сфальси-
фікованою, а сам твір написаним 
під диктовку Сталіна. Лише за часів 
Путіна з метою виховання патріо-
тизму цей типовий взірець соціаліс-
тичного реалізму почали перевида-
вати в Росії, а наразі планують це 
зробити й в Україні.
Згідно із законодавчими змінами до 
ст. 2 Закону «Про увічнення пере-
моги у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 років», внесених Верхов-
ною Радою у грудні 2011-го, на цьо-
горічне 9 травня влада потішить 
громадян безкоштовними пока-
зами художніх та документальних 
фільмів про війну в кінотеатрах і 
культурних закладах державної та 
комунальної власності. Таким чи-
ном, Україна за бюджетні гроші 

транслюватиме на телебаченні й 
широкому екрані продукцію росій-
ського агітпропу з масованою куль-
тивацією серії міфів про Велику 
Віт чизняну війну та подальшою їх 
консервацією в суспільстві.
Дитяча ностальгія українського іс-
теблішменту за тоталітарним ми-
нулим вилилась у серії реінкарна-
цій у вітчизняному медіа-просторі. 
Окрім високопрокатних у 
сталінсько-брєжнєвські часи стрі-
чок «Велика земля», «Тімур і його 
команда», «Зустріч на Ельбі», 
«П’ятий океан», «Велике життя», 
«Два бійці», «Адмірал Нахімов» 
тощо український глядач мав змогу 
подивитись історичні ток-шоу на 
тему «Великої Віт чизняної війни» 
за участю політтехнологів і так зва-
них істориків від влади.

кому КПУ за абсолютної бездіяль-
ності влади було встановлено 
його погруддя. 28 грудня 2010-го 
невідомі спиляли голову вождя, 
а в новорічну ніч підірвали поста-
мент. Згодом під час прокурор-
ської перевірки, скульптура вия-
вилась «оздобленням будівлі» 
офісу, а не пам’ятником. Влада 
провела арешти серед членів міс-
цевого осередку ВО «Тризуб», за-
судивши у грудні 2011-го 
дев’ятьох осіб до двох-трьох ро-
ків позбавлення волі. 7 листо-
пада 2011-го комуністи реставру-
вали скандальний бюст, незважа-
ючи на протести місцевої гро-
мади. 

МОЛОДОГВАР-
ДІЄЦь. Сергій 
Єфремов 
відомий своєю 
запеклою 
боротьбою з 
«українським 
фашизмом»

Скандаль-
ний пам’ятник 
«жертвам 
ОУН-УПА», 
споруджений 
владою в Лу-
ганську

ЧИМ Я ГІРШИЙ? 
Креативний 

білборд 
запорізьких 
журналістів 

миттю 
привернув увагу 

громадськості, 
однак ненадовго

РОЗПАЛЮВАЧ 
УКРАїНОФО-

БІї. Вадим Ко-
лесніченко під 

час відкрит-
тя псевдодоку-
ментальної ви-
ставки «Волин-
ська різанина: 
польські та єв-

рейські жертви 
ОУН-УПА»
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ДеУКРАЇНІЗАЦІЯ ОСВІТи 
Здійснений представниками громадськості моніторинг дає 
підстави говорити про свідому політику, спрямовану на 
звуження сфер використання української в освіті. За да-
ними огляду «Становище української мови в Україні в 2011 
році», у південних та східних областях збільшилася кіль-
кість першокласників, які навчаються російською. Так, на 
Херсонщині минулого навчального року частка таких шко-
лярів серед первачків була на 1,9% більшою, ніж серед 
учнів загалом. На Луганщині відсоток першокласників, які 
навчались українською, щодо решти дітей зменшився на 
4,7%. Це один із наслідків процесів, які розпочалися 2010-
го: закриття україномовних загальноосвітніх закладів та 
масове зарахування шкіл з українською мовою навчання в 
розряд двомовних (з російськими класами). Зокрема, рі-
шенням міськради Одеси 124 ЗОШ міста було переведено 
в режим офіційної двомовності. Тобто поступовий перехід 
шкільної освіти на українську мову навчання, який триває 
вже 20 років, у багатьох областях фактично перервано. 
Окрім цензурування викладу історії України з програми та 
тестів ЗНО вилучено твори про Голодомор, зокрема «Жов-
тий князь» Василя Барки. Відомо про розробку Міністер-
ством освіти нових навчальних планів для 5–9-х класів, 
якими передбачається зменшення годин на вивчення 
української мови та літератури.

ПУБЛІЧНА СФеРА: ЗАЧиСТКА ВІД УКРАЇНСьКОГО 
Помітно посилюється домінування російської мови в пуб-
лічній сфері України. За даними руху «Простір свободи», за 
останні два роки зменшився тираж книжок і брошур, даних 
українською. Якщо 2009-го такої продукції вийшло 27 527 
одиниць на 1 тис. осіб, то на 20 жовтня 2011-го – 15 094 оди-
ниць. Водночас сумарний наклад україномовних газет зни-
зився з 32% 2010-го до 30% 2011-го, а російськомовних – 
зріс відповідно з 63% до 66%. Домінує російська і в телее-
фірі. За даними проведеного «Простором свободи» моні-

торингу найрейтиговіших телеканалів, лише у 22,2% ефіру 
лунала українська. 31% та 46,8% часу транслювалися відпо-
відно двомовні та російськомовні програми. Те саме стосу-
ється радіостанцій. Моніторинг шести найрейтинговіших із 
них засвідчив: мовлення українською займає лише 28,1% 
ефіру, а частка наших пісень становить мізерні 4,6%. Також 
наприкінці минулого року було ухвалено закон, який скасу-
вав квоту на вітчизняну музику в ефірі телерадіостанцій і 
зменшив квоту на аудіовізуальний продукт національного 
виробництва із 50% до 25%.

% часу програм 
російською

% часу програм 
українською

% часу двомовних 
програм

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

Результати моніторингу 
шести найрейтинговіших 
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Використано матеріали огляду «Становище української мови в Україні в 2011 році» руху добровольців «Простір свободи» Детальніше див. Тиждень, № 52/2011
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ТV-ДеБІЛІЗАЦІЯ КРАЇНи
За різними оцінками, за останні два роки на українському те-
лебаченні розважальний контент збільшився удвічі-утричі й 
настільки само зменшилася кількість інтелектуальних про-
грам. Основний контент у прайм-тайм – низькопробні телесе-
ріали російського виробництва. Фактично набирає обертів 
моделювання такої собі паралельної реальності, вже випро-
буване та присутнє на російських каналах. За даними моніто-
рингу теленовин, здійсненого «ТелеКритикою» та Інститутом 
масової інформації, у телеефірі розширюється коло тем, які 
висвітлюються однобічно або взагалі ігноруються, як-от на-
ступ на бізнес та свободу слова, діяльність влади і силових 
структур, зниження рівня життя, акції протесту та судові забо-
рони на їх проведення, падіння рейтингу нинішніх можно-
владців, переслідування опозиції. Зокрема, у листопаді 2011 
року лідером за кількістю матеріалів суспільно-політичної те-
матики з ознаками замовності (цензури) був «Перший Націо-
нальний» – 166 випадків. «Перший Національний», «Новий 
канал» та «Інтер» найчастіше не помічають важливих тем – 
відповідно 468, 467, 466 випадків у листопаді 2011-го. А ліде-
рами із замовчувань наступу влади на свободу слова тоді 
були «Інтер» та ICTV, які проігнорували по 27 таких епізодів. 
Більшості каналів притаманна незбалансованість у висвіт-
ленні перебігу судових процесів над лідерами опозиції, ді-
яльності опозиційних партій. Одним з останніх прикладів за-
мовчування стало ігнорування найбільшими з них демаршу 
ветеранів-«афганців», які повернулися спинами до прези-
дента під час покладання квітів з нагоди річниці виведення 
військ із Афганістану.

Детальніше див. Тиждень, № 19/2011



Дзеркало для історика
Р

ефлексії істориків над власним покликан
ням і фахом донедавна було трактовано як 
суто особисту, сказати б, інтимну справу, 
призначену для внутрішнього викорис

тання серед колег по цеху. Ширшому оприлюд
ненню вони не підлягали не через побоювання 
виносити «сміття на люди», а з твердих переко
нань, що «люди» цього просто не зрозуміють і, 
взагалі, на біса воно їм потрібне. Тож замкне
ність і кастовість цієї частини вітчизняної науки 
доволі довго забезпечувала надійний прихисток 
як колишнім історикам партії, що встигли адап
туватися до нових віянь, так і тим, хто прагнув 
повернути цю науку до річища світових інтелек
туальних процесів. Та час не стоїть на місці, й те, 
що вчора вважали непорушною даністю, сьо
годні вже не вселяє впевненості в завтрашньому 
дні. Ідеологічне тло й сумні наслідки історичної 
політики нинішньої влади, котрі ґрунтовно 
проаналізував Владислав Гриневич (див. стор. 
20–23), спонукають поставити запитання не 
тільки чому «вони» так думають і діють, а й 
чому ми, як професійна спільнота, дозволили 
«їм» так чинити?
Мушу відразу сказати, що особисто мені відпо
відь на останнє запитання видається невтіш
ною. Звичайно, нашому фаховому середовищу 
вистачає об’єктивних вад, успадкованих іще від 
радянських часів, коли історик був радше бій
цем ідеологічного фронту 
(часто навіть буквально), 
аніж ученим. Тогочасна 
влада надійно подбала 
про те, аби дослідники 
були позбавлені внутріш
ньої згуртованості, про
фесійної етики, повноцін
ної комунікації зі світом, 
що зрештою призвело до 
майже цілковитої профа
нації історії як науки. Вже на початку 1990х 
стало зрозуміло, що історія потерпає не так 
від методологічної кризи, як від кризи пере
оцінювання стандартів професійності, котрі ви
явилися несумірні з наявними у світових шко
лах.
Водночас чи достатньо свідомим виявилося іс
торичне середовище, аби здійснити дерадяніза
цію самого себе і – що найголовніше – суспіль
ства? Вочевидь, ні. І мова тут не про зусилля, 
спрямовані на відкриття архівів, оприлюднення 
злочинів тоталітарного режиму тощо. Ідеться 
про відсутність чіткого визначення тієї більшо
вицької спадщини, котра є згубною та шкідли
вою і котрої будьщо треба позбутися нині. 
Друга вада, тісно пов’язана з першою, – те, що іс
торична спільнота так і не витворила підставо
вого самоідентифікаційного міфу для сучасних 
громадян України. Учорашні партійні ідеологи 
ліпили подобу національного міфу, беручи за 
взірець звичну їм класову матрицю, а освіченіші 

історики, здебільшого ліберального штибу, пре
зирливо копилили губу, розвінчуючи недолугі 
урапатріотичні фантазії. Обидва табори вели 
між собою холодну війну, абсолютно не знаючи, 
чим живе й дихає масова історична свідомість 
сучасних українців.
Найбільшим здобутком у популяризації наці
ональної історії була й лишається шкільна 
програма, простіше кажучи, підручники, тоді 
як книжковий, телевізійний та інтернет
простір так і перебуває поза українським кон
текстом, поширюючи якісні й привабливі вер
сії російської або ж радянської історії, де Укра
їні знаходиться місце в оповідях про Голокост 
і Тарапуньку зі Штепселем. Звичайно, добряча 
частина прямої відповідальності лежить на 
державній політиці, котра навіть за часів бу
цімто національно свідомого президента ні
чого не зробила для захисту інформаційного 
простору й вироблення цілісної гуманітарної 
політики. Але чи так прагнули контактів із 
медіа й поширення своїх ідей та відкриттів 
власне самі науковці? Окрім кількох уже ціл
ком звичних для телеефірів «естрадних істо
риків», на щось більше фахова спільнота не 
спромоглася. Та й тих уже як експертів упев
нено витіснили балакучі депутати й політтех
нологи, котрі знають справжню ціну історії як 
джерела пропаганди.

Утім, сфера ідеології так 
само, як й інші царини 
суспільного житя, не тер
пить вакууму. «Чисті» на
уковці, що довго воліли 
поборювати національні 
міфи, до певної міри по
збавили українців стійкої 
самоідентифікації, пропо
нуючи прищеплення уні
версальних цінностей, ко

трі пострадянська свідомість неспроможна 
продуктивно засвоїти. Тож у підсумку вия
вилося, що національне в історичному міфі 

було піддано сумніву, а умовно «ліберального» 
й «гуманістичного» прищепити вчасно просто 
не вдалося. «А» відпало, «Б» кудись пропало. 
Що лишилося в свідомості? Так, лишився вели
кий і страшний «совок», котрий на одному рівні 
поціновує Шевченкапоета й Шевченкафутбо
ліста, а відзначення Великодня продовжує пер
шотравнем...
Ситуація тхне не лише гуманітарною відста
лістю та розмиванням національної ідентич
ності, а й поступовою маргіналізацією власне 
самої історичної науки, котра з її високочо
лими дискусіями та кастовою замкненістю ни
нішньому режимові й суспільству, яке він пере
кроює під себе, буде просто непотрібна. Насам
кінець повторюся: з «ними», тими хто нагорі, 
вже все зрозуміло. А от чи все зрозуміло, й чи 
все гаразд із «нами»? 

Чи ДОСТАТНьО 
СВІДОМиМ ВиЯВиЛОСЯ 

САМе ІСТОРиЧНе 
СеРеДОВище,  

АБи ЗДІйСНиТи 
ДеРАДЯНІЗАЦІЮ

Автор:  
Олексій 
Сокирко
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Дві ударні й одна  
для прикриття

Ч
ерез два роки після прези
дентських виборів прав 
ляча партія, схоже, дійшла 
висновку, що, здавалося б, 

у цілковито привласненій країні 
ще лишилося два колосальних і 
не до кінця «освоєних» активи. 
Перший – це, звичайно, земля, 
над якою (а не на якій) вона вже 
сумлінно працює. Другий – 
історикоархітектурні перлини і 
шедеври культури, створені на 
ній упродовж століть. На початку 
2012го було проведено три кам
панії: дві ударні й одну при
криття, щоби цю прикрість ви
правити.

КАМПАНІЯ ПеРША 
Першим кроком стала зачистка 
музеїв. Одночасно було оголо

шено про звільнення директорів 
КиєвоПечерського заповідника, 
Софії Київської, Національного 
художнього музею, Національ
ного музею Тараса Шевченка, 
Національного музею народної 
архітектури та побуту… Міністр 
культури не зміг навести жод
ного адекватного аргументу на 
обґрунтування цього погрому. 
Коротше, «додумайтє самі», як із 
неповторним шармом порадив 
усім нам гарант Конституції 
кілька місяців тому. Поки «недо
бита інтелігенція» «додуму
вала» й приходила до тями, на 
неї чекав наступний удар: но
вими розпорядниками націо
нальних скарбів виявилися пер
сонажі, від тремтливої й делікат
ної музейної справи такі далекі, 
що найбільш вразливим істори
кам і культурологам стало зле 
фізично. Несміливі запити роз 
губ  лених фахівців про можливі 

Автор: 
Віктор 

Єленський, 
релігієзнавець

стратегії розвитку музеїв, про
грами або хоча б про те, які пер
спективи бачать новопризначені, 
потонули в щасливому хихо
тінні. Утім, про найімовірнішу 
стратегію «охорони» історичних 
артефактів переконливо розпо
віла журналістка Тетяна Чорно
віл. Нещодавно вона віднайшла 
вкрадені з севастопольського 
причалу старовинні гармати ча
сів Кримської війни на території 
бази відпочинку, приватизованої 
тими самими особами, що й ле
гендарне «Межигір’я».  

КАМПАНІЯ ДРУГА 
Але то був тільки початок. Цими 
ж самими днями регіонали вно
сять до парламенту законопроект, 
яким передбачається вилучити з 
«Переліку пам’яток культурної 
спадщини, що не підлягають 
приватизації», понад 130 об’єктів 
історикокультурного надбання 
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МУЗейНий І ЛАВРСьКий 
ПОГРОМи Є ТАКиМи 
НАХАБНиМи, щО УВАГУ 
ТРеБА БУЛО НеГАйНО 
ПеРеКЛЮЧиТи НА 
«СеКТАНТСьКУ ЗАГРОЗУ»

країни на території КиєвоПе 
черської і Почаївської лаври. У до
повідній записці плутано зазна
чається про «щорічне збільшення 
громадян України, які… вважа
ють себе віруючими людь  ми», 
про «виховання моральних та ду
ховних цінностей» та «необхід
ність подальшого законодавчого 
забезпечення конституційного 
права громадян на свободу сові
сті». Однак культові споруди, зга
дані в законопроекті, нині пере
бувають у користуванні церкви. 
Що, автори не розуміють різниці 
між використанням сакральних 
будівель у цілях, для яких вони 
були зведені, й приватизацією? 
Який стосунок до відновлення 
справедливості має дозвіл на 
приватизацію храмів, де мо
ляться люди? Який такий зв’язок 
є між «вихованням моральних 
цінностей» і передачею у при
ватну власність братської лазні 
1888 року? І як узагалі можливо 
приватизувати, а саме це пропо
нується, «руїни Успенського со
бору ХІ століття»? Дальні та 
Ближні печери? Монастирські 
мури? Тим, хто вважає, що це 
емоції й фантазії, настій  ливо ра
джу подивитися додаток до зако
нопроекту № 9690. Попри запев
нення каналу Euronews співав
тора законопроекту, члена Партії 
регіонів і члена президії Міжсо
борної присутності Російської 
православної церкви Василя Гор
баля, що «мова не йде про прива
тизацію», що це придумали ті, хто 
взагалі законопроекту не читав, 
дозволити передати у приватну 
власність вимагається все. Від 
Троїцької надбрамної церкви 1106 
року до підпірної стіни Верхньої 
лаври; від Дзвіниці, яка є візитів
кою української столиці, до со
нячного годинника й каплиці над 
склепом генералгубернатора. 
Словом, ідеться про масштабну 
аферу, яка не лише завдасть непо
правної шкоди українській куль
турі, а й неминуче багаторазово 
загострить і громадянське, і між
церковне протистояння в країні. 

КАМПАНІЯ ТРеТЯ 
Обидва погроми – музейний і 
лаврський – є такими нахабними, 
що увагу гуманітарно занепокоє

ної громадськості треба було не
гайно на щось переключити. Тому 
в ті самі дні, коли зачищалися му
зеї і готувалася приватизація дав
ньоруських шедеврів, ціла низка 
медіа дружноперелякано засур
мили про зловісних сектантів, від 
яких негайно, не відволікаючись 
на всілякі там культурно
архітектурні дрібниці, треба ряту
вати Україну. «Сектантська за
гроза» – тема сезонна. Вона ви
гулькує перед кожними вибо
рами; борці з галасом реєструють 
у парламенті маразматичні «ан
тисектантські» законопроекти, а 
потім тихенько їх відкликають. 
Цю тему далі можна повернути в 
будьяке річище, бо як сектанти в 
нас таврувалися і «неправильні» 
православні, і євангельські хрис
тияни, чиї одновірці очолюють 
найрозвиненіші країни світу. Але 
водночас вона підла, брехлива й 
приречена на провал. 

Підла, бо є складовою загаль
ної стратегії на розкол країни, ін
струментарієм, технологією на 
зразок вчасно здійнятих скиглень 
навколо російської мови, УПА чи 
НАТО. Брехлива, бо ті, проти кого 
спрямовано цьогорічний «зимо
вий похід», а це євангельські 

християни, баптисти, християни 
віри євангельської, ніякі не сек
танти навіть за абсолютно ней
тральною соціологічною типоло
гією. Вони об’єднують сотні міль
йонів людей у різних країнах (в 
Україні – сотні тисяч) і беруть ак
тивну участь у політичному, еко
номічному, громадському та куль
турному житті суспільств. Ось 
кілька цифр. Приміром, п’ят 
десятники, яки  ми газети ляка
ють принишклих від жаху чита
чів, утримують власним коштом 
18 дитячих будинківсиротинців, 
6 дитячих будинків сімейного 
типу плюс допомагають 46 дер

жавним інтернатам; вони ж фі
нансують 56 реабілітаційних цен
трів для нарко й алкозалежних  
із високим рівнем ефективнос   
ті, щороку оздоровлюють понад 
10 тис. сиріт, дітей із малозабезпе
чених і багатодітних родин.

І для того щоби обізвати цих 
людей (або інших протестантів) 
«сектантами», треба мати такий 
рівень освіченості, правосвідо
мості та сумління, як у заслуже
ного юриста України Інни Бого
словської, що на очах враженої 
телеаудиторії суворо допиту
вала Олександра Турчинова, чи 
канонічною є його «секта» (!) 

І нарешті, антисектантська 
тема приречена на провал. 
Спроба нацькувати людей на 
«іновірців», «сектантів» тощо на
ражається на традиційно високу 
віротерпимість українців, яка ся
гає своїм корінням ще часів Київ
ської Русі. Принаймні понад три 
чверті опитаних торік Центром 
Разумкова респондентів вважа
ють, що «будьяка релігія, що 
проголошує ідеали добра, лю
бові, милосердя і не загрожує іс
нуванню іншої людини, має 
право на існування» та/або що 
«всі релігії мають право на існу
вання, як різні шляхи до Бога».

Висновки з цих кампаній такі. 
Поперше, «Стратегія розвитку 
гуманітарної сфери», напрацьо
вувати яку закликав Вік  тор Яну
кович у листопаді минулого року, 
схоже, вже створена і реалізу
ється. Іншої не буде. На текст, 
який колись розмістять на офі
ційних сайтах, можна не звертати 
уваги – ця трісканина не матиме 
жодного стосунку до реальності.

Подруге, єдине, що може зу
пинити розтягування загально
національної спадщини, розко
лювання суспільства, розпа
лення ворожнечі на релігійному 
ґрунті, – організований громад
ський спротив. Церквам і релі
гійним організаціям України у 
цьому спротиві належить особ 
ливе місце. Їм вдалося свого часу 
відвернути пророковане україн
цям широкомасштабне міжцер
ковне зіткнення, дійти віднос
ного порозуміння і навіть збуду
вати нехай крихкі, але реальні 
моделі співпраці, а також витри
мати тиск на громади віруючих, 
від яких вимагали змінити юрис
дикційну належність і не допус
тити зламу тієї системи дер 
жавноцерковних відносин, яка 
склалася в Україні. 

Три кампанії «нової гуманітарної стратегії»
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Н
ехай і з певною осторогою, 
можна сказати, що най
скандальніший в україн
ській історії міністр освіти і 

науки Дмитро Табачник у більш
менш близькому майбутньому 
перестане дратувати патріотів, 
експертів і студентство своїм уря
довим титулом.

На те є підстави. От, скажімо, 
попереджав Янукович увесь мину
лий рік про «неповну службову від
повідність» міністрів: фінансів – 
Ярошенка, оборони – Єжеля, охо
рони здоров’я – Аніщенка? Попе
реджав. І врештірешт вигнав усіх, 
хоч і в різні часи. А втім, жодного з 
них він не критикував суворіше, 
ніж усе ще урядовця Табачника.

Дехто з політологів наводить 
додатковий нюанс: хоч скільки 
називай «відпрацьованим матері
алом» прем’єра Азарова, остан
німи роками саме йому зазвичай 
доручали ставити на міністрах 
«чорну мітку» остаточного прези
дентського невдоволення. Всі пе
релічені члени уряду незадовго 
до відставки діставали від Ми
коли Яновича добру купу, ска
жімо так, «здорової критики».

Останнім часом Дмитрові Та
бачнику перепала її чергова порція 
саме від президента, але прем’єр 
щедро додав і «від себе». Так, іще 7 
лютого Янукович із трибуни Вер
ховної Ради назвав законопроект 
міністерства про реформу вищої 
освіти «антиприкладом» того, як 
треба проводити реформи взагалі. 
А 21 лютого Микола Азаров дору
чив відкликати з ВР табачників
ський проект про вищу освіту. Ста
лося це після засідання робочої 
групи за участю ректорів та студен
тів, котра запропонувала по
правки до 67 із 71 статті закону! 
Хоча доти міністр освіти з усіля
ких «інтерів» переконував усіх, що 
його законопроект здобув усеукра
їнський студентський і викладаць
кий «одобрямс». Утім, сьогод
нішнє чиновництво чудово знає: 
коли вже влада йде «на по
ступки» громадськості, то це пере
важно заради «принесення в 
жертву» когось зі своїх. Адже до
слухатись до думки людей у ній 
вважають ознакою слабкості, та й 
просто кепським тоном.

У тому ж таки ряду можна 
розглядати нещодавній «злив» у 

манітарним» віцепрем’єром 
пані Богатирьової. Посада міні
стра охорони здоров’я, котру обі
йняла Раїса Василівна, змусила 
спостерігачів укотре згадати про 
ринок медикаментів – сферу, на 
якій вона знається як ніхто. Вод
ночас «гуманітарний» напрям її 
діяльності мало хто зауважив. А 
втім, як новий віцепрем’єр, вона 
має курирувати саме цю сферу. А 
як людина, котра зазвичай 
дослухáється до побажань віце
прем’єра Бориса Колеснікова, на
вряд чи підтримуватиме Табач
ника з його й без того хитким 
становищем в уряді. Як там іще у 
вересні 2008 року висловився 
перший із них про другого? «Де
шевий клоун» і «казнокрад»? Ну 
ось: Дмитро Володимирович – 
не та людина, котра пробачає 
такі «інсинуації». Але, як показує 
випадок Юрія Луценка, Борис Ві
кторович теж має прекрасну 
пам’ять…

Що тут додати? Як завжди, 
нюанси. Свого часу Янукович 
невідьчому стулив у єдине ціле 
два міністерства – освіти та науки 
й сім’ї, молоді та спорту. І все це 
господарство віддав Дмитрові Та
бачнику. Сьогодні, коли позиції 
останнього похитнулися, на Бан
кову вчащають візітери з прохан
нями про поділ інстанції навпіл, 
як було раніше. Але це, звичайно, 
потребує з боку президента вели
кої зваженості. Як ми вже всі по
бачили, нові «вотчини» Віктор 
Федорович воліє віддавати пе
ревіреним кадрам, от тільки за
пас таких кадрів украй малий.

Тож питання відставки 
Табачника можуть «розгля
дати» ще певний час. Вод
ночас для громадськості 
головне не тріумфувати з 
приводу цього звільнення, 

коли воно врештірешт від
будеться, а дуже й дуже 
уважно поглянути на канди
датуру наступника. Після 
призначення міністром обо
рони «бійця на стільцях» 
Дмитра Саламатіна україн
ців уже мало чим можна зди

вувати. Проте не виключено, 
що призначення нового міні

стра освіти не йтиме з призна
ченням Саламатіна в жодне по
рівняння. Стежте за новинами! 

Чи є життя після Табачника?
Автор: 

Олександр 
Михельсон

ЗМІ проекту наказу Міносвіти 
про скорочення кількості годин 
викладання української мови у 
загальноосвітніх школах. Повідо
млено було, що документ перед
бачає інтегрування курсу історії 
України зі «світовою». Послі
довне українофобство Табачника, 
в якому, власне, ніхто й не сумні
вався, дістало зайве підтвер
дження. Що лишилось таємни
цею, то це хто й чому зробив над
банням гласності наказ, завізова
ний міністром, за деякими да
ними, ще торік, але поки що по
кладений під сукно.

Деякі аналітики припускають, 
що Янукович досі не зняв Табач
ника тільки через позицію Мо
скви, котрій, мовляв, кортить ба
чити на посаді головного нашого 
освітянина відверто антиукраїн
ського публіциста. Інші додають, 
що напередодні виборів гарант не 
хотів би створювати зайву бучу в 
лавах своєї Партії регіонів, де й 
без того досить проблем із розпо
ділом місць у списку та мажори
тарних округів.

Водночас очевидно, що пози
ції Табачника похитнулись після 
нещодавнього призначення «гу
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Ні дати ні взяти
Шість проблем, які стоять на заваді тому, щоб міжнародні 
фінансові організації вважали Україну вигідним діловим партнером

О
дин із найбільших ін
вестиційних проектів у 
портфелі Світового бан
 ку в Україні – проект 

«Видача державних актів на 
право власності на землю та 
розвиток системи кадастру». 
Восьмирічний марафон з його 
впровадження підтверджує, що 
в Україні важко втілювати будь
які проекти. Крізь його призму 
дуже чітко можна простежити 
проблеми, актуальні для реалі
зації інших міжнародних ініці
атив, а також з’ясувати, чому 
Україну складно вважати вигід
ним діловим партнером. 

Реалізація проекту перед
бачає затвердження обома сто
ронами (позичальником і кре
дитором) цілей проекту, захо
дів, спрямованих на їхнє досяг
нення, й термінів виконання 
кожного з етапів. Усе це обгово
рюється і документується ще 
під час укладання угоди про 
позику, коли сторони беруть на 
себе зобов’язання, і в деталях 
актуалізується в процесі вико
нання. 

Тож, коли на етапі впрова
дження постають перешкоди, 
які призводять до порушення 
термінів, кредитору потрібно 
пояснювати причини. Форму
люючи для численних звітних 
документів причини відста
вання, стикаєшся з тим оче
видним фактом, що пояснити 
їх міжнародній фінансовій ін
ституції не так уже й легко. 
Тому що доводиться шукати 
зрозумілі формулювання для 
таких реалій, якот: «плану
вали створити єдину систему 
реєстрації прав на нерухоме 
майно, взяли під це позику, але 
в процесі її використання 
плани змінилися», «три місяці 
за проектом не було здійснено 
жодного платежу, позаяк у бю
джетному розписі не передба
чено коштів, чи «вирішувалося 
питання, хто матиме право під
пису документів»…

ПОСТІйНА ЗМІНА СТРАТеГІЇ 
Головною причиною більшості 
проблем, пов’язаних із реаліза
цією будьяких проектів в Укра
їні, є нестабільність дотри
мання планів, точніше кажучи, 
постійні зміни стратегії, тобто  
немає відповідей на запитання: 
куди ми рухаємося і що врешті
решт має бути збудовано? На
веду лише один приклад. 

У 2003 році Україна взяла 
позику в Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку для 
створення єдиної системи реє
страції прав, яка б об’єднала і 
землю, і те, що на ній спору
джено, як це заведено у міжна
родній практиці. Щоб виконати 
передбачені проектом заходи, 
потрібен був закон, що визначає 
єдиний державний орган, відпо
відальний за ведення реєстру. 
Наступного року такий закон 
Верховна Рада ухвалила, але 
чинності він не набув, тому що… 
Кабмін не видав відповідної по

Автор: 
Сергій Кубах, 

директор 
проекту 

Світового 
банку 

«Видача 
державних 

актів на право 
власності  
на землю  
в сільській 
місцевості  

та розвиток 
системи 

кадастру»

станови. Наслідок: проект опи
нився під загрозою закриття, 
оскільки головна мета була сут
тєво змінена. Проте обійшлося 
«лише» реструктуризацією про
екту, корекцією завдань та урі
занням значної частини позики. 
Аж до 2011го точилися дискусії, 
які звершилися компромісом: 
поділом системи між двома ві
домствами, Мін’юстом та Держ
земагентством, на реєстрацію 
прав на нерухоме майно та дер
жавний земельний кадастр.

Отже, на початку 2000х 
Україна визначила для себе стра
тегічною метою побудову єдиної 
системи реєстрації прав, взяла 
позику для досягнення цієї мети, 
а відтак передумала і поверну
лася до ідеї менш зручної та 
менш ефективної системи реє
страції двома органами влади. 

Зайве говорити, що це мало 
наслідки як для ефективності 
використання коштів позики, 
так і для репутації країни. Ці
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каво, що за це ніхто не несе від
повідальності. У будьякий мо
мент на будьякому рівні може 
розпочатися перегляд доціль
ності планів – навіть на етапі 
вживання уже конкретних захо
дів чи виконання контрактів, аж 
до їхнього скасування. Також за
йве говорити про процес проект
 ного менеджменту, який у ре
альній українській практиці за
стосовувати доволі складно. 
Проблеми, перелічені далі, фак
тично є похідними першої.

НеСТАБІЛьНІСТь 
ДеРЖАВНиХ СТРУКТУР 
Кадастровий проект за свої ві
сім років пережив три реоргані
зації відомствазамовника (ни 
ні – Держземагентство), кілька 
перепідпорядкувань та шість 
змін його керівництва. Яких 
стратегій та планів за таких об
ставин можна дотриматися?

Для таких проектів, як када
стровий, усе це має катастро
фічні наслідки. Переоформ
лення юридичних осіб, зміна фа
хівців з боку замовника, які керу
ють проектом, зміна осіб, котрі 
мають право підпису, від цен
тральних до територіальних ор
ганів, – все це щоразу призво
дить якщо не до припинення ви
конання контрактів, то до галь
мування їхнього виконання чи 
прийняття результатів робіт. А 
це затримки виплат підрядни

кам, що, своєю чергою, спричи
нють подальші порушення тер
мінів – і недотримання графіку 
робіт зростає, як грудка снігу. У 
гіршому випадку все може завер
шитися скасуванням позики; у 
кращому – збільшенням термі
нів реалізації, а отже, збільшен
ням навантаження на держбю
джет через триваліший термін 
користування кредитною лінією.

РОЗКООРДиНАЦІЯ  
ОРГАНІВ ВЛАДи
Іноді складається враження, що 
маєш справу не з органами однієї 
державної влади, які забезпечу
ють виконання заздалегідь ви
значених державою завдань (та
ких, зокрема, як сформульовані 
проектом Світового банку щодо 
розвитку системи кадастру), а ко
жен із цих органів є «державою  
в державі», що живе за власни   
ми принципами і виконує якісь 
власні, автономні завдання. 

Наприклад, законодавча вла
 да. Проектні заходи нерідко пе
редбачають розвиток законодав
ства в напрямі, необхідному для 
досягнення мети проекту. У ви
падку з кадастровим проектом 
це, скажімо, прийняття вже зга
даного закону про єдиний реєстр 
прав на нерухоме майно, а після 
відмови від ідеї створення такого 
реєстру – про Державний зе
мельний кадастр. Тож Закон 
«Про Державний земельний ка
дастр» був ухвалений лише в 
липні 2011го, тобто через сім ро
ків після початку втілення про
екту, спрямованого на розвиток 
системи кадастру. Понад те, у 
цьому документі і єдиного зе
мельного кадастру не передба
чено (місто Київ наразі має авто
номний), та й застосовувати його 
не можна, допоки немає підза
конних актів, наприклад, про по
рядок ведення Державного зе
мельного кадастру. Це означає, 
що держава не встигає створити 
законодавче поле під продукт, 
який прагне отримати за резуль
татами проекту. 

Можна також розглянути 
виконавчу владу. Можливо, це 
звучить дивно, але є певні про
блеми, пов’язані з фінансуван
ням проекту Світового банку 
через держбюджет. Позика ще 
не означає, що заходи проекту 
автоматично передбачені в дер
жавних кошторисах на кожен 
рік. І кожен новий рік розпочи
нається з так званого тимчасо



вого кошторису, в якому завжди 
обмеженим є фінансування за
ходів проекту. Тобто нормою є 
паралельний бюджетний про
цес, який не дає змоги прогно
зувати, коли і які обсяги коштів 
реально буде заплановано, а, 
от  же, які заходи із запланова
них (і виконаних підрядни
ками) мож  на буде прийняти та 
профінансувати. 

Загальний результат зале
жить від того, як заходи проек
тів виконуватимуться у регіо
нах. І тут чимало залежить від 
розподілу функцій між орга
нами влади, зокрема від того, 
чи є вертикаль у відомства, ко
тре є замовником. Якщо між ор
ганами влади точиться кон
флікт, заходи потрапляють у 
конфліктне середовище, а це не 
сприяє виконанню завдань про
екту. А якихось законів, які б 
зобо  в’язували виконувати за
ходи проектів всі органи влади, 
задіяні в реалізації, та передба
чали персональну відповідаль
ність за якість і дотримання 
термінів, немає. 

КАДРОВА ПРОБЛеМА 
Через низькі зарплати в органах 
виконавчої влади спеціалісти з 
державних структур ідуть пра
цювати у приватний сектор. Тим 
часом тематика проектів, зазви
чай, вимагає участі фахівців ви
сокого рівня. Плинність кадрів 
призводить до частої зміни пра
цівників з боку замовника, що 
відповідають за проект у цілому 
та окремі його компоненти, 
певна річ, з відповідним наслід
ками для самого проекту.

ДеРЖАВНІ ОРГАНи – 
ПРиВАТНий БІЗНеС
За допомогою міжнародних ін
вестиційних проектів форму
ються відносини держави з при
ватним бізнесом як з україн
ським, так і з закордонним. Кон
тактують вони, проводячи торги, 
приймаючи роботи, здійснюючи 
платежі. Зміни планів (оголо
сили торги, визначили пере
можця, але контракт не уклали, 
оскільки виникли сумніви в його 
доцільності), затримки з при
йманням робіт (зокрема, через 
кадрові проблеми замовника), 
затримки з платежами (напри
клад, через бюджетне плану
вання), – усе це не сприяє форму
ванню іміджу держави як надій
ного ділового партнера.

НеГАТиВНе СТАВЛеННЯ 
СУСПІЛьСТВА ДО ПОЗиК
Є міфи про кредити міжнарод
них фінансових інституцій як 
про «борги, які виплачувати
муть наші діти», «боргову ка
балу, що зростає з року в рік» 
тощо. За такими стереотипами, 
як правило, і діє частина чинов
ників. Вони тиражують у сус
пільстві своє нерозуміння того, 
що позики під проекти со 
ціальноекономічного розвитку 
(звісно, мова не йде про позику 
для «проїдання») є інструмен
том фінансування першочерго
вих державних заходів для за
безпечення системних реформ. 
Такі заходи потребують інвес
тицій, тому що український бю
джет не може забезпечити без
перебійного їх фінансування 
протягом кількох років. Тож, як 
свідчить практика, проектами 
міжнародних фінансових орга
нізацій підтримуються саме ті 
заходи, які в Україні «самі со

бою», тобто якимось іншим по
рядком, ніколи б не були реалі
зовані, хоч би якою нагальною 
була потреба в них. Окрім того, 
таких низьких ставок за від
криття та користування креди
том не має жоден із комерцій
них банків, скажімо, річна 
ставка становить десяті частки 
відсотка. Однак вигідність цих 
кредитів не пояснюють ні депу
тати, які ухвалювали закони 
про позику, ні відомства, що є 
замовниками.

Очевидно, що негативне став
лення суспільства до позик поси
люється також і неефективним 
використанням цього потужного 
фінансового інструмента з боку 
самих держструктур. 

ХТО ВиЗНАЄ ПРОБЛеМи?
Кадастровий проект Світового 
банку – це індикатор, за яким 
можна визначити проблеми, які 
наявні й у інших.

Проблеми, пов’язані зі змі
ною планів та порушенням ко
ординації між органами держав

ної влади під час виконання 
проектів, дуже чітко зафіксу
вала Рахункова палата під час 
останнього аудиту проекту «Ви
дача державних актів на право 
власності на землю в сільській 
місцевості та розвиток системи 
кадастру» наприкінці 2011 року. 
У своїх висновках вона вказала 
на загрози, що цілей проекту не 
буде досягнуто, а отже, кошти 
позики будуть використані не
ефективно. 

ХеПІ-еНД В ОКРеМО 
ВЗЯТОМУ ПРОеКТІ?
Попри все написане, кадастро
вий проект Світового банку до
водить: навіть у таких реаліях 
досягати результатів цілком 
можливо. Це диво, що проект 
наближається до досягнення по
ставленої після його реструкту
ризації мети: створення сучас
ної картографічної основи када
стру й автоматизованої системи 
її ведення.

Варто зазначити, що проект 
є чи не єдиним заходом земель
ної реформи, що працює з 2004 
року. І саме тому має результати.

Про що це свідчить? По
пер  ше, про продуктивність 
проектного підходу; подруге, 
про продуктивність співпраці  
з міжнародними фінансови   
ми організаціями. Проекти со   
ціа  льноекономічного розви
тку стабільніші, ніж будьякі 
інші державні заходи. Вони за
пускають програму дій, відійти 
від якої значно складніше, ніж 
в інших випадках. Вони є ін
струментом для забезпечення 
реформ, який дає можливість 
при цьому отримувати найкра
щий світовий досвід. Хоч як 
дивно звучить, але саме участь 
міжнародних фінансових орга
нізацій у таких проектах зобо 
в’язує українські державні 
структури застосовувати стра
тегічний підхід і дотримува
тися поставлених ними ж, 
тобто українськими держав
ними структурами цілей. 

Однак такі проекти є також і 
полігоном, на якому Україна 
представляє себе як ділового 
партнера. Результати випробу
вань чітко вказують на її сильні 
та слабкі місця, а тому і вплива
ють на те, як міжнародні фінан
сові інституції ставитимуться в 
подальшому до кредитування 
українських реформ і співпраці 
з Україною загалом. 

ГОЛОВНОЮ ПРиЧиНОЮ 
БІЛьШОСТІ ПРОБЛеМ, 
ПОВ’ЯЗАНиХ ІЗ РеАЛІЗАЦІЄЮ 
БУДь-ЯКиХ ПРОеКТІВ  
В УКРАЇНІ, Є ПОСТІйНІ ЗМІНи 
СТРАТеГІЇ

Відповідно до  
вітчизнячного зако-

нодавства, Дер-
жавний земельний 

кадастр – єдина 
державна геоін-
формаційна сис-
тема відомостей 
про землі, розта-
шовані в межах 

державного кор-
дону України, їх ці-

льове призна-
чення, обмеження 
в їх використанні, а 

також дані про 
кількісну і якісну 

характеристику зе-
мель, їх оцінку, про 

розподіл земель 
між власниками та 

користувачами
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В
ерховна Рада продовжила 
мораторій на продаж сіль
ськогосподарських земель 
до 1 січня 2013го. Законо

давці, по суті, розписалися в не
спроможності легалізувати обіг 
ділянок, який триває в Україні 
не перший рік, і виконати таким 
чином давню обіцянку прези
дента Віктора Януковича. Хоча 
завдання в депутатів надсклад
 не. Є купа економічних і право
вих нюансівнаслід ків багато
річного напівлегального обігу 
ділянок, які слід сис  те  ма  ти 
зуватиузагальнити, щоб завер
шити земельну реформу, розпо
чату ще за президентства Лео
ніда Кучми. 

9 грудня 2011го ВР у пер
шому читанні прийняла законо
проект «Про ринок земель» (№ 
9001д). Подія не на жарт збу
рила і парламентську опозицію, і 
тисячі фермерів, і експертів, які 
звернули увагу, що остаточне 
ухвалення такого базового доку
мента дозволить скуповувати на
діли великим компаніям
орендарям без особливої конку
ренції – нерезидентів, по суті, за
лишили поза грою. Галас, що зді
йнявся після цього, підштовхнув 
реформаторів до висновків. Де       
що несподіваних, м’яко кажучи: 
Вер  ховна Рада виключила з пе

реліку легальних покупців сіль
ськогосподарської землі… юри
дичних осіб. Це не жарт. Законо
проект 9001д чітко визначає пе
релік осіб, які зможуть придбати 
ділянки у власність: громадяни 
України, держава в особі земель
ного банку, інших відповідних 
органів влади, Ради міністрів АР 
Крим, територіальні громади сіл, 
селищ, міст. І… крапка. Понад  
те, фізособирезиденти зможуть 
придбати у власність не більше 
ніж 100 га землі. 

Що це означає? Фіксацію на
явного на земельному ринку 
status quo – сільськогосподар
ські угіддя надалі перебувати
муть у користуванні орендарів, 
на яких (як це часто трапля
ється) працюватимуть фор
мальні землевласники. Усі роз
мови про те, що аграрні хол
динги ділитимуться на якихось 
підставних осіб не те щоби зо
всім безпідставні, але малоймо
вірні. Так, можна собі уявити пе
реділ, наприклад, сертифікат
них паїв (тих, що не відведені в 
натурі) між засновниками яки
хось ТОВ у процесі реорганізації. 
Але ж деякі потужні компанії 
мають земельні банки від 100 
тис. га… За часів Великого Коб
заря, здається, у панів було 
менше кріпаків, ніж знадо

биться підставних фізосіб ни
нішнім латифундистам. При
чому намагання отримати ді
лянки у власність в інший спо
сіб, ніж визначено законом, жор
стко блокуватиме держава – аж 
до примусового їх вилучення.   

Одним із пунктів законопро
екту для покупців сільськогоспо
дарської землі встановлюється 
спеціальний податок: 100% ціни 
ділянки в разі купівлі протягом 
першого року від початку імпле
ментації документа, 90% – про
тягом другого року і далі з цим 
самим кроком аж до 10%. Між ін
шим, мінімальна державна оці
ночна вартість гектара чорно
зему 2011го – 12 тис. грн, а 2012
го цей показник може зрости ще. 
Чи багато знайдеться охочих 
придбати землю? 

Такого фіналу земельної ре
форми не передбачав ніхто. За 
великим рахунком, абстрагую
чись від безлічі нюансів, можна 
визнати, що в разі ухвалення за
кону про ринок землі в ниніш
ній редакції сьогочасне земель
 не питання майже не відрізня
тиметься від того, що за часів 
СРСР. Тоді земля була народною, 
так само й тепер. Нюанс лише в 
тому, що за совка держава роз
поряджалася сільськогосподар
ським земельним банком, а ни 
ні – орендарілати фундисти. 
Але й це не все: у разі прийняття 
законопроекту будьякий дого
вір про оренду може бути при
пинений, якщо Державна ін
спекція сільського господарства 
вирішить, що орендар погіршує 
якість наділу. Посуті, за таких 
правил чи не єдиним реальним 
власником сільськогосподарсь 
ких земель може бути держава. 
Така ситуація вигідна тим, хто 
перебуває найближче до влади. 
Але навіть цих бізнесменів на
вряд чи задовольнить така пере
мога «бюрократичного капіта
лізму». З огля  ду на пропоновані 
правила гри базовий законопро
ект потребує іншої назви, на
приклад, «Про заборону ринку 
землі в Україні»… 

Держава банкує 
Прийняття закону «Про ринок земель» може знищити ринок у зародку

Автор: 
Дмитро 

Вовнянко 
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РОЗПЛАТА ЗА 
ПАСІОНАРНІСТь. 
Геннадія Зіміна, 
профактивіста 
зі Свердловська, 
вкотре побили 
через його 
боротьбу з 
вугільною 
мафією

Б
ільшість луганчан чи до
неччан, із якими вдалося 
поспілкуватися під час 
подорожі до цього непо

вторного регіону, не обража
ються на, здавалося б, в’їдливу 
речівку «Спасибо жителям Дон
басса за президента…». За два 
роки свого правління влада 
встигла дошкулити навіть сво
єму ядерному електорату, який 
і сам починає розуміти, що ко
мусь таки треба подякувати за 
втрачені ілюзії. Склалося вра
ження, що Вікторові Януковичу 
і Ко вже не пробачать «покра
щення життя вже сьогодні» 
тільки тому, що вони тут «свої». 
Поки що рівень незадоволення 
на Донеччині не перейшов кри
тичної межі відвертого бунту, 
але стійка тенденція до цього є 
очевидною. 

ЧУЖІ СеРеД СВОЇХ
«Я завжди голосував за Януко
вича, але він виявився... (далі лу
нає ненормативна лексика. – 
Авт.)», – емоційно реагує Андрій 
Альошкін, ексшахтар з Антра
цита, а тепер різноробочий із Лу
ганська, на запитання про став
лення простих людей на Донбасі 
до влади, яку вони обрали.

За останні півроку соці
альнополітичні настрої тут 
різко змінилися. Якщо 2010го 
спостерігався певний оптимізм 
реваншистського характеру, мов 
ляв, «перемогли нарешті свої», у 
першій половині 2011го – збай
дужіння до політики як такої, то 
тепер градус негативу щодо, зда
валося б, «своєї» влади починає 
зашкалювати. Нинішній прези
дент з однопартійцями ризикує 
опинитися чужим навіть серед 

своїх. У розмовах не на дикто
фон люди з керівництва регіону 
визнають, що у владі зараз ве
лике занепокоєння щодо Сходу – 
ПР його втрачає. 

«Запитую в п’ятикурсниці, 
що приходить на іспит: «За кого 
голосуватимеш?» – розповідає 
Сергій Н., професор Східно
українського університету імені 
В. Даля (на Донбасі більшість 
усе ж традиційно побоюється 
відкрито називати речі своїми 
іменами. – Авт.). – Відповідає: 
«За комуністів». Перепитую: 
«Чому?» А вона: «Та дідусь ска
зав, що так треба». Оце, на 
жаль, у нас дуже поширено. 
Старі голосують за звичкою, мо
лоді або взагалі не йдуть на 
дільниці, або ставляться до 
цього з цілковитою байду
жістю. Але все ж не всі. Дедалі 

Передреволюційна байдужість
Жителі Донбасу вже шкодують про свій політичний вибір останніх 
10 років і все більше внутрішньо готові до протестів, хоча 
визначеності та усвідомленої альтернативи ще немає

Автор:
Богдан 

Буткевич,  
Київ – 

Донецьк – 
Луганськ

Фото:
Андрій 

Ломакін
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більше громадян починають 
думати головою. Наприклад, я 
підтримуватиму демократів, хай 
там які б вони були, але все ж 
кращі за так званих наших. Го
ловна проблема для багатьох – 
брак альтернативи. Хтось, зви
чайно, за комуністів побіжить 
віддати голос, але розумні лю
ди розгублені». 

Утім, наразі усталена, здава
лося б, навічно ідеологема «це 
сучий син, але це наш сучий 
син» дала тріщину, навіть врахо
вуючи, що «Донбасс убеждений 
не меняет». За останні два роки 
різко знизився рівень життя пе
ресічного мешканця регіону – 
надто великий розрив між очі
куваннями та реальністю, осо
бливо на тлі того, що в когось 
таки Межигір’я розростаються. 
«Я цього Януковича ненавиджу, – 
аж плюється слиною грузин
таксист похилого віку з Доне
цька. – У 2010 році всіх своїх па
сажирів пропагував, щоб за 
нього голосували. Тепер цим 
людям буде соромно в обличчя 
дивитися. Як може бути, щоб тут 
ціни були вищі, ніж у Києві. Таке 
враження, що все робиться на
шим коштом. Вони нас зовсім за 
дебілів вважають чи що?»

При цьому в головах донба
сівців одночасно уживаються 
два абсолютно різні сприйняття 
влади нинішньої й влади як та
кої. З одного боку, ці люди вкрай 
вороже налаштовані до будь
кого чи того, що її символізує. 
«Упирі» – характеристика, яку 
дуже часто можна почути від 
місцевих мешканців. З іншого – 
в їхній свідомості поряд із цією 
вродженою анархічністю степо
вого походження вживається аб
солютний конформізм, що іноді 
набуває вигляду байдужості. 
Більшість із них зараз на про
міжній стадії між байдужістю 
(людям просто все одно, хто у 
владі, бо вони її не сприймають) 
та відкритою ненавистю.

БУДе ЯК БУДе
Хоча багато українців ще пре
красно пам’ятають гупання 
шахтарських касок об київську 
бруківку на початку 1990х, ви
являється, що реальна кіль
кість пасіонаріїв поміж жителів 
Донбасу мізерна. Як і людей, що 
розуміють та готові обстоювати 
тут свої інтереси. Більшість вва
жає, що боротися за права, осо
бливо на шахтах чи заводах, – 

це знищувати свій прибуток. 
Понад те, не задумуються над 
таким питанням, просто вижи
ваючи в наявних реаліях і 
сприймаючи їх як даність. 
«Коли ти працюєш і мовчиш, то 
тебе ставлять на нормальну ді
лянку в забої, – пояснює ко
лишній шахтар, поет Олек
сандр Сигида із села Атама
нівка під Луганськом. – Отри
муєш навіть тисячу доларів. А 
як починаєш патякати зайве, то 
ніхто тебе не виганяє, навіщо. 
Просто прикріплюють до пога
ної ділянки, і твоя зарплата, що 
залежить від видобутку, одразу 
різко зменшується. От і ризи
куй щодня життям за півтори 
тисячі гривень на місяць і будь 
волелюбним або мовчи в ган
чірку й заробляй нормальні 
гроші. Кожен вирішує для себе 
сам. Але люди якось звикли ри
зикувати життям – це вже ніби 
само собою зрозуміло». Справ

 ді, донбасівці, на диво, фаталіс
тичні. «Хай буде, як буде» – та
кий слоган найкраще відобра
жає їхнє мислення.

Що дуже дивує, то це те, як 
шахтарі терплять такі нелюд
ські умови праці з величезною, 
як свідчить статистика, кіль
кістю смертей, ризиком (не всі 
вони отримують по тисячі дола
рів на місяць). Однак ті, з ким 
поспілкувався автор цих ряд

ків, одностайні: винні в аваріях 
не тільки керівники підпри
ємств. «Чоловіче, та повір, та
ких аварій, як на «Суходоль
ській» (2011 року загинуло 28 
осіб. – Авт.), у нас і за совка 
було дуже багато, – стверджує 
Олександр Сигида. – Зараз на
віть трохи менше стало, просто 
тоді про це мовчали, хоча вони 
були не менш страшними. 
Зверни увагу, коли трапля
ються найбільші – у серпні. А 
чому? Тому що до Дня шахтаря 
зновутаки з радянських часів 
треба було видати нагора ре
кордну кількість вугілля. І ще 
тоді люди навчилися затикати 
ганчіркою датчики метану, щоб 
вони не заважали працювати, 
адже аварійна система вмика
ється, тількино концентрація 
газу в повітрі хоч трохи починає 
перевищувати норму. Тому най
частіше в аваріях винні самі 
люди та їхнє халатне ставлення 
до власної безпеки».

«90% шахтарів, хоч як різко 
це прозвучить, – мовчазні раби, 
– ділиться своєю думкою лідер 
громадського «Трудового руху 
«Солідарність» Костянтин Іль
ченко зі Свердловська Луган
ської області. – Ось, наприклад, 
мій колега по профспілковому 
руху Геннадій Зімін, який через 
свою боротьбу з місцевою ву
гільною та наркомафією став ін
валідом і втратив усе майно. 
Але ж він такий чи не один на 
все місто. Цей натовп ніколи ні
чого не зрозуміє. Ти їм пояс
нюєш, що треба обстоювати 
права, бо це ваші ж гроші, а 
вони мовчать. Тількино брига
дир йде з ділянки, починають 

БІЛьШІСТь ДОНБАСІВЦІВ –  
НА ПРОМІЖНІй СТАДІЇ МІЖ 
БАйДУЖІСТЮ ТА ВІДКРиТОЮ 
НеНАВиСТЮ

У ГОНИТВІ  
ЗА ВУГІЛЛЯМ. 
Шахтарі 
нерідко самі 
винні в аваріях

№ 7–8 (224–225) 24.02 – 1.03.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|37



поплескувати тебе по плечу й 
казати: «Молодці, ви все добре 
робите, захищаєте нас». Але 
коли той повертається – все, 
ніби з тобою й незнайомі. Від
так що можуть змінити акти
вісти, якщо, наприклад, у нашої 
профспілки «Спільна дія» по 
10–15 людей у колективах ще й 
не з кожної шахти, а там працю
ють зазвичай щонайменше 
200–300 осіб? Але коли вони 
прокинуться, мало не здасться 
нікому. А це незабаром ста
неться, бо дедалі важче вижи
вати».

Донбаськими містечками 
відчутно котиться хвиля глухої 
ненависті, яка проривається на
зовні поки що за чаркою на 
кухні або під час традиційних 
розмов за «тормозком» перед 
спуском до шахти. А також ви
являється у дедалі більшій 
кількості розбоїв та грабежів 
стосовно заможних донбасівців: 
депутатів, бізнесменів, держ
службовців. «Зараз міліція про
сто не показує реальних даних 
щодо скоєних злочинів, – ствер
джує Костянтин Ільченко. – І це 
дуже погана тактика. Адже 
більшість тутешнього насе
лення поки що є інертним ста
дом. Але тількино воно зрозу
міє, що можна, майже як у 1990
ті, піти до сусіда, в якого лежать 
котлети в холодильнику, дати 
йому виделкою в очі й забрати 
м’ясо собі, почнеться жах. Пар
тія регіонів сама не розуміє, що 
робить і яких демонів випускає 
назовні. У ті ж таки 1990ті в 
людей ще залишалися певні 
ілюзії, тому якось перенесли 
лихоліття та невиплати зарп
лати по півроку. Зараз немає ні 
страху, ні совісті – лише ба
жання хоч якось заробити в 
умовах цілковито розграбова
ного виробництва. Варто тільки 
комусь відкрито почати – і все 
це спалахне таким криміналь
ним полум’ям, що його вже ні
чим не загасити».

Кримінальний підтекст вза
галі є дуже знаковим на Донеч
чині. Річ навіть не у фактично 
найбільшій тут кількості зон на 
людину в країні. «Уркаганство» 
так тісно в’їлося в кожну шпа
рину, що стало синонімом чо
гось на кшталт «бути чолові
ком», «мужнім». Ще з радян
ських часів на Донбасі зеків на
магаються відправляти до 
«своїх» зон, за місцем прожи

«90% ШАХТАРІВ – МОВЧАЗНІ РАБИ», 
– стверджує Костянтин Ільченко, 
лідер громадського «Трудового руху 
«Солідарність»

У РАДЯНСьКОМУ РИТМІ.  
Сквер Слави героїв громадянської 

війни в Луганську

ДОНБАС 
ПАТРІОТИЧНИЙ. 
Серед донбасівців 
трапляється чимало 
патріотично 
налаштованих, 
як-от професор 
Східноукраїнського 
університету 
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вання, так би мовити. Насампе
ред з погляду економії, мовляв, 
коли родичі близько, то й году
вати не треба. Між іншим, у 
сумнозвісному місті Суходоль
ську дорога до зони має значно 
кращий вигляд, ніж центра ль
 на вулиця.

ГРОШІ ПО-ДОНБАСьКОМУ
У луганських маршрутках за 
проїзд платять (2,50 грн) не при 
вході, як у більшості україн
ських міст, а, навпаки, при ви
ході. У цьому проглядає щось 
рудиментарне радянське. Чи не 
з’являються тут такі правила з 
поправкою на місцеву менталь
ність: можливо, люди сприйма
ють маршрутки як такий собі 
варіант таксі. Коли ж вчиту
єшся у назви вулиць, які, зда
ється, взагалі не змінювалися з 
часів розпаду СРСР, ця смілива 
теорія перестає здаватися про
сто інтелектуальною забавкою. 
Головна вулиця Совєтська задає 
відповідний ритм світосприй
няття... 

За офіційною статистикою, 
мешканець Донбасу заробляє 
більше, ніж представник інших 
регіонів, окрім столиці. Зарп
лати в багатьох людей, які пра
цюють на металургійному ком
бінаті чи шахті, справді порів
няно високі. На державних 
об’єк    тах це в середньому 7–8 тис. 
грн. На «копанках» за місце теж 
тримаються зубами, адже за 
день роботи шахтар може отри
мати 300–500 грн, лебідчик – 
150–200 грн. У приватному сек
торі в Донецьку тіньові зар пла
 ти майже київські: $500–1000 на 
місяць. Але в маленьких містеч
ках – скрута.

«Так повелося ще з радян
ських часів, – розповідає Олек
сандр Сигида. – Шахтарі свої 
гроші витрачали на «бухло», а 
будинки розвалені. Мінливий у 
нас народ». Типове явище для 
Донбасу – цілі квартали напів
занедбаних житлових будин
ків, «мертві» міста й села, де ра
ніше жили працівники тепер 
закритих чи збанкрутілих шахт 
і заводів. Картина там апока
ліптична. 

Багато людей тут сподіва
лися, що коли прийде «своя» 
влада, то можна буде заробити. 
Натомість за останні два роки 
умови ведення бізнесу в регіоні 
неймовірно ускладнилися. Ав
тохтони одностайні: «господарі 

життя» вирішують свої про
блеми їхнім коштом, переспря
мовуючи фінанси в будьякі 
інші кишені чи регіони, але не 
в їхні. «Мій знайомий зібрав 
гроші й вирішив відкрити при
ватну шахту, – розповідає буді
вельник Сашко з Луганської 
області. – Спочатку всец хотів 
почесному – зробив. Але, 

прийшовши першого разу пла
тити податки, одразу зрозумів 
свою помилку. Він розрахував 
суму, вписав у декларацію, а 
йому інспектор каже: «Ні, так 
не піде». І малює втричі біль
 шу, мовляв, або плати «на 
лапу», або, якщо почесному, то 
втричі більше, як я сказав. Зви
чайно, він дав хабара, а вже на

ступного дня закрив підприєм
ство. Певна річ, формально – 
шахта перетворилася на неле
гальну «копанку», та працює й 
досі. Він собі платить, кому 
треба, в податковій і райадмі
ністрації, і все ніби гаразд, 
поки що ніхто його не чіпає, 
але з кожним місяцем тягнуть 
усе більше. Думає про за
криття»... 

З Донецького залізничного 
вокзалу до центру міста можна 
потрапити трамваєм або марш
руткою. Якщо останньою, то 
проїздиш повз вилизаний, кра
сивий, сучасний бізнесцентр 
«Ахметовсіті», як його назива
ють місцеві. Якщо ж сісти на 
трамвай, то за 20 хвилин очікує 
подорож крізь нетрі, з якими 
можна порівняти хіба бразиль
ські фавели абощо. Ось такий 
нині увесь Донбас: Межигір’я і 
бідність. Раніше місцеві меш
канці з такими контрастами 
мирилися. Нині ж це їх не про
сто дратує – обурює.  

ЗА ОСТАННІ ДВА РОКи 
УМОВи ВеДеННЯ БІЗНеСУ  
В РеГІОНІ НейМОВІРНО 
УСКЛАДНиЛиСЯ
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«Я жлоб»

«Ай ем Бітлз. Зис із ейбі роуд»

Самі собі 
патруль
Вони не чекають, доки українські даішники 
стануть чесними, а водії свідомими. Активісти 
громадських рухів «Я паркуюсь, як ідіот», «Дорожній контроль» 
і «Їду тверезо та гарно» успішно борються за культуру на дорогах 

Н
а вітчизняних дорогах па
нує безлад: тротуари і га
зони перетворюють на 
паркінги, трамваї зупиня

ються на години, чекаючи, поки з 
колій приберуть черговий джип, 
перехожі стають жертвами нетве
резих автомобілістів, а даішники 
в гонитві за гривнею перевищу
ють свої пов  новаження. Громад
ські активісти знайшли дієві за
соби боротьби з «дорожнім бє
спрєдєлом».

ПАРКУЮСь, ЯК ІДІОТ
Неправильно припарковане 
ав  то заважає проходу пішохо
дів чи проїзду громадського 
транспорту? Папір, ножиці, 
клей або кольорові наліпки – 
їхня зброя проти безвідпові
дальних водіїв. Вони активісти 
руху «Я паркуюсь, як ідіот». 
Долучитися до нього може 
будьхто, і в способі вияву обу
рення нікого не обмежують. 
«За допомогою клею ПВА лі
плю таким водіям на лобове 
скло пам’ятку, як треба парку
ватися. Повірте, якщо йо  му хоч 
раз доведеться віддирати той 
папір, наступного разу він по
думає, де залишати маши
 ну», – переконана киянка Лі
лія Красюк. Окрім того, ді
вчина сама придумала і виго
товила наклейки, за допомо
гою яких веде свою маленьку 
війну за вільні тротуари.

Проект «I park like an idiot» 
популярний у всьому світі. Во

дії навіть готові витрачати 
власні гроші, щоб донести свою 
думку до несвідомих колег. На
ліпки з відповідними напи
сами або нецензурними висло
вами продаються в комплектах 
по 20, 40 і 100 штук відповідно 
за $10, $15 і $30. 

У Росії з 2003 року працює 
сайт idiotparking.ru, де можна 
не лише їх придбати, а й заван
тажувати фотографії непра
вильно припаркованих авто. 
«Він паркується, як ідіот? Не
хай країна дізнається про своїх 
героїв!» – закликають автори 
проекту.

В Україні таких «суперге
роїв» теж вистачає. Їм присвя
чений не один ресурс, найди
намічнішими з яких є blackcars.
com.ua, blonde.in.ua та parkli  ke 
idiot.com.ua. Сконтактуватися з 
авторами таких проектів до
волі складно, адже завжди є 
ймовірність того, що їх почнуть 
шукати ті самі «ідіоти», ма
шину яких обклеїли чи сфото
графували. Наліпки ж акти
вісти передають лише з рук у 
руки, домовляючись про зу
стрічі на інтер  нетфорумах. 
parklikeidiot.com.ua свого часу 
було закрито, а домен потра
пив у вільний доступ. Адресу в 
листопаді 2011 року викупив 
блогер та автор багатьох тест
драйвів Євген Муджирі. На 
сайті вже назбиралося кілька 
десятків фото «асів» парку
вальної справи. «Водії див
ляться на так звану дошку 
ганьби і мимоволі програму
ють себе на те, щоб паркува
тися згідно з правилами до
рожнього руху і здоровим глуз
дом», – пояснює блогер прин
цип дії проекту. За його сло

Автор: 
Анна Каленська

Фото: 
blonde.in.ua

parkli  keidiot.com.ua
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вами, враховуючи брак місць 
для цього, до багатьох ситуацій 

доводиться ставитися з ро
зумінням. Ад  же люди
 на могла залишити ав

тівку лише на кілька 
хвилин, а її вже встигли 
зафіксувати «ав  то    па  па 

ра    ці». «У мене прокида
ється побоювання: а рап

том хтось на моєму ж сайті 
викладе фото моєї машини? 
Було б сміш  но. Незважаючи 

на премодерацію, я все одно 
розмістив би таку світлину, 
навіть не сумнівайтеся», – пе

реконує Муджирі.

ТАНКАМи ПО БеЗЗАКОННЮ
У Польщі з горепаркуваль  ни 
ками взагалі не панькаються. 
Як розповідає мешканець Гди
 ні Мачей Зборовський, їм часто 
шкрябають кузов або ж проби
вають колеса. Назви місцевих 
сайтів, що воюють із такими 
автомобілістами, непристойно 
вимовляти, та й на наліпках, 
які клеять на машини, зобра
жені не квіточки. У січні один 
із ресурсів активістів навіть 
проводив конкурс на «Дорож
нього лося 2011 року» в Гдині, 
Сопоті та Гданську. А ось у Вло
даві фото неправильно припар
кованих автівок можна викла
дати на сайті муніципальної 
поліції міста.

Кілька років тому в Москві 
війну безвідповідальним во
діям оголосили ґрінбомбери. 
Ця ультрарадикальна еколо
гічна група псує фарбою при
парковані на газоні автомобілі, 
змушуючи їхніх власників 
страждати морально і матері
ально. Як стверджують ґрін
бомбери, однієї такої атаки до
статньо, щоб відучити зали
шати машину, де заманеться. 
Про брак місць для паркування 
«зелені» не хочуть і чути. 
«Якщо екологічна міліція не 
діє, а в автомобілістів не виста
чає мізків зрозуміти, що, став
лячи машини на газонах, вони 
руйнують місто, треба діяти са
мим», – заявляють ак  тивісти
радикали.

З незаконним паркуванням 
бореться і мер литовської сто
лиці. Влітку було знято відеоро
лик, у якому він сідає на броне
транспортер, щоб розчавити ав
томобіль, залишений на вело
сипедній смузі. Очільник Віль
нюса сварить власника ма

шини, змітає з місця розбите 
скло, після чого сідає на велоси
пед і їде собі далі. Зрозуміло, 
що це лише кіно, але свою пози
цію чиновник висловив дуже 
переконливо.

Втім, у реальному житті екс
перти радять активістам бути 
обережними. За словами адво
ката Олени Лозниці, у разі по
рушення правил стоянки чи 
знищення газонів власник 
транспортного засобу відпові
датиме згідно з Адмінкодексом, 
яким передбачено лише штраф 
255 грн. А ось за пошкодження 
чужого авто можна потрапити і 
під статтю Кримінального ко
дексу. Так, відповідно до ст. 194 
КК України, умисне знищення 
або пошкодження чужого 
майна, що завдало збитків у ве
ликих розмірах, карається 
штрафом до 850 грн або навіть 
позбавленням волі до трьох ро
ків. Тож вона радить не ризику
вати і не пошкоджувати чужі 
транспорт  ні засоби, а зверта
тися до місцевих органів влади 
із заявами про необхідність об
лаштування місць для стоянки. 

Наразі штрафи за неправо
мірне паркування в Україні 
фактично не працюють, бо, 
відповідно до законодавства, 
даішники не можуть їх випису
вати, коли за кермом немає во
дія. Вони зазвичай не чекають 
на власника авто (для їхньої 
кишені буде вигідніше витра
тити цей час на пошук ін  ших 
порушників). На думку Іри   
ни Бондаренко, координаторки 
Асо  ціації велосипедистів Ки
єва, у вирішенні цієї проблеми 
мають бути ініціативи і знизу, і 
згори. За прикладом європей
ських країн владі варто ак
тивно облаштовувати підземні 
паркінги, фізично відділити 
смугу для громадського тран
спорту, запровадити високі 
штрафи за незаконне парку
вання й обмежити його в цен
трі міста. Навіть деякими з цих 
заходів ситуацію дуже швидко 
вдалося змінити в Боготі, сто
лиці Колумбії. А ось у Нідер
ландах питання з автомобіліс
тами вирішили саме завдяки 
громадській активності. Різно
манітними акціями, які збі
глися в часі з нафтовими кри
зами, керівництво держави 
змусили обмежити викорис
тання приватного транспорту в 
містах, і на сьогодні половина 

«Не трамвай – об’їдеш!»

«Не помітив ні знака, ні напису, бо в мене скло 
тоноване. Нічого подібного не бачу»

«Нє шумі! Я інвалід!» 

«20 метрів протягла машиною бетонну брилу, 
навіть не помітила. А навіщо їх узагалі на тротуарах 
порозставляли?»
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населення країни щодня їздить 
на велосипедах. «Активістам 
слід не лише клеїти наліпки, а 
й лобіювати зміни до законів, 
які зараз фактично дозволяють 
паркуватися де завгодно», – 
вважає Бондаренко.

АВТОБеЗПеЧНе МІСТО
13 січня у Луганську водій, що 
був у стані наркотичного сп’я 
ніння, налетів на гурт юнаків. 
Внаслідок ДТП 10 осіб серйозно 
постраждали, а студентка Коле
джу технології та дизайну Луган
ського національного універси
тету іме  ні Тараса Шевченка Світ
лана Зуйкова загинула. 

Друзі дівчини вирішили 
розпочати акцію «АвтоБезпеч
ний Луганськ», до якої згодом 
долучилися сім волонтерських 
загонів вишу. Студенти влас
ним коштом виготовили понад 
1 тис. флаєрів і наліпок. Вони 
вийшли на вулиці міста, щоби 
роздати працівникам ДАІ па 
м’ятки з витягами з Кодексу ад
мінпорушень щодо відповідаль
ності за керування автомобілем 
у нетверезому стані, а водіям – 
наліпки «Їду гарно і тверезо». 
Як розповів Володимир Мороз, 
голова профспілки студентів 
ЛНУ, автомобілісти дуже пози
тивно поставилися до такої іні
ціативи і заявили про готов
ність усіляко допомагати. У ме 
жах акції також відбувається ін
формаційна кампанія в соц   
    мережах і на автофорумах. 

Цікаво, що місцева ДАІ зго
лосилася підтримати громад
ську ініціативу. Вона планує ви
готовляти наліпки та флаєри 
власним коштом, а розповсю
джуватимуть їх волонтери. 

ПАРТиЗАНи ДОРІГ
А ось сприяти ініціативам ав
торів сайта «Дорожній конт 
роль» Державтоінспекція, зда
ється, аж ніяк не збирається. 
На цьому інтернетресурсі ак
тивісти руху викладають ви
кривальне та скандальне відео 
про незаконні дії даішників. 
Деснянський районний суд Ки
єва 14 лютого постановив тим
часово призупинити роботу 
порталу за позовом працівника 
ДАІ Геннадія Гетманцева щодо 
власника проекту Ростислава 
Шапошникова. 

Влітку минулого року в 
Кри  му між водієм та даішни
ком виник конфлікт. Шапош

ников попросив інспектора 
пустити його в туалет на при
дорожньому посту ДАІ, але 
дістав відмову. Суперечку 
було знято на відео і розмі
щено на сайті «Дорожнього 
контролю» під назвою «ДАІ 
«Кобра» заборонила «Дорож
ньому контролю» ходити в ту
алет». Причиною закриття 
стали коментарі під статтями. 
Анонімні користувачі начебто 
залишали лайливі відгуки на 
адресу Гетманцева. Автори 
проекту відразу заявили, що 
оскаржуватимуть рішення 
суду й переведуть хостинг до 
Німеччини. Поки активісти 
трудилися над переїздом сер
верів, тимчасово за  працював 
портал roadcontrol.com.ua 
«Партизани дорожньо  го 
контролю». 

Щоправда, вже 16 лютого суд 
скасував свою ж постанову про 
призупинення роботи сайта. 

Як зазначає керівник прес
служби «Дорожнього контро лю» 
Єгор Воробйов, жодної спон
сорської підтримки вони ні
коли не мали: усе роблять 
лише своїми силами і власним 
коштом. Зупиняти боротьбу зі 
свавіллям даішників вони не 
збираються. «Ми хочемо, щоб 
Україна перестала бути краї
ною третього світу. Все змінити 
не зможемо, тому взяли собі 
маленьку ділянку роботи. І ба
чимо реальний прогрес», – за
значив Воробйов.

Активісти з власної ініціа
тиви вже створили сайт, при
свячений Гетманцеву. Ресурс за 
кілька днів став не менш відвід
уваним, ніж roadcontrol.org.ua. 
За словами Воробйова, зазви
чай щоденна відвідуваність 
«Дорожнього контролю» – 
близько 20 тис. осіб, але тіль 
кино даішник вчиняє щось 
екстраординарне, то вона різко 
зростає. «Люди, які забороня
ють цю інформацію, не розумі
ють, що таке інтернет, і, певно, 
не усвідомлюють, що таке демо
кратія. Доки є всесвітня паву
тина, доти буде і демократія», – 
переконаний учасник громад
ського руху.

Приєднатися до наявних 
ініціатив або створити власну 
може кожен. Головне – вірити, 
що спільними зусиллями ре
ально змінити ситуацію. І, зви
чайно, переходити від слів до 
конкретних дій. 

«А я даішик. Шо, не видно? Я тут головний, мені все 
можна» 

«Спізнювалася на метро, тому й зупинилася просто 
біля підземного переходу»

«Іще в школі я був математично обдарований, 
люблю все до міліметра вираховувати»

«Поки я тут стою, ніхто нікуди не їде!»
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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
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▪ за 4 міс. – 180 грн
▪ за 5 міс. – 225 грн
▪ за 6 міс. – 270 грн
▪ за 10 міс. – 450 грн

Вартість редакційної передплати:



Л
ютневі морози вкотре за
свідчили катастрофіч
ний стан комунального 
господарства. Цього разу 

подібних до техногенної аварії в 
Алчевську не було (взимку 2006 
року системи опалення в місті 
практично цілковито заморози
лися; понад два тижні близько 
60 тис. мешканців міста були 
змушені користувалися тільки 
індивідуальними електрични
 ми обігрівачами). Проте протя
гом останнього місяця в різних 
регіонах траплялися сотні ло
кальних надзвичайних подій: 
під час сильних морозів без те
плопостачання залишилися ти
сячі українців.

Системи централізованого 
опалення в Україні давно ви
черпали свій ресурс, вони не 
відповідають вимогам спожива
чів і надто енерговитратні. На
томість перспективи їх віднов
лення видаються доволі при
марними. За різними підрахун
ками, у межах країни для цьо  
го потрібно щонайменше 100 
млрд грн. Наслідок – ледь теплі 
батареї та невиправдана вар
тість комунальних послуг. 

Як часто в нас буває, не чека
ючи якихось дій від влади, чи
мало пересічних громадян само
стійно вирішують теплове пи
тання. Так, багато хто встанов
лює індивідуальні газові котли. 

Автори: 
Анна 

Каленська, 
Інна 

Завгородня

Вони забезпечують бажаний для 
споживача рівень теплового ком
форту і постійне гаряче водопос
тачання незалежно від сезону, 
чого не можуть дати централізо
вані системи. Прикметно, що ке
рівництво вже доволі багатьох 
міст саме в автономному опа
ленні вбачає розв’язання про
блеми теплопостачання.

ДВА ШЛЯХи
2007 року практично всі меш
канці міста Зоринська Пере
вальського району Луганської 
області перейшли на автоном  не 
опалення не лише в приватних 
будинках, а й у п’яти і навіть 
дев’ятиповерхівках. Централі

Відрізані від центру

Через неякісне надання комунальних послуг, зокрема забезпечення 
теплом, наші співвітчизники масово переходять на автономне 
опалення. Але, як з’ясував Тиждень, в українських умовах не 
завжди така незалежність є виправданою
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ДОРОГА МО-
ДЕРНІЗАЦІЯ. 
Оновлювати 
систему цен-
тралізовано-
го опален-
ня витратно, 
проте іноді 
це вигідніше, 
аніж 
переходити на 
автономне 

зованої системи як такої в місті 
не було: у квартирах узимку 
температура опускалася до по
значки +3 градуси. «У нас була 
розроблена програма децентра
лізації, – розповідає заступник 
голови Перевальської райдер
жадміністрації Галина Сольо
 на. – Паралельно реалізовува
лося безвідсоткове кредиту
вання. Обласний бюджет виді
лив кошти на встановлення 
котлів пільговим категоріям 
громадян». Петро Кравчук із 
міста Брянки на Луганщині 
провів автономне опалення за 
рахунок такої позики: «Уже за
кінчив її виплачувати. Опа
лення маю вже шостий рік. Ра
ніше ми замерзали. У нашому 
місті гаряча вода була відклю
чена з 1989го». 

На Закарпатті також вирі
шили не чекати, доки держава 
знайде гроші на модернізацію 
старої системи. Перехід на ав
тономне опалення розпочали 
ще 2003го, і на сьогодні всі 
об’єкти бюджетної сфери за
безпечені цими системами. За 
словами Василя Романця, на
чальника управління ЖКГ За
карпатської ОДА, відмовив
шись від централізованого 
опалення, область заощадить 
понад 14 млн грн на рік. Осо
бливих проблем у процесі пе
реходу не було, втім, Романець 
не приховує, що вони виника
ють у разі незгоди населення 
робити це. «Впровадження но
вої системи має свої переваги 
та недоліки. Але річ у тому, що 
саме люди вибрали його. Їх 
ніхто не примушував до цього. 
Вони підрахували, що їм так 
краще», – каже посадовець. 

А ось в ІваноФранківську 
після ґрунтовного аналізу від
кинули ідею автономного опа
лення. Місцеве Укртеплокомун 
енерго провело спеціальне до
слідження, щоб з’ясувати, яка 
система теплопостачання еко
номічно доцільніша. Оцінюва
лися п’ять варіантів: рекон
струкція наявної системи, змен
шення рівня централізації в 
межах кварталу, ліквідація ко
телень та встановлення дахових 
котелень на рівні будинку, інди
відуальне опалення в кожній 
квартирі та часткова децентра
лізація. При цьому враховува
лися інтереси споживачів, му
ніципалітету, теплопостачаль
них енергопідприємств та ін

весторів. Результати засвід
чили: реконструкція централі
зованої системи теплопоста
чання ІваноФранківська по
требувала $36,2 млн, при цьому 
річна економія газу в такому 
разі становила 30%. Квартальні 
котельні – ефективніший про
ект, але він потребує і значно 
більших інвестицій. А дахові 
котельні, часткова та повна де
централізація збиткові, вони 
ніколи себе не окуплять. Такі 
дослідження були направлені в 
ЄБРР. Проаналізувавши їх, банк 
уклав угоду на надання кре
диту з метою проведення ре
конструкції саме централізова
ного теплопостачання в Івано
Франківську.

ЗРОБи САМ
Мешканець міста Боярки Єгор 
Єршов вирішив встановити у 
своїй трикімнатній квартирі 
систему автономного опалення, 
бо сам займався таким бізнесом 
і добре знає всі нюанси: «По

перше, це вигідно. Раніше за 
опалення платили 400–450 грн 
на місяць, а зараз – до 150 грн. 
Подруге, ти не прив’язний до 
якихось дат у календарі, коли 
мають запустити чи вимкнути 
опалення, морозів, проривів на 
теплотрасах, обіцянок, які в на
шій країні часто не викону
ються. А тут коли потрібно, тоді 
й вмикаєш. Тим паче для мене 
це особливо актуально, бо живу 
на першому поверсі». З ураху
ванням вартості труб, радіато
рів, котла і документації індиві
дуальна система обійшлася 
йому приблизно в 30 тис. грн. 
На її встановлення потрібно 
дватри дні, проте куди більше 
часу потребує збір дозволів. 

Обов’язковою умовою є зго
 да сусідів. Далі потрібно звер
нутися до ЖЕКу із заявою про 
відмову від централізованого 
опалення й розробити проект 
установки автономного. Після 
цього фахівці приймуть рішен
 ня, чи можна відключати вашу 
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квартиру від загальної теп  ло 
мережі. Дозвіл видає відповідна 
комісія органу місцевого са  мо 
врядуван  ня, до якої входять 
представники понад десятка ін
станцій. Загалом складна до
звільна система в таких випад
ках виправдана, ад  же, прийма
ючи рішення на користь індиві
дуальної системи опалення, 
споживач руйнує централізо
вану мережу. Однак, зважаючи 
на виску хабароємність кому
нальної галузі, на певному етапі 
біганина за папірцями багатьом 
відбиває бажання встановлю
вати автономне опалення.  

ВАРТІСТь НеЗАЛеЖНОСТІ
Європейські централізовані 
системи дають змогу спожива
чеві замовляти тепловий ком
форт відповідно до потреб  
чи фінансових можливостей. 
«Щоб досягти такого рівня, 
було вкладено великі кошти в 
утеплення будинків, установку 
поквартирних систем регулю
вання теплопостачання, ізоля
цію мереж, оптимізацію коте
лень та їхніх потужностей», – 
пояснює Олександр Кузнець, 
голова правління Асоціації ін
женерів енергоефективних тех
нологій України. На його думку, 
питання використання опа
лення та гарячого теплопоста
чання і в Європі, і в нашій кра
їні має вирішуватися з огляду 
на економічну доцільність, еко
логічну та техногенну безпеку. 
«Централізовані системи еко
логічніші, оскільки викиди ве
ликих ТЕЦ підлягають очистці 

й відводяться за межі міст», – 
вважає експерт. Їхня перевага 
полягає і в можливості вико
ристання різних видів палива, 
навіть таких екзотичних, як по
бутові відходи. На противагу їм 
автономні зазвичай використо
вують газ. 

Проте в Україні централізо
вані системи енергопостачання 
потребують негайної модерні
зації. Нині в нас працює понад 
360 муніципальних теплопос
тачальних підприємств. Вони 
чи не найбільше потерпають від 
постійного зростання цін на 
енергоносії, адже річне спожи
вання умовного палива у цій га
лузі становить 8,7–10,4 млн т, а 
електроенергії – 1,4–1,7 млрд 
кВт/год. Ситуацію ускладнює й 
критично мала енергоефектив
ність, зумовлена старінням об
ладнання. Через це в котельнях 
втрачається 8–10% виробленого 
тепла, в тепломережах – 13–
20%, у споживачів цей показник 
зростає до 25–40%. 

СиТУАТиВНА ВиГОДА
Вітчизняна наука визначила 
межу економічної доцільності 
індивідуальних опалювальних 
систем: забудова до двохтрьох 
поверхів, вище – вигідніші цен
тралізовані. Завдяки індивіду
альній системі Єгор Єршов зао
щаджує за опалювальний сезон 
1,8 тис. грн, вартість установ
лення обійшлася в 30 тис. грн. 
За підрахунками Укртеплоко
муненерго, період окупності 
його проекту – 16,7 року. За та
ких показників, якщо ціна на 

природний газ для населення 
та теплопостачальних підпри
ємств вирівняється, він узагалі 
буде збитковим. В усіх розвине
них країнах гуртова ціна при
родного газу нижча, ніж роз
дрібна, а в нас навпаки. Наразі 
громадяни отримують його по 
726 грн за тисячу кубометрів, 
підприємства теплокомуненер
 го – по 1309 грн. Тому поки що 
автономне опалення вигідніше 
від централізованого. 

Утім, на думку президента 
Укртеплокомуненерго Арсен
тія Блащука, це лише поверхові 
переваги, і згадані системи ма
ють достатньо недоліків. По
перше, благо тих, хто вирішив 
від’єд  натися від загальної те
пломережі, б’є по кишенях їх
ніх сусідів. Більшість будинків 
спроектовані під централізо
ване опалення. Коли ж частина 
мешканців відпадає, тепло, яке 
споживалося до того, розподі
ляється на меншу кількість 
квартир, тому відповідно стає 
дорожчим для людей, які його 
оплачують. 

Окрім того, система газопос
тачання в будинках розрахо
вана тільки на приготування 
їжі. Коли встановлюється газо
вий котел, це означає, що він го
рить за рахунок плити. Як пояс
нює Блащук, тиск газу зменшу
ється, і якщо всі перейдуть на 
індивідуальне опалення, їхні 
котли просто не працювати
муть. А отже, до вартості такого 
переходу потрібно зараховувати 
й витрати на перекладку газо
вих та електричних мереж. Та
кож постає питання опалення 
місць загального користування, 
особливо підвальних примі
щень, де прокладені водопровід 
і каналізація. «У нових будин
ках, які мають квартирні котли, 
не раз траплялися випадки за
мерзання водопроводу через те, 
що підвал холодний», – зазна
чає експерт. Він радить па  м’я 
тати й про ви  бухонебезпечність 
автономних сис  тем та ймовір
ність отруєння продуктами зго
ряння через брак необхідної 
вентиляції. 

Тож тим, хто схиляється до 
думки про автономне опалення, 
експерти радять насамперед 
про  вести прості математичні 
розрахунки: вигідно/невигідно, 
при цьому взявши до уваги мож
ливе подорожчання газу для на
селення в майбутньому. 

НАВЧИЛИСЯ 
НА АВАРІї. 
Мешканці 
Алчевська 
не бажають 
повторення 
«аварійної» 
зими 2006-го, 
тому обирають 
автономне 
опалення

ЦІНА ПиТАННЯ

Те, у скільки може обі-
йтися власне тепло, 

залежить від кількості 
кімнат у квартирі, чи 
вона кутова, а також 

від того, скільки радіа-
торів. У трикімнатній 
квартирі їх зазвичай 

установлюють чо-
тири – це 1,2 тис. грн. 
На кожну батарею від 

котла йде розве-
дення – колекторна 

система коштуватиме 
350 грн, а щоб схо-

вати труби в стіни чи 
підлогу, треба запла-
тити 50 грн за погон-
ний метр. Демонтаж 
старих труб – 200–

400 грн, або 70 грн за 
метр. Найзначніші 
статті витрат: котел 

українського виробни-
цтва – від 3 тис. грн, 

імпортний – від 6 тис. 
грн, встановлення – 
850 грн. Також дове-
деться витратитися на 
підключення газу. За-
галом встановлення 

системи автономного 
опалення в трикімнат-
ному помешканні ко-
штуватиме приблизно 
30 тис. грн (без ураху-
вання хабарів дозвіль-

ним службам)

24 лютого – 3 березня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
25 лютого, 12:00 – дитячі читання з Іреною Карпою.
28 лютого, 18:00 – Польський Інститут у Києві та Книгарня «Є» 
запрошують на зустріч у межах проекту «Європейський досвід: 
Польща». Наш гість – Єжи Айслер, професор, доктор історичних 
наук, директор варшавського відділення Інституту національної 
пам’яті.
29 лютого, 18:00 – презентація книжки Сергія Пантюка 
«Війна і ми».
1 березня, 18:00 – презентація видання «Кобзаря» 
Тараса Шевченка з ілюстраціями художника Василя Седляра.
2 березня, 18:00 – публічна лекція українського лінгвіста 
й перекладача Костянтина Тищенка на тему: «Гени, мова, 
Україна» (І частина).

|| Київ (вул. Спаська, 5):
1 березня, 18:00 – презентація книжки Сергія Жижка 
«Перетворення».

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
25 лютого, 15:00, 4-й поверх – презентація українського 
перекладу книжки Волтера Айзексона «Стів Джобс». 
За участю перекладачки Над� Гербіш. 
28 лютого, 17:00, 5-й поверх – майстер-клас: ліплення 
з пластиліну для дітей і батьків. Ліпитимемо фігурку черепахи.
1 березня, 18:00, 4-й поверх – «Поетичне чаювання» 
з Михайлом Жаржайлом.

|| Львів (просп. Свободи, 7):
24 лютого, 18:00 – презентація книжки Євгена Сверстюка 
«Шевченко понад часом».
28 лютого, 18:00 – презентація поетичної книжки Ігоря 
Калинця «Відчинення вертепу».
29 лютого, 18:00 – читання поез� в межах Всесвітніх 
поетичних читань.
1 березня, 18:00 – презентація книжки Юрія Коваля 
«Цей лагідний-лагідний світ».

|| Харків (вул. Сумська, 3):
24 лютого, 19:00 – брифінг «День захисників. За і проти. 
Погляд на свято очима іноземців». Мова заходу англійська. 
28 лютого, 16:00 – презентація видань Харківського 
історико-філологічного товариства. Ігор Михайлин, 
Володимир Маслійчук, Ростислав Мельників та ін.
29 лютого, 18:00 – презентація книжки Ірини Макарик 
«Перетворення Шекспіра. Лесь Курбас, український 
модернізм і радянська культурна політика 1920-х років». 
Представляє Ярина Цимбал. Модератор Тетяна Трофименко.  

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
25 лютого, 16:00 – музично-поетичний вечір Ольги Зайцевої 
та Віктора Пашника «Чай з м’яти».
28 лютого, 18:00 – літературна дискусія «книгОгляд». 
«Хліб з хрящами»: жахливчик чи жах?

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
28 лютого, 17:00 – бізнес-гра від міжнародної організац� 
AIESEC. 
29 лютого, 18:30 – Всесвітні поетичні читання. 
3 березня, 17:00 – Scrublbes-турнір між відвідувачами 
Книгарні «Є».

Із повним переліком заходів та його можливими 
змінами ви можете ознайомитися в Книгарні «Є» 
у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua 
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28 лютого, 18:00 – Польський Інститут у Києві та Книгарня «Є» 
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наук, директор варшавського відділення Інституту національної 
пам’яті.
29 лютого, 18:00 – презентація книжки Сергія Пантюка 
«Війна і ми».
1 березня, 18:00 – презентація видання «Кобзаря» 
Тараса Шевченка з ілюстраціями художника Василя Седляра.
2 березня, 18:00 – публічна лекція українського лінгвіста 
й перекладача Костянтина Тищенка на тему: «Гени, мова, 
Україна» (І частина).

|| Київ (вул. Спаська, 5):
1 березня, 18:00 – презентація книжки Сергія Жижка 
«Перетворення».

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
25 лютого, 15:00, 4-й поверх – презентація українського 
перекладу книжки Волтера Айзексона «Стів Джобс». 
За участю перекладачки Над� Гербіш. 
28 лютого, 17:00, 5-й поверх – майстер-клас: ліплення 
з пластиліну для дітей і батьків. Ліпитимемо фігурку черепахи.
1 березня, 18:00, 4-й поверх – «Поетичне чаювання» 
з Михайлом Жаржайлом.

|| Львів (просп. Свободи, 7):
24 лютого, 18:00 – презентація книжки Євгена Сверстюка 
«Шевченко понад часом».
28 лютого, 18:00 – презентація поетичної книжки Ігоря 
Калинця «Відчинення вертепу».
29 лютого, 18:00 – читання поез� в межах Всесвітніх 
поетичних читань.
1 березня, 18:00 – презентація книжки Юрія Коваля 
«Цей лагідний-лагідний світ».

|| Харків (вул. Сумська, 3):
24 лютого, 19:00 – брифінг «День захисників. За і проти. 
Погляд на свято очима іноземців». Мова заходу англійська. 
28 лютого, 16:00 – презентація видань Харківського 
історико-філологічного товариства. Ігор Михайлин, 
Володимир Маслійчук, Ростислав Мельників та ін.
29 лютого, 18:00 – презентація книжки Ірини Макарик 
«Перетворення Шекспіра. Лесь Курбас, український 
модернізм і радянська культурна політика 1920-х років». 
Представляє Ярина Цимбал. Модератор Тетяна Трофименко.  

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
25 лютого, 16:00 – музично-поетичний вечір Ольги Зайцевої 
та Віктора Пашника «Чай з м’яти».
28 лютого, 18:00 – літературна дискусія «книгОгляд». 
«Хліб з хрящами»: жахливчик чи жах?

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
28 лютого, 17:00 – бізнес-гра від міжнародної організац� 
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3 березня, 17:00 – Scrublbes-турнір між відвідувачами 
Книгарні «Є».

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



З
бір підписів за надання 
російській статусу дер
жавної ще навесні 2011го 
ініціювала організація з 

підкреслено безневинною на
звою «Товариство «Рід  на мова», 
яку очолює колишній лідер лат
війської філії Націо  налбіль 
шовицької партії Владімір Лін
дерман. Відбувся він у листо
паді того самого року. Резуль  
тат – близько 187 тис. замість 
необхідних 154 тис. – вимагав 
або розгляду відповідного пи
тання в Сеймі, або винесення на 
загальнонародний референдум. 
Оскільки парламент відмо
вився навіть приймати його до 
розгляду, було реалізовано дру
гий варіант. 

Та від початку стало зрозу
міло, що питання надання ро
сійській мові статусу другої дер
жавної в Латвії – це лише ін
струмент дестабілізації в країні 
в умовах політичної кризи, яка 
охопила її торік. Наприклад, 
результати опитування, прове
деного компанією TNS Latvia з 
25 по 27 жовтня 2011го, засвід
чили, що такий крок готові під
тримати 29% громадян, а 61% – 
категорично проти. 

З цієї причини лідер най
більшої в парламенті політичної 
сили «Центр злагоди», яка ви
ступає від імені російськомовної 
громади, та мер Риги Ніл Уша
ков тривалий час не просто ви
ступав проти референдуму, а й 
звинувачував радикалів із «Рід
ної мови» в небезпечній насам
перед для згаданої вище мен
шини провокації, яка загрожу
вала зростанням популярності 
латиських націоналістичних 
сил. Проте коли після вересне
вих дострокових виборів Сейму 
очолюваному ним «Центру зла
годи» не вдалося увійти до уря
дової коаліції з пра  во  цент 
ристськими політсилами «Єд
ність» та «Партія реформ За
тлєрса», риторика Ушакова різко 

змінилася: він виступив за про
ведення референдуму. Хоч і ви
правдовувався при цьому, що не 
вірить у позитивний результат і 
навіть не вважає потрібним дер
жавний статус російської, а лише 
намагається привернути увагу 
до проблеми «політичної дис
кримінації» російськомовних 
жителів, виявом якої вважав від
мову від залучення «Центру зла
годи» до правлячої коаліції.

ОСНОВА НАЦІОНАЛьНОЇ 
ІДеНТиЧНОСТІ
Зі свого боку, керівництво кра
їни, більшість політичних сил 
та громадських організацій до

Уроки латиської
Ініціативу про надання російській мові статусу другої державної 
на референдумі відкинули 75% громадян країни. Але політизацію 
«російського питання» на постімперському терені це, схоже, 
не зупинить

Автори: 
Олександр 

Крамар

клали неабияких зусиль, щоб 
мобілізувати суспільство на за
хист латиської мови як базової 
ознаки національної ідентич
ності. Президент Андріс Бер
зіньш висловив готовність піти 
у відставку в разі, якщо росій
ська стане другою державною, і 
закликав пам’ятати, що Латвія 
є єдиною у світі державою, «де 
може існувати латиська мова й 
усе латиське і де вони мо   
жуть розвиватися й об’єднувати 
справжніх патріотів». 

У результаті саме латиші, які 
відчули загрозу своїй націо
нальній ідентичності, а не росій
ськомовні, чиї права нібито при
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БЕЗ ВАГАНь. 
Єдине велике 
місто, яке 
майже 
одноголосно 
підтримало 
надання 
російській 
статусу другої 
державної, 
– Даугавпілс 
(російською 
Двінськ; 85,2% 
«за»)

гнічуються, продемонстрували 
найвищий показник мобілізації. 
Середня явка по країні стано
вила 70,7%, тоді як на російсько
мовному сході – у Латгалії – від
повідний показник сягав лише 
60%, а в найбільш латиських 
Відземе та Курзе    ме – 73% і 71%. 
Загалом цього разу вона була 
вищою, ніж під час референ
думу з приводу приєднання кра
їни до ЄС, – відповідно 1,1 млн та 
1 млн учасників. Лише у Латга
лії більшість проголосувала за 
зміни до Конституції – 55,7%. 
Навіть у Ризі, де переважають 
російськомов  ні, частка тих, хто 
підтримав другу державну мо 
ву, – лише 36%. 

РОСІйСьКий ЧиННиК 
Проте, за словами Владіміра 
Ліндермана, «референдум – це 
не кінець». Його результати, 
особливо в регіональному роз
різі, у «Рідній мові» вже плану
ють використовувати в європей
ських структурах задля поси
лення тиску на Латвію в пи
танні надання російській мові 
статусу офіційної, принаймні в 

деяких місцевостях. Москва, 
певна річ, готова підтримати. 

Перший заступник голови 
Державної думи РФ з міжнарод
них справ Константін Косачьов 
заявив, що «становище, яке 
склалося зараз (у Латвії), ненор
мальне й потрібно вимагати ви
користання російської якщо не в 
масштабах усієї країни як дер
жавної, то на рівні міст і муніци
палітетів, де компактно прожи
ває російськомовне населення». 
19 лютого офіційний представ
ник МЗС РФ Алєксандр Лукашє
віч у своїй заяві наголосив, що 
результати референдуму свід
чать про «незгоду з курсом на 
побудову моноетнічного сус
пільства». При цьому в Москві й 
далі наполягають, що його під
сумки не відображають реаль
них настроїв у Латвії, оскільки 
319 тис. жителів країни все ще 
не мають громадянства. 

Прикметно, що напередодні 
й під час референдуму Росія на
магалася у різний спосіб  тис
нути на Латвію. Зокрема, спікер 
парламенту країни та один із 
лідерів правлячої коаліції Сол
віта Аболтіня висловила зане
покоєння з приводу маневрів 
російського надзвукового бом
бардувальника Ту22М на межі 
повітряного простору Латвії у 
переддень   голосування. 

Латвійський референдум 
щодо мови не можна розгля
дати поза контекстом російської 
політики на пострадянському 
терені. Ще 12 липня 2008 року 
новообраний російський прези
дент Дмітрій Мєдвєдєв затвер
див нову редакцію зовнішньо
політичної доктрини Російської 
Федерації. Її особливість – чітке 
декларування експансіоністсь 
кої складової щодо країн ко
лишнього СРСР, які розгляда
ються як «сфера особливих ін
тересів». Ключовими засобами 
досягнення мети доктрини є 
використання численних росій
ських меншин та інших росій
ськомовних мешканців – 
«соотєчєст  вєнніков». 

ЛАТВІЯ БеЗ ЛАТиШІВ?
В основі дій російських радика
лів у країні лежить ідея про те, 
що російськомовне населення 
країни є державотворчим ком
понентом. На офіційному сайті 
«Рідної мови» мета референ
думу визначена так: «Російсько
мовні жителі Латвії мають про

демонструвати світові, що нас 
сотні тисяч і ми ніколи не зми
римося зі статусом ізгоїв на 
своїй батьківщині». Причому 
під ізгоями вони розуміють ста
тус етнолінгівстичної меншини 
і визначення російської як іно
земної, що передбачено чинним 
латвійським законодавством. 

Про те, що реальною метою 
ініціаторів підвищення статусу 
російської мови на пострадян
ському терені є не захист прав її 
носіїв від дискримінації, а саме 
утвердження за нею домінуючих 
позицій, свідчить її фактичне пе
реважання в економічному жит
 ті країни. 

За результатами референду
 му  радник прем’єра з питань на
ціональної ідентичності, екс
міністр культури Сарміте Елерте 
заявила, що у великих містах 
латвійська все ще не домінує в 
публічній сфері й нею не завжди 
можна дістати послуги. Отож 
владі важливо розробити страте
гію запобігання дискримінації 
латишів на ринку праці, де від 
них вимагають знання росій
ської. Слід виходити з того, що 
для роботи, пов’язаної із вну
трішнім ринком, володіти цією 
іноземною мовою не конче. На
приклад, член ради директорів 
латиського бан  ку Rietumu Banka 
Алєксандр Гафін розповів росій
ським ЗМІ, що «зазвичай праце
давці відмовляються брати на 
роботу тих, хто зовсім не володіє 
російською. Протилежне ж тра
пляється значно рідше. Відтак за 
інших рівних обставин у росій
ськомовного в Латвії перспектив 
буває навіть більше, аніж у ла
тиша». Така ситуація поясню
ється високою часткою росіян 
поміж міського населення та 
пов’язаності місцевих олігархів із 
російським бізнесом. 

Вражена змінами в латвій
ському суспільстві за час радян
ської окупації експрезидент кра
їни Вайра ВікеФрайберга (яка 
повернулася з еміграції в Канаді 
до Латвії в 1990х роках) зазна
чає, що «латиші досить часто від
разу ж переходять на іншу (ро
сійську. – Ред.) мову, тількино в 
компанії з’являється людина, що 
не розмовляє латиською, тоді як, 
наприклад, французи так ніколи 
не вчинять». 

Владімір Ліндерман, зре
штою, і не приховує, що мета 
діяльності його організації – 
повернення російській мові 
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Референдум сприяв 
згуртуванню лати-
шів, які прагнули 
захистити свою 
ідентичність, 
а не російсько-
мовних, які 
нібито заз-
нають 
утисків.

РИГА

Краслава

Алуксне

Лієпая

Тукумс

Даугавпілс

Курземе: явка – 71%
Зємгале: явка – 68,3%
Відземе: явка – 73%
Латгале: явка – 60%

За надання

Проти надання 
російській 
статусу державної

ЛАТВІЯ ЗАГАЛОМ: явка – 70,73%, «за» – 24,9%; «проти» – 74,8%

11,7%

12,3%

8,3%

88%

87,4%

ЯВКА – 71,1%

36,1%

44%

63,6%

55,7%

91,4%

Більша частина 
Латв стала на 
захист держав-
ної мови

на
а 
в-

того панівного статусу, який 
вона мала в СРСР. Понад те, 
намагається поставити пер
спективу економічного розви
тку країни в безпосередню за
лежність від необхідності від
мовитися від латиської іден
тичності: «Ідеологія націона
лізму з економікою взагалі не
сумісні. Вона мислить Латвію 
як хутір. Єдиною метою хутора 
є збереження самих латишів… 
Тут мають проводитися кон
ференції, постійний рух лю
дей, товарів, реєстрація фірм. 
Але це відразу ж зруйнує ідео
логію «латиської Латвії», адже 
цінність російської мови мит
тєво зросте». 

Латвія справді більш враз
лива до експансії, аніж, напри
клад, Естонія, у якій не набагато 
менша частка російськомовних у 
структурі населення і яка впро
довж останніх років демонстру
вала кращі економічні показ
ники, а відтак у місцевої росій
ської меншини було більше сти
мулів інтегруватися. Зокрема, 
під час візиту до Латвії напере
додні референдуму голова естон
ського МЗС Урмас Пает зазначив, 
що не допускає проведення ана
логічного плебісциту в себе на 
батьківщині, оскільки серед ро
сійської громади країни значно 
більше людей, які розуміють, 
чому важливо знати естонську 
мову, яка дає переваги як під час 
навчання у вишах, так і на ринку 
праці. Латвія ж дуже гостро від
чувала серйозні проблеми транс
формаційного періоду, пов’язані 
із її значно більшою залежністю 
від промислової кооперації і на

дання транспортних послуг Ро
сії. Тамтешній експрем’єр Ейнар 
Репше, коментуючи референдум, 
зауважив: «Головна складність – 
домогтися, щоб самі латиші ба
чили майбутнє, впевнене май
бутнє, розвиток. Тоді й решта 
приєднається». 

ЗАПОБІГТи ПОВТОРеННЮ
У латвійському політикумі ре
ферендум утвердив розуміння 
необхідності вжити запобіжних 
заходів, які унеможливили б 
повторення таких викликів. 
Президент уже заявив, що він 
поставив під загрозу одну із 
найсвятіших основ Сатверсеме 
(Конституція країни. – Ред.) – 
державну мову. Тому зараз час 
для значущої дискусії про за
кріплення її основ, метою якої 
має бути убезпечення від будь
яких майбутніх ризиків для 
державності. Інакше наше сус
пільство залишатиметься під

датливим до маніпуляцій». 
За словами одного зі спікерів 

правлячого блоку «Єдність» ет
нічного росіянина Алєксєя Лос
кутова, владі потрібно активізу
вати процеси інтеграції нелати
шів до латиської нації, адже хоч 
вони переважно і володіють дер
жавною мовою, проте, вочевидь, 
цього виявилося недостатньо. З 
1996го по 2010й крім молоді, 

яка вивчала державну мову в 
школах, курси пройшли 55,5 тис. 
жителів країни. Проте ефектив
ність цих заходів за недостатньої 
мотивації поміж населення і де
структивної пропаганди проро
сійських організацій залиша
ється низькою.

Націоналістичний альянс 
задля пришвидшення інтегра
ції російськомовного населення 
ще 2011го ініціював збір підпи
сів про проведення референ
думу щодо необхідності посту
пового переведення всіх шкіл 
на лише латиську мову викла
дання до 2024 року. Проте тоді 
ця ініціатива не дістала під
тримки, і лише нещодавно було 
вирішено ввести новий предмет 
«Історія Латвії» для виховання 
в дітей незалежно від етнічного 
походження патріотизму, пра
вильного розуміння складних 
питань історії та шанування 
традицій країни, у якій вони 
проживають. 

УКРАЇНСьКий КОНТеКСТ
Мовне питання в Латвії є наоч 
ною ілюстрацією на тему, що 
може очікувати Україну. Так 
само як і тамтешні політсили на 
кшталт «Центру злагоди», укра
їнська ПР не раз вдавалася до 
спекуляцій на темі державної 
мови, доки перебувала в опози
ції. Проте, як і «Центр злагоди», 
після перемоги на виборах вже 
не так активно педалює її. Для 
всіх партій у таких країнах, як 
Латвія чи Україна, розігрування 
мовної карти є не більше ніж 
способом мобілізації електо
рату, і піс  ля досягнення бажа
ного результату втрачає акту
альність. Проте в цьому і далі 
зацікавлений Кремль, для якого 
дестабілізація ситуації в «пери
ферійних уламках» колись єди
ної імперії є не лише вигідною 
ілюстрацією помилковості по
дій, що відбулися два десяти
ліття тому. Доки зовнішній гра
вець буде зацікавлений у пере
гляді геополітичної архітек
тури, що склалася на постра
дянському терені, доти мовна 
проблема в країнах зі значною 
часткою російськомовного насе
лення не обмежуватиметься 
«громадянськими правами», а 
відіграватиме роль політичного 
інструменту, що становитиме 
постійну загрозу їхньому суве
ренітету та національній іден
тичності. 

про естонський до-
свід інтеграції ро-

сійськомовного на-
селення читайте в 
інтерв’ю посла Ес-
тонії в Україні Ла-

урі Лепіка в наступ-
ному числі Тижня

ЛАТВІЯ БІЛьШ ВРАЗЛиВА  
АНІЖ, НАПРиКЛАД, еСТОНІЯ, 
ЯКА ДеМОНСТРУЄ КРАщІ 
еКОНОМІЧНІ ПОКАЗНиКи

проведене торік 
Агенцію латиської 
мови дослідження 
засвідчило, що 39% 
учнів старших кла-
сів шкіл національ-
них меншин у кра-

їні оцінили своє 
знан  ня державної 
мови як погане чи 

дуже погане. У 81% 
учнів щодня вини-
кають труднощі че-
рез недостатнє во-

лодіння латиською, 
а 80% перебувають 
під упливом росій-

ськомовного ін-
формаційного про-

стору
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Референдум в Латвії  
як модель для України

В
ід СРСР заодно з багатьма іншими пробле
мами більшість колишніх союзних респу
блік успадкували мов  ну. А саме – статусу 
російської. Зрозуміло, що найбільшої го

строти вона набуває там, де велика абсолютна й 
питома вага російськомовного населення. Водно
час проблема значною мірою посилюється, по
перше, міфами, що виникли раніше чи були ство
рені зовсім нещодавно й, подруге, стратегією ін
формаційного експансіонізму, якою керується 
Кремль. У ній суто лінгвістичний і культурний 
аспект набув рис політики. Його під  хоп  лює про
російська агентура, намагаючись зайняти своє 
місце на політичній сцені. Це стосується як країн 
Балтії, так і Молдови, Казахстану й значною мі
рою України.

Особливо ретельно культивовано й макси
мально пропаговано міф про порушення права на 
рідну мову та суперечність нинішньої мовної си
туації європейським нормам, зокрема коли 
йдеться про мови регіональні. Водночас зміст цих 
стандартів свідомо ігнорують або замовчують. 
Характерним є досвід Франції, де доволі суворо 
проводять політику однієї мови. А попри те, дер
жава робить усе можливе, щоб захистити ще й ре
гіональні. Так, у Страсбурзі авторові довелося 
розмовляти про цю проблему в мерії, і раз по раз 
йому висловлювали жаль із того приводу, що 
фактично зникає ельзаська мова. Є школи, необ
хідне фінансування, вчи
телі, література, факуль
тети в університетах. Одна 
проблема – немає учнів і 
студентів. Батьки вважа
ють за краще віддавати ді
тей відразу до французь
ких навчальних закладів. 
Таке саме становище в 
Нормандії та Бретані. Річ 
не тільки в тому, що мен
шає носіїв мови. Вона 
втрачає функціональ
ність, здатність віддзеркалювати життєві ре
алії, бідніє її словниковий запас. Аналогічна 
ситуація в Німеччині з лужицькою.

Саме на захист таких здебільшого вимираю
чих мов і спрямовані європейські норми. Але ні
кому не спаде на думку, виходячи з цього, захи
щати німецьку в Бельгії чи Нідерландах. А ось 
валлонська в тійтаки Бельгії захисту дуже по
требує, чим нині місцева влада й заклопотана. І 
поступово майже втрачена мова відроджується.

Стараннями царської та радянської влади ро
сійська домінувала в СРСР. Тож новим державам 
довелося захищати, а подекуди й відроджувати 
свої національні мови. Цілком можливо, без при

внесення ззовні політичного складника цей про
цес, причому не швидкий, який вимагає терпля
чості й наполегливості, привів би до мирного спі
віснування, до створення полілінгвального 
куль  турного середовища. У західній частині 
України в міжвоєнний період стандартний набір 
не лише львівського інтелігента, а й багатьох жи
телів сіл та містечок складався з чотирьохп’яти 
мов. І нічого страшного не ставалося, – навпаки, 
це давало дуже багато переваг. Хоча політика по
лонізації була дуже далека від демократичних 
норм, вона не надавалася до жодного порівняння 
з поголовною русифікацією.

Зрозуміло, якщо латиші не захистять своєї 
мови, то цього не зробить ніхто. І ніякого утиску 
російської: живете в Латвії – знайте місцеву. А хо
чете, то й інших скільки завгодно. Зовсім проста 
логіка, але якось не сприймають її ті, хто хоче в 
Латвії, Естонії, Україні чи Молдові знати лише 
російську, а державної – в жодному разі. Якось ав
торові довелося в Ризі спілкуватись із вдовою ра
дянського генерала. Вона жила в Латвії більш ніж 
25 років і не спромоглася вивчити тамтешньої 
мови навіть на побутовому рівні. На запитання: 
«Чому?» – відповідь була: «Ми їх визволили, не
хай розмовляють російською». Як  що йти за та
кою, сказати б, логікою, то вся Західна Європа по
винна спілкуватися виключно англійською. І на
віть Німеччина, адже її західну частину звіль

нили від нацизму 
переваж  но англійці та аме
риканці.

Усі розуміють, що про
блема статусу російської 
мови, і не лише в країнах 
Балтії, є надуманою та по
літично мотивованою. В 
основі своїй занесеною з 
Москви задля дестабіліза
ції внутрішнього стано
вища. Треба яс  но усвідом
лювати, що в Латвії випро

бували варіант для України. Політичний 
складник видно тут у чистому вигляді. Але 
Балтія, за великим рахунком, для Росії – вже 

відчахнута гілка. Ті країни вже давно увійшли до 
Європи й ніколи звідти не підуть, щó втямки на
віть найбільш закоренілим збирачам «зємєль 
русскіх».

З Україною – інша річ. Через бездумність 
своєї влади вона вже кілька разів утрачала шанс 
рушити європейським шляхом. Томуто в Біло 
кам’яній не залишають надії все повернути. Без 
нашої країни хоч старій, хоч новій московській 
імперії не бувати. І тут російська мова є найваж
ливішим дестабілізуючим чинником. 

ПРОБЛеМА СТАТУСУ 
РОСІйСьКОЇ МОВи,  

ЯК В КРАЇНАХ БАЛТІЇ,  
ТАК І В УКРАЇНІ 
Є НАДУМАНОЮ  
ТА ПОЛІТиЧНО 

МОТиВОВАНОЮ

Автор: 
Юрій Райхель
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Обережність – найкращий рецепт для 
радикальних реформ? естонський варіант

Я
кось один голландський журна
ліст запитав, чи боїмося ми, ес
тонці, Росії. «Ні, – відказав я, – 
ми просто обережні». Може, я 

був завеликим оптимістом, або й ні, 
але більшменш упевнено скажу, що 
якраз підсвідомий страх перед РФ 
став головним чинником у такому 
швидкому перетворенні Естонії з ра
дянської республіки на повністю ін
тегрованого члена ЄС.
Це небажання бути занадто оптиміс
тичним – обережність – часто ігнору
ють більші держави. Нині Таллінн зви
нувачують в антиросійській параної. 
Причина такої розбіжності в поглядах, 
що цим більшим державам ніколи не 
загрожувала перспектива бути по
вністю стертими з мапи. У даній статті 
я не ставлю собі за мету вдаватися до 
подробиць жахіть Другої світової. Ви

стачить сказати, що естонці (яких нині налічу
ється приблизно 1,3 млн) відчули загрозу своєму 
існуванню через війну та її наслідки.
Тому після відновлення незалежності 1991 року 
стало ясно, що в Естонії лише один вибір – ін
теграція до західних структур. Економічний 
аспект був другорядним, бо ж головна мотива
ція для пов’язаних із ним перетворень була 
історикокультурна.
Приклад інших варіантів 
дає нам журналіст The 
Economist Едвард Лукас, 
який у книжці «Нова хо
лодна війна» нагадує, як 
1992 року Іґорь Родіонов, 
тодішній начальник Вій
ськової академії Генерального шта  бу (зго
дом міністр оборони за президентства Єль
цина), заявив, на чо му наполягатиме Росія: 
нейтралітет країн Східної Європи або їхні дру
жні стосунки з Кремлем; вільний доступ РФ до 
морських портів Прибалтики; недопуск вій
ськових сил третіх країн до цього регіону; неу
часть Балтійських країн у військових союзах, 
спрямованих проти Росії, тощо.
Аж до 31 серпня 1994 року, коли російські вій
ська вийшли з Естонії, було не дуже реаліс
тично говорити про вступ країни до НАТО і Єв
ропейського Союзу. Навіть після виведення 
збройних сил РФ кожен, хто говорив про мож
ливість членства у НАТО для країн Балтії, ри
зикував бути названий кандидатом на ліжко
місце в божевільні. Загалом у 1990х роках пе
ребування в Альянсі для цих держав здавалося 
дуже далеким і ефемерним майбутнім.
Тому за умов недоступності «жорсткої» без
пеки єдиним способом рухатися вперед було 

шукати захисту в «м’якій», що її надавало 
членство у Євросоюзі. Але останній рахує не 
солдатів, а реформи. Не слід забувати, що від 
самого початку ЄС не планував розширення за 
сценарієм «Великого вибуху». Навпаки, в 
1990х роках потенційним новим членам було 
сказано, що кожен із цих претендентів вступа
тиме до ЄС відповідно до готовності.
У деяких колах на Заході до колишніх територій 
СРСР було певне шанобливе ставлення, і коли 
Естонія опинилася серед перших шести держав, 
запрошених на переговори з розширення ЄС у 
1997 році, це вважали великим проривом.
Відповідно відсутність перспективи «жор
сткої» безпеки й віддалена можливість член
ства у Євросоюзі завдяки власним здобуткам 
країни означали, що Естонія мусить іти шля
хом пришвидшених реформ. Самі реформи 
впроваджувалися вже на початку 1990х, але 
набрали конкретних обрисів після перегово
рів про вступ до ЄС у 1998 році.
Маленькі країни мають як переваги, так і недо
ліки в міжнародній політиці. Оскільки Естонія 
з її 1,3 млн населення – це не Польща з 38 млн, 
вона не могла розраховувати на неминуче при
йняття до ЄС (розширення Євросоюзу без 
останньої годі було уявити, і у Варшаві це пре
красно розуміли). Утім, невеличкі розміри дер
жави й можливість почати з нуля, плюс усві

домлення, що відкрилося 
вікно в Європу, дали Ес
тонії змогу застосувати 
неймовірну гнучкість, 
аби посісти місце поруч із 
більшими країнами 2004 
року, коли нарешті відбу
лося розширення ЄС.

Реальна перспектива членства у НАТО при
йшла значно пізніше, ніж перспектива 
участі в ЄС. Фактично лише після 11 вересня 

у Вашингтоні зрозуміли, що решті східноєвро
пейських держав теж потрібно надати доступ до 
Альянсу, щоб забезпечити їхню підтримку у ві
йні з тероризмом. До цього моменту Євросоюз 
залишався зазвичай єдиним варіантом для Ес
тонії, хоча її політики дуже часто використову
вали у своїй риториці членство у НАТО.
Озираючись на 1990ті роки, бачимо, що тоді ві
діграли роль і зовнішні чинники. По закінченні 
холодної війни з’явилося відчуття надії, яке 
змусило багатьох політиків говорити про «кі
нець історії». Усе це в поєднанні зі слабкістю Ро
сії дало Естонії унікальну нагоду, але вона зали
шилася б невикористаною, якби країна не взяла 
рішучого курсу на радикальні реформи, що їх, 
своєю чергою, підказало бажання категорично 
відвернутися від радянського минулого. Тож 
обережність стала Естонії у пригоді. 

МАЛеНьКІ КРАЇНи 
МАЮТь ЯК ПеРеВАГи, 

ТАК І НеДОЛІКи В 
МІЖНАРОДНІй ПОЛІТиЦІ

Автор:  
ерккі 

Баховскі, 
естонський 
журналіст, 

член 
естонського 

інституту 
зовнішньої 

політики
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Наш гість – ЛАУРІ ЛЕПІК 
Надзвичайний та Повноважний Посол Естонської 
Республіки в Україні

Тема зустрічі: «Шлях Естон� 
до Європейського Союзу – 
чи варто наслідувати?»

ЛАУРІ ЛЕПІК
2011 – дотепер – Надзвичайний та Повноважний Посол Естонської 
Республіки в Україні.
2008–2011 – заступник постійного представника, Постійне 
представництво Естон� при НАТО, Брюссель, Бельгія.
2005–2008 – старший радник, Секція оборони, Постійне 
представництво Естон� при НАТО, Брюссель, Бельгія.
2004–2005 – голова Бюро європейської політики безпеки 
і оборони, Міністерство оборони, Таллінн, Естонія.
2004–2005 – європейський кореспондент, голова Бюро спільної 
зовнішньої та безпекової політики і європейської політики 
безпеки та оборони, Міністерство закордонних справ, Таллінн, 
Естонія.
1999–2000 – радник з питань оборони, представник Міністерства 
оборони, Посольство Естонської Республіки в Сполучених Штатах 
Америки, Вашингтон (федеральний округ Колумбія).
1996–1999 – заступник голови Міс�, Посольство Естонської 
Республіки в Сполучених Штатах Америки, Вашингтон 
(федеральний округ Колумбія).
1995–1996 – радник, Міністерство закордонних справ, Таллінн, 
Естонія.
1992–1995 – заступник директора, Інформаційна служба, 
Державна канцелярія, Таллінн, Естонія.

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

ЕСТОНІЯ

Журнал «Український тиждень» 
та Книгарня «Є» запрошують на зустріч 
у межах спільного проекту «Європейський 
досвід». За підтримки Посольства Естонської 
Республіки в Україні.



Є ВеЛиКА йМОВІРНІСТь 
НАПАДУ ІЗРАЇЛЮ НА ІРАН  
У КВІТНІ, ТРАВНІ АБО ЧеРВНІ

щ
о це все: частина ре
тельно прорахованої 
кампанії блефування й 
чуток заради поси

лення санкцій, щоб змусити 
Іран сісти за стіл переговорів, 
чи й справді підготовка ґрунту 
для нападу на його ядерні 
об’єкти впродовж наступних 
кількох місяців? Можливо, не 
те й не те, але ключові постаті 
все ще не вирішили, що ро
бити, й гарячково спереча
ються та перестраховуються.

На початку лютого на що
річній конференції з питань 
безпеки в місті Герцлія еліта 
ізраїльської армії та спецслужб 
висловила занепокоєння з 
приводу успіхів Ірану на 
шляху до створення ядерної 
зброї. Войовничий міністр обо
рони Ізраїлю Егуд Барак зая

вив, що «вікно» для ефектив
ного удару швидко закрива
ється, бо триває перевезення 
центрифуг для збагачення 
урану до підземного об’єкта 
Форду, що неподалік священ
ного міста Кума. Це дасть Іра
нові «зону імунітету», в якій 
він зможе створити бомбу не
залежно від будьякого втру
чання ззовні.

Виступаючи проти закли
ків зачекати й оцінити дію 
останнього комплексу санкцій, 
які мають набути чинності до 
середини року, Барак попере
див: «…кожен, хто каже «піз
ніше», може побачити, що піз
ніше вже буде запізно». І до
дав: «…за оцінками численних 
експертів, наслідком бездіяль
ності стовідсотково стане ядер
ний Іран, а мати справу з ядер

ним Іраном буде складніше, 
небезпечніше й дорожче (і в 
плані людських життів, і в 
плані грошей), ніж зупинити 
його».

Американський міністр обо 
рони Леон Панетта невдовзі 
після поїздки з журналістами 
до Брюсселя на зустріч із коле
гами з НАТО визнав, що є ве
лика ймовірність нападу Ізра
їлю на Іран у квітні, травні 
або червні, коли небо зазвичай 
чисте. Панетта сказав це не 
для протоколу, але згодом не 
захотів скористатися нагодою 
спростувати свої слова.

Верховний лідер Ірану аято
 ла Алі Хаменеї відповів у сво  їй 
п’ятничній проповіді, транс
льованій на всю країну, закли
ком продовжувати ядерну про
граму, незважаючи ні на що, й 
погрожувати як Ізраїлю, так і 
Америці. Він назвав Ізраїль 
«раковою пухлиною», яку «буде 
видалено», і заявив: якщо поч
неться війна, то «для амери
канців вона буде вдесятеро 
смертельніша», ніж для Ірану.

Хаменеї також закликав 
своїх союзників у регіоні на
пасти на Ізраїль. «Іран хотів би 
допомогти будьякій країні чи 
організації, що мала б охоту 
боротись із сіоністським режи
мом, – зараз він слабший, ніж 
будьколи», – заявив духовний 
лідер. Однак цей заклик може 
залишитися без відповіді. Го
ловний союзник Ірану в цьому 
регіоні, сирійський уряд, за
клопотаний іншими справами. 
Якщо він упаде, проіранські 
угруповання в Лівані й Секторі 
Газа залишаться на мілині.

Але на піку ескалації сло
весної війни мілітарні приго
тування до конфлікту і справді 
набирають обертів. Команду
вач сухопутних військ іран
ської Революційної гвардії ого

лосив про маневри на півдні 
країни, в районі Ормузької 
протоки. Америка розпочала 
найбільші за останнє десяти
ліття десантні навчання; ко
мандувач флоту США адмірал 
Джон Гарві назвав їх «підказ
кою недавньої історії», яка 

На старті
Ізраїль готовий завдати удару по Ірану  
з повітря – з американською допомогою  
чи й без неї
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саме цієї протоки стосується. 
Тим часом DEBKAfile – сенса
ційний, але інколи добре поін
формований ізраїльський сайт, 
спеціалізований у галузі вій
ськової розвідки, – повідомив, 
що «багато тисяч» американ
ських солдатів уже прибули на 
два острови неподалік Ормузь
кої протоки: Мазіру в Омані та 
Сокотру в Ємені.

Та, попри всі хвилювання, 
рух і галас, можна зробити неба
гато конкретних висновків про 
невідворотність удару по Ірану 
або про те, чи готовий Ізраїль 
діяти в односторонньому по
рядку. Не ясно також, чи Аме
рика, переконавшись, що це ось
ось станеться, відчує, що вона 
зобов’язана стримати Ізраїль і 
завдати ударів самотужки. Ли
ше вище керівництво Ізраїлю 
(й можливо, Америки) знає, чи 
здатні ізраїльські військово
повітряні сили самостійно про
вести успішний напад.

Намагаючись заспокоїти 
всіх, Барак Обама сказав, що 
він не вважає, ніби Ізраїль 
«прийняв рішення щодо необ
хідних кроків», і що обидві кра
їни «злагоджено працювати

муть над вирішенням цієї про
блеми, – сподіваюся, в дипло
матичний спосіб». Господар Бі
лого дому не забуває, що атака 
стала б головною подією для 
його повторної виборчої кампа
нії в листопаді, хоча ще не зро
зуміло, чи виграв би він у 
якості «бойового» президента, 
чи втратив би ґрунт під ногами 
через стрибок цін на нафту й 
економічний спад.

Усупереч побоюванням на
слідки можуть бути й не такими 
катастрофічними. Втім, вони 
підпадають під ту проблема
тичну категорію, яку колишній 
секретар оборонного відомства 
США Дональд Рамсфельд на
звав «відомі невідомі». На жаль 
для Обами, рішення, швидше за 
все, прийматиме не він, а Егуд 
Барак та його прем’єрміністр 
Біньямін Нетаньягу. 

Через загострення 
ситуації навколо 
Ірану дорожчає 

нафта:  
22 лютого за 

барель сировини  
марки Brent  
уже давали 

$121
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П
равоохоронці, здебільшо
 го в цивільному, заюрм
люють головну базарну 
площу в Дераа – сирій

ському місті із 350тисячним на
селенням поблизу кордону з 
Йорданією. Але за короткий про
міжок часу, на який іноземним 
журналістам вдається відлучи
тися від наперед розписаної по
їздки місцями «терористичних» 
нападів на об’єкти державної 
власності, заговорити з ними на
важуються лише поодинокі зви
чайні сирійці. «Ми так боїмося, – 
каже жінка, стискаючи в долоні 
руку хлопчика. – Я вийшла ку
пити продуктів, які дорожчають 
щодня, і навіть не знаю, чи дійду 
додому». Юнак із запаленими 
червоними очима задирає со
рочку й показує два шрами від 
куль. «Ми ніколи не відступи
мося», – заявляє він, поки чоло
віки у шкіряних куртках похап

цем наближаються, аби відігнати 
його. Чоловік середнього віку не
надовго затримується, перш ніж 
зникнути у провулку. «Поможи 
нам, Боже», – шепоче він.

Саме з Дераа розпочалося 
сирійське повстання торік у бе
резні. Люди вийшли на вуличні 
протести проти арештів і тор
тур, яким було піддано хлопців
підлітків: на допитах їм вири
вали нігті за те, що вони обма
лювали стіну словами «народ 
вимагає падіння режиму», поба
чивши розгортання інших бун
тів в арабському світі через су
путникове телебачення. Постій
 но придушуючи демонстрації, 
уряд зумів забезпечити спокій, 

який, утім, може бути порушено 
в будьякий час, але в місті й на
вколишніх селах загинули бли
зько 1 тис. мирних громадян. 
Магазини й школи відкрива
ються здебільшого ненадовго, а 
потім знову закриваються. На 
відео, викладених в інтернеті, 
видно щоденну боротьбу між 
жителями, котрі кричать гасла й 
кидаються камінням, та солда
тами, які в них стріляють. Чи
новники говорять про одиничні 
«терористичні» напади на блок
пости, захищені мішками з піс
ком. Як доказ своїх слів демон
струють колекцію саморобних 
бомб та іржавих гвинтівок. Та 
зрозуміло одне: щойно уряд ви
веде з міста бронетранспортери, 
бойові загони, снайперів, що си
дять на дахах, та головорізів зі 
зброєю, Дераа відразу перейде 
під контроль повстанців.

ОТРУТА У НьЮ-йОРКУ
На засіданні Ради Безпеки ООН 
4 лютого Росія і Китай розлю
тили Захід, ветувавши помірну 
резолюцію, яка закликала б пре
зидента Башара Асада до дотри
мання мирного плану, розробле
ного Лігою арабських держав. 
Крім того, резолюція мала натис
нути на нього в питанні передачі 
бодай якихось іще не визначених 
повноважень своєму заступни
кові на час до завершення пере
мовин про примирення. Росія 
виступила проти цього, а в шир
шому контексті – проти встанов
лення диктату Заходу над неза
лежною державою, яку вона вва
жає своїм союзником.

Російський міністр закор
донних справ Сєрґєй Лавров по
летів до Сирії 7 лютого в супро
воді директора Служби зовніш
ньої розвідки Міхаіла Фрадкова. 
Лавров описав їхню зустріч з 

Асадом як продуктивну, ствер
джуючи, що сирійський прези
дент готовий швидко провести 
реформи, зокрема прийняти 
нову Конституцію і влаштувати 
вибори, а також покласти край 
насиллю і вступити в діалог зі 
своїми ворогами. За словами ро
сіян, Асад уже зробив перший 
крок у цьому напрямку, дору
чивши віцепрезиденту Фару
кові Шараа розпочати перемо
вини з опозиційними групами. 
«Лише Сирія може вирішити 
долю Асада», – заявив Лавров.

Америку та багатьох її євро
пейських союзників, як і країни 
Перської затоки, розгнівало вето 
на голосуванні Ради Безпеки. 
Заявляючи, що Росія та Китай 
дали Асадові зелене світло на 
вбивство власного народу, вони 
всі відкликали своїх послів із 
Дамаска. Крім того, на Сирію на
кладено санкції: США заборо
нили експортувати туди свої 
технології, а європейські країни 
відмовилися ввозити звідти на

Довгий шлях   
до Дамаска
Від сирійського режиму, схоже,  
слід чекати ще більшого насилля

ПРОТеСТи ПОЧАСТІШАЛи 
НАВІТь У ГУСТОНАСеЛеНиХ 
ОКОЛиЦЯХ ДАМАСКА
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16 лютого Гене-
ральна Асамблея 
ООН проголосу-

вала за резолюцію, 
яка закликає пре-
зидента Сирії Ба-

шара Асада припи-
нити терор і піти у 

відставку. «За» 
проголосували 

137, 
«проти» –  

12 
країн,  

серед яких знову 
були Росія та Ки-

тай. У такий спосіб 
може бути ство-

рено формальну 
основу для військо-

вого втручання в 
тамтешню ситуа-
цію світової спіль-
ноти – якщо Асад 
продовжить вини-
щувати власне на-

селення 

фту і ввели суворі фінансові 
санкції, зокрема заморозили ак
тиви представників сирійської 
влади за кордоном.

Наразі дипломати говорять 
про наступні засоби тиску на ре
жим Асада, зокрема через вине
сення сирійського питання на 
порядок денний Генеральної 
Асамблеї ООН, де жодна країна 
не має права ветувати голосу
вання, і формування контактної 
групи спільно із сусідами Сирії – 
Туреччиною та Йорданією – для 
координації більш рішучих дій. 
Такими діями можуть стати 
створення зон безпеки вздовж 
кордону республіки, а також без
посередня допомога Вільній си
рійській армії, що складається з 
партизанських підрозділів під 
проводом дезертирів. Вона напа
дає на державні війська по всій 
країні.

Поки міжнародна дипломатія 
скочується до рівня боротьби за 
владу на кшталт холодної війни, 
на очах у сирійців у їхніх містах 

триває кривава різанина. Відколи 
11 місяців тому почалися по
встання, урядові сили виробили 
певний алгоритм дій: вони виби
рають по одному бунтівному селу 
або міському району і чинять роз
праву над ними. Унаслідок цієї 
тактики загинули вже близько 
7 тис. громадян. Від грудня про
тести почастішали навіть у густо
населених околицях Дамаска, 
столиці країни, а також в Алеппо 
(Халебі) – другому за величиною 
місті Сирії та її торговельному 
центрі. Раніше урядові війська за
звичай відходили, забираючи із 
собою в’язнів«терористів» і зали
шаючи тільки формальні блок
пости.

Та віднедавна державні дру
ковані ЗМІ зловісно заговорили 
про необхідність відмови від та
кої «стриманої», за їхніми сло
вами, політики. І справді схоже, 
що 3 лютого в Сирії запрова
дили якийсь новий план без
пеки. Ця дата закарбувалась у 
пам’яті жителів республіки як 

день безжального бомбарду
вання під час повстання в Хамі 
1982 року, за правління Асадо
вого батька Хафеза; тоді було 
вщент зруйновано мальовничий 
старий квартал давнього міста і 
вбито близько 20 тис. осіб.

Тепер війська Башара Асада 
вдаються до силових заходів не
баченої від того дня жорстоко
сті. Вони поливали артилерій
ським і ракетним вогнем Бабу
Амр і Халдіє – контрольовані 
повстанцями квартали Хомса, 
який є третім за величиною міс
том Сирії і центром нинішнього 
повстання. Крім того, атакували 
сусідній Растан, гірський курорт 
Забадані поблизу ліванського 
кордону, Ідліб біля турецького 
та інші міста. Напади відбува
лись одночасно й безжально. 
Джерела серед опозиції кажуть, 
що, на їхню думку, це тільки 
прелюдія до наземного штурму 
всіх цих місць.

Як наслідок того, що на Хомс 
щогодини падає близько кількох 
сотень снарядів, кількість жертв 
уже зросла від 20 до більш як 50 
за день. Сильно пошкоджено сис
теми транспортного й телефон
ного сполучення, як і постачання 
електроенергії, води та пального 
до багатьох уражених регіонів, 
котрі й до революції жили досить 
бідно, а за довгі місяці завору
шень їхній дохід узагалі змен
шився в рази. Тисячі мирних жи
телів шукають способів поки
нути домівки, попри зимові хо
лоди. Так Сирія може дуже скоро 
зіткнутись із серйозною кризою 
через внутрішніх біженців з 
огляду на закритість її зовнішніх 
кордонів...

Складається враження, що 
уряд Асада вірить: такою такти
кою йому вдасться зупинити 
бунти. Згідно зі словами одного 
сирійського бізнесмена, під час 
розмови з вищим чиновником, 
відповідальним за безпеку, в еліт   
ному тренажерному залі йому 
конфіденційно повідоми  ли, що 
нинішня операція буде виріша
льною. По суті, вона має «обезго
ловити» Вільну сирійську армію, 
похвалився посадовець...

Попри загнивання держус
танов під однопартійним керів
ництвом, армія і сили безпеки 
Асада на загальний подив поки 
що демонструють мало недолі
ків. Зазвичай призовники слу
жать далеко від дому; крім того, 
панує думка, що активні вій

№ 7–8 (224–225) 24.02 – 1.03.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|57

криза в сиріЇ|СвіТ

ф
о

т
о

: e
p

A



ськові частини очищено від по
тенційних дезертирів. До того 
ж сирійська армія ще не застосо
вувала всього вогнепального 
арсеналу, до якого входять і 
штурмові вертольоти, і реак
тивні бомбардувальники. По
встанці, що короткі проміжки 
часу контролювали райони по
близу Дамаска, здійснюють на
льоти, однак поки що їм не вда
лося налагодити ліній поста
чання й комунікацій чи озброї
тися настільки, аби організувати 
щось серйозніше за дрібні точ
кові напади.

І що важливіше, Асад досі має 
принаймні мовчазну підтримку 
доволі великої частини сирійців. 
Хоч як це дивно, – а втім, може, 
так і було заплановано, – саме 
жорстокість, із котрою він приду
шував повстання, сприяла лояль
ності до нього представників різ
них меншин, які загалом станов
лять третину 23мільйонного си
рійського народу. Всі представ
ники клану Асадів, що перебуває 
біля керма від 1970х років, нале
жали до алавітів – езотеричного 
відгалуження шиїзму, що перева
жає у прибережних гірських ра
йонах Сирії та серед військових. 
Крім того, бідні алавіти станов
лять більшість рядових тіньових 
державних поліцейських, зо
крема переодягнених у цивільне 
головорізів, відомих як «шабіха». 
Урядова тактика полягала в тому, 
щоб залякати алавітів помстою в 
разі падіння режиму, а відтак 
втягнути їх у протистояння.

СиПУЧІ ПІСКи РеЛІГІЇ 
До представників інших релігій
них меншин, зокрема християн, 
а також шиїтів та друзів, дер
жава менш лояльна, як і вони до 
неї, хоч і виграли від більш світ
ської доктрини режиму, яка 
сприяла збереженню певної ре

лігійної свободи, виняткової для 
цього регіону.

Райони, повністю підконт
рольні повстанцям, виявилися 
майже всуціль сунітськими, і не
випадково. За останні кількаде
сят років суніти в Сирії, та й зде
більшого в регіоні, стали значно 
консервативнішими в релігій
ному плані, дедалі дужче підда
ючись впливу жорсткої антиши
їтської риторики, яку пропагує 
Саудівська Аравія. Імовірно, ві
дображаючи накипілу лють су
нітів, така риторика лякає ін
ших сирійців, і небезпідставно. 
Наприклад, через страх перед 
переходом влади до сунітських 
радикалів численні християни, 
добре освідомлені на предмет 
винищення не менш чисельної 
та давньої християнської гро
мади в сусідньому Іраку, не
охоче, але приймають визна
чення повстанців як терористів, 
пропаговане урядом. «Ми всі 
підтримували революцію, поки 
демонстрації були мирними, – 
каже домогосподаркахристиян
 ка з Дамаска. – Але як можна те
пер підтримувати озброєних?»

Багато сунітів, особливо пред
ставників привілейованої бізнес
еліти, що збагатилася за прав
ління родини Асадів, теж бояться 
революціонерів. Навіть сирійці се
реднього класу часто більше втом
лені від дедалі серйозніших еко
номічних труднощів, ніж від ре
пресивної влади. Та й сирійські 
курди, які становлять 15% насе
лення і в основному є мусуль
манамисунітами, після довгих 
років утисків досить мляво долу
чаються до повстання. «Вони ро
блять ставки, – каже сирійський 
аналітик. – Вони хочуть гарантій 
національних прав для себе, а 
поки опозиція їм таких гарантій 
дати не може, вони сподівати
муться, що отримають їх від Ба

шара у винагороду за те, що сиді
тимуть тихо».

РОЗДІЛеНА ОПОЗиЦІЯ
Коли 12 років тому Асад прий
шов на зміну своєму батькові, на 
хвилі оптимізму сирійські інте
лектуали почали вимагати демо
кратичних реформ, започатку
вавши рух, відомий як «Дама
ська весна». Зрештою більшість 
його ініціаторів опинились у 
в’язниці чи висланні. Навіть роз
хвалені Заходом дітища по
встань, якто Сирійська націо
нальна рада та її конкурент, На
ціональний координаційний ко
мітет, не мають достатньої ди
пломатичної ваги чи великого 
впливу в республіці, де опір орга
нізовують місцеві комітети. Дві 
основні опозиційні групи кон
фліктують через дальшу страте
гію, оскільки спочатку Комітет 
виступав за діалог із державою, а 
Рада підтримувала варіант іно
земної інтервенції, хоча жоден із 
планів не виявився ефективним.

Усе це заспокоює Асада, який, 
схоже, вважає себе не настільки 
ізольованим, як багато хто думає. 
Щоправда, його цураються 19 із 
22 країн – членів Ліги арабських 
держав, а ще Захід і навіть Індія, 
Бразилія та Південна Африка. 
Однак у політиці двох ключових 
сусідів Сирії – Іраку та Лівану – 
домінують шиїтські партії, які не
долюблюють Башарових ворогів. 
Могутня ліванська військово

політична шиїтська партія «Хез
болла» є вірним другом Асада. А 
ще ходять досить вірогідні чутки, 
що прем’єр Іраку Нурі альМалікі 
тишком пересилав гроші своєму 
переслідуваному сусідові. А Іран, 
який є могутньою шиїтською 
твердинею і довготривалим союз
ником Сирії, взагалі вбачає в ре
жимі Асада найважливіший стра
тегічний буфер.

Два інші сусіди Сирії теж мо
жуть бути мало зацікавлені в 
радикальних змінах у країні. 
Упродовж останніх 40 років най
спокійнішим з усіх кордонів Із
раїлю був сирійський. Побоюю
чись, що чималі запаси ракет і 
хімічної зброї Дамаска опи

ІНОЗЕМНІ ДРУЗІ Й ВОРОГИ. Відносини Сир� з окремими країнами

У МИНУЛОМУ                                                                                               ТЕПЕР

Іран

Росія

Туреччина

Європа

США

Катар
Саудівська 
Аравія

Стратегічні зв’язки від 1979 року. Сирія – транзитна ділянка 
маршруту постачання зброї для союзників Тегерана в сусідніх 
країнах

Захисник і постачальник зброї за минулі 40 років. Сирія – 
остання точка опори Москви на Близькому Сході

Після десятиліть взаємних підозр останнім часом відносини 
покращилися. 2004 року укладено пакт про торгівлю, 2009-го 
запроваджено безвізовий режим

Довго з підозрою ставилися до зв’язків Сир� з Іраном та інтервенц� 
в Лівані, але останнім часом відносини покращилися. Посол 
Саудівської Арав� покинув країну 2008-го, але рік потому повернувся

Франція стала на чолі зусиль, спрямованих на виведення Сир� 
з міжнародної ізоляц� після вбивства ліванського прем’єра Рафіка 
Харірі 2005 року

Довготривала ворожнеча. Посол повернувся до Дамаска 2011-го 
після п’ятирічної відсутності

Елітні іранські підрозділи дають рекомендац� режиму щодо придушення 
протестів і моніторингу інтернету. Є дані, що Іран надав $9 млрд, аби 
Сирія могла пережити санкц�

Ветувала резолюцію проти Дамаска на засіданні Ради Безпеки ООН. 
У січні продала Сир� реактивних винищувачів на $500 млн

Після початкових спроб посередництва, обертається проти режиму 
Асада. Приймає біженців, дезертирів і допомагає опозиц�, але ще 
не запроваджує санкцій

Очолюють заходи Ліги арабських держав проти Сир�. Емір Катару 
пропонує військову інтервенцію. Можливо, озброюватимуть сирійських 
повстанців

Бажає відставки Асада. Париж пропонує створення зон безпеки. Лондон 
обіцяє надіслати повстанцям захищене комунікаційне обладнання

6 лютого закриває своє посольство. Працює з опозицією, але заявляє, 
що не озброюватиме учасників опору. Пропонує створення контактної 
групи союзників повстанців

За даними The Economi�

ТАРТУС – ЄДиНА ВІйСьКОВО-
МОРСьКА БАЗА РОСІЇ  
ЗА Ме ЖАМи КОЛиШНьОГО 
РАДЯНСьКОГО СОЮЗУ
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няться в менш стриманих руках, 
Ізраїль теж може вважати, що 
збереження ослабленого делегі
тимізованого режиму Асада в 
його інтересах. А король Йорда
нії Абдалла, попри напружені 
стосунки своєї родини із Сирією, 
може також віддати перевагу бі
сові, якого вже знає, а не утво
ренню в нього під боком ісла
містської республіки, хоч пу
блічно й підтримав заклики до 
повалення Башара.

Що стосується Росії, Асад, 
схоже, вважає, що, як і за часів 
правління його батька, коли Си
рія була активним покупцем у Ра
дянського Союзу, Кремль вия
виться готовий дорого заплатити 
у світі дипломатії, аби його під
тримати. Безперечно, Дамаск ла
со скуповує російську зброю, хоча 
скільки він зможе витрачати на 
такі придбання в майбутньому – 
питання інше. Але саме це спону
кало РФ модернізувати матері
альнотехнічне оснащення в Тар
тусі, на єдиній її військово 
морській базі за ме жами колиш
нього Радянського Союзу.

Та попри все зазначене, Асад 
може переоцінювати свої шанси. 
Росія керується не так носталь
гічними нісенітницями, як хо
лодним розрахунком. Мабуть, 
вона вважає, що, як і в Чечні, по
літика випаленої землі здатна 
забезпечити смертоносний мир. 
Як і Ізраїль, Росія, не виклю
чено, хоче бачити на своєму пів
денному фланзі слабкі й поля
ризовані держави, а не дедалі 
потужніший сунітськоісламіст

ський блок, де домінуватиме 
щораз могутніша Туреччина. А 
ще Москва може бути не проти 
підкласти свиню західним си
лам, які, на її думку, лицемірно 
маніпулюють громадською дум
кою, особливо напередодні пре
зидентських виборів наступного 
місяця. Але все це тільки за 
умови, якщо ціна, що її Кремлю 
доведеться заплатити, буде ви
правдана.

ДиВІТьСЯ, КРОВІ НеМАЄ!
Навіть у розпал військової опе
рації з придушення протестів, 
останні все ж виникають хао
тично й часто в різних районах 
Сирії, зокрема в заповненому 
охороною середмісті Дамаска. На 
вихідних нещодавно протесту
вальники організували близько 
400 окремих демонстрацій. Ке
рівник ізраїльської військової 
розвідки повідомив на нещодав
ньому публічному брифінгу, що 
лише третина юнаків відповід
ного віку в Сирії зреагувала на 
останній призов до обов’язкової 

військової служби. А ще, посила
ючись на розвіддані, розповів 
про розкол у сирійському коман
дуванні та розмови офіцерів про 
необхідність замінити Асада і 
його клан кимсь іншим.

Може, це й дезінформація, 
спрямована на те, щоб заплу
тати ворога Ізраїлю – Іран. Але 
наразі Сирія скочується в гли
боку економічну кризу. Резерви 
її центробанку до повстання, за 
даними джерел, перевищували 
$20 млрд. Як вважають, відтоді 
вони скоротилися на дві тре
тини. За останніх кілька тижнів 
майже наполовину знецінилася 
сирійська валюта, розбурхуючи 
й без того величезну інфляцію. 
У багатьох регіонах вимикають 
електроенергію, помітно дефі
цит пального, а багато заводів 
закриваються. Туризм теж на 
нулі. Скромний експорт нафти, 
який становив основу держав
них доходів, майже пересох... 
Всі, хто може, тікають із країни, 
а хто ні – залишаються чекати, 
підкорившись долі. 

За даними Kim & O’Hanrahan, Syria Map
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Поле битви за минуле

У
країнську політику в царині 
пам’яті за останні два роки 
було зведено на маргінес. 
Окрім необхідних для від

критої демонстрації історичних 
жестів у бік північного сусіда, дер
жава на системному рівні ігнорує 
проблеми тоталітарного спад  ку. 
Тим часом польський досвід пока
зує, якою продуктивною та ефек
тивною може бути діяльність у 
сфері подолання історичного до
свіду комунізму. На цю тему Тиж-
день спілкувався з директором 
варшавського відділення Інсти
туту національної пам’яті (ІПН) 
Польщі Єжи Айслером, який при
їздить до України в межах спіль
ного проекту Книгарні «Є» та 
Польського Інституту в Києві «Єв
ропейський досвід: Польща».

У. Т.: Політика у сфері націо-
нальної пам’яті – це ноу-хау 
посткомуністичних країн кінця 

Спілкувався  
Олександр 

Пагіря

минулого століття чи усталена 
після Другої світової практика 
розвинених держав Заходу?

– Як на мене, про винахід 
ХХ століття не йдеться. Не на
звана саме таким чином істо
рична політика (чи битва за іс
торичну пам’ять) мала місце 
практично за всіх систем та ре
жимів. Фараонам, королям, ці
сарям, царям, султанам тощо 
завжди було важливо предста
вити себе в найкращому ви
гляді не тільки перед піддан
цями й міжнародною спільно
тою, а заразом і перед нащад
ками. Йшлося переважно про 
те, що було добре, мудре й гарне 
у виконанні влади, а не про те, 
що було зле, погане й огидне.

Сьогодні ми часто характери
зуємо такий тип діяльності як 
маніпуляції або ж пропаганду, 
хоча інколи прагнемо надати 
цьому позитивного звучання, на

зиваючи історичною політикою. 
Подекуди в її межах шукаємо 
відповідників нашим переконан
ням. Наприклад, це можна спо
стерігати на полі боротьби за за
слуги окремих держав у перемозі 
альянтів у Другій світовій війні. 
На Заході ще донедавна не до
статньо повно згадували роль, 
яку відіграв Радянський Союз у 
розгромі Третього Рейху. Анало
гічно в СРСР дуже мало говорили 
про допомогу, яку Червона армія 
отримувала від американців і 
британців, та про воєнні здо
бутки союзників на Заході.

У. Т.: Яку роль відіграє істо-
рична пам’ять у розвитку сучас-
ного польського суспільства? 
Чи стала держполітика в цій 
царині ефективним інструмен-
том дерадянізації?

– Часто можна почути, що на
род без історії та пам’яті прирече

Єжи Айслер 
про роль історії  
в житті сучасної 

Польщі й тамтешній 
досвід дерадянізації
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ВАЖЛиВО Не ПеРеНОСиТи 
НА МОЛОДе ПОКОЛІННЯ 
НАШиХ КОМПЛеКСІВ  
І СТеРеОТиПІВ 

ний на забуття. Не знаю, чи це 
правда в усіх випадках. Та сто
совно Польщі – однозначно так. 
Без перебільшення скажу, що в 
житті нашого суспільства (при
наймні його найосвіченішої час
тини) роль історії важлива, і часто 
вона є фактором національної сві
домості. Я не до кінця перекона
ний, що насправді історична полі
тика, яку проводять останнім ча
сом, спричинилася чи й надалі 
спричиняється до дерадянізації 
Польщі. З одного боку, всупереч 
цим зусил  лям, спостерігається за
хоплення ок  ремими фільмами, 
коміксами, піснями, аксесуарами, 
які походять із комуністичного 
минулого, особливо з відносно 
найбільших ліберальних 1970х 
років. Із другого – нам не вдалося 
переконливо довести, що інтенси
фікація історичної політики зна
чно обмежила вплив на поляків 
так званої пострадянської мен
тальності. Я думаю, що в цьому 
процесі найбільшу роль відіграє 
зміна часів та генерацій. З оче
видних причин щороку стає де
далі менше людей, які з власного 
досвіду знають період комунізму, 
й водночас більше молоді, для ко
трої це вже cка  м’яніла давнина.

У. Т.: Із якими перешкодами та 
проблемами зіштовхується 
ІПН? Чи виступають якісь партії 
за згортання його діяльності?

– Засадничо єдиною політ
силою, чиї окремі представ
ники майже постійно домага
ються ліквідації ІПН, є постко
муністична лівиця.

У. Т.: що робити, аби подолати 
болісний спадок тоталітаризму?

– Це довготривалий процес, 
який не припиниться в осяж
ному майбутньому. Певно, дуже 
важливо не переносити на мо
лоде покоління наших комплек
сів, стереотипів, фобій та уперед
жень. Вочевидь, потріб  но вчити 
юних відвертості, цікавості до 
світу, толерантності до інших лю
дей, позицій, поглядів тощо. Слід 
також показувати, що світ до
вкола не чорнобілий. Ніколи не 
буває, щоб у протистоянні вся 
вина падала тільки на одну зі 
сторін. Варто, мабуть, намага
тися культивувати співпережи
вання не тіль  ки серед молоді.

У. Т.: Як змінилося ставлення 
польського суспільства до ді-
яльності Інституту за 13 років 

від часу його створення? Чи 
впливає він на повсякденне 
життя громадян сьогодні?

– Мені здається, оцінка його 
діяльності доволі стабільна. За
галом ті, хто від початку був пе
реконаний у необхідності ство
рення Інституту, своєї думки не 
змінили. До того ж нам вдалося 
завоювати прихильність деко
трих людей, настроєних спо
чатку проти ІПН. Досить часто 
можна почути: «Я думав, ви за
ймаєтеся тільки люстрацією та 

вивченням комуністичних зло
чинів, що мені не бачиться мож
ливим і необхідним, однак ви 
робите ще й багато доброго в ца
рині досліджень новітньої істо
рії та популяризації їх результа
тів, а це я однозначно вважаю 
необхідною і доброю справою».

У. Т.: Як дослідник французь-
кого колабораціонізму часів 
Другої світової війни, чи вбача-
єте ви аналогії між співпрацею 
поляків із комуністичним режи-
мом у період ПНР та французь-
ким досвідом колаборації пе-
ріоду Філіппа Петена? Які пра-
вові проблеми виникають під 
час спроб екстраполяції зрад-
ницьких практик нацистського 
періоду на епоху комунізму?

– Очевидно, що не тільки я, а 
й деякі інші польські історики 
вбачали певні аналогії, попри іс
нування багатьох розбіжностей, 
ПНР та Франції 1940–1942 років. 
В обох випадках маємо справу з 
державами, формально незалеж
ними, однак реально не суверен
ними. Згадаймо, що після по
разки 1940го Франція Віші мала 
більше, ніж здавалося б, ознак 
незалежності. На підставі дого
вору про капітуляцію на півдні 
країни, не окупованому німцями 
та італійцями, частина влади 
була передана старому марша
лові Філіппу Петену. Існували 
французькі адміністрація, полі
ція, шкільництво, правова сис
тема. Французам також було за
лишено стотисячну армію і вод
ночас четвертий за чисельністю 
на планеті військовий флот, ба
зований у Тулоні. Крім того, ре

жим Віші певний час зберігав 
свою зверхність над переважною 
частиною Французької колоні
альної імперії. Франція, принай
мні початково, мала диплома
тичні відносини із 32 державами 
світу й, зокрема, Радянським Со
юзом (до червня 1941го), США 
(до листопада 1942го) й Апос
тольською столицею. До осені 
1940го у Віші функціонували 
консульські відділи окупованих 
країн: Бельгії, Нідерландів та 
Польщі, хоча німці від самого по
чатку вимагали їх ліквідації.

Так само Польща під владою 
комуністів була державою фор
мально незалежною, але вже не 
суверенною. Вона мала власну 
польську владу (однак не обрану 
вільним голосуванням), армію 
(хоча остання була залежна від 
Радянського Союзу), валюту 
(якої, проте, не можна було ніде 
поміняти), обов’язкову офіційну 
польську мову й такі необхідні 
для суверенної держави атри
бути, як гімн, прапор та герб (на 
відміну від символів інших дер
жав соціалістичного табору змі
нений мінімально – білого орла 
лишень позбавили корони), і 
найпоказовіше – Польща була 
членом багатьох міжнародних 
організацій, передусім ООН,  
та підтримувала дипломатичні 
відносини із близько 100 краї
нами світу, однак вона не була 
суверенною ні у внутрішньому 
вимірі, ні в міжнародному.

Але, окрім цих спільних рис 
ПНР та Франції періоду Віші, 
важко говорити про якісь прямі 
аналогії між політикою колабо
рації французів із німцями в 
роки Другої світової війни та 
співпрацею мільйонів поляків 
із накинутою їм Сталіним за мі
літарної допомоги Червоної ар
мії та НКВС комуністичною 
владою. Мені не здається, що 
французький повоєнний досвід 
зведення рахунків із явищем 
посібництва придатний для 
Польщі після зміни системи 
влади, що відбулась у нас 
1989 року. Па  м’ятаймо: Франція 
так і не розплатилася чесно з 
тим тяжким спадком (1953го в 
тюрмах уже не було жодної 
особи, засудженої за колабора
цію, навіть тих, чиїм вироком 
стало пожиттєве ув’язнення) і 
під цим кутом зору вона не 
може бути взірцем для Польщі 
та інших посткомуністичних 
країн. 

ВиБРАНА 
БІБЛІОГРАФІЯ 
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правих 

1918–1940»  
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«Колаборація 
у Франції 

1940–1944»  
(1989)

«Філіпп 
Петен» (1991)

«Березень 
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Генеза, 
перебіг, 

наслідки» 
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«Нариси 
політичної 

історії Польщі 
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«Польський 
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Зі здорової голови…

Я націоналіст? Гаразд, принаймні так мене 
представили колегам із СанктПетербурга, 
які приїхали в Україну з бажанням самим 
розібратися нарешті на місці, що тут у нас 

діється. Їхні запитання – окремий атракціон 
(дивно, як дорослі, освічені, фахові, у принципі 
доброзичливі люди здатні так залежати від про
паганди й перебувати в полоні столітніх стерео
типів), але для мене це було нагодою системати
зувати деякі думки.
Насправді я не претендую на високе звання укра
їнського націоналіста, для цього треба мати якісь 
заслуги, а мені й серед звичайних патріотів ком
фортно. Та неважко зрозуміти упередженість 
моїх нових російських друзів: для них самих на
ціоналізм в історичній ретроспективі асоцію
ється із «Союзом русского народа» або «Союзом 
Михаила Архангела», а в сучасному контексті – із 
«Русским маршем», гаслами «Россия для рус
ских», «Панаехали», а також сутичками з темпе
раментними кавказцями та побиттям таджиць
ких гастарбайтерів. Я намагався їм втлумачити, 
що в нас це поняття, коли уважно придивитися, 
апелює не до етнічної, а до 
політичної нації, – що
правда, з беззастережним 
визнанням ролі державної 
мови як стрижня ідентифіка
ції. Та й історія цьому не су
перечить: варто згадати хоча 
б, що Універсал було видано 
синхронно чотирма мовами 
– українською, російською, 
польською та їдиш. Інакше 
кажучи, вроджена ксенофобія українських 
«мазепинцівпетлюрівцівбандерів ців», якою 
за північносхідним кордоном лякають ді
тей, – це радше проекція тамтешніх власних 
страхів і комплексів.
Чекаймо, а як же Шевченкове «Дайте ляха, дайте 
жида!.. Дайте крові»? А погроми 1881, 1905 років 
та громадянської війни? А саме слово «погром» – 
нібито ніяк не іноземне? В такому разі дове
деться ігнорувати сумний досвід стосунків із 
тими ж таки євреями в Німеччині, Іспанії, Фран
ції або з чорношкірими в Сполучених Штатах і 
забути, яку роботу відтоді поробило суспільство 
цих країн. Нині у Франції – колись батьківщині 
слова «шовінізм» – людей на прізвище Мбоґа, 
Петрофф, Понятовскі та Дрейфюс вважають 
французами без варіантів, це навіть не тема для 
дискусій. Схоже, що тут якраз остаточно перемо
гла концепція плавильного казана.
Чи хотіли б ми такого самого сценарію для 
України бодай у віддаленій перспективі? Я та

ких вимог не чув ні від кого з правдивих націо
налістів, якщо не брати до уваги якихось маргі
налів чи провокаторів. Я і сам цього не хотів би. 
Мені здається, що полікультурна, поліетнічна 
картина не лише відповідає природі України, а і 
є запорукою її розвитку. Повертаючись до влас
ного цеху, я вважаю, що єврейське коріння Віта
лія Портникова, грузинське Вахтанга Кіпіані 
або афганське Мустафи Найєма робить їх цікаві
шими й ціннішими для мене: вони є носіями 
того культурного досвіду, який може мене збага
тити. Тож політкоректність тут ні до чого – 
прагматика!
Чи означає це, що можна розслабитися й не зва
жати на будьякі спонтанні прояви етнічної, ра
сової чи релігійної нетерпимості? У жодному 
разі, навпаки, треба весь час бути насторожі не 
лише через історичний вантаж, а й через велику 
кількість доброзичливців, які – й це неоднора
зово доведено – не проминуть нагоди зробити 
якусь капость, влаштувати провокацію. Адже це 
може бути так вигідно: знову налякати обива
теля звірячим вищиром українського фашизму, 

виправдати якісь кроки в 
східному напрямку, висунути 
технічне опудало, порівняно 
з яким реальні бачитимуться 
прийнятними тощо… Тож 
єдина можлива реакція тут – 
не давати жодного спуску 
найменшим спробам посіяти 
розбрат. Проте бути готовими 
від ранку до вечора посипати 
голову попелом й просити ви

бачення за провини в усіх можливих діяннях, 
яких іще не вчинено, – це ознака не високої 
моралі, а неврозу.

Крім того, не слід забувати про наявність профе
сійних… Ні, я не мав на увазі правозахисників, – 
навпаки, ті, кого я знаю, займаються цим довгі 
роки без особливого зиску тільки тому, що не 
можуть не займатися. Ідеться радше про холод
них цинічних спекулянтів, які в такий спосіб під
тримують свій статус публічно значущих поста
тей. Згадаймо, як кинулися цькувати вчителя
іноземця, який кілька років тому продемонстру
вав учням зразки нацистської пропаганди. Я тоді 
зіткнувся з цими викривальниками вічнавіч на 
одному токшоу й відчув, що в них не болить 
душа ні за кого – ані за Україну, ані за євреїв, ані 
за арабів.
А мої нові петербурзькі друзі поїхали додому 
дещо спантеличені, однак задоволені. Звірячий 
вищир українського націоналіста їх, схоже, не 
налякав. 

БУТи ГОТОВиМи ВІД 
РАНКУ ДО ВеЧОРА 
ПОСиПАТи ГОЛОВУ 

ПОПеЛОМ – ОЗНАКА 
Не ВиСОКОЇ МОРАЛІ, 

А НеВРОЗУ

Автор:  
Юрій 

Макаров
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Книгарня «Є»

Київ, 
вул. Лисенка, 3

(ст. м. «Золоті ворота»)

Польський Інститут у Києві 
та Книгарня «Є» запрошують 
на зустріч у межах спільного 
проекту «Європейський досвід: 
Польща»

Наш гість – 
ЄЖИ АЙСЛЕР
Директор варшавського відділення 
Інституту національної пам’яті

Єжи Айслер –  професор, доктор історичних наук, 
директор варшавського відділення Інституту 
національної пам’яті.
Понад 30 років співпрацює з Інститутом істор  
Польської академ  наук, а від 2011-го очолює відділ 
істор  післявоєнної Польщі. Викладає в Інституті 
істор  у Варшавському університеті. Фахівець з істор  
своєї країни після Другої світової війни та новітньої 
істор  Франц .

Інститут національної пам’яті (комісія з переслідуван-
ня за злочини проти польського народу) – державна 
установа Республіки Польща, створена в січні 1999-го. 
Її штаб-квартира діє у Варшаві (http://www.ipn.gov.pl/).
Інститут відповідає за збір та архівування документів 
органів державної безпеки, датованих 22 липня 1944 – 
31 липня 1990 року, проводить розслідування щодо 
нацистських та комуністичних злочинів, займається 
освітньою діяльністю.

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

ПОЛЬЩА



В одному з най-
ближчих чисел 

Тиждень має намір 
присвятити спеці-
альний тематич-
ний блок працям 

Костянтина Ти-
щенка з етномов-
ної історії старо-
давньої України

Підняти повіки Вію
Професор Костянтин Тищенко про роль сучасної лінгвістики в 
нашому самоосягненні та спростуванні теорії «колиски трьох 
братніх народів»

Дилетанта передусім 
вражає, коли хтось знає 
багато мов. У Костян
тина Тищенка, профе

сора Київського національного 
університету імені Тараса Шев
ченка, їх в активі кількадесят, 
зокрема й такі для нас «ек

Спілкувався  
Ілько Майдачевський

зоти», як баскська, валлійська, 
фінська, фарсі тощо. Сам він 
тему своєї «поліглосії» не вва
жає гідною уваги, для нього це 
лише інструмент наукового до
слідження. Серед фахівців Кос
тянтин Миколайович відомий 
кількома досягненнями. Він ав
тор метатеорії мовознавства, 
яку один із колег влучно назвав 
«періодичною системою» для 

лінгвістики (за аналогією із 
системою Мєндєлєєва). А ще за
сновник першого у світі Лінгвіс
тичного навчального музею, де 
під дахом університетського 
червоного корпусу охоче демон
струє студентам, а також сто
роннім цікавим сучасні досяг
нення своєї науки. І, нарешті, 
автор низки праць, які дають 
змогу відстежити сліди, що їх 
залишили інші народи в різні 
часи в мові, історії та… генотипі 
українців. Детальніше про ці 
сюжети Костянтин Тищенко 
має намір розповісти в циклі 
лекцій, перша з яких відбу
деться 2 березня в київській 
Книгарні «Є», а поки що деяке 
уточнення позицій.

У. Т.: Чи можна вважати лінгвіс-
тику точною наукою? Адже 
вона оперує фактами, які ре-
ально інтерпретувати в десятки 
різних способів… А коли дослід-   
ник із проміжком у кілька років 
спершу трактує топонім як 
кельт  ський, а потім змінює 
думку й визначає його як іран-
ський, виникає сумнів: а на-
скільки взагалі ці знання надійні?

– Ви буквально пройшли 
текстом запису одного з шано
ваних відвідувачів нашого му
зею: «Хочу подякувати ентузі
астам, які показали, що лінгвіс
тика є також точною наукою». З 
огляду ж на те, що залишив 
його фізиктеоретик, дочека
тись такої оцінки, звичайно, 
сподівань не було.

Тепер щодо цих спостере
жень. Вони не беруться від над
природного розуму, їх робить 
звичайна земна людина. Був 
колись такий філософ Енгельс, 
він казав: «Людська істина, від
крита розумом, про який ка
жуть, що він усеосяжний, на
справді бачиться збоку як блу
кання на манівцях заплутаною 
стежкою, з повертанням до по
чатку, проминанням потрібних 
відгалужень і невпізнанням іс
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ВиБРАНА 
БІБЛІОГРАФІЯ 
КОСТЯНТиНА 

ТищеНКА

МОВА — Це СКЛАДНе 
й ІСТОРиЧНО ЗАРЯДЖеНе 
ЯВище 

тини, навіть коли ми впремося 
в неї носом». Homo sum et nihil 
humani a me alienum puto. І саме 
тому коли дослідник занурю
ється в певну проблематику, за
лишається один шлях, відсту
пати вже не можна. В моєму ви
падку довелось емпірично пере
пробувати різне, тобто, образно 
кажучи, збігати до кельтів, до
рогою все зібрати, і це викла
дено в книжці 2006 року. Існу
вали підстави, їх треба було  
перевірити. За логікою дослі
дження, не вдовольнившись 
тіль  ки кельтським слідом, тре
 ба було йти далі, спробувати 
інші ділянки, й тепер читач має 
з чого вибирати. Найкраще пе
речитати кілька версій і або за
лишитись при власній думці, 
або створити собі з напрацьо 
ваного якийсь синтетичний 
розв’я    зок, який ураховував би 
нові дані й водночас не супере
чив внутрішнім настановам.

А в дисципліні «Основи нау
кових досліджень», яку ваш 
співрозмовник теж багато років 
викладає, присутнє таке поло
ження: якщо ви натрапили на 
новий факт, котрий суперечить 
попередній теорії, то… треба 
відкинути теорію й думати про 
нову, яка охоплювала б і цей 
факт. Коли спілкуєшся зі сту
дентами, це має такий вигляд: 
ви поважаєте Ньютона? Пова
жають. А Коперника? Виявля
ється, теж поважають. А Ей
нштейна? Теж поважають. Річ у 
тому, що Ейнштейн заперечив 
систему Ньютона, а Ньютон – 
систему Коперника. Але насам
кінець кожна з попередніх сис
тем увійшла як окремий випа
док до складнішої.

У. Т.: Ваші спостереження про 
іншомовні сліди в українській 
топоніміці, лексиці, фольклорі 
особливо вражають. Чого вар-
тий хоча б епізод із гоголів-
ським Вієм, який, виявляється, 
не просто фігурує в українсько-
 му фольклорі, а й має цілкови-
тий аналог в ірландських сагах!

– Зверніть увагу, іраністи 
побачили, що ім’я Вій – іран
ське. Але я був приголомшений 
тим пасажем із кельтської міфо
логії, причому така фігура, як 
Балор у ірландців, є ще й у вал
лійців. У нього теж одне око й 
він теж уражає на смерть, якщо 
ним погляне. Причому збере
жено цілу надфразову єдність. 

Ви бачите, яка українська іс
тина? Божество з минулого, 
дуже пластично довершене, 
воно має іранське ім’я, але гово
рить словами кельтської міфо
логії! І до всього виявляється, 
що Україна – на півдорозі між 
кельтським та іранським світом.

А це ідея Вячєслава Вс. Іва 
нова, що простір – матеріалізо
вана історія. Просторовий роз

поділ явищ – діалектних, на
приклад, – відображає історію. 
Вона застигла в діалектах. При
клад – епохальна зміна голо
сних: «вол», «воз», які залиши
лися в російській мові, wół, wóz 
у поляків пишеться з «о» крес
кованим, тобто воно в давнину 
вимовлялося [о], але вони вже 
кажуть [u]… «Вул» і «вуз» – я 
таке в дитинстві чув на Черні
гівщині сотні разів! У наших 
краях уже немає такої вимови, є 
[vÿl] і [vÿz]. «Пюдем» – так ка
жуть на Сіверщині. Звідси один 
крок до літературних «віл» і 
«віз», але ж у родовому відмін
 ку «вола» й «воза». У закритому 
складі «і», у відкритому – «о». А 
ця риса в нас спільна з кельт
ськими мовами: перехід із [о] в 
[u], а тоді вже в [i]. У них є при
клади цього. Це дивовижні 
факти взаємного впливу й вза
ємних зумовленостей, до них 
тільки починає добиратися на
ука, а старі прямолінійні схе   
ми залишаються досягненнями 
минулого століття.

У. Т.: Звідки така несправдли-
вість? Є гуманітарна наука істо-
рія. Деякі початкові, базові 
знан  ня з неї прийнято вважати 
необхідною частиною свідо-
мості освічених людей. Чому 
гуманітарна наука мовознав-
ство навіть у своїх елементар-
них постулатах залишається 
цариною виключно професіо-
налів, хоча ці знання є вирі-
шальними для розуміння яки-
хось не менш актуальних про-
блем, що стосуються всіх нас?

– Мова здається настільки 
звичним способом існування, 
що не всі відчувають, на
скільки це складне й історично 
заряджене явище. Один фран
цузький лінгвіст сказав: «У 

мові ми почуваємося, немов у 
власному тілі. Ми її не поміча
ємо, долаючи для іншої мети». 
Або, скажімо, одна річ – корис
туватися грішми, друга – ціка
витися ними як колекціонер, а 
третя – як криміналіст: коли їх 
було надруковано, хто це зро
бив, чи справжні вони? Мовою 
можна послуговуватися на 
рівні споживача, і тоді немає в 
ній нічого, крім засобу спілку
вання; якщо в неї загляне істо
рик, він побачить у ній одні 
глибини, якщо етнограф – ін 
ші. Крім того, з мовою в нас 
було пов’язано багато політич
них обставин…

У. Т.: З історією – не менше!
– Так, але її якось легше 

вловити.

У. Т.:  А може, лінгвістика вима-
гає більшої абстрактності?

– Або ще можливості зістав
лення. Це знову думка Енгель
 са: ми не знаємо рідної мови, 
доки не вивчили якоїсь іншої. 
Коли маєш їх кілька, це дає 
дещо інше бачення світу, ніж 
коли вона одна й людина наївно 
переконана, що цією єдиною 
одежиною може обійтися наза
вжди. Тому, до речі, були дво
мовними такі класики, як Кос
тянтин і Мефодій – вони не 
слов’яни, у них батько грек! 
Якби не батькогрек, так ми в 
темряві й залишились би. Або 
наш класик Шевченко – він теж 
був двомовним, його щоден
ники написано російською. Ви
дано словник української мови 
Шевченка й не менш багатий 
словник його російської (до 
речі, не бідніший, ніж у Пуш
кіна). Двомовним був і росій
ський класик: листи до коха
ної – французькою, розмови з 
царем – французькою, анекдоти 
в салоні – французькою, спілку
вання з дітьми – французькою… 
А у вільний від сім’ї та салону 
час він створив російську мову.

У. Т.:  Гаразд, частина з нас теж 
двомовні. А покоління після 
1991-го подекуди навіть три-
мовне. Тим часом побутова сві-
домість блукає не просто між 
міфами, що є більш-менш нор-
мальним, а між двома забобо-
нами про Україну: або це «ко-
лиска трьох братніх народів», 
або відразу «прабатьківщина 
всіх європейців»?

«Метатеорія 
мовознавства» 
(2000)

«Арабський 
пласт топонімії 
України» 
(2008)

«Етномовна 
історія 
прадавньої 
України» 
(2008)
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– Ми ще не вийшли з тієї 
шинелі. Коли кажуть, «істо
рично склалося так», то на
справді це означає, що його 
складали настільки довго, аж 
воно дійшло до побутового 
рівня свідомості. У нас же не 
для того вчителі російської 
мови 30 років, аж до самої неза
лежності, отримували доплату 
за особливо відповідальну мі
сію, щоб так швидко цього по
збутися.

Свого часу вийшла парця 
Михайла Брайчевського «Похо
дження Русі», де дуже чітко 
окреслено три предкові слов’ян
 ські племені, з яких виростає 
українське майбутнє явище: це 
поляни, деревляни, сіверяни. 
Ніхто не опротестував цього 
дослідження. Тобто геогра
фічно розміщені тут племена 
проросли в сучасних українців, 
це видно й на рівні діалек
тному, й на рівні інших лінгвіс
тичних зрізів, наприклад фоне
тичному тощо. Це автоматично 
означає, що дреговичі й ради
мичі – предки білорусів, кри
вичі – предки росіян, так само 
й словени новгородські – ро
сіян. Хоча в давньому Новго
роді величезний корпус напи
сів на бересті показує, що 
тільки найвища верства – по
садник (ставленик Києва) – го
ворила мовою, нам зрозумілою, 
а місцеві… Ко  ли знайдено було 
перші берестяні грамоти, тра
диційна публіка оторопіла. На
магалися оголосити це запи
сами безграмотних новгород
ців, поки їх було десяток. Коли 
грамот стало сотні в такому са
мому дусі, ті вчені дуже неохоче 
погодилися, що це місцева го
вірка, а тепер щодо неї написані 
дисертації, академік Андрєй 
Залізняк цим блискуче займа
ється. А наш професор Григо
рій Півторак показав, що вся 
новгородська група нинішніх 
говірок відмінна від решти, 
вона має низку спільних рис із 
польськими. Ось так росте діа
лектна база.

У. Т.:  Не виходить «колиски»?
– Якщо ви зі шкільних років 

не відкинули ідею паралель
ного існування племен, тобто 
що були кривичі, в’ятичі (це теж 
російське плем’я), радимичі, 
дреговичі, а разом із тим – сіве
ряни, поляни, деревляни, пів
денніше – тиверці та уличі… З 

тиверцями, до речі, розчару
вання найповніше: данською 
мовою tyven означає «злодій»… 
Але якщо ви визнаєте, що всі ці 

племена існували й у цьому ві
рите літописам, там немає міс
 ця «теорії колиски».

До речі, в російського мово 
знавця Олєґа Трубачова є при
голомшлива стаття, і не вчо
рашня. Називається «Про ети
мологічні словники слов’ян   
ських мов», така невинна назва, 
де проаналізовано… Ні, краще 
почнімо з іншого: у вступі до 
«Словотвірного словника сучас
ної російської мови» Алєксан
дра Тіхонова ви прочитаєте, що 
російська мова унікальна, вона 
має переважно свою лексику, в 
ній тільки до 10% запозичень. 
Насправді це біда була б для 
мови. Типовий приклад – фін
ська, яка має п’ять відсотків чу
жої лексики. Фіни із сумом ка
жуть, що вона «найприватніша 
мова Європи», вони герметично 
при собі.

А от що каже Трубачов: у 
«Етимологічному словнику ро
сійської мови» Макса Фасмера 
близько 11 тис. слів, із них піз
ніх запозичень – 6300, себто 
57%. Крім того, 1119 слів невідо

мого походження, отже, не ро
сійські точно, – це ще 10%, а ра
зом уже дві третини. Ще 3191 
слово – спільно  слов’янські  
та спільноіндоєвропейські. Ні
мецькі bruder і schwester – це 
все одно ті самі «брат» і «се
стра». А тепер до вашого запи
тання про «гніздечко». Є 
спільні східно  сло  в’янські слова: 
на 11 тис. – аж 72! Тобто там, де 
«квасний» патріот каже: «Ось 
вона, дружба народів у Київ
ській Русі», насправді… 0,6%. І 
нарешті сакраментальне запи
тання: скільки ж таких, які 
ніде, крім російської, не зустрі
чаються? 93 на 11 тис. І це не 
«святая святих», це, навпаки, 
екстрене залатування словника 
у XVIII столітті, щоби пере
класти кляту Європу. Як «кис
лород», «водород», які запропо
нував Міхаіл Ломоносов.

До речі, українські патріо
 ти переконані, що в нас інак
 ше. Трубачов навмисне дослі
див чеський і польський слов
ники, щоби показати, що там 
та сама структура. Запози
чень – від половини до двох 
третин, а власних слів завжди 
жменька. Ну хіба що в чеській 
є всі ці hudba («музика»), 
divadlo («театр»), як спротив 
німецькій лексиці,  щоб уряту
ватися від асиміляції. Це 
штучний процес.

І в нас таке. Однак у цьому, 
за всіма цими потоками впли
вів і взаємодій, ховається наше 
справжнє багатство… 

ЗА ВСІМА ЦиМи ПОТОКАМи 
ВПЛиВІВ І ВЗАЄМОДІй 
ХОВАЄТьСЯ НАШе СПРАВЖНЄ 
БАГАТСТВО 

«Еламські 
дієслівні 
основи у 
топонімії 
України» 
(2011)

«Халіфат 
і сівера» (2011)
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Генеральний інформаційний партнер 

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Костянтин Тищенко – професор Київського 
національного університету імені Тараса 

Шевченка, доктор філолог�. Автор понад 
180 праць із загального мовознавства, 

романістики, іраністики, кельтолог�, 
басколог�, арабістики тощо, зокрема: 

«Метатеорія мовознавства» (2000), 
«Мовні контакти: свідки формування 

українців» (2006), «Етномовна історія 
прадавньої України» (2008) та ін. 

Засновник першого у світі Лінгвістичного 
навчального музею.

Книгарня «Є» 
та «Український тиждень» 

запрошують на зустріч 
із вітчизняним лінгвістом 

і перекладачем 
Костянтином Тищенком.

Тема лекц�:
«ГЕНИ, МОВА, УКРАЇНА»

(1 частина)

Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3

(ст. м. «Золоті ворота»)



К
анон – це чи не насамперед уміння па 
м’ятати, спосіб упорядкувати неосяжний 
культурний спадок. Претензії до списку 
текстів для обов’язкового вивчення луна

ють і лунатимуть аж доти, доки добір диктува
тиметься переважно особистими смаками, полі
тичними, етичними чи ще якимись безвіднос
ними до якості творів спонуками. Ось чому про
сто неуникні казуси на кшталт вилучення з про
грами державного тестування випускників 
творчості одного з найбільших наших поетів 
минулого століття Максима Рильського.
Канон української класики склався в середині 
ХІХ століття як шевченкоцентричний. А запіз
нілі епігони Тараса Шевченка послуговувалися 
романтичною стилістикою мало не до початку 
ХХ сторіччя. Літературні революції чи не завж
 ди супроводжуються старанно зрежисованими 
скандалами, і зухвалих спроб детронізувати 
«самого» Тараса Шевченка в модернізмі не бра
кувало. Скажімо, Михайль Семенко, як і годи
лося правовірному футуристові, влаштовує сим
волічне спалення «Кобзаря»; 
натомість безбоязний поле
міст Микола Хвильовий 
устами героя, котрого можна 
вважати alter ego автора, 
проголошує у «Вальд  шне 
пах», що Шевченко «кастру
вав нашу інтелігенцію». Мо
дернізатори канону намага
ються поруч із Тарасом Шевченком утвер
дити двох першорядних авторів – Григорія 
Сковороду та Пантелеймона Куліша. Сково
рода представляє українську культуру, в якій 
іще не розірвалися органічні зв’язки з європей
ською цілістю, якої ще не споневажено до ста
тусу домашньовжиткової. Так само здобува
ється на шану й західник Куліш.
Принаймні від середини 1920х років почалася 
робота над формуванням уже радянського ка
нону, який мав би стати чи не своїм власним за
переченням: не мистецтвом пам’ятати, а вмін
ням забувати, проціджувати й сортувати на до
году політичній злобі дня. Якраз тут і означи
лося, сказати б, тверде ядро канону, що його не 
можна знівелювати. Найбільше клопоту було з 
вилученням неприйнятних імен і текстів. Чи не 
всі українські класики підпадали під категорію 
«буржуазних націоналістів». Існують апокри

фічні перекази про складнощі з канонізацією 
Шевченка. На роль націоналіста він надавався 
якнайкраще. Шевченкова поезія була визна
чальною для самої національної ідентичності 
українців, урешті, необхідною для «центру
вання», сказати б, канону класики, та, попри все 
це, генія терміново потрібно було «адаптувати» 
до політичної ситуації. Радянські критики Шев
ченка повчали, часом мало не поплескували 
зверхньо по плечу, докоряли за нерозуміння 
якихось очевидних для них речей, та все ж він 
зоставався центральною фігурою канону.
Щодо історії літератури ХХ століття, то тут не 
працював ані канон, ані поняття стилю. Соцреа
лізм мав би попросту за задумом його адептів 
«відмінити» модернізм. Теоретикам соцреа
лізму видавалося, що він утвердився чи не наза
вжди: принаймні за шість десятиліть не постало 
жодного нового стильового напряму. Радян
ський канон як мистецтво амнезії укладався 
відповідно до ідеологічних вимог. Наприклад, 
було вилучено п’ятьох першорядних прозаїків

модерністів – Винниченка, 
Хвильового, Підмогильного, 
Йогансена, Домонтовича.
Сьогодні радянські ієрархії 
вже остаточно втратили 
чинність; понад те, есте
тична вартість, можливо, на
решті стала визначальним 
критерієм для оцінки ху

дожнього твору. Варто було, прочитавши за
боронених донедавна авторів, поставити пи
тання «краще ніж» чи «гірше ніж», як 

стовпи радянського канону зайняли своє дуже 
скромне місце. Здається, єдиним письменни
ком, авторитет якого тримається на позалітера
турних чинниках, зостається Олесь Гончар, цен
тральна фігура канону пізньорадянського. На
вряд чи людина, наділена естетичним смаком, 
зважиться нині сказати, що Гончар писав 
«краще, ніж» чільні класики ХХ століття. При
хильники його творчості говорять про роль «Со
бору» у вихованні національної свідомості тощо, 
тощо. Все це речі таки геть безвідносні до есте
тичної вартості твору, а відтак виведення Гон
чара з канону – це лише справа часу. У ХХІ сто
літті канон національної класики все ж звільня
ється від ідеологічних впливів. Літературі наре
шті повертається втрачена пам’ять. 

еСТеТиЧНА ВАРТІСТь, 
МОЖЛиВО, НАРеШТІ 

СТАЛА КРиТеРІЄМ 
ДЛЯ ОЦІНКи 

ХУДОЖНьОГО ТВОРУ
Автор:  

Віра Агеєва, 
літературо  - 

знавець

Мистецтво пам’ятати 
й спонука забувати
Упродовж останніх років суттєво змінилися параметри класичного 
канону української літератури
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«БІЛА 
ГАРЯЧКА».
За цю книж  ку 
Яцек Гуґо-Бадер 
здобув польську 
нагороду 
«Бурштиновий 
метелик» 
2010 року

Подорож глибинкою душ
Яцек ГуґоБадер про заповіді репортера, демонтаж минулого 
та соціальні низи

П
ольська школа репортажу 
багатогранна й різнома
нітна. Хтось оповідає про 
свої подорожі екзотични

 ми країнами, хтось описує куль
турологічні скелети в шафах 
найближчих сусідів і пірнає в 
глибини менталітету. Яцек Гуґо
Бадер обрав щось середнє. У не
екзотичній Росії він досліджує 
найекзотичніші її місця, пірна
ючи в батискафні глибини соціу
 му. Тижню вдалося поспілкува
тися з Яцеком перед про  мо
туром українського перекладу 
його книжки «Біла гарячка».

У. Т.: Чи могли б ви коротко 
проанонсувати «Білу гарячку» 
українським читачам?

– Ця книжка – опис постсо
вєтського світу з перспективи 
людини із Заходу, людини, яка 
здатна зрозуміти, бо мала поді
бний досвід, наприклад, кому
нізм. Це оповідь про Росію, якої 
росіяни не хочуть знати. Навіть 
домовився з великою тамтеш
ньою газетою, що вони друкува
тимуть мої репортажі, але коли 
побачили, які теми порушую, то 
не хотіли й почитати, що я на
писав.

У. Т.: Чим привернула вашу 
увагу саме ця частина Землі? 

– Мене вважають спеціаліс
том у справах Росії, хоча більше 
уваги я приділяв Польщі й дві 
мої наступні книжки будуть про 
неї. Не хочу, щоб думали, ніби 
ГуґоБадер уміє писати про світ 
тільки на схід від Бугу, хоча 
правда й те, що я витратив багато 
енергії й присвятив чимало часу 
й колишньому СРСР. І цей факт 
має анекдотичне пояснення. 

Навесні 1993го мене попро
сили створити репортаж про 
Калашнікова. Я подумав, що то 
хороша ідея, бо героєм твору 
буде автомат. Почав збирати 
матеріал і дізнався, що винахід
ник цієї зброї ще живий. На
чальство вирішило відправити 
мене в закордонне відряджен
 ня. Так я вперше потрапив до 

Росії. У СРСР ніколи не був. Це 
страшний досвід, бо російської 
я ще не знав, а Міхаіл Калашні
ков глухий. Дотепер не можу 
зрозуміти, як ми знайшли 
спільну мову. Потім 1993 року 
відбувся другий путч у Москві. 
У коридорі редакції мене зупи
нила начальниця і каже: «О, 
Яцек! Добре, що я тебе зустріла! 
Ти наш фахівець із питань Росії, 
тому їдь туди й розберися в си
туації». Так я став спеціалістом 
у справах РФ. Зацікавився цією 
країною, її людом, усім цим 
пра  во  слав’ям, постсовєтчиною, 
большевизмом і націоналізмом. 
Як журналіста мене захоплював 
такий вибуховий мікс, але як 
звичайну людину просто бісив. 

У. Т.: У кількох інтерв’ю ви 
стверджуєте, ніби розпад совєт-
ської імперії все ще триває. 
Коли він закінчиться? 

– Почнімо з того, що падіння 
імперій – завжди процес, а не од
норазовий історичний акт. Він 
розтягнений у часі. Не думаю, що 
Російська Федерація розпа
деться, хоча не виключаю й та
кого варіанта. Чи хтось зі здоро
вим глуздом сказав би 1988го, 
що за три роки розвалиться 
Союз? Аналізуючи цей процес, 
треба запитати себе: який вигляд 
матиме за 10, 15, 20 років Росія? 
Що діятиметься на її території? А 
тепер поставимо таке запитання: 
якими за 10, 15, 20 років будуть 
Франція, США, Аргентина, Індія, 
Естонія? Мабуть, такими са
мими, як сьогодні, просто новіші 
машини їздитимуть на вулицях. 
Про Росію так не скажеш. У ній 
немає стабільності. Вона непов 
ністю сформована, я б сказав, на
віть неповністю спроектована. 
Поки що це країна, у якій триває 
демонтаж старого. У людських 
головах так само. Білорусь та 
Україна, на жаль, також нале
жать до зазначеної категорії. 

  
У. Т.: В одному інтерв’ю ви ска-
зали, що в Росії треба пити ба-
гато горілки, щоб зблизитися з 

Спілкувався  
Лесь Белей 

людьми. Які ще особливості ре-
портерського хліба в цій країні?

– Мої співрозмовники най
частіше п’ють горілку самі, щоб 
їм було легше, щоб менше бо
ліло. Я дійсно частенько «ви
пускаю з людей тельбухи», а 
для такої операції потрібна 
анестезія. 

Я не беру в людей інтерв’ю, а 
просто з ними розмовляю, часто 
багато годин, іноді кілька днів. 
Встановлюю особливий інтим
ний зв’язок, називаю його інтен
сивною, але короткою дружбою, 
яку іноді можна сміливо наректи 
любов’ю. І потім що? Теревенимо 
ми так цілу ніч, людина врешті 
витягає пляшку, а я що? Маю 
сказати, що зав’язав, що я абсти
нент, свідок Єгови, мусульма
нин? Що не п’ю, бо це шкідливо, 
або не люблю пити? Так можна 
все зірвати, зіпсувати настрій.  

У. Т.: Якщо порівняти посткому-
ністичну трансформацію 
Польщі та Росії, то чому, на 
вашу думку, ці дві країни пішли 
такими різними шляхами? 

– Мабуть, причина криється 
в тому, що в Польщі була по
тужна, численна, історична, а 
передусім інтелектуальна опо
зиція, величезна кількість лю
дей, готових узяти в руки керів
ництво державою. Так вони й 
зробили після падіння кому
нізму. То були кваліфіковані й 
моральні громадяни, готові ре
формувати велику країну. У них 
були сміливість і чітке бачення, 
як ці реформи мають відбутися. 
У них була рішучість. Найваж
ливіші тут чесність і підтримка 
суспільства, здобута довгими 
роками боротьби з комуністами. 

У. Т.: Ви багато пишете про со -
ціа  льні низи. Чим вони, на вашу 
думку, відрізняються в Польщі, 
Росії та Україні?

 – Я не люблю порівнювати, 
але спробую. Чим різняться со
ціальні низи окремих держав? 
Запахом, мабуть, ні. У якомусь зі 
своїх репортажів я написав, що у 

БІОГРАФІЧНА 
НОТА

Яцек  
Гуґо-Бадер  
(1957 р. н.) 
Польський жур-
наліст. З 1990-го 
працює в «Газеті 
виборчій». За 
освітою педагог. 
Автор книжок 
репортажів:  
«У райській до-
лині серед 
травки» (2002), 
«Біла гарячка» 
(2009), «Колим-
ські щоден-
ники» (2011). 
Двічі отримав 
нагороду Grand 
Press (1999, 
2003). 

70|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 7–8 (224–225) 24.02 – 1.03.2012

НАвігАТоР|нова книжка

70|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 7–8 (224–225) 24.02 – 1.03.2012



всьому світі це той самий яду
чий солодкавокислий, непри
ємний запах. Пишу про бідність, 
про бездомних. Думаю, що зага
лом різниці немає. Світ вигнан
ців, злочинців, проституток, 
наркоманів, алкоголіків... у цих 
країнах не надто різниться. Є 
одна відмінність. Але тут не 
йдеться, як ви сказали, про со 
ціаль  ні низи, а про безпорад
ність російської та української 
держав. Говорю про безпритуль
них дітей. У Польщі їх майже не
має, поліція і відповідні служби 
ними займаються, а в Донецьку, 
наприклад, у центрі міста я ба
чив цілу ватагу таких дітей і 
ніхто на них не зважав.    

У. Т.: Яким має бути добрий ре-
портер?

– Передусім він повинен 
мати талант займатися цим жан
ром літератури (у Польщі ми на
зиваємо його «література фак
 ту»), особливу чуйність до лю
дей, уміти налаштуватися на 
їхню частоту, уважно слухати, 
мати добре око, помічати деталі, 
не піддаватися на феєрверки. 
Цілий океан описати неможли   
во: він занадто великий, у кож
ному місці інший. Тому треба 
взяти краплю води на предметне 
скло й описати її словами. І най
важливіше – у цій краплі люди 
мають побачити весь океан. 

У. Т.: У своїх репортажах ви не-
рідко порушуєте досить делі-
катні теми: алкоголізм, СНІД… 
Яких етичних правил репор-
тажу дотримуєтеся? 

– Тих, що стосуються цілого 
людства. Усіх десяти заповідей. Я 
не маю якогось особливого ре
портерського етичного кодексу. 
Наприклад, чесність перед твоїм 
читачем, що ти описав правдиву 
історію, сам бачив усе на власні 
очі, чув… і нічого не дофантазу
вав, – це і є восьма заповідь: не 
свідчи неправдиво проти ближ
нього свого. Повага до твого ге
роя, його гідність, вразливість чи 
навіть безпека – п’ята заповідь: 
не вбий. У Польщі, Росії, та й, ду
маю, в Україні і в усьому світі ві
домі випадки, коли журналісти 
вбивали. Брехнею, наклепом, 
бездумним трактуванням. Наша 
професія – служити людям. На 
ша місія – удосконалювати світ. 
Без вільних медіа немає демо
кратії, а кращого соціального 
устрою поки що не придумали. 

У. Т.: Який досвід у вашій ре-
портерській кар’єрі був най-
більш вражаючим?

 – Мабуть, тоді, коли я усві
домив, що після мого матеріалу 
світ не став кращим. Навіть на
впаки, він спричинив біль, тер
піння, щем. Йдеться про геро
їню одного тексту, який я вва
жаю чи не найкращим у своїй 
кар’єрі. Ева Голушко (це її справ
жнє прізвище) відчула себе  
використаною, психологічно 
зґвалтованою. Ева транссексуал, 
вона сама до мене звернулася й 
запропонувала розповісти про 
себе цілком публічно, зі справ
жнім прізвищем, із фотографі
ями на першій сторінці «Газети 
виборчої», з натуралістичними, 
майже брутальними описами 
операційних змін статевих ор
ганів. Це надзвичайна істо
рія, пікантності якій дода
вав той факт, що я знав Еву 
як Марка Голушка. Він 
був засновником і пер
шим головою підпіль
ної організації, у якій 
я працював за кому
нізму. Його спій 
мали й посадили, 
а коли випусти
 ли, то до нас не 
пов ерн у в   с я , 
щоб не на

вести слід. Піс  ля публікації Ева 
з шоком усвідомила, наскільки 
широко відкрилася. Вона, зви
чайно ж, бачила текст перед пу
блікацією, авторизувала його, 
але після його виходу весь роз
пач вилила на мене в інтернеті. 
Так після 20 років репортер
ського стажу я нарешті здобув 
титул «журналістська гієна». 
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«Х
іхіхі», – зневажли
 во скривилася про
сунута молодь. «Хух, 
ну слава Бо  гу», – з 

полегшенням зітхнуло старше по
коління. «Золотий ведмідь» 62го 
Берлінського кінофестивалю ви
рушив до Італії. Брати Тавіані – 
80річний Паоло та 82річний Ві
тторіо – забрали статуетку, що 
увінчала успіх їхнього фільму 
«Цезар мусить умерти».

Нова генерація засмутила  
ся: дідусітрадиціоналісти вибо
роли головний приз дійства, яке 
називає себе «фестивалем май
бутнього». А й справді ж бо: Бер
лінале намагається щороку дуж
 че радикалізуватись, оголошу
ючи нові тематичні програми, 
даючи дорогу відважному експе
риментальному кіно, вшанову
ючи зовсім уже юних кінемато
графістів – не те що майбутніх, а 
радше можливих. Ну і приділя
ючи чимало часу та уваги стріч
кам, зібраним під егідою Тедді – 

Автор: 
Катерина 
Барабаш, 

Берлін

ведмежати, яким нагороджують 
найкращу роботу про гомосек
суалістів та лесбіянок. І раптом 
на тлі всього цього радикалізму 
два старенькі – один у кумед
ному кашкеті, схожий чи то на 
Лєніна, чи то на двірника, дру
гий із сивими нечесаними куче
рями – забирають із собою приз, 
за який приїхала боротися блис
куча молодь із новим, сучасним 
розумінням кінематографа.

Юні таланти чекали, що пе
ред ними розшаркуватимуться, 
вигадавши якийнебудь спеці
альний заохочувальний приз. 
Однак журі, яке очолював кла
сик Майк Лі, вирішило по
іншому. Якщо вдуматися, то все 
логічно. Він режисер могутньої 
англійської шко  ли, у фільмах 
якого традиційна соціальна 
спрямованість крокує плічо
пліч із блискучою грою акторів 
тієї ж таки англійської школи. 
Належить до того крила поста
новників, у картинах якого не 

знайти жодної вади. Їхні кіно
твори вивірені, можна сказати, 
до мікрона, режисерську проду
маність відчутно в кожному по
маху вій героїв, у будьякому по
вороті голови. Система арт
цінностей Майка Лі до дрібниць 
збігається із системою цінностей 
братів Тавіані. Словом, стара 
школа, яка не зносить порож
нього експериментування, неви
правданих жестів і режисер
ського «якось воно буде». А над
суворий, як відомо, характер ма
ленького бородатого Лі не давав 
нікому надії, що йому закортить 
підіграти веселенькій радикаль
ній установці Берлінале.

«Цезар мусить умерти» – 
кіно, яке доводить, що в нових 
реаліях можна обходитися ста
рими традиційними засобами. 
Фільм розповідає реальну доку
ментальну історію про поста
новку в одній із в’язниць міста 
Рима Шекспірової п’єси «Юлій 
Цезар». Убивці, мафіозі, нарко

У блакитній 
касці, 
у блакитній 
казці…
62й Берлінський фестиваль 
виставив Анджеліну Джолі миротворцем, 
а проблеми сексменшин – 
знову однією з головних тем
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торговці, засуджені до довічних і 
дуже довгих строків, проходять 
кастинг. Зазначимо відразу, що 
зйомки відбувалися по той бік 
ґрат, а «актори» – справжні 
зеки. Починаються репетиції з 
режисером, який спеціально 
для цього прибув. Поступово 
ув’язнені захоплюються діями, 
вживаються в образи, почина
ють проектувати драматургічні 
характери на власне життя. 
Воно, щоправда, обмежене кіль
кома квадратними метрами ка
мери, тюремним двором, а тепер 
іще й кімнатою для репетицій. 
Але в тому дворі вже вирує зо
всім інше життя: не встигнувши 
оговтатися після занять, «ар
тисти» ходять там у тогах і вга
няють у Цезаря уявний клинок. І 
вже із цілком іншими облич
чями розходяться камерами в 
супроводі суворого конвою – 
відсвіт мистецтва надовго ліг на 
фізіономії лиходіїв.

Водночас зазначимо, що 
Гранпрі журі, друга за значу
щістю нагорода, пішла до пред
ставника нового європейського 
кіно, молодого угорця Бенедека 
Фліґауфа за фільм «Тільки ві
тер» – повільну, тягучу драму, в 
якій завдяки дрібним деталям 
за майже тотальної відсутності 
діалогів режисер уміло занурює 
глядача в атмосферу трагедії, 
котра наближається. Отож Майк 
Лі не лише старих ушановує, а й 
молодим дорогу дає.

Але якщо бажання журі до
годити різним смакам, не скрив
дивши ані радикалів, ані тради
ціоналістів, зрозуміле – при

хильність до одного напряму не 
скасовує поваги до іншого, – то 
бажання самого Берлінського 
фестивалю сподобатися рішуче 
всім чимдалі дужче ставить у 
глухий кут. І, можливо, спрова
джує в ту ж таки безвихідь і сам 
кінофорум.

За Берлінале давно вже за
кріпилася репутація найбільш 
політизованого фестивалю. До
сить згадати минулий рік, коли 
до журі було включено іран
ського режисера Джафара Па
нахі, засудженого на шість років 
за критику влади. Красивий по
літичний жест супроводжувала 
ретроспектива фільмів опаль
ного кіномитця, а також регу
лярні марші активістів навкруги 
Потсдамер Плац із гаслами, в 
яких були вимоги його звіль
нити. А до того ж багато хто 
сприйняв як жест солідарності з 
Панахі присудження того са
мого року «Золотого ведмедя» 
іншому іранському режисерові – 
Асгару Фархаді за фільм «Розлу
чення Надера й Сімін». Хоча 
картина і справді була шикарна.

А цього разу дивним чином 
політична активність зійшла 
нанівець. Та що там гасла й по
ходи – навіть дідок, який чи
мало років поспіль у день Свя
того Валентина обдаровував 
усіх гостей та учасників – кого 
букетиком квітів, кого презерва
тивом, – і той кудись подівся. 
Дуже хочеться сподіватися, що 
він просто злякався незвичного 
холоду й десь гріється до на
ступного року. Без нього стало 
сумно – він добряче прикрашав 

тамтешнє метушливе життя. Ре
гулярно робив барвистішими 
туманні берлінські будні хіба 
що гурт людей невизначеної 
статі, вбраних пінгвінами, поро
сятами, ведмедями та іншою 
фауною. Вони щодня вчиняли 
вилазки на Потсдамер Плац, 
угвинчуючись у натовп учасни
ків і гостей Берлінале з прохан
ням написати на листочку свою 
думку про те, чому потрібно збе
рігати природу. Потім ці записи 
видають спеціальними брошу
рами й роздають туттаки, пе
ред входом до кінозали, ті самі
сінькі поросята й пінгвіни…

А політика цього разу була 
присутня здебільшого у вигля  
ді зіркової красуні Анджеліни 
Джо  лі та її режисерського де
бюту «У краю крові та меду» – 
стрічки про раптове кохання 
боснійської художниці й серб
ського офіцера під час балкан
ської війни, про звірства сербів, 
про табори, куди вони зганяли 
боснійців. Берлін шаленів од 
щастя, утворюючи непролазні 
натовпи в місцях пересування 
Піттової дружини. Джолі була 
мила, чемна, доброзичлива й 
охоче відповідала на запитання 
журналістів – тих, хто прийшов 
за годину до початку прес
конференції, щоб зуміти знайти 
місце в залі. Слухати її – саме за
доволення для тих, хто не знає 

УКРАЇНЦІ НА БеРЛІНАЛе

На відміну від попередніх років, 
нині Україна не була представлена 
в конкурсній програмі фестивалю. 
Щоправда, вже третій рік поспіль 
на кінофорумі діяв вітчизняний 
стенд. За сім днів його роботи 
на Берлінале презентували Націо-
нальний центр імені Олександра 
Довженка, Одеський кінофести-
валь, Українську кіноасоціацію, 
фільми «Рок-н-болл» Дмитра При-
ходька й «ТойХтоПройшовКрізьВо-
гонь» Михайла Іллєнка, а також ві-
сім проектів, які перебувають на 
різних стадіях виробництва, почи-
наючи від «Кобзарів» Олеся Са-
ніна й закінчуючи «Плем’ям» Ми-
рослава Слабошпицького. Під час 
фестивалю також відбулася пре-
зентація картини Сержа Аведікяна 
«Параджанов» – копродукції 
України, Франції, Грузії, Норвегії та 
Вірменії, після якої було укладено 
дві угоди щодо продажу прав на 
дистрибуцію стрічки в країнах СНД 
та Європи. А фільмом «ТойХто-
ПройшовКрізьВогонь» зацікави-
лися росіяни, аргентинці, порту-
гальці й австралійці.

СТАРИМ ТУТ МІСЦЕ. 
Брати Тавіані 
отримали «Золотого 
ведмедя» за фільм 
«Цезар мусить 
умерти»

№ 7–8 (224–225) 24.02 – 1.03.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|73

кіно|НАвігАТоР

ф
о

т
о

: r
e

u
t

e
r

s

ф
о

т
о

: e
p

A



англійської. Красива, усмішли
 ва й геть порожня. Обтічні фрази 
про те, що війна – це трагедія. 
Відрепетирувані пасажі про не
обхідність об’єктивно підходити 
до осмислення конфлікту. Іс
тини, які набили оскому, на зра
зок тієї, що жінці на війні не 
місце. Тощо, тощо, тощо. Коли 
згадати, що Джолі – посол до
брої волі ООН, то стає зрозуміло, 
чому їй так і кортить домалю
вати блакитну каску. Звичайно, 
той головний убір не найганеб
ніша прикраса, але коли він по
чинає втручатись у мистецтво, то 
хочеться, щоб це було тільки 
там, де справді є необхідність.

І туди ж таки заразом по
слати відому й одвічну берлін
ську політкоректність. Звичайно, 
коли намагаються говорити про 
мистецтво як про територію, 
зобов’язану бути поза політикою, 
таку собі нейтральну землю, – це 
теж цілковита нісенітниця. Мис
тецтво не може бути поза політи
кою, як не може бути поза жит
тям, поза всесвітом. І людям, які 
вимагають відокремити його від 
неї, швидше за все, немає діла ні 
до того, ні до того. Але у випадку 
Берлінале мова про інше. Ось по
бачили ми в конкурсі сенегаль
ський фільм. Називався «Сьо
годні». Якщо точніше – картина 
французька, але знята режисе
ром із цієї західноафриканської 
держави, з її акторами, в ній без
посередньо. Може, колись Сене
гал і стане кінематографічною 
державою, але нині присутність у 
конкурсі цього смішного своєю 
наївністю й безпорадністю філь
 му наштовхує лише на думку про 
те, що в мистецтві усьому свій 
час. Очевидно, керівництво фес
тивалю вважає ці спроби вивести 
представників третього світу на 
велику кіноарену благородною 
допомогою країні, що розвива
ється, з боку старшого брата. Од
нак на тлі статистики, що пока
зує, з якою швидкістю згаданий 
третій світ завойовує європейські 
простори, ту ж таки Німеччину  
першою чергою, а Берлін най
першою, хочеться попросити 
Берлінале не квапити перебігу 
подій. Все саме прийде, не пере
ймайтеся.

Ще радісніше, ніж від при
їзду Джолі, Берлін здригнувся з 
прибуттям Меріл Стріп. Доки 
переодягнуті фауною люди не
визначеної статі вболівали за 
охорону природи, за сто метрів 

од них місцевий вищий світ ви
лискував шубами з натураль
ного хутра тварин у сліпучому 
сяйві софітів і під вітальне істе
ричне галайкання кіноманів. 
Меріл Стріп ішла зоряною до
ріжкою до Берлінале Паласт, го
ловної зали фес  тивалю, отриму
вати почесного «Золотого вед
медя» за вклад у кінематограф. 
Перед цим вона відбула довгу 
пресконфе  ренцію, де журна
лісти, забувши про свій профе
сійний обов’язок, засипали 
зірку ароматними комплімен
тами. А головне мало не зоста
лося поза кадром. Добре, хоч ав
торові цих рядків вдалося по
ставити Меріл Стріп делікатне 
запитання про її героїню в «За
лізній леді» – фільмі, за головну 
роль у якому, Марґарет Тетчер, 
Стріп номіновано на «Оскара». 
17й раз, до речі, – вона рекор
дсменка.

Так от у цій стрічці ми най
більше бачимо божевільну ста  ру. 
Вона спілкується з давно покій
ним чоловіком, не помічаючи, 
що промовляє до порожнечі. Не 
пам’ятає, де її син і скільки йому 
років. Періодично вважає себе, 
як і колись, пре  м’єрміністром і 
взагалі отот розсиплеться. Але 
ж Тетчер жи  ва! Вона, як і раніше, 
мешкає в Лондоні й цілком може 
побачити це кіно про себе. Не
вже актриса не мала жодних 
сумнівів, не почувала незруч
ності, коли погоджувалася на цю 
роль? Виявилось, мала, та ще й 
які! Але, добре все обмізку
вавши, Стріп, за її словами, вирі
шила, що показати «залізну 
леді» в усій її «красі» – це якраз і 
є данина поваги до неї. Мовляв, 
багатогранна особистість пови
нна бу  ти й показана багато
гранно. Втім, це вічне пояснення 
будьякої непристойності на 
екрані: либонь, якщо глядач не 
знатиме, що в персонажа гемо
рой, то йому не зрозуміти всіх 
хитросплетінь характеру.

Якби Берлін, опускаючись до 
рівня іграшкового сенегальсь 
кого кіно, водночас демонстрував 
високий рівень екранного мисте
цтва в іншому, можна було б із 
Сенегалом і змиритись. Але що
року Берлінале вибудовує про
граму з певних завчених міфів. 
Наприклад, міфологема на 
ймення Брільянте Мендоса, фі
ліппінський режисер зі стрічкою 
«Полонянка», де майже 60річна 
Ізабель Юппер грає 40річну мі

ЗАЛІЗНА ЛЕДІ 
ЕКРАНА. 
Меріл Стріп 
нагородили за 
почесний вклад 
у кінематограф

ТІНь ДИКТАТОРА. Фрагмент Берлінського муру 
навпроти входу на благодійну акцію «Кіно для 
миру-2012», що відбулася під час фестивалю
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ОСНОВНІ ПеРеМОЖЦІ БеРЛІНСьКОГО КІНОФеСТиВАЛЮ-2012

«Золотий ведмідь» 
за найкращий фільм
«Цезар мусить умерти» /
«Cesare deve morire», Італія,
режисери: Паоло й Вітторіо Тавіані

сіонерку, захоплену терористами. 
Фільм був заявлений мало не як 
головна подія кінофоруму. А сам 
Мендоса кілька років із легкої 
руки законодавців кіномоди, 
фестивалів у Локарно й Роттер
дамі, ходить в офіційно оголоше
них геніях. Водночас «Поло
нянка» геть позбавлена драма
тургічної основи, режисерського 
задуму та щонайменшого худож
нього вираження. Якщо завдан
ням Берлінале було розвінчати 
черговий новий міф, то з цим 
воно впоралося. Але навряд чи 
організатори дивляться так да
леко. Окрім показового в цьому 
плані Мендоси, конкурсною про
грамою прогулялося чимало 
випад  кових слабеньких робіт, 
місце яким уже навіть на Москов
ському кінофестивалі видалося б 
неймовірним подарунком.

Друга за значущістю про
грама Берлінале – «Панора
 ма» – наполегливо йде в річищі 
власного міфу. Половина її – 
ігрові стрічки, решта – докумен
тальні. Перша з цих програм 
складається із фільмів про секс 
меншини відсотків на 60, дру
 га – на добрячих 80. Звалю
ються докупи вдалі, невдалі, та
лановиті, бездарні, дорогі, мало
бюджетні стрічки, й за допо    
могою цього заміру, що давно 
втратив зачатки фантазії, нас 
прик  лáдами намагаються за
гнати у світ, де панує толерант
ність. Чи ж хтось проти туди 
втрапити? Але навіть найтерпи
міша в усіх відношеннях людина 
наприкінці фестивалю починає 
відчувати нервовий тик від єди
ної згадки про гейпарад, лес
бійське кохання чи одностате
вий шлюб. Не потрібно прикла
дів, ми й так усе розуміємо.

Чергове Берлінале вже зай 
няло рядок в історії світового 
фестивального руху. Силкую
чись згадати, чим же воно закар
бувалося в пам’яті, виявляєш, 
що обличчя зеків із фільму бра
тів Тавіані засіли в ній найміц
ніше. Не Меріл Стріп, не – бо
ронь Боже – Анджеліна Джолі й 
навіть не понурі неєвропейські 
морози. А саме оті несподівано 
натхненні обличчя, оті знена
цька пробуджені з трепетом 
душі людей, котрі не підозрю
вали про існування в них душі.

Але найбільше непокоїть, 
куди ж подівся кумедний дідо
чок, який роздавав нам буке
тики? 

Гран-прі журі
«Тільки вітер» / «Csak a szél», Угорщина, 
режисер: Бенедек Фліґауф

Найкращий режисер
Крістіан Петцольд, (фільм «Барбара» / 
«Barbara», Німеччина) 

Найкраща актриса
Рашель Мванза, (фільм «Відьма війни» / 
«Rebelle», Канада, режисер: Кім Нґуєн)

Найкращий актор
Міккель Бо Фелльсґор, (фільм «Королівський 
роман» / «En Kongelig Affære», Німеччина – Да-
нія – Швеція – Чехія, режисер: Ніколай Арсель)

Найкраща операторська робота
Люц Райтемайєр, (фільм «Біла оленяча 
рівнина» / «Bai lu yuan», Китай, 
режисер: Ван Сюанянь)

Найкращий сценарій
Ніколай Арсель, Расмус Гейстерберґ, 
(фільм «Королівський роман» / «En Kongelig 
Affære», Німеччина – Данія – Швеція – Чехія, 
режисер: Ніколай Арсель)

Приз імені Альфреда Бауера за інновації 
в кінематографі
«Табу» / «Tabu», Німеччина – Франція – Бра-
зилія – Португалія, режисер: Міґель Ґомеш

Спеціальний приз журі
«Сестра» / «L’enfant d’en haut», Франція – 
Швейцарія, режисер: Урсула Майєр
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Ален Планес

Національна філармонія 
України
(Київ, Володимирський узвіз, 2)
Алена Планеса (Франція) на-
зивають одним із найвидатні-
ших піаністів свого покоління. 
За плечима музиканта – пере-
моги в численних міжнародних 
конкурсах, співпраця зі знаме-
нитим мультиінструменталістом 
Мішелем Порталем, компози-
тором і диригентом П’єром Бу-
лезом, віолончелістом Яношем 
Старкером. Йому аплодували 
найвідоміші зали сві-
ту. В Україні із соль-
ним концертом Ален 
Планес виступатиме 
вперше. У програмі 
вечора – твори Кло-
да Дебюссі та Фреде-
ріка Шопена.

Піратська станція 
Apocalypse

МВЦ
(Київ, Броварський пр-т, 15)
Найбільший на плане-
ті drum’n’bass фестиваль пред-
ставляє масштабне музично-
театральне шоу, тема якого цього-
річ пов’язана з поширеними про-
гнозами кінця світу. Апокаліптичні 
сценарії розгортатимуться на сцені 
за участю акробатів, жонглерів, по-
вітряних гімнастів унікального ро-
сійського театру-цирку «Кракатук». 
Музичний супровід забезпечува-

тимуть відомі ді-джеї 
Aphrodite & MC Junior 
Red, John B, Wilkinson 
(Велика Британія), 
Phace (Німеччина), 
Gvozd (Росія), Tapolsky 
& MC Navigator, 
VovKING (Україна).

Анонси

Експозиція під назвою 
«Цитати» поновому 
представляє творчість 
майстрів минулого 
століття

рашка та інших класиків (для менш обізнаних – у 
каталозі напроти кожної з «цитат» Білоуса пред
ставлено класичний відповідник). До того ж охочі 
можуть вийти за межі двох виставкових зал і озна
йомитися з оригіналами в іншій частині музею. 
Масштабність картин (данина вимогам доби) у та
кому разі цілком себе виправдовує, несподіване 
поєднання барв на зеленому тлі, що домінує, 
справляє враження контрастного душу; старі сю
жети набувають нової гостроти й концентрова
ності. «Робота з технікою – це звернення до раціо 
глядача, – каже художник, – а колір, жест, факту
 ра – це вже емоції...»
Микола Білоус – такий собі відлюдник у сучас
ному артсвіті: з одного боку, його полотна цілком 

Я
кщо більшість митців традиційно претенду
ють на новизну й першість, то художник Ми
кола Білоус, навпаки, не приховує повторю
ваності, про що чесно попереджає сама на

зва виставки. Серія представлених робіт є алюзією 
на твори відомих українських майстрів ХХ сто
ліття, а також на народні мотиви, якто образ ко
зака Мамая. «Я й ікони «цитував», і добу Відро
дження... Охоче брав Рембрандта, Пікассо... Робив 
також алюзії на кіно, – розповідає майстер. – Якщо 
задуматися, то все йде заведеним колом: усі одне 
одного цитують, і нікуди від цього не подітися!»
Творіння Білоуса характерно строгі й лаконічні. 
Зблизька абстрактні, на відстані кількох кроків 
вони набувають цілком реалістичних рис, і пиль
ний глядач упізнає переспіви з Миколи Пимо
ненка, Федора Кричевського, Олександра Му

25 лютого, 19:00 25 лютого, 20:0025 лютого, 19:00
«Крихітка»

Клуб Sullivan Room
(Київ, вул. Прорізна, 8)
Замість потужного інструменталь-
ного виконання, яким колектив ві-
домий на живих концертах, київ-
ський інді-рок гурт Каші Сальцо-
вої пропонує прозорі й інтимні пе-
реосмислення своїх композицій. 

За словами солістки «Кри-
хітки», ідея проекту вини-
кла після численних про-
хань промоутерів привезти 
полегшену версію програ-
ми для невеликих сцен, де 
неможливо поставити по-
вний комплект апаратури. 
Камерне звучання з елек-
троінструментами настіль-
ки сподобалося музикан-
там, що «тихий» експери-
мент перетворився на по-
вноцінну програму.

Список 
використаних 
джерел

«Цитати». 
У Національ -
ному 
художньому 
музеї (Київ, 
вул. Грушевсь-   
кого, 6) 
до 18 березня

ВиСТАВКА

НАвігАТоР|віДгуки/анонси
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1 березня, 19:30
Хмелева project

Будинок художника
(Київ, вул. Січових Стрільців, 
1–5)
Найзагадковіші представники укра-
їнської та білоруської незалежних 
сцен – київська «ДахаБраха» та мін-
ське Port Mone – на численні прохан -
ня зіграють додатковий концерт у 
столиці в межах туру-презентації що-
йно записаного спільного альбому 
«Хмелева project». Саме у селі Хме-
лева, на схилах Дністровського кань-
йону, було створено його перші ком-
позиції, що їх стилістично можна 

окреслити як синтез 
ембієнту, психоделі-
ки та слов’янського 
фольклору. Окрім Ки-
єва, концерти відбу-
дуться в Одесі, Вінни-
ці, Тернополі, Львові 
та Донецьку.

1 березня, 19:0029 лютого, 18:00, 18:30

передають настрій, притаманний актуальним те
чіям, із другого – він стоїть ніби осторонь, на його 
манеру виконання важко приліпити ярлик «кон
темпорарі» – надто особливий меседж, своєрідна 
експресія зашифровані в його мазках. Дещо аут
сайдерська позиція майстра дається взнаки: на 
відміну від багатьох публічних побратимів по пен
злю, він, нервоволаконічний у своїх виступах, 
віддає право коментування самим полотнам, а та
кож документальній стрічці, постійно трансльо
ваній на виставці (вона розкриває внутрішній бік 
творчого процесу). На щастя, й полотна, й фільм 
говорять за себе доволі вичерпно.

Олена Максименко

Публічна дискусія

ґете-Інститут в Україні 
(Київ, вул. Волоська, 12/4)
Що визначає якість фестивалів в 
українському й міжнародному кон-
тексті? Учасники публічної дискусії 
спробують на прикладах проаналі-
зують три аспекти успіху події – зу-
силля організаторів, наповнення 
програми та комунікації. Про фес-
тивалі дискутуватимуть експерти 
Екгард Тіман (Німеччина), Ебіґейл 
Карні (Велика Британія) та Олек-
сій Коган (Україна), а також пред-
ставники 25 фестивалів в Украї-
ні. Захід відбуваєть-
ся в межах Зимової 
школи для фести-
вальних менедже-
рів, організованої 
Британською радою 
та Ґете-Інститутом в 
Україні.

Всесвітні поетичні 
читання

Букарня «Бабуїн», 
Книгарня «Є»
(Київ, вул. Симона Петлюри, 10; 
Львів, просп. Свободи, 7; 
Тернопіль, вул. Валова, 7–9)
В останній день зими за ініціати-
ви Всесвітнього поетичного руху 
в 130 країнах відбудуться читан-
ня. У Києві можна буде послуха-
ти Богдана-Олега Горобчука, Дми-
тра Лазуткіна, Павла Коробчука, Іри-
ну Цілик, а також музику народів сві-
ту у виконанні гурту «Київські тор-

ти». У Львові виступлять зі сво-
їми текстами Оксана Васьків, 
Маріанна Кіяновська, Гали-
на Крук, Григорій Семенчук, 
Остап Сливинський, у Терно-
полі – Юлія Бабак, Богдан Бо-
денчук, Юрій Завадський, Ва-
силь Колісник, та ін.

CD

Lana Del Ray.«Borntodie»
Другий студійний альбом «гангставерсії Ненсі Сіна
три», як себе називає співачка, зібрав різнокалібер
ні відгуки. Хтось побачив у ній ледь не спасіння су
часної попмузики, а хтось назвав фальшивкою, роз
критикував тексти і порадив більше посидіти над 
книжками. Низький вокал, який допомагає Лані 
почуватися впевненіше, депресивні тексти і тріп
хоповий саунд – усе занурює з головою в трансовий 
вакуум. Навіть якщо називати це просто продуктом 
для загрібання грошей, то всетаки він якісний.

Paul McCartney.«KissesontheBottom»
У своєму 16му альбомі Пол нікуди не поспішає. 
Спокійно собі пише листа, спілкується з власни
ми тінню та відлунням, чекає на омріяну кохану, а 
потім на сонце вже разом із нею. І все те в джазо
вому та попобрамленні старої школи, нічого зай 
вого. Переважно це, як зізнався виконавець, ка
вери на пісні, які любило співати покоління його 
батьків. Але є й оригінальні треки, приміром, «My 
Valentine», де на гітарі підігрує Ерік Клептон, та 
«Only Our Hearts» зі Стіві Вандером. Сам МакКарт
ні назвав платівку дуже особистою. 

Lacuna Coil.«DarkAdrenaline»
Італійські металісти повернулися до готичних ко
ренів, певно, врахувавши критичні відгуки на по
передній альбом. Запросили продюсером Дона Гіл
мора, який працював із Linkin Park та Bullet For My 
Valentine, й отримали найбільш вибухово небез
печне звучання за всю свою історію. Їм навіть вдав
ся ризикований кавер на «Losing my religion» гур
ту R.E.M. Усе настільки готично, що залишилося 
лише вдягтись у чорне і, озброївшись навушника
ми, розпочати максималістську війну проти всіх, 
кого вийде. 
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Вулкан, який оживає
Сучасна Нікарагуа: між американізацією і традиційністю

«C
имвол Нікарагуа – 
це вулкан, але ти не 
думай, ніби там усе 
дико й небезпечно, 

там колу знайти легше, ніж у 
Штатах. Я знаю, сам звідти, але 
навчаюся нині у США», – каже 
сусід у літаку. На рейсі Нью
Йорк – СанСальвадор – Мана
гуа близько половини пасажи
рів – американці, а після пере
садки в столиці Сальвадору 
другу половину, іспаномовну, 
змінили англо та франкомовні 
канадці. Раз по раз навіть дово
дилося собі нагадувати, що ле
тимо в Центральну, а не Пів
нічну Америку.

ПРиЛеТІТи В СТОЛиЦЮ 
І МеРщІй ЇХАТи ДАЛІ
Традиційно перша зупинка 
всіх гостей Нікарагуа – 
Міжнародний аеро
порт у Манагуа, 
саме звідси 

 ні організації таки допомогли 
зібрати необхідну суму, все по
троху розкрав тодішній уряд на 
чолі з диктатором Сомосою. 
Згодом у країні почалася гро
мадянська війна, і всім було не 
до відновлення.

У туристських путівниках 
про столицю Нікарагуа чітко 

більшість прибулих до країни 
починають свою подорож. Од
разу помітно, що летовище збу
довано зовсім недавно, можна 
сказати, фарба ще й досі сохне. 
Українським туристам для 
в’їзду в країну віза не потрібна, 
$20 туристичний збір – і лас
каво просимо! чи Bienvenida.

Столиця країни залишає не 
найкращі враження. Місто пе
режило три землетруси, а після 
останнього, 1972 року, його 
довго не вдавалося відбу
дувати. Спочатку не 
було грошей, а ко 
ли міжнарод

Автор:  
Анна 

Полуденко
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ЯК ДІСТАТиСЯ

Квиток на літак із Києва до Манагуа й назад (із двома 
пересадками – в Західній Європі та США) обійдеться 
від $1255. У Нікарагуа окрім рейсових автобусів, які хо-
дять із завидною точністю за розкладом, та орендова-
ного автомобіля чи таксі інших транспортних варіантів 
немає. Якщо плануєте поїздку на острів Ометепе, туди 
можна дістатися тільки поромом або приватним мото-
рним човном.

ОМеТеПе

Якщо ви впевнені у власних силах та витривалості, то 
острів Ометепе на озері Нікарагуа має бути 
обов’язковою зупинкою. Тут височіють два найбільші 
вулкани країни: Консепсьйон та Мадерас. На першому 
з них раз по раз стаються несильні виверження, тому 
обов’язково потрібно пересвідчитися, що в день вашої 
екскурсії вулкан буде спокійний. За доброї фізичної 
підготовки вся пригода займе щонайменше 8 год. Ма-
дерас, хоч і нижчий, але завдяки тропічним лісам та 
погодним змінам мандрівка до його вершини й униз 
займе від 5 год.

КУХНЯ

Меню ресторанів максимально глобалізоване. Зазвичай 
вам запропонують близько 10 видів гамбургерів на ви-
бір, картоплю фрі та смажені курячі крильця. Сторінка 
меню з морською їжею складатиметься зі смаженого 
або ж приготованого на грилі філе різних видів риби. 
Вартість такої вечері $10–25. Утім, якщо ви шукаєте хар-
чової автентики, то можна спробувати їжу на місцевих 
базарах. Там за $3 вам продадуть суп у тарілці зі шкар-
лупки кокоса, ще у $5 обійдеться квасоля зі смаженими 
бананами та куркою. З напоїв поширені традиційна ко-
косова вода та питво з какао-бобів і цукру.

написано: «Все, що вас може за
цікавити, міститься на одному 
майдані, а далі краще не їхати». 
На площі Революції – ратуша, 
собор та національний музей. 
Про інші частини міста місцеві 
кажуть: «Там не дуже без
печно», – не вдаючись у подро
биці. Такий стан справ пояснює, 
чому для туристів Манагуа поки 
що залишається пунктом, ізвід
кіля після прильоту в аеропорт 
слід «швидко їхати далі».

Найдешевше подорожувати 
країною в автобусі. Централь
ний автовокзал столиці до 
болю нагадує українські, зі спе
цифічною атмосферою всепо
глинаючого базару. «Вода! Ку
піть води!» – кричать торгівці, 
заглядаючи у вікна автобуса. 
«Мені колу, por favor», – сказав, 
визирнувши до них, америка
нець. Продавчиня за одну хви
лину дістала з торби скляну 

пляшку напою, перелила її в 
пластиковий пакетик, 

встромила туди со

ломинку, міцно все зв’язала й 
передала напій здивованому 
гостеві.

ПОСТУПОВе ВІДНОВЛеННЯ
«Нікарагуа – це екзотика, яка 
стає звичністю, – говорить 
Джин Сілк, член кафедри лати
ноамериканських та іберій
ських досліджень Єльського 
університету. – У 1980 – 1990х 
ніхто не поїхав би в цю країну. 
Всі знали про погані речі, які 
там кояться. Коли я приїздила 
раніше, в Нікарагуа не було 
жодних грінго, ніяких туристів. 
А коли повернулася 2008го й 
побачила свіжо пофарбований, 
чистий, світлий Леон (друге за 
величиною місто республіки), 
туристів, які п’ють кокосову 
воду на центральному май
дані, стало очевидно, що країна 
оживає». У Леоні кольорові од
ноповерхові будинки змією тяг
нуться вздовж вузьких вули
чок. Біля дверей часто можна 
побачити кілька плетених крі
сел, зручно вмостившись у 
яких, жителі розглядають при
їжджих.

Леон був першою столицею 
країни, тому тут багато цікави
нок для туристів: від руїн ста
рого міста до музеїв історії та 
мистецтва, але в спекотні дні 
гостей найдужче приваблюють 
затишні ресторанчики з багатим 
рибним меню та обов’язковими 
пунктами: холодним какао й ко
косовою водою.

Звідси найчастіше мандрів
ники вирушають країною 

далі, зупиняючись на 
деньдва у найбіль

ших містах по 
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за допомогою ТревелСімки: 
вихідний тариф –  

$2,50/хв,
вхідний – 

$2,00/хв  
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дорозі: Масатепе, Масая, Гра
нада, СанХорхе. Але згодом 
впадає в око подібність цих на
селених пунктів. Острів Оме
тепе – хороша альтернатива 
міському туризмові, на його во
дах можна насолодитися сер
фінгом. Любителі довгих про
гулянок випробовують свої 
сили поруч, підкорюючи най
вищі вулкани країни: Кон
сепсьйон (1610 м) та Мадерас 
(1394 м).

ФАСТФУД-СТиЛь
Несподіваною особливістю Ні
карагуа є шалена популярність 
Сполучених Штатів навіть по
при те, що республіка раніше 
вже була під контролем США і 
що нині тут править полум’яний 
революціонерсандініст Дані
ель Ортеґа. Сьогодні американ
ському впливу держава активно 
не протистоїть, цього разу аме
рикоманія – це добровільний 
вибір громадян.

«Сполучені Штати й досі ма
ють вплив на країну, – розмір
ковує Вільфредо Алеман, погой
дуючись у плетеному кріслі
качалці на подвір’ї свого бу
динку в містечку Масатепе. – Тут 
присутній американський біз
нес, вони дають нам кредити. 
Допомагають будувати дороги, 
ми любимо їхню музику, філь
 ми, телевізійні програми».

У багатьох містечках знай
 ти традиційну нікарагуанську 
їжу може бути проблематично. 
«Національна їжа – це для ту
ристів, – пояснює леонець Хей 

ЖиТЛО

Оскільки в країні дуже спекотно, а місцеві жителі не 
завж  ди можуть собі дозволити кондиціонер, то архітек-
тура будинків специфічна. Найперше впадає в око щі-
лина у 20 см між стіною та дахом: може скластися вра-
ження, ніби він висить у повітрі. Це потрібно для венти-
лювання, але дуже шкодить звукоізоляції: усі один од-
ного чують. Таке будівельне рішення не оминуло туа-
лету й ванної кімнати.

 ме Рене Мартінес. – Нині всі 
хочуть картоплю фрі та гам
бургери… хоч вони й дорогі». 
Обід у цьому фастфудстилі 
обійдеться приблизно в $13. А 
от якщо вдасться знайти щось 
місцеве, то за свинину зі сма
женим бананом та сирниками 
заплатите не більш ніж $5.

Оскільки вхідні двері до 
осель жителі не зачиняють, а 
паркани ставити не заведено, 
прогулюючись вулицями Ма
йогальпи, містечка на острові 
Ометепе на півдні Нікарагуа, 
легко помітити, що центральне 
місце в будинку посідає телеві
зор, який найчастіше тран
слює американські програми. 
Просто з вулиці можна поба
чити, як уся сім’я дивиться на 
блакитний екран, зручно вмос   
тившись кожен у своєму плете
ному кріслікачалці. «Вечо
рами в мене немає дружини, 
як і в багатьох інших чолові
ків, – усі вони переносяться ку
дись у Маямі чи Каліфорнію і 
переймаються тим, чи купу
вати головній героїні чергове 
дороге авто, чи краще віллу», – 
каже Мартінес.

Тому варто проїхатися в 
глиб країни, зупиняючись у не
великих селах, адже саме там 
живе автентична культура Ні
карагуа, де рановранці на сні
данок їдять не бургери, а рис, 
смажені банани та курку, перед 
тим як вирушити працювати  
на своєму шматку землі, а в не
ділю всі, гарно вдягнувшись, 
ідуть до церкви. 

СТОЛИЧНІ ПРИНАДИ. Туристичні путівники 
радять обмежитись у Манагуа відвідинами 
пам’яток, які містяться на площі Революції

ФЕСТИВАЛьНИЙ БОГ. 
На свято Санто-Домінґо 
в Манагуа вождь одного 
із племен прийшов 
у традиційному вбранні

ЗВИЧНА ЕКЗОТИКА. 
Місцеві жителі відкриті 
й привітні до туристів
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МеНТАЛІТеТ

Жителі Нікарагуа привітні, до гостей ставляться з осо-
бливою повагою і завжди готові допомогти. Характерна 
риса жителів маленьких міст: дізнавшись, що ви подо-
рожуєте, вас запрошуватимуть зупинитись у них на ніч-
ліг або ж принаймні зайти на сніданок. Люди дуже від-
криті і вже за годину розмови можуть розповісти про 
своє життя, політичні погляди та новини в країні. Втім, 
потрібно зважати на те, що жителі Нікарагуа мають осо-
бливе ставлення до часу, й півгодинне запізнення на зу-
стріч для багатьох навіть не варте обговорення.

ф
о

т
о

: а
н

н
а

 п
о

л
у

д
е

н
к

о

ф
о

т
о

: а
н

н
а

 п
о

л
у

д
е

н
к

о

ВІДКРИТИ АМЕРИКУ. 
Надходження від туризму до економіки 
Нікарагуа торік сягнули $389 млн

СОБОР ЛА-МЕРСЕД У ГРАНАДІ. 
Навіть найменше село в країні 
має церквицю, що й казати 
про міста

РЕЛІГІЙНА 
КРАїНА. 
Нікарагуанці 
поєднують 
християнство
з віруваннями 
в індіанських 
богів

БЕРЕГ ОКЕАНУ. 
Пляж на Тихоокеанському 

узбережжі Нікарагуа
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Валентина 
Кузик

Олександр 
Михельсон

В’ячеслав 
Дарпінянц

Олена  
Чекан

ШАХ І МАТ
Моя мама живе в Росії, а її ро
дичі – тут. У одного з них, мого 
троюрідного дядька, якщо я 
правильно розумію всі ці гене
тичні перепетії, є двоє синів. І 
старший із них нещодавно став 
чемпіоном Києва з шахів у 
своїй віковій категорії. Про що 
я думав, отримавши від дядька 
на цю тему електронного ли
ста? Здається, про останні ка
дрові призначення в уряді. 
Таке було редакційне завдан  ня. 
А можна було б хоч на хвильку 
замислитись про те, що й сам 
завжди любив шахи, і нині на
вчаю доньку цієї шляхетної 
гри – і вона (донька, а не гра) 
навіть демонструє в цій галузі 
певні успіхи… Але кому по
трібні шахи в країні, де до 
влади приходять наперсточ
ники, а «обирають» їх туди за 
принципом гри «в Чапаєва»? 
Прикрий підсумок – мат. 

ПРІРВА ВІД БУБЛиКА
Неодноразово писала про про
блеми, пов’язані з держбюдже
том, його виконанням. Вислів 
«бюджетна дірка» – обов’яз ко
вий атрибут такого роду матеріа
лів, не лише моїх, оскільки за
тримки соцвиплат і дефіцит пен
сійного фонду є хронічними хво
робами в Україні. Однак уже в 
перші місяці 2012го ці явища 
набувають небачених форм. 
Дня  ми дізналася, що… праців
ників бюджетної сфери відправ
ляють у відпустку за власний ра
хунок і переводять на «пів
ставки», немов у комерційних 
організаціях. Раніше лише звіль
няли до досягнення пенсійного 
віку. Понад те, бюджетників пе
реконливо просять робити ре
монти власним коштом у дер
жавних закладах. Схоже, «бю
джетна дірка» – це позавчораш
ній вислів, саме час говорити 
про «прірву».  

ДЯКУЮ!
Отримав у розпорядження ав
тівку. Можете собі уявити: ВАЗ 
1988 року… Їздить, як і нале
жить, через раз. Непогано пере
сувається на буксирі, якщо попе
реду джип. Але, на диво, така си
туація зовсім не засмучує. Після 
місяця спроб і помилок відігнав
таки  «дев’ятку» на СТО зі світ
лим почуттям. Просто тому, що 
за цей час познайомився з купою 
добрих і небайдужих людей, 
які допомагали (часто – із влас
ної ініціативи) штовхати, заво
дити, ремонтувати, буксирува
 ти… Особ  ливо вдячний кільком 
суворим хлопцям, які вийшли з 
модного BMW й майже мовчки 
посунули «пєпєлац», що загоро
джував дорогу, на узбіччя. І воді
єві, який потім допоміг виїхати з 
кучугури… Це брехня, що за за
темненими вікнами крутих 
іномарок ховаються бездушні 
снобигрошолюбці. 

Дмитро 
Крапивенко

НеПОМІТНе КУМІВСТВО
Ми любимо обурюватись масш   
табами корупції: мовляв, усю
 ди блат, мажори, земляцтво… 
Але коли йдеться не про бага
томільйонні відкати й хабарі, 
то кумівство сприймається як 
добра традиція. Якось у при
ватній розмові розкритикував 
один із телеканалів за недолу
гий контент. «Та кльовий ка
нал, в мене там брат пра
цює…» – відповів мені співроз
мовник. І це не поодинока си
туація. Ми часто вважаємо, що 
друг (товариш, земляк, родич) 
не може написати погану 
статтю, пісню чи просто допис 
у соцмережі, бо він «свій». Чи 
не звідси й неналежна якість 
усього? Друзі хвалять, отже, 
все гаразд, а чужі критику
ють… від заздрощів. 

КРУГОВА ПОРУКА
Великі синиці (рідкісні білі й зви
чайні пістряві), чорні дятли, со
йки, шишкарі, зграї чижів, ворон 
і галок… Із дитинства пам’ятаю, 
як узимку бачилася з ними в лі
сах. Їжа в кожного з видів своя: 
від соснових шишок і березового 
насіння на деревах до схронів жо
лудів під мохом. Цієї зими птахи 
вперше почали вчащати до на
шого сільського двору. Організо
вано – не штовхаються, не б’ють
 ся, не женуть одне одного, а якось 
наполегливо, зосереджено, спо
кійно клюють усе, що сиплемо: 
просо, пшеницю, перловку, овес, 
насіння соняшнику й гарбуза. В 
місті на балконі збираються го
робці, маленькі синички й навіть 
снігурі – мирно ласують салом… 
Повчальне співіснування під час 
морозної кризи. 

ЯК РАХУВАТи
Реальну вартість грошей краще 
відчуваєш, конвертуючи їх у 
речі. Наприклад, у СРСР зарп
лату обраховували у пляш  ках го
рілки. На початку 1990х років 
видавали (якщо видавали) това
рами й харчами. Нині середньо
статистичний українець заро
бляє за місяць майже 0,25 м² 
житлової площі в Києві, пересіч
ний пенсіонер має близько 2,5 г 
золота, а студент (якщо отримує 
стипендію) – 60 л пива. «Ти ди
ви, яка симпатична машина!..» – 
сказав я колезі, коли проходили 
повз автосалон. «Коштує, до речі, 
десь $35 тис», – зазначив він, по
зіхнувши. «Чверть будинку на 
середземноморському узбережжі 
Іспанії», – підрахував я. «Або уні
таз у якомунебудь межигір’ї…» 
– припустив співрозмовник.  

Андрій  
Лаврик
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