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У
же півтора тижня в Афганістані тривають завору-
шення. Місцеве населення, обурене фактом не -
нав  мисного спалення кількох примірників священ-
ної книги ісламу – Корану – на американській базі 

в Баграмі, відразу вийшло на акції протесту. Командувач 
військ США в Афганістані генерал Джон Аллен приніс ви-
бачення у зв’язку з інцидентом, однак це не вгамувало 
пристрастей. У Кабулі сотні демонстрантів били вітрини, 
ламали й палили поліцейські пости, кидали каміння в іно-
земних військових. Колотнеча поширилася всією країною. 
Основними мішенями нападів є поліція та військові 
об’єкти (на основному фото палає авто біля бази НАТО у 
Джелалабаді). 25 лютого в будівлі Міністерства внутрішніх 
справ країни було вбито двох офіцерів НАТО, після чого 
Альянс відкликав увесь свій персонал з афганських мініс-
терств. Німеччина і Франція вже почали забирати своїх 
громадян, що працюють на території Афганістану. Камран 
Мір Хазар, головний редактор інформагентства Kabul 
Press, так прокоментував Тижню події в його країні: «На 
акції протесту вийшли переважно бідні й неграмотні фун-
даменталісти. Команда президента Хаміда Карзая по 
вуха загрузла в корупції, наркоторгівлі та співпраці з талі-
бами. Використовуючи ворожнечу між сунітськими й шиїт-
ськими громадами, через племінних і духовних лідерів 
люди Карзая, таліби, моджахеди Ґульбуддіна Хекматіяра 
та націоналістична група «Афган Міллат» спровокували 
протести, які мають відвернути увагу від реальних про-
блем. За десятиліття від часу скинення режиму талібів не 
усунуто дикої неписьменності серед населення, не вста-
новлено незалежної судової гілки влади, яка розсліду-
вала б «гріхи» останніх 40  років війни. Образи й нена-
висть накопичувалися весь час, і їх легко витягнути на по-
верхню. Багато хто замислюється, чи не краще було б фе-
дералізувати Афганістан, аби зупинити кровопролиття».

Фото: AP
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П
одії в українському політичному житті 
часто виявляються з подвійним, а то й по
трійним дном. На словах дбаючи про дер
жаву, посадовець виставляє пріоритети 

власної партії. А серед них найактивніше обстою
ватиме інтереси свого «клану» – тих, від кого за
лежать його добробут і просування в істебліш
менті. Але й у середовищі «клану» цілком поклас
тися на такого діяча не можуть, бо він і серед своїх 
обстоюватиме особистий інтерес. 
Спроби спрогнозувати, що вийде в результаті 
узгодження пріоритетів різних гравців, нагаду

ють прагнення побачити відображення в розби
тому дзеркалі: кожен уламок показуватиме своє, 
під своїм кутом зору, і загальна картина не скла
деться. Натомість, пам’ятаючи про цю особли
вість, можна пояснити, чому з такою легкістю ла
маються плани і домовленості.
Таке спостереження стосується і влади, і опозиції, 
як процесів усередині цих таборів, так і між ними. 
Ситуація навколо зустрічі президента з опозицією 
може бути яскравим прикладом останнього. 
Опозиція висунула вимогу до Януковича організу
вати зустріч у прямому ефірі для обговорення дій 
щодо реалізації резолюції ПАРЄ. По гарячих слі
дах голова АП Сергій Льовочкін заявив, що «пи
тання проведення відповідного діалогу опрацьову
ється за дорученням президента його Адміністра
цією спільно з колегами із Верховної Ради». Однак 
«колеги з Верховної Ради» дещо підкоригували цю 
думку. Наприклад, представник гаранта у ВР Юрій 
Мірошниченко став повчати опозицію: «Хіба це 
правильний стиль розмови з президентом?» Ще 
далі йде в захисті уразливої душі Януковича 
нардеп-регіонал Володимир Олійник: «Під приці
лом телекамер конструктивної розмови не буде… 
ніде немає такого, щоб президент виходив на шоу і 
починав працювати в режимі «давайте побалака
ємо». У глави держави немає на це часу».  
Справді, «під прицілом телекамер» у Віктора Фе
доровича рідко коли обходилося без курйозів. 
Однак і небажання виходити на публічні дебати 
не додає плюсів. Згадаємо, як неявка на них під 
час президентської кампанії дала змогу Юлії 
Тимошенко апелювати до «порожнього місця» – 
того самого, де мав бути Янукович. Нині ж від
мова від зустрічі в прямому ефірі видається су
мішшю совкового барства і банального боя
гузтва. Бо сильні не уникають діалогу...
Із наближенням виборчої кампанії стає дедалі 
зрозуміліше, що злагодженої гри не виходить ані 
у влади, ані в опозиції. Яскравим прикладом є 
ситуація з визначенням претендентів у мажори
тарних округах. В обох таборах говорять про ви

Країна розбитих дзеркал
Автор: 
Андрій 
Скумін

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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Центральна Рада  
почала 
адміністративну 
реформу, поділивши 
УНР на 32 землі

Розпочав роботу 
псевдособор УГКЦ 
у Львові, на якому 
скасували Берестейську 
унію 1596-го

Народився Леонід 
Глібов, український 
байкар, поет, 
видавець

5 березня 1827 року 6 березня 1918 року 7 березня 1882 року 8 березня 1946 року

Сербію було 
проголошено 
королівством

Юрію Луценкові 
оголошено вирок: 
чотири роки 
ув’язнення

Церемонія нагороджен-
ня «Оскарами». Най-
кращою визнано фран-
цузьку стрічку «Артист»

У Британії поліція 
ліквідувала наметове 
містечко активістів 
«Захопи Лондон»

26 лютого 27 лютого 28 лютого
У Києві відкрили 
нове Посольство 
США

29 лютого

Газовий недошантаж
Президент РФ доручив голові Газпрому «пришвидшити будівництво 
газопроводу «Південний потік», щоб «транзитне значення України 
для експорту російського газу дорівнювало нулю». Так Мєдвєдєв від
реагував на інформацію про несанкціонований відбір газу НАК «На
фтогаз України». Утім, напрочуд спокійна реакція вітчизняної влади 
засвідчила: вона свідома того, що чергова злива звинувачень є не 
більше ніж спробою тиску на нашу країну після провального візиту 
голови Держдуми РФ Сєрґєя Наришкіна, який намагався схилити 
Київ до російського плану перегляду співпраці в газовому секторі. 
Крім того, у передвиборчий період демонстрація «газового кийка» 
незговірливій Україні, вочевидь, була також елементом мобілізації 
навколо Путіна українофобського електорату, частка якого в РФ, за 
даними останнього опитування «Левада-Центру», сягнула 25%. Адже 
навіть з урахуванням потужностей «Північного» та «Південного» по
токів у найближчій перспективі економічної доцільності у відмові від 
нашої ГТС немає. Її пропускна спроможність у напрямку Європи  
(142 млрд м3) майже в півтора раза перевищує нинішні обсяги тран
зиту. А українські підземні сховища газу (ПСГ) загальною активною 
місткістю 32 млрд м3 наразі взагалі є безальтернативними.

сунення «єдиних кандидатів». Але, з одного боку, 
катастрофічне падіння рейтингів Партії регіонів 
і її сателітів, а з іншого – бажання опозиційних 
політсил отримати максимальний індивідуаль
ний результат провокують описаний ефект роз
битого дзеркала.  
Після публічної заяви Януковича про те, що Ан
дрій Клюєв не очолюватиме виборчу кампанію 
біло-синіх, триває своєрідний кастинг на офіцій
ного керівника штабу. Великої черги претендентів 
немає, адже цій людині треба буде звітувати за очі
кувану поразку партії влади як за списками, так і в 
багатьох мажоритарних округах (де прапор ПР 
лише дратує електорат). Тому паралельно до «офі
ційного» списку мажоритарників-регіоналів Бан
кова вестиме й «незалежних». Старожили Адміні
страції розповідають, що в приймальній голови АП 
збираються потенційні кандидати (що мають пев
ний вплив і авторитет), яким ставиться завдання 
іти як «незалежні» за різними округами (до речі, 
зокрема й тими, які розписані за кандидатами від 
ПР). Залишається також перелік претендентів, які 
домовлялися про участь у кампанії з Андрієм Клю
євим. В Адміністрації жартують, що, всупереч сло
вам Януковича, Клюєв таки вестиме кампанію – 
власну і своїх людей. Відтак внутрішньовидова 
конкуренція в середовищі влади може внести до ВР 
несподіваних персонажів.
Несподіванок додасть і опозиція. Арсеній Яценюк 
поспішив повідомити в ефірі ток-шоу, що вона має 
узгоджений список кандидатів за округами. Але 
процес їх розподілу за зачиненими дверима при
водить до очікуваних наслідків. Уже з’являються 
ображені, які думали про певний округ як про 
свій, але дізналися, що на нього призначена інша 
людина. «Ну і добре, піду як незалежний», – цю 
фразу можна нині почути в багатьох регіонах. 
У результаті мажоритарна частина наступної ВР 
складатиметься з різних уламків – як кланів пар
тії влади, так і груп опозиції. І справжнім пере
можцем виборів виявиться той, хто ці уламки 
збере під своїм контролем.

Країна розбитих дзеркал Перемога буде за ними?
Як і передбачалося, влада розпочала процес повзучої зміни норм 
ухваленого на основі консенсусу з опозицією закону про вибори. 23 
лютого до КСУ звернулася група народних обранців із поданням 
щодо відповідності Конституції положень про одночасне балоту
вання депутатів як за партійними списками, так і за мажоритар
ними округами. А вже 29 лютого парламентарії зажадали від КСУ 
відповіді на запитання, чи можна прикріплювати до одномандат
них округів столиці всі закордонні виборчі дільниці. Перше по
дання, вочевидь, має на меті поглибити конфлікти в середовищі 
опозиційних сил, провокуючи до
даткову війну за місце у списку, а 
також зробити вразливішими 
кандидатів у мажоритарних окру
гах, які відтепер не зможуть роз
раховувати на захист (депутат
ського мандата за списком) від пе
реслідування після виборів. По
збавлення столиці, яка тради
ційно вирізняється негативним 
ставленням до біло-синіх, закор
донних дільниць має призвести до 
втрати нею одного-двох мажори
тарних округів. 
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Ілюз� братерства
За останній рік майже у 2,5 раза побільшало 
українців, які вважають відносини нашої держави 
з РФ напруженими й поганими. Поступово 
скорочується частка проросійських симпатиків, що 
вважають сусідню країну «братньою»: якщо в 
серпні 2011-го такою її назвали 26% наших 
співвітчизників, то вже за півроку – 20%. Загалом, 
як засвідчують останні опитування, українці дедалі 
більше розчаровуються в РФ і менше цікавляться 
тамтешніми подіями: так, зокрема, 44% опитаних 
виявилися байдужими до можливості обрання 
Владіміра Путіна президентом.

Позитивно

Негативно
Джерело: Research&Branding Group
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РФСЕРПЕНЬ 2011                                ЛЮТИЙ 2012

17%

17%
44%

41%
38% 36%

4% 5%

Напружені й погані

Хороші й добросусідські

Наскільки хороші, настільки й погані

Важко відповісти

30%

26%

20%

24%

Ніяк

Важко відповісти

37,6% українців $300 тис. за матчНа 11%
зменшилася середня зарплата в Україні 
у січні 2012-го – до 2722 грн. Дані Держ-
комстату 

належать до так званого електорально-
го болота (налаштовані голосувати проти 
всіх або не йти на вибори). Дані СОЦИС

стільки коштує «договірняк» в 
українському футболі. Таку суму назвав 
олігарх і власник ФК «Дніпро» Ігор 
Коломойський 

ВіКТОР КАМіНеЦьКий
атакував журналістів
Директор президент-
ської бази відпочин-
ку силою виштовхав 
зі свого кабінету зні-
мальну групу теле-
каналу ТВі, після 
чого був відсторо-
нений від роботи.

5 ОБЛиЧ МАйЖе СеРйОЗНО

ГРОМАДСьКА ДУМКА

СеРГій ВОВК
піде під суд
ВСУ почав розгляд справи 
щодо судді, який ого-
лосив вирок Луцен-
кові. 2009 року про-
ти судді Вовка було 
порушено кримі-
нальну справу за ви-
несення неправосуд-
них рішень.

ОЛеКСАНДР ЄФРеМОВ
знайшов ворога 
Голова фракції ПР заявив про під-
готовку дестабілізації 
в Україні «неурядо-
вими закордонни-
ми організаціями», 
якщо вибори-2012 
відбудуться «не за 
їхнім планом».

МОХАММеД САїД АКіЛь
дякує за підтримку  
режиму
Посол Сирії в Україні 
відчуває «підтримку як 
на державному, так і 
на всіх інших рівнях» 
режиму Башара 
Асада.

ВЛАДіМіР ПУТіН
посилить «Русскій мір»
Він закликав у рази посили-
ти російську культурну 
експансію, особли-
во в колишніх респу-
бліках СРСР та Цен-
тральній Європі.
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Ілюз� братерства
За останній рік майже у 2,5 раза побільшало 
українців, які вважають відносини нашої держави 
з РФ напруженими й поганими. Поступово 
скорочується частка проросійських симпатиків, що 
вважають сусідню країну «братньою»: якщо в 
серпні 2011-го такою її назвали 26% наших 
співвітчизників, то вже за півроку – 20%. Загалом, 
як засвідчують останні опитування, українці дедалі 
більше розчаровуються в РФ і менше цікавляться 
тамтешніми подіями: так, зокрема, 44% опитаних 
виявилися байдужими до можливості обрання 
Владіміра Путіна президентом.

Позитивно

Негативно
Джерело: Research&Branding Group
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РФСЕРПЕНЬ 2011                                ЛЮТИЙ 2012

17%

17%
44%

41%
38% 36%

4% 5%

Напружені й погані

Хороші й добросусідські

Наскільки хороші, настільки й погані

Важко відповісти

30%

26%

20%

24%

Ніяк

Важко відповісти

2 млн українцівНа 4%
подорожчає бензин у березні. 
Прогноз експертів. В останніх 
числах лютого ціна за літр А-95 
зросла на 6–14 коп.

користуються Facebook. З початку 
2012 року українська аудиторія 
цієї соцмережі зросла на 20%  

КОРОТКО

«У
сі замахи на Путіна готуються в 
Одесі, на Малій Арнаутській ву
лиці!» Перефраз знаменитої ци
тати з Ільфа й Петрова став попу

лярним в Україні та Росії одразу ж після того, як 
тамтешній «Первый канал» показав кадри до
питу Іллі П’янзіна. Цей уродженець Казахста
ну разом із чеченцем Русланом Мадаєвим ніби
то мали підірвати вантажівку на шляху проїз
ду кортежу Владіміра Путіна в Москві. Причо
му вже після виборів там президента. На диво, 
терористи, які замахнулися на таку справу, вия
вились абсолютними дилетантами: Мадаєв за
гинув від випадкового вибуху ним же зробле
ної бомби. Після чого доблесні українські спец
служби й вистежили негідників, звичайно ж, «у 
тісній співпраці з російськими колегами».
У Білокам’яній, ясна річ, «обурені» припущен
ням, що насправді йдеться про класичний пе
редвиборчий трюк (за аналогією з усіма попере
дніми кампаніями). «У Путіна багато ворогів, що 
здатні абсолютно на все!» – заявив прес-секретар 
прем’єра Дмітрій Пєсков. Тим часом російське 
телебачення стверджує, що П’янзін і ще один 
затриманий, інструктор обох терористів Адам 
Осмаєв, погодилися свідчити про замах в обмін 
на обіцянку не видавати їх РФ. Дивна якась «тіс
на співпраця» виходить, утім, як і в решті питань 
українсько-російських відносин останнім часом.

Кіно 
і терористи
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Янукович vs Європа
28 лютого 2012 голова представництва ЄС в 
Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра заявив, 
що наш президент не виконав зобов’язань, які 
давав, зокрема, і ЄС: «Янукович заявляв, відто
ді як був обраний, що концентрація влади була 
необхідна для боротьби з корупцією і проведен
ня реформ, потрібних для створення привабли
вого бізнес-клімату в Україні, але, на жаль, не 
досяг таких результатів». На цю заяву наше Мі
ністерство закордонних справ відповіло в до
волі хамській манері звинуваченнями на адре
су дипломата у «спробах видавати власну дум
ку за позицію 27 держав, які він представляє». 
З’явилася навіть інформація про намір ви
кликати Пінту Тейшейру «на килим» до МЗС. 
Щось подібне влітку відбувалося з тодішнім 
послом Франції, який досить відверто розкри
тикував судовий процес над Тимошенко. Од
нак цього разу в Євросоюзі оперативно та різ
ко відреагували на нападки на свого посла. 29 
лютого речник Верховного представника ЄС із 
закордонних справ та політики безпеки Кетрін 
Ештон заявила, що «посол Пінту Тейшейра і на
далі має цілковиту довіру Європейського Сою
зу та підтримку Верховного представника ЄС із 
закордонних справ та політики безпеки». Схо
же, наша влада просто не 
хоче звикати до того, що 
європейські партнери бу
дуть дедалі відвертішими 
в оцінках того, що відбу
вається в Україні.

Лукашенка vs 
Європа 
Масштабний дипло  ма -
тич    ний скандал спалах -
нув між Мінськом і 
Брюс  селем: ображений 
на санкції з боку ЄС Лу
кашенка оголосив по
сла Польщі й представ
ника Євросоюзу в Білорусі персонами нон ґра
та та відкликав своїх дипломатів із Варшави та 
Брюсселя. У відповідь усі країни Євросоюзу ого
лосили про намір відкликати послів із Білору
сі. «Після рішення білоруської влади відклика
ти голову делегації ЄС у Мінську і посла Поль
щі в Білорусі я в координації з міністром закор
донних справ (Польщі. – Ред.) Радославом Сі
корським вирішила, що ми відкличемо для кон
сультацій двох наших послів. Водночас сьогод
ні ініціювала зустріч послів країн – членів ЄС у 
Брюсселі для координації нашої відповіді, – за
явила Верховний представник ЄС із закордон
них справ та політики безпеки Кетрін Ештон. – 
Для висловлення солідарності та єдності було 
вирішено, що посли країн – членів ЄС у Мін
ську будуть відкликані для консультацій до їх
ніх столиць. Усі країни-члени також викличуть 
послів Білорусі до своїх міністерств закордон
них справ».
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Н
есправедливий судовий 
вирок як «вирок Системі» 
– це зужите публіцис
тичне кліше. Та подеколи 

інакше не скажеш. Вердикт ко
лишньому міністрові внутріш
ніх справ Юрієві Луценку, вине
сений 27 лютого в Печерському 
суді Києва, саме до таких випад
ків і належить, бо ж і процес, і 
присуд всебічно характеризують 
українську політику.

ЗЛОЧиН і КАРА
Коли той-таки Печерський суд 
дав сім років ув’язнення екс-
прем’єрові Юлії Тимошенко, 
представники влади апелювали 
до багатомільярдних збитків, 
завданих державі газовими уго
дами, які вона підписала. У ви
падку з Луценком шкода, за
вдана державі, формально теж 
має «особливо великі розміри». 
Однак вимірюється заледве де
сятками тисяч. Нагадаємо, об
винувачення інкримінувало Лу
ценкові змову з його власним во
дієм, котрому він позачергово й 
незаконно підвищував зарплату 
та видав квартиру, а також – у 
«перевитраті» коштів на святку
вання Дня міліції в 2008 та 2009 
роках. За словами Луценкового 
адвоката Олексія Баганця, жо
ден зі свідків не назвав колиш
нього міністра винним (див. 
Тиждень, № 7–8/2012), але це 
не завадило суду винести вирок.

Луценко мусить компенсу
вати державі за два Дні міліції 
майже 650 тис. грн. Крім того, 
суд постановив конфіскувати 
майно (ще після арешту слідчі 
описали трикімнатну квартиру й 
три авто його сім’ї). Проте голо
вна частина вироку – це, поза 
сумнівом, чотирирічний термін 
ув’язнення. Із цих чотирьох ро
ків колишній міністр, до речі, 14 
місяців уже відсидів у СІЗО.

Основним звинуваченням 
на його адресу було «переви
щення службових повноважень, 

що спричинило тяжкі на
слідки» (п. 3. ст. 365 КК). Пока
рання за цим пунктом стано
вить від 7 до 10 років. Проте для 
Луценка прокурори просили 
тільки чотири з половиною 
роки ув’язнення. А суд, ураху
вавши наявність у нього непо
внолітніх дітей та відсутність 
судимостей, дав навіть на пів
року менше.

Впадає в око цікавий збіг: 
2005-го з ініціативи голови МВС 
Луценка потрапив під слідство й 
був попередньо заарештований 
на чотири місяці тодішній го
лова Донецької облради, ниніш
ній віце-прем’єр з інфраструк
тури Борис Колесніков. Що
правда, повних чотирьох місяців 
він тоді не відсидів, однак теза 
про те, що Луценко «дістав по 
року за кожен місяць Колесні
кова», досить популярна в пев
них колах.

Показовий коментар після 
вироку Луценкові дала народ
ний депутат Олена Бондаренко, у 
2005 році – прес-секретар Ко
леснікова, що самовіддано боро
лась за його звільнення. У відпо
відь на заяву Євросоюзу про 
«розчарування» вироком – зая
вила, що розчарована самим ЄС, 
котрий, мовляв, мовчав під час 
«репресій» 2005-го. Такі заяви 
підтверджують, що в Партії регі
онів суди над опозиціонерами 
розглядають насамперед як пом
сту.

Звичайно, не підлягає сум
ніву й прагнення влади ізолю
вати від суспільства Тимошенко 
та Луценка як харизматичних лі
дерів мас. Водночас те, що 
останні так і не зібрались на під
тримку засуджених, показує: 
принаймні на сьогодні колишні 
«помаранчеві вожді» критичної 
небезпеки для режиму не стано
вили. Не були вони значною за
грозою і в організаційному 
плані. Це чітко показали минулі 
місцеві вибори.

Чисто конкретна 
СПРАВеДЛиВіСТь
Країною керують за правилами «зони»

Автор: 
Олександр 
Михельсон

Концепція 
обкладинки 

навіяна сольним 
виступом Віктора 
Януковича в стилі 
«пролетарського 
шансону» під час 

зустрічі з 
мешканцями 
Луганська 12 

вересня 2009 року.

Відеоролик можна 
переглянути тут: 

www.youtube.
com/watch?v=VZE-

IiRA4ps
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РеАКЦіЯ ЗАХОДУ

«В Україні тривають суди, які не дотримуються міжна-
родних стандартів щодо справедливого, прозорого й 
незалежного судового процесу».

Верховний представник ЄС з 
питань зовнішньої політики 

Кетрін Ештон та єврокомі-
сар з питань розширення і 

політики сусідства Штефан 
Фюле (спільна заява)

«Цей вирок привертає увагу тим, що там уза-
галі немає ознак корупції. Навіть коли при-
пустити, що звинувачення мають підстави, то 
це типовий службовий проступок».
Павел Коваль, Співголова Комітету парла-

ментської співпраці «ЄС–Україна» Євро-
пейського парламенту

«Колишній міністр внутрішніх справ не мав 
чесного суду, а звинувачення, за якими він 
визнаний винним, абсолютно не виправдо-
вують вироку про ув’язнення».

Жан-Клод Міньйон,  
президент Парламентської  

асамблеї Ради Європи 

«Ми закликаємо українське керівництво 
звільнити Луценка та інших членів ко-
лишнього уряду, які зараз перебувають 
в ув’язненні».

Вікторія Нуланд,  
речник Держдепартаменту США

«Вирок... посилює враження вибіркової, 
політично мотивованої юстиції».

Корнелія Піпер,  
міністр закордонних справ Німеччини

«Вирок Юрієві Луценку проливає ще 
більше світла на відсутність  
верховенства права в Україні».

Карл Більдт,  
міністр закордонних справ Швеції

«Це ще один випадок очевидної  
політичної заангажованості й вибіркового 
переслідування в Україні».

Джон Берд,  
міністр закордонних справ Канади

«Засудження колишнього голови МВС Юрія Луценка 
викликає серйозне занепокоєння і є черговим при-
кладом занепаду верховенства права в Україні».

МЗС Великої Британії  
(офіційна заява)

«Вибірковість правосуддя щодо представників опозиції 
та процедурні порушення під час процесу дають під-
стави припускати, що справа має ознаки політично мо-
тивованої».

МЗС Польщі (офіційна заява)

«Ми вважаємо, що судовий процес і чотирирічне по-
збавлення волі Луценка є ще одним свідченням вибор-
чого й політично мотивованого правосуддя в Україні 
та продовженням політичної помсти колишнім пред-
ставникам влади».

МЗС Чехії (офіційна заява)
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Усе це означає, що прагма
тичної необхідності в ув’язненні 
того ж таки Луценка режим не 
мав. Доводиться погодитись із 
твердженнями, що справжні мо
тиви лежать поза сферою раціо. 
Може, їх слід шукати в тому, що 
саме Тимошенко та Луценко 
були тими людьми, які найбільш 
часто й дошкульно пригадували 
Вікторові Федоровичу про його 
тюремний досвід, регулярно 
роз’ятрюючи глибинні психоло
гічні травми та комплекси, а від
так у нього могло з’явитися ба
жання дати їм відчути все на 
собі. Водночас обоє були чи не 
найрадикальнішими лідерами 
помаранчевого табору і в 2004-
му, й під час перебування при 
владі, а відтак їхнє ув’язнення 
слід розглядати ще й крізь при
зму підсвідомого страху перед 
новим Майданом.

«ПАЦАНи» й «ЛОХи»
Після суду над Луценком посол 
ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту 
Тейшейра прямим текстом зая
вив, що президент Янукович по
рушив раніше дане слово боро
тися з корупцією. Однак за цією 
заявою виразно чулись і натяки 
на обіцянки гаранта згорнути 

політичні репресії. Неофіційно 
західні дипломати про такі за
певнення говорили давно. 
Отож-бо Віктор Янукович у за
палі боротьби з попередниками 
не тільки свідомо пішов на охо
лодження відносин із Заходом. 
Він навіть не побоявся порушити 
слово, що, здавалось би, супере
чить його виплеканому образу 
«тому що відповідального» полі
тика, зрештою, справжнього ви
хованця гордого Донбасу, де 
«знають ціну слову».

Щоправда, не слід забувати й 
про такі архетипи пострадян
ського фольклору, як «базар по 
понятіям» та «кидалово лохів». 
Не секрет, що в певних колах 
чесність вважають пристойною 
лише щодо рівного тобі чи силь
нішого співрозмовника. Тоді як 
тримати слово, дане «лоху», нав-
паки, ганьба, – власне кажучи, 
«реальний пацан» просто 
зобов’язаний за першої ж мож
ливості «кинути лоха», інакше 
він утратить в очах інших «ре
альних пацанів». Із цього по
гляду європейці для україн
ського президента таки не рівня: 
адже проблеми через напруже
ність із Європою виникають у 
держави як такої; водночас гос

подареві «Межигір’я» від цього 
ні тепло, ні холодно...

Урешті-решт, ідеться просто 
про стиль життя й управління, 
що його вітчизняна преса давно 
назвала «бульдозерним». Прав
ляча верхівка й персонально 
Янукович, якщо судити з їхніх 
дій, відверто впевнені, що лише 
такий стиль здатен приносити 
успіх у будь-яких починаннях – 
він-бо й привів їх до влади! 
Отже, слід тримати відповідний 
курс і надалі.

У цьому контексті показо
вими є цифри, озвучені в ЗМІ 
вже після вироку Луценкові Ві
ктором Мойсеєнком, керівником 
служби з питань помилування 
за президента Ющенка. За його 
даними, ще у вересні 2010 року 
Янукович своїм указом помітно 
звузив підстави для помилу
вання засуджених (в Україні 
його надає саме президент). По
над те, якщо президенти Кучма 
та Ющенко в середньому милу
вали своїми указами близько ти
сячі осіб щороку, Янукович 2011-
го облагодіяв таким чином лише 
чотирьох.

У стилі верхів працюють і всі 
гілки влади. Так, керівник Го
ловного управління з питань су

4+... Термін 
ув’язнення 
Юрія Луценко 
може бути 
збільшено 
за іншою 
справою 
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доустрою в Адміністрації прези
дента Андрій Портнов, відпові
дальний за судову реформу, в не
щодавньому інтерв’ю озвучив 
шокуючу цифру: українські суди 
виносять лише 0,2% виправ
дальних вироків. Щоправда, за
певнив: розроблені під його ору
дою реформи покращать ситуа
цію. Але коли то ще буде, й чи 
буде взагалі...

Тим паче що в країні буксу
ють усі без винятку реформи. І 
це теж можна пов’язати із психо
логією найвищих можновлад
ців. Парадоксально, але культ 
грубого примусу й «права силь
ного» аж ніяк не завжди сприя
ють радикальним реформам: 
для цього потрібні ще й неаби
які стимули у вигляді, напри
клад, патріотизму чи палкого 
бажання ввійти в історію. Проте 
ні в місцях позбавлення волі, 
куди (як нас запевняють, неза
служено) потрапив замолоду 
наш президент, ні в бізнес-
розборках 1990-х, звідки ви
росла сьогоднішня «еліта», 
жодні абстрактні прагнення ні
коли не віталися. Головним за
вжди було підім’яти під себе 
оточення, щоб гарантувати без
пеку собі. Як не крути, а це таки 
спільне минуле багатьох можно
владців, і воно не могло не на
класти відбитку на спосіб мис
лення відомих персонажів.

Повертаючись до конкрет
них політичних кримінальних 
справ, необхідно вказати, що чо
тири роки Луценка, як і сім – 
Тимошенко, можуть не бути ме
жею. Щодо першого з них, на
приклад, усе ще перебуває в 
окремому провадженні справа 
про нібито незаконно дану ним 
санкцію на стеження за водієм 
екс-заступника голови СБУ Во
лодимира Сацюка (2005 року Са
цюка підозрювали в організації 
отруєння Віктора Ющенка). Ле
жать «під сукном» і справи 
проти Тимошенко, порушені вже 
під час суду над нею. Причому 
декотрі з них, як от справа ЄЕСУ, 
були реанімовані за президент
ства Януковича, попри те що в 
них уже минув термін давності. 
Таким чином, суто теоретично 
влада має змогу притягти того ж 
таки Луценка чи екс-прем’єра до 
нового суду відразу по закін
ченні нинішніх термінів ув’яз-
нення. Для психології «реальних 
пацанів» це було б цілком при
родно.  

ВиБіРКОВе ПРАВОСУДДЯ 

Українська влада постійно запевняє, що нині «всі рівні перед законом» – на відміну від попе-
редніх часів – і що за ґрати потрапляють навіть сьогоднішні посадовці. Водночас, як показує 
загальна картина, ситуація з рівністю аж ніяк не покращується. Уникнути відповідальності 
можна навіть за вбивство, зокрема й навмисне.

Чи не найбільш кричущим випадком останніх часів стала так звана справа 
Демішкана. У листопаді 2006 року бізнесмен Сергій Демішкан з допомо-
гою двох приятелів викрав, вивіз за Київ і вбив свого бізнес-партнера, 
62-річного Василя Кривозуба. Злочин відзначався особливою жорстокістю: 
чоловікові зламали ребра, його втопили. В ході судового слідства Деміш-
кан, син тоді народного депутата від ПР, а нині голови Держслужби автомо-
більних доріг, був відпущений із під-варти на підписку про невиїзд. Напри-
кінці 2011-го співучасників Демішкана-молодшого засудили до семи та 
п’яти років, тоді як сам він дістав умовний термін. Після скандалу в пресі 
прокуратура Київської області заявила, що оскаржить рішення суду.

Нерідко трапляється, що випадкове порушення, наприклад ДТП, зводить 
у конфлікті «рівнозначних» представників владних гілок. У такому ви-
падку інцидент можуть спустити на гальмах на задоволення обох сто-
рін. Саме так сталось у справі Качура, молодого мера містечка Неми-
рова (Вінниччина), котрий збив у січні на пішохідному переході одного з 
чинів облуправління СБУ. Принаймні про це повідомив пресі начальник 
обласної міліції Валерій Нонік, котрий додав, що Олександр Качур зник 
із місця пригоди, але після встановлення його особи участь у ДТП таки 
визнав. Попри такі заяви високопосадовця в погонах, вже 6 лютого про-
куратура відмовила в порушенні кримінальної справи. Цікаво, що Олек-

сандр є сином колишнього мера Немирова Віктора Качура, котрий теж продемонстрував 
уміння домовлятись із законом: 2010 року проти нього порушували справи за хабарництво 
та службове недбальство, але першу справу пізніше закрили, а за другою перекваліфіку-
вали покарання на умовне.

Найбільше, втім, обурює громадськість тенденція Системи захищати, во-
чевидь, винних «своїх», коли ті порушують права «простих громадян». 
Зокрема, на життя. Так, торік у листопаді суд закрив справу Соловей, 
29-річної співробітниці одного зі столичних судів, котра в червні за кер-
мом Mercedes виїхала на тротуар у центрі Києва і смертельно травмувала 
44-річну жінку, матір трьох дітей. Справу закрили за амністією. Амністії 
дочекався й один із фігурантів справи Індила, 20-річного студента, який 
загинув у травні 2010 року в камері столичного відділку міліції. Офіцери 
Коваленко та Приходько наполягали на тому, що затриманий ними нібито 
за перебування в нетверезому стані студент смертельно травмувався, 

впавши з лави; родичі юнака доводили, що причиною смерті стало його побиття у відділку. 
Коваленка в грудні 2011 року амністували, як батька п’ятирічної дитини, а Приходькові дали 
п’ять років умовно.

У травні 2007 року автомобіль Mercedes, за кермом котрого був пасинок 
олігарха Дмитра Фірташа Сергій Калиновський, у Києві врізався в припар-
ковані «Жигулі», в яких перебував прапорщик внутрішніх військ Володимир 
Куликовський. Прапорщик загинув на місці, незабаром у лікарні померла й 
пасажирка Калиновського. Проте в червні його відпустили на підписку про 
невиїзд, а за кілька днів затримали в аеропорту, звідки він намагався виї-
хати в Ізраїль. Після цього «мажор» терміново ліг у лікарню, звідки зник 15 
вересня. За рік у ЗМІ потрапила інформація про закриття справи «за відсут-
ністю складу злочину». Скандал змусив тодішнього генпрокурора Олексан-
дра Медведька заявити, що справу буде поновлено, а слідчий, котрий її за-

крив, дістане по заслузі. Однак ні про покарання, ні про результати розслідування нічого не ві-
домо й досі.

У вересні 2008 року Віталій Файнгольд, син екс-депутата Сімферополь-
ської міськради, перевищивши швидкість за кермом Bentley й порушивши 
ПДР, насмерть збив 25-річну мотоциклістку Анну Мішуткіну. Спочатку йому 
присудили три роки умовно, а в серпні 2011-го один із райсудів Сімферо-
поля визнав його невинуватим. 1 грудня прокуратура заявила, що оскар-
жить це рішення, відтоді нової інформації за справою не з’являлось.

Попри всі гучні заяви про «наведення ладу» та боротьбу з корупцією, віт-
чизняна Феміда часто не проти пробачити й замах на інтереси держави як 

такої. Так, суддя Сергій Вовк, котрий дав чотири роки Луценкові, торік у липні обмежився умов-
ним покаранням для чиновника, засудженого за отримання хабара у 140 тис. грн. А скільки ви-
років на кшталт цього виносять по всій Україні судді, котрі не перебувають під такою пильною 
увагою преси, як Вовк?
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13 
березня, за словами 
голови Верховної Ра-
ди Володимира Лит
вина, парламент го

лосуватиме за уповноваженого 
з прав людини. Термін перебу

вання на цій посаді чинного ом
будсмена регіоналки Ніни Кар
пачової сплив 8 лютого (на цей 
пост вона обиралася тричі: у 
1998, 2003 і 2007 роках). З дже
рел було відомо, що Партія регі

онів має намір посадити в це 
крісло лояльнішу фігуру. Зо
крема, очікувалося, що кандида
том в омбудсмени біло-блакитні 
висунуть колишнього генпроку
рора Геннадія Васильєва. Однак 
днями з’явилася інформація про 
те, що ПР підтримає претенден-
 та з незаплямованою репута
цією, що вкрай важливо для ом
будсмена, а саме Валерію Лут
ковську, яка нині є урядовим 

уповноваженим Європейського 
суду з прав людини. Нато

мість трохи раніше не-
залежні правозахисники 
та опозиція висунули на 

зазначену посаду Євге-
 на Захарова, голову 
правління Української 
Ге ль  сінської спілки з 
прав людини. Це дру  га 
спро  ба Захаро  ва, у 
2007 році його підтри
мала недо стат  ня кіль
кість депутатів. Пра-
возахисник розповів 
Тижню, на що споді
вається тепер та про 
ситуацію з правами 
людини в Ук раїні.

У. Т.: Коли вирішили 
йти в уповнова-
жені? 

– Коли дізнав-
 ся, що головним кан -
дидатом може бути 
провладний полі
тик, екс-ген про  ку-
рор Геннадій Васи
льєв. На мене ко
леги стали тисну-     
ти, щоб висувався, 
як п’ять років тому. 
Я погодився. Пра
воохоронцям, які є 
головними поруш
никами прав лю
дини, не можна 
давати таку посаду. 
Це нон  сенс! Уся Єв
ропа смі ятиметь  ся. 

Не розумію, навіщо 
це мільйонерові Васи

льєву. 

Боротьба за право захищати
Кандидат в омбудсмени від опозиції Євген Захаров про свої шанси 
на посаду та про загрози для прав людини, які закладені в проекті 
нового Кримінально-процесуального кодексу 

Спілкувалася 
Марина 
Гнатенко
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БіОГРАФіЧНА 
НОТА
Євген Захаров, 
голова правління 
Української Гель-
сінської спілки з 
прав людини, 
співголова Хар-
ківської правоза-
хисної групи. 
Брав участь у 
дисидентському 
русі 1970–1980-х. 
Автор 11 науко-
вих робіт із при-
кладної матема-
тики та проекту-
вання електрич-
них машин 
(1976–1985), по-
над 150 праць на 
правозахисні та 
супутні теми в 
Україні, Росії, 
Литві, Німеччині, 
Франції, США, 
Данії, Польщі 
(1987–2004).
1952 – народився 
в Харкові.
1975 – закінчив 
механіко-
математичний 
факультет Хар-
ківського універ-
ситету, диплом із 
відзнакою. 
1988–1992 – ко-
респондент га-
зети «Експрес-
хронiка».
1990 – заступник 
голови Харків-
ської міської ко-
місії з питань по-
новлення прав 
реабілітованих.
1989–1992 – спів-
голова Харків-
ського «Меморі-
алу». 
1989 – член Мос-
ковської Гельсін-
ської групи.
1992 – співго-
лова Харківської 
правозахисної 
групи. 
1995 – член Укра-
їнської секції 
Міжнародного 
товариства прав 
людини

У. Т.: Вас називають кандида-
том від опозиції, чи це справді 
так? 

– Ми захищаємо людей і ро
бимо це поза політикою. Так, 
опозиція зібрала за мене під
писи швидко, бо я працюю, щоб 
припинити політичні переслі
дування, зокрема й опозиціоне
рів. Але у 2005-му від Колесні
кова було звернення, хоч потім 
не перетелефонували. Ми допо
магали комуністам, соціаліс
там, правим, лівим. У парла
ментах цивілізованих країн ом
будсмена обирають більшістю у 
дві третини. Це фігура, яка має 
влаштувати і більшість, і опози
цію. В Україні – проста біль
шість, але й це питання політи
зують.

У. Т.: Як оцінюєте свої шанси?
– Невисоко. Уповноваженим 

стане той, кого визначить Бан
кова. Закон висуває шість вимог. 
Якщо чотири з них – питання 
довідок, то дві оціночні. Це ви
сокі моральні якості та досвід 
правозахисної роботи. Оцінює їх 
Комітет Верховної Ради України 
з питань прав людини, націо
нальних меншин і міжнаціо
нальних відносин. П’ять років 
тому голоси розділилися. Регіо
нали не підтримали мене. Потім 
один вибачався. Тодішній го
лова комітету комуніст Леонід 
Грач виступав «за», як і Карпа
чова, котра, мабуть, була впев
нена в перемозі. Хоча голосу
вання в парламенті двічі пере
носили. Було вагання.

У. Т.: Ніна Карпачова – ефектив-
ний омбудсмен?

– Карпачова стала депута
том від ПР навесні 2006 року і 
залишилася уповноваженим. 
Від зарплати депутата відмови
лася, але голосувала. Це неза
конно. Вона пробивна і фанат 
своєї справи. Якось Кучмі зате
лефонувала: «Пане президенте, 
у нас є президент в Україні чи 
немає?» І це її стиль. Має успіх 
там, де інші не мали б. За це 
можна багато пробачити. Але 
того мало. Бракує чіткої позиції 
із системних проблем. Є дис
кримінаційна пенсійна ре
форма: хтось матиме менше, бо 
пізніше вийшов на пенсію. Є по
рушення права чорнобильців 
на соціальний захист – неза
конне зменшення виплат. Є 
суди, які позбавлені незалеж

ності. Права людини ширші, 
ніж ми звикли розуміти, це 
коло свобод суспільства. Голос 
уповноваженого, який захищає 
їх від експансії держави, пови
нен лунати гучніше. 

Уповноважений мусить 
звер  тати особливу увагу на по
літичні справи. І це не тільки 
Тимошенко й Луценко. Коли 
тривають суди, омбудсмен не 
має права втручатися. Але 
може давати оцінку в щоріч
ному звіті. Ще одна сфера, про 
яку не говорять, – «шпигун
ські» справи СБУ. Остання 
щодо академіка Володимира 
Стрєлка. Його звинувачують у 
передачі американцям «конфі
денційної інформації, яка є 
власністю держави». Цього по
няття вже немає в законі! Та
ких справ дедалі більше, і вони 
показують нерозуміння того, 
що рухає прогрес у науці й тех
нологіях. Свобода інформації є 
критичною для розвитку кра
їни. В Україні один омбудсмен. 
Потрібно більше: з питань за
хисту прав позбавлених волі, 
етнічних меншин, яких у нас 
понад 130. Треба створити по
сади спеціалізованих та регіо
нальних омбудсменів і пере
дати їм частину повноважень, 
працювати з правозахисни
ками. Країні потрібен уповно
важений з питань захисту пер
сональних даних і свободи ін
формації. В Угорщині є лю
дина, яка поєднує захист цих 
двох цінностей, що перебува
ють у колізії. У Німеччині в 
кожній землі є комісари з пи
тань захисту персональних да
них, етнічних меншин, омбудс-
мен з прав військовослужбов
ців. Також потрібне активне ін
формування про права лю
дини, про компетенцію уповно
важеного. Люди мають зна  ти, 
як, куди, у яких випадках звер
татися. 

У. Т.: Зараз багато говорять 
про порушення прав  
людини, закладені в проект 
Кримінально-процесуального 
кодексу. Яка ваша оцінка  
цього документа? 

– Добре, що його ухвалили в 
першому читанні. Там багато 
хорошого, а погане можна змі
нити перед другим. Є шанси 
отримати прогресивний закон. 
Це переписаний на 85% проект 
Нацкомісії зі зміцнення демо

кратії 2009 року, щоправда, гір
ший за оригінал. У проекті кон
курують два підходи. Перший – 
змагальний, європейський, де є 
рівність сторін, а докази оціню
ють лише в суді. Другий, що діє 
нині, – концепт інквізиційного 
процесу, де захист має значно 
менше прав. Тому зараз у нас 
0,2% виправдувальних вироків, 
частину з яких ще скасовує апе
ляційна інстанція. Результат – 
роздутий статус підозрюваного, 
з яким роблять, що хочуть. Кон
курують підходи – конкурують 
норми. Якщо це не усунути, ко
декс не працюватиме. Проку
рори і слідчі перехопили багато 
повноважень суду. Потрібно їх 
забрати. А суд присяжних? Це 
карикатура. Суд, у якому двоє 
суддів і троє присяжних, а не 
6–12 осіб, – підміна понять. 

Натомість є і позитивні 
зміни в згаданому законопро
екті. З’явився домашній арешт 
як запобіжний захід замість 
СІЗО. Зменшили до року термін 
попереднього слідства. Рішен-
 ня про затримання має схва
лити слідчий суддя. Проект 
оперує поняттям криміналь
ного проступку. Це незначні 
злочини, які не передбачають 
таких запобіжних заходів, як 
домашній арешт, застава та 
утримання під вартою. Вве
дення цього поняття – еволю
ційний крок уперед. Наступ
ний – виділення близько сотні 
злочинів, які є кримінальними 
проступками. До них логічно 
додати адмінправопорушення 
з позбавленням волі до 15 діб. 
Згодом виокремити Кодекс про 
кримінальні проступки, зро
бити спрощене слідство і роз
гляд у суді. До 30% нинішнього 
тюремного населення – ті, хто 
вперше скоїв неважкий зло
чин, – не потрапить за ґрати. 

У. Т.: Ви, як правозахисник, 
бачите суспільство зсередини. 
Наскільки воно змінилося за 
останній час?

– Зараз воно більш розкуте 
і зріле, ніж 5–10 років тому. Але 
ситуація гірша. Хіба було таке, 
щоб посадили дев’ятьох членів 
уряду ні за що? Або щоб ув’яз-
нили за те, що відрізав голову 
бюсту Сталіна? Поки що опір 
розділений, кожен за свої ін
тереси. Але, якщо так буде і 
далі, ці групи  об’єднувати-
муться. 
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КАДРи ВиРіШУЮТь УСе?
Хвиля кадрових перестановок у владі стала виявом посилення 
впливу «Сім’ї» і дистанціювання президента від Партії регіонів 

К
адрові перестановки у вла
 ді, що активізувалися з по
чатку поточного року, діс
тали очікуване продов -

ження: крісло міністра фінансів 
зайняв ще один наближений до 
«Сім’ї» – Юрій Колобов. Попе -
реднє місце роботи – перший за
ступник очільника Нацбан  ку – 
він отримав одразу після того, як 
«головним банкіром» зробили 
Олександра Арбузова, якого вва
жають людиною сина прези
дента Олександра Януковича.

СіМейНиМ КОЛОМ
Розпочатий відставкою міністра 
фінансів Федора Ярошенка та 
призначенням замість нього 
екс-голови Служби безпеки Ва
лерія Хорошковського процес 

переформатування влади охо
пив спочатку силові структури, 
які очолили не хвалені професі
онали з ПР (з так званого кадро
вого резерву влади), а малові
домі, проте особисто віддані ро
дині президента люди. 3 лютого 
СБУ очолив колишній керівник 
охорони Януковича Ігор Калі
нін, а 8 лютого посаду міністра 
оборони обійняв Дмитро Сала
матін, тепер уже екс-керівник 
державного концерну «Укробо
ронпром», який під час «силової 
ратифікації» Харківських угод у 
квітні 2010 року продемонстру
вав не лише свої бійцівські 
якості, а й готовність викону
вати будь-яке поставлене Банко
вою завдання. А вже за тиждень 
в Кабінеті Міністрів знову змі

Автор: 
Олександр 

Крамар

нювали таблички на дверях: 
першим віце-прем’єром замість 
Андрія Клюєва став Валерій Хо
рошковський, а міністром охо
рони здоров’я замість Олексан
дра Аніщенка – Раїса Богати
рьова (вона ж за сумісництвом 
тепер ще й віце-прем’єр-міністр 
з гуманітарних питань). Клюєва 
відправили керувати Радою на
ціональної безпеки та оборони. 
Порожнім залишається наразі 
крісло міністра економіки.   

Кадрові перестановки не об
межуються поверховою замі
ною керівників – супроводжу
ються глибоким переформату
ванням очолюваних ними 
структур по вертикалі (що най
чіткіше видно на прикладі си
лових структур). Це не є звичай

В ПІДПІЛЛЯ?  
За одніє ю з версій, 
після переведення 

до РНБО Андрій 
Клюєв може стати 

тіньовим керівником 
виборчого штабу 

Партії регіонів, аби 
уникнути звинувачень 

у використанні 
адмінресурсу
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В СІМ'ї 
ПОПОВНЕННЯ. 
З призначен -
ням Юрія 
Колобова 
міністром 
усі державні 
фінанси 
опинилися 
у вихідців із 
УкрБізнес -
Банку, що 
контролюється 
старшим 
сином 
президента 
Олександром

ОЧеВиДНі ЗМіНи  
В БАЛАНСі СиЛ 
МіЖ РіЗНиМи ГРУПАМи 
ВПЛиВУ У ВЛАДі

ною ротацією кадрів, метою 
якої могло би бути переспряму
вання окремих людей на більш 
відповідні їхнім здібностям по
сади, очевидні натомість зміни 
в балансі сил між різними гру
пами впливу у владі. Після ска
сування політреформи (що да -
ло Януковичу значно ширші по
вноваження, ніж мали його по
передники) Віктор Федорович 
отримав реальну можливість іг
норувати позицію основних 
груп у Партії регіонів, а відтак 
очікувано розпочав поступовий 
процес заміни окремих високих 
державних посадовців людьми, 
що були по  в’язані з його стар
шим сином Олександром: НБУ 
очолив Сергій Арбузов, Дер
жавну податкову службу – 
Олександр Клименко, МВС – 
Віталій Захарченко. 

Логіка згаданих вище при
значень свідчить про те, що 
президент не довіряє «безмеж
ному кадровому резерву», яким 
традиційно хизувалася ПР. Він 
віддає перевагу нехай і мало
знаним персоналіям, позбавле
ними авторитету в партії та ві
домствах, які ті очолюють, 
проте віддаленим від старих со
ратників та мажоритарних 
спонсорів його попередніх пе
редвиборчих кампаній. Напри
клад, перестановки в уряді при
звели до фактичної ізоляції 
Миколи Азарова, у якого поміж 
міністрів не лишилося жодної 
своєї людини. Причому в та
кому статусі він певний час ціл
ком може бути вигідний Банко
вій як людина, яка, по-суті, ні
чого не вирішуючи, поглина
тиме весь негатив і водночас не 
претендуватиме на самостійну 
політичну гру. Водночас уве
дення до Кабміну Валерія Хо
рошковського завдало потуж
ного удару не тільки по 
прем’єрові, а й по «старих доне
цьких» групах упливу – Клюєва 
та Ахметова. У першому ви
падку вже є матеріалізований 
результат: втрата впливової по
сади (РНБО завжди слугувало 
владі таким собі місцем для за
слання відпрацьованих на пев
ний момент кадрів). Натомість 
Ахметов, схоже, отримав додат
ковий шматок упливу у вигляді 
крісла ще одного – на додачу до 
Бориса Колеснікова – гумані
тарного віце-прем’єра та міні
стра охорони здоров’я. Проте 
питання: чи надовго? 

В ОПАЛі Чи В ПіДПіЛЛі?
Попервах здавалося, що Андрія 
Клюєва перекидають у РНБО, 
щоб той сконцентрувався на ви
борчій кампанії. Однак днями 
Янукович дав зрозуміти, що той 
уже не очолюватиме виборчий 
штаб Партії регіонів. За інфор
мацією джерел, однією з причин 
його усунення стало те, що він, 
усвідомлюючи неможливість 
здобути на перегонах навіть 
просту більшість без масштаб
ного застосування адмінресурсу 
та фальсифікацій, виступав за 
досягнення перемоги в жовтні 
2012-го «за будь-яку ціну», на
віть якщо після цього Україна 
набуде іміджу «другої Білорусі». 
Банкова ж нібито була проти, 
мовляв, така перемога не варта 
остаточної міжнародної ізоля
ції, про яку вже зараз недво
значно попереджають на Заході.  

Не виключено, що глибинні 
мотиви переведення Андрія 
Клюєва в РНБО та його усу
нення з посади керівника вибор
чого штабу ПР на найближчих 
перегонах виявляться не та
кими однозначними, як це вида
ється на перший погляд. Реакція 
в партії може свідчити якраз про 
те, що його справді «пішли» в 
результаті боротьби всередині 
партії влади. Зокрема, член пре
зидії політради ПР Василь Хара 
заявив, що рішення щодо усу
нення Клюєва підготовлене 
«людьми, близькими до тіла 
Вік  тора Федоровича, але дале
кими від нього за суттю, за ду
хом». 

ЗАПАСНий ВАРіАНТ
Чимало питань виникає і з при
воду того, чи можна все ще вва
жати Сергія Льовочкіна та Вале
рія Хорошковського людьми з 

групи впливу Дмитра Фірташа. 
Адже в першого достатньо під
став і можливостей, щоб вести 
свою гру. А другий на ниніш
ньому етапі цілком може 
пов’язувати перспективу реалі
зації своїх політичних амбіцій 
безпосередньо з Віктором Федо
ровичем. У будь-якому разі ка
дрові перестановки, що трива

ють останнім часом, уже пору
шили рівновагу, наявну досі у 
владі, й найближчим часом 
варто очікувати активних пошу
ків її нового формату. Такого, 
який був би здатний забезпе
чити якомога довше збереження 
теперішнього режиму, зокрема 
й шляхом жертвування окре
мими складовими колись єди
ного табору. У цьому контексті з 
наближенням виборів можливе 
зближення позицій двох центрів 
упливу: АП та «Сім’ї», перспек
тиви яких однаково залежні від 
долі самого Януковича і значно 
менше від майбутнього Партії 
регіонів. Тоді як присутність у 
владі старих спонсорів біло-
синіх значно більше визначати
муть результати ПР на парла
ментських виборах і водночас 
їхні політичні перспективи не 
перебувають у такій тісній за
лежності від політичної долі ни
нішнього гаранта. 

Імітація «оновлення урядо
вої команди», спроба надати їй 
ореолу дистанційованої від Пар
тії регіонів групи «різнокольо
рових» професійних технок-
ратів-рефор  ма  торів (усі ново
призначенці не є членами пар
тії) можуть свідчити про підго
товку запасного сценарію на ви
падок поразки регіоналів на ви
борах за партійними списками. 
Адже за нині чинної Конститу
ції стратегічною метою Банкової 
є вирішення проблеми 2015 
року. Проблема 2012-го є лише 
ланкою в цьому процесі, і якщо 
досягнути потрібного резуль
тату восени не вдасться, а голо
сування зафіксує рейтинг ПР на 
рівні не вище ніж 20%, то пріо
ритетом для Банкової може 
стати зміна конфігурації у владі 
шляхом дистанціювання від 
Партії регіонів і позиціонування 
гаранта над партіями і табо
рами. Можливо, Льовочкін го
тує римейк ініціативи Віктора 
Балоги зі створення такого собі 
«Єдиного центру-2» як рівновід
даленої цент  риcтської сили, на 
яку спирався б Янукович під час 
президентської кампанії 2015 
року. Провідну роль у ній віді
гравали б різношерсті депутати-
мажо  ри  тарники, які могли б 
претендувати на статус «неза
лежних і конструктивних», а 
відтак були цілком прийнятною 
основою для укладання альян
сів із «поміркованими опозиціо
нерами». 
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ПОДІЛЯЙ І 
ВОЛОДАРЮЙ. 
Більшість 
протестних 
акцій нових 
кримсько-
татарських 
організацій 
спрямовані 
проти 
меджлісу

Новий 
кримський фронт
В АРК реалізовують проект, що, схоже, має нейтралізувати 
протестний рух кримських татар, а в перспективі – 
і вплив на них меджлісу

П
івтора десятка громад
ських організацій напри
кінці січня об’єднались у 
Кримськотатарський на

родний фронт. Очолив строкате 
угруповання депутат парла
менту автономії Лентун Беза
зієв. Під проводом цього ко
лишнього комуніста, а згодом 
бютівця й донедавна регіонала 
об’єдналися провладні та про
російські угруповання крим
ських татар, які позиціонують 
себе як антипомаранчеві. Про
ект приписують Банковій і мос
ковським спецслужбам.

ЗеМЛЯ
Як і на початку 1990-х, основ -
ними проблемами для крим
ських татар залишаються від
сутність законодавчих гарантій 
для тих, хто хоче повернутися з 
місць депортації, а також невре
гульованість процесу виділення 
ділянок під забудову. Головно  - 
му представницькому органові 
кримськотатарського народу – 
меджлісу – за 20 років україн
ської незалежності в цих питан
нях досягти істотного поступу 
не вдалося. Тож гнів і роздрату
вання багатьох корінних жите
лів АРК спрямовані на його лі
дера – депутата Верховної Ради 
від НУ–НС Мустафу Джемілєва. 
Політик визнає: юридичної та 
земельної проблем досі не вирі
шено. Себе він зараховує до 11% 
представників свого народу, які, 
згідно з результатами минуло
річного опитування Центру Ра
зумкова, незадоволені роботою 
меджлісу, але довіряють йому.

Нинішні проблеми найчис
леннішої меншини півострова 
значною мірою зумовлені вибо

ром 2004 року – тоді кримчани 
зробили ставку на Віктора 
Ющенка. Від нього допомоги не 
дочекалися. А місцева проросій
ська влада продовжувала всіляко 
перешкоджати виділенню землі 
під забудову. Поширення набула 
практика оголошення заповідни
ками місцевого значення терито
рій, на які претендували кримські 
татари. Спротив місцевої влади та 
низька ефективність меджлісу 
спричинили стихійне захоплення 
представниками корінного 
населен  ня вільних земель. Цей 
рух дістав назву «галявини про
тесту». Де-не-де міліція витісняла 
поселенців, але в переважній 
більшості випадків на самовільно 
захоплених ділянках зводили не
величкі споруди на зразок сараїв, 
а подекуди й капітальні будинки. 
Щоб підстрахуватися на випадок 
утрати землі, одна сім’я могла за
хопити кілька її клаптів. Перепро
даж незареєстрованих наділів 
став поширеним бізнесом. У при
четності до гендлювання само
чинно зайнятою землею звинува
чували громадську організацію 
«Авдет» та її лідера Даніяла Аме
това, якого нещодавно було засу
джено до чотирьох років позбав
лення волі за завдання тілесних 
ушкоджень працівникові міліції. 
Спроби меджлісу виступити посе
редником між учасниками «галя
вин протесту» і владою викли
кали невдоволення в багатьох ак
тивістів руху незгодних. Мустафу 
Джемілєва, зокрема, звинувачу
вали у прагненні отримати поло
вину від земель, де оселилися 
кримські татари без дозволу 
влади.

Після ув’язнення Аметова не
задоволені посередництвом 
меджлісу об’єдналися в громад
ську організацію «Себат». Прик -
метно, що її лідерами стали му

Автор: 
Анвар Деркач

сульмани, які сповідують сала
фітський варіант ісламу і є при
хильниками популярного в 
Криму проповідника Арсена Абу 
Ях’я Кримського. Попри свій ре
лігійний консерватизм, себатів  ці 
націлені на співпрацю з новою 
владою, доки є можливість вирі
шення земельної проблеми. Ле
галізувати левову частку захо
плених земель «Себатові» обіцяв 
нині покійний голова Ради міні
стрів Криму Василь Джарти. В 
обмін на землю учасники «галя
вин протесту», близькі до органі
зації, мали мінімізувати свою пу
блічну активність і дистанціюва
тися від акцій меджлісу. Нова 
кримська влада на чолі з Анато
лієм Могильовим від обіцянок не 
відмовляється, хоча реальних 
зрушень у земельному питанні 
немає. «Себат» брав участь у про
тестах проти політики меджлісу 
2011 року, але підтримати фунда
торів Кримськотатарського на
родного фронту відмовився й до 
складу організації не увійшов. 
Причина – прагнення довести до 
завершення справу з легаліза
цією ділянок. Політичні ігри мо
жуть укотре стати на заваді, вва
жають лідери «Себату».

…і ВОЛЯ
За різними підрахунками, сьо
годні в АРК близько 280 тис. 
кримських татар. Кілька тисяч 
повернулися з місць депортації 
після проголошення незалеж
ності України й не мають її гро
мадянства. Тож на батьківщині 
вони не можуть розраховувати 
ані на постійну роботу, ані на 
отримання землі під забудову. 
Ще кількадесят тисяч їхніх одно
племінців мешкають в Узбеки -
стані та Казахстані. Тамтешнє  
законодавство максимально уск -
ладнює процедуру їхнього по
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РАДИКАЛьНЕ 
ПОПЕРЕДЖЕН-
НЯ. Активісти 
руху «Себат» 
спалюють 
опудало лідера 
меджлісу 
Мустафи 
Джемілєва

вернення до Криму: за вихід, 
приміром, з узбецького грома
дянства доводиться платити 
знач  ну, як на місцеві мірки, суму, 
а продати помешкання за ринко
вою ціною неможливо. Вивезти 
майно залізницею теж дорого. Ті, 
хто наважився повернутися до 
Криму, приречені на втрату 
майна й житла. Але і в Україні 
кримських татар ніхто не чекає. 
Врегулювати проблему міг би за
кон про відновлення прав і реабі
літацію осіб, депортованих за на
ціональною ознакою. Такий до
кумент був прийнятий Вер  - 
хов  ною Радою 2004 року, але ве
тований Леонідом Кучмою. Лі
дер Кримськотатарського народ
ного фронту Лентун Безазієв обі
цяє домогтися від української 
влади відповідного рішення до 
58-ї річниці депортації, яку від
значатимуть у Криму 18 травня 
2012 року. Щоправда, механізму 
досягнення цієї стратегічної ме -
ти головний опонент меджлісу 
не розкриває. Організація «Міл-
 лі Фірка», яка була одним з ініці

аторів створення фронту, відома 
своїми закликами до Кремля 
«визволити кримських татар із-
під українського іга». Вони про
лунали в серпні 2008 року під 
час російсько-грузинської війни. 
Свою симпатію до «Міллі Фірка» 
Віктор Янукович засвідчив, коли 
2010 року запросив у Раду пред
ставників кримських татар при 
президентові України трьох осіб 
із цієї організації (офіційний 
Київ не визнає меджлісу за пра
вочинний представницький ор
ган кримських татар і противагу 
йому вбачає в раді). А Мустафу 
Джемілєва тоді відсторонив від 
керівництва радою. Участь «Міл-
 лі Фірка» в Кримськотатарському 

народному фронті дає підстави 
панові Джемілєву стверджувати: 
це витівка російських спецслужб. 
Звідти ж, на його думку, похо
дять і звинувачення на його 
адресу – цілком у дусі ще радян
ських спецслужб.

ОРіЄНТиРи ЗОВНіШНі 
ТА ВНУТРіШНі
Якщо нечисленна й маловпли
вова «Міллі Фірка» однозначно 
орієнтована на Москву, то лідери 
новоствореного Кримськотатар
ського народного фронту ствер
джують: вони налаштовані про
українськи. Мовляв, саме від 
Януковича та Партії регіонів 
вони чекають і закону про статус 
репресованого народу, й вирі
шення земельного питання. На
томіть Мустафу Джемілєва із со
ратниками у фронті таврують як 
«агентів Сполучених Штатів».

Сам лідер меджлісу ствер
джує: у кримськотатарського на
роду два головні партнери – 
Україна й Туреччина. Адже в 
останній мешкає на порядок 
більше вихідців із Криму, аніж у 
нашій державі. Тамтешнє по
тужне кримськотатарське лобі фі
нансує гуманітарні та інфраструк
турні проекти в Криму, а також 
представляє інтереси свого на
роду в державних установах Ан
кари. Мустафа Джемілєв неодно
разово заявляв, що є прихильни
ком світської турецької держави, 
заснованої у 1920-ті роки Кема
лем Ататюрком. Проте усунення 
кемалістів від влади і прихід про
ісламської Партії справедливості 
та розвитку в Туреччині жодним 
чином не позначилося на планах 
співробітництва меджлісу із цією 
країною. В релігійних питаннях 
він орієнтується на Духовне 
управління мусульман Криму 
(ДУМК) на чолі з муфтієм Еміралі 
Аблаєвим. Як  що лідери Крим
ськотатарського народного 
фронту за радянською традицією 
ігнорують релігійний чинник, ке
рівники меджлісу вважають іслам 
однією зі складових національної 
ідентичності народу.

Тож у кримськотатарській 
спільноті України найближчим 
часом, вочевидь, триватиме про
тистояння націонал-демократів 
та носіїв радянської ментальності 
з «народного фронту». Такий роз
виток подій цілком влаш   товує 
київську владу, яка давно прагне 
нейтралізувати протестний по
тенціал кримсь  ких татар. 
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Т
акої популярно сті, як після 
закриття ex.ua, державні 
сай  ти не мали ніколи, та й 
навряд чи заживуть її в 

майбутньому. А дарма. На 
них-бо йдуть чималі бюджетні 

кошти. Відповідно ми з вами ці 
інтернет-ресур  си оплачуємо. 
Отже, має  мо при  наймні бачити, 
на що тратять наші гроші. Зви
чайно, поки що держсайти ви
ступають радше як символи, а не 

інструменти для роботи. Їх на
повнюють не для того, щоб по
легшити собі й іншим життя, 
швидше аби довести, що там, на
горі, ус відом лю ють важливість 
інтернету. 

Найбезглуздіше чиновники витрачаються  
на імідж України, іноземну мову, дітей,  

блоги та на все потроху

Автор:  
Клеопатра 
Пироженко 
(див. її блог 

на сайті 
tyzhden.ua)

Королі халтури
Раніше чиновникам не спадало на думку зробити сторінку 
про Київ. Проте час, який залишається до Євро-2012, шалено 
збігає, а хочеться так багато встигнути! І от за тиждень до 
2012 року КМДА закриває тендер вартістю  
у 450 тис. грн і обіцяє, що через сім днів ресурс visitkyiv.com.
ua буде готовий. Нині минуло два місяці, а він іще не діє. 
Причому це не значить, ніби веб-сайта не створено. Його на-
віть відкрили! Але ніхто ж не подумав, що за таким баналь-
ним триньканням коштів стежитимуть, а результат критику-
ватимуть. Як і було очікувано, шквал критики впав на голови 
каемдеашників через лічені години після запуску тестової 
сторінки. Не сподобалося все – як контент та оформлення, 
так і якість перекладу. З’явилися навіть звинувачення у вико-
ристанні фото без відома автора, іншими словами, в баналь-
ній крадіжці. Тож сайт швиденько прикрили. І ось уже третій 
тиждень те, що витягло 450 тис. грн із міського бюджету 
(хоча, за оцінками фахівців, мало б  коштувати не більше 30 
тис.) і навряд чи наповнюватиметься після проведення Євро-
2012, перебуває в режимі тестування.
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Ракета, соняшник, PDF
Нещодавно в МЗС вирішили нас ощасливити, повідомивши, що 
тепер за кордоном краще знатимуть, яка ж вона, Україна, пре-
красна. І все це завдяки неймовірним зусиллям влади та сущій 
дрібничці – $140 тис. за те, що Washington Post видаcть шість 
сторінок про нашу державу. До слова, ці шпальти до болю нага-
дували найкращі традиції преси Радянського Союзу: надої рос-
туть, опади падають. Для тих, хто не встиг купити газету, і зро-
блено сайт ukraine-digest.com. Здебільшого він дублює викла-
дені там матеріали про те, як ми семимильними кроками мчимо 
крізь терни до зірок, оно й ракета на головному зображенні веб-
ресурсу як гарно летить. Причому якогось людського чинника, 
що міг би хоч когось зачепити й спонукати зацікавитися краї-
ною, на жаль, сайт не має. Сумнівно, чи звичайного громадя-
нина Америки дуже привабить soviet style пропаганди під заго-
ловками про те, що Україна – житниця Європи. Яка до того ж 
давно вже такою не є. Чи, наприклад, повідомлення про те, як 
Янукович привітав Обаму із 20-річчям встановлення диплома-
тичних відносин між Україною та США. Як таким мертвим мате-
ріалом, скажіть, можна викликати інтерес до нашої справді жи-
вої й цікавої держави?

Бережіть очі!
Здається, автори чергового імі-
джевого проекту 
ukraineallaboutu.com/travel-in-
ukraine/ винайшли прекрасне 
ноу-хау: сайт хочеться закрити 
відразу після того, як на нього за-
вітаєш. А все завдяки чудовому 
ефекту «все пливе перед очима». 
Спостерігаєш його щоразу, як пе-
реходиш зі сторінки на сторінку. 
Фонова картинка з чіткої різко пе-
ретворюється на розмиту й такою 
залишається. Перевірено: аби 
дістати мігрень, достатньо п’яти 
таких переходів. Про контент на 
цьому етапі вже не думаєш. Не 
була б українкою, після відвідин 
такого сайта про цю країну в 
мене б залишилися найгірші вра-
ження.

Труднощі перекладу
Болючим питанням для наших можновладців залишається іноземна 
мова. Кілька місяців тому гучний скандал зчинився навколо англомов-
ної версії офіційного сайта, присвяченого Євро-2012, ukrai ne2012.gov.ua. 
Після того як про переклад на кшталт «Sbornaya Ukraine on football 
represents Ukraine at mezhdunarodnыh of Football tournament and 
tovaryscheskyh meetings» написали в усіх можливих виданнях, сайт за-
крили «на реконструкцію». Нині, на перший погляд, усе бачиться 
більш-менш нормальним. Проте й досі трапляються прикрі випадки 
перекладу на зразок «Consideration needs of disabled person» (під не-
читабельною для англомовних людей конструкцією мається на увазі 
«До уваги людей з особливими потребами»). Коли вже зайшлося про 
англійську мову, хочеться згадати про сайт РНБО, адреса якого пи-
шеться як www.rainbow.gov.ua. Не Рада національної безпеки і обо-
рони, а просто дитяче видавництво «Веселка»! Це, мабуть, аби інозем-
ний шпигун не знав, де шукати нашу оборону. До того ж прапор з усіма 
кольорами райдуги є міжнародним символом сексуальних меншин...

№ 9 (226) 2–8.03.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|21

іміДж ВЛаДи|поліТИКА



Технології минулого століття
Наразі в нас функціонує сайт www.e-kvytok.com.ua, де можна 
придбати квитки Укрзалізниці он-лайн. Головним його досягнен-
ням вважають здатність допомогти в цьому іноземцям. Хоча від-
відувачів одразу попереджають – на випадок чого: «Система 
знаходиться в дослідно-промисловій експлуатації». Причому на 
англійській версії сайта це роблять теж українською. Щоб не на-
лякати, мабуть. Адже якщо через веб-сторінку й пощастить при-
дбати електронний квиток, то забирати його потрібно чомусь у 
касі на вокзалі... Утім, ми все одно мужньо відкрили англійську 
версію цього ресурсу, без проблем зареєструвалися, щоправда, 
не змогли туди зайти під надісланим логіном. Пробували багато 
разів, адже це був експеримент. Але чи вистачить у іноземців 
терпцю ставити такі досліди над собою? Адже вони звикли ко-
ристуватися зовсім не такими непросунутими сайтами, та й ба-
чили востаннє їх, певно, ще в минулому тисячолітті. Годі й ка-

зати, що англомовну версію такою можна назвати лише умовно, бо перекладено аж ніяк не все. Промовчимо й про зразки бланків 
проїзних документів. Схоже, треба нагадувати Укрзалізниці, що для більшості іноземців кирилиця – це така сама китайська гра-
мота, як для веб-залізничників латиниця. Якщо раптом іноземний турист виявиться настирливим, він може вирушити на інший дер-
жавний сайт – dprc.gov.ua. А під час замовлення авіаквитків чи бронювання готелів побачить напис зроблений «щирою англій-
ською» мовою: «Раздел в разработке». Потім зайде на сторінки Rules і Offer, які в англомовній версії теж чомусь російські. І тільки 
розділи FAQ i About розповідають уже нормальною англійською (наведемо для зручності текст у перекладі), що «створення єдиної 
автоматизованої системи продажу електронних квитків – це важливий крок у підготовці України до прийому Євро-2012, а також у 
формуванні єдиного інформаційного простору, без якого неможлива інтеграція в Європу». Хоча зважаючи на те, що процес розро-
блення такої системи почався ще 2010-го, а функціонує вона, м’яко кажучи, погано, з інтеграцією нам доведеться почекати.

Оновити статус 
Переходимо від питань зовнішнього іміджу до теми вну-
трішньої роботи. Знаєте, скільки у Верховній Раді комітетів? 
Не мучтеся, багато. Так от, у кожного з них є спеціально ви-
ділена адреса на базі головного ресурсу rada.gov.ua. Біль-
шість із цих парламентських органів або не користуються 
можливістю хоч якось розповісти про свою діяльність, або, 
навпаки, зловживають нею. Комітет з питань правосуддя 
на чолі з Сергієм Ківаловим – яскравий приклад такого зло-
вживання (kompravosud.rada.gov.ua). Цей сайт нагадує офі-
ційну сторінку самого нардепа, бо ж інші зображення, крім 
його портретів, там знайти важкувато. Фото його (в анфас / 
у профіль / на повен зріст / у навушниках / без них) супро-
воджувало кожну новину, яка з’являлася на сторінці від моменту її відкриття 13 листопада 2010 року. Хоч їх не так уже й багато: 
всю бурхливу діяльність комітету за півтора року вмістили у 15 повідомленнях. Зате з картинками. Водночас на сторінках Комітету 
з питань свободи слова та інформації (www.rada.gov.ua/svobodaslova) або Комітету з питань правової політики (www.rada.gov.
ua/~k_prav_pol) оновлень не було від відповідно 2010 та 2005 років.

«Діалог» глухих із німими
Окрім комітетів Верховної Ради в нашій країні ще достатньо структур із 
дивними назвами, незбагненним призначенням і такими самими сай-
тами. Візьмімо Національне агентство України з питань державної служби 
(nads.gov.ua). У цієї організації велика будівля й розлога веб-сторінка, але 
діяльність дуже скромна. Новини викладають одним рядком: «В Нац-
держслужбі відбулося засідання робочої групи з розробки Порядку орга-
нізації підвищення рівня професійної компетентності державних служ-
бовців». Отак просто і все. Ніби більше нічого й писати, ну відбулося, то й 
відбулося. Ще в них є «гаряча телефонна служба». Така гаряча, що пра-
цює аж дві години на тиждень. Але окремим нововведенням інстанції є 
«служба електронних звернень», яка сприятиме спілкуванню держслуж-
бовців і простих смертних. Причому, аби електронно поконтактувати з 
працівниками диво-структури, треба вийти з інтернету, вдягтися, піти на 
вулицю, знайти сенсорний кіоск, яких там поки що немає і, швидше за все, 
не буде, а отже, не знайти сенсорного кіоску – і все... Так наша влада бу-
дує «безпосередній та оперативний діалог з громадськістю».
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Блогоманія
Культура блогінгу стала 
такою популярною в 
Україні, що навіть у тих, 
хто на цьому не розумі-
ється, вона викликає 
якийсь священний тре-
пет. А відтак у чиновни-
ків з’являються свої ме-
режеві журнали. На 
жаль, ці особи не розу-
міють, що створення 
сторіночки на Twitter чи 
Facebook, а чи й при-
крутка розділу «блог» 
на сайт відомства не пе-
ретворює їх автома-
тично на блогерів і ніяк 

не зближує з народом. Є навіть сміливці, котрі намагаються завести в інтернеті відеощоденники, які, на їхню думку, «сприя-
тимуть двосторонньому діалогу». Втім, ані відео із завченою промовою, що її написала секретарка, ані публікація прес-
релізів під виглядом постів тут не зараджує. Отакий парадокс: тими стараннями вони хочуть показати, мовляв, не такі вже 
далекі від народу, а демонструють, що й справді недалекі, але в іншому сенсі.

Мисливці за дитячими душами
Думаєте, державні веб-ресурси роблять тільки для сер-
йозних дядечків і тіточок? Аж ніяк. Окреме задоволення 
приносять версії для дітей, як-то урядовий сайт 
children.kmu.gov.ua. Дорослих він просто налякає. Від-
фотошоплено усміхнений Микола Янович так дивиться, 
що відразу розумієш: це не до добра. Літерки, які хао-
тично бігають сайтом, морально готують дітей до того, 
що в дорослому житті вони спостерігатимуть такі самі 
безладні кадрові перестановки в Кабміні. Втім, це не 
єдина державна структура, яка пішла на зближення з 
малюками. На сторінці Служби безпеки України є 
окрема рубрика «СБУ дітям». Там їм пропонують читати 
коротенькі тексти, написані синіми літерами на зеле-
ному тлі. Це, вочевидь, і робить, на думку представників 
спецоргану, сторінку більш дитячою. Провідниками ви-

ступають три персонажі: Марійка, майбутня есбеушниця в короткій спідничці, Рекс, службовий собака на пенсії, і хлопчик у 
довгому плащі й темних окулярах, який мріє працювати в СБУ, як його тато. Побувавши на цьому сайті, діти дізнаються, що 
найкращий варіант стати непомітним шпигуном – це вдягти саме такі аксесуари. Тоді тебе ніхто не зауважить, і ти зможеш, 
злившись із натовпом, відстежувати ворогів держави.

Унікальна пропозиція
Продовжуючи тему «служби електронних звернень». Одним із 
найбезглуздіших ресурсів українського державного «павутиння» є 
сайт, який надає «революційну» послугу Укрпошти під назвою 
«Електронне повідомлення через інтернет» (perekaz.ukrposhta.
com). Можу вам пообіцяти: зайшовши на цю сторінку, ви зрозумі-
єте, що не знали про електронні повідомлення нічого. По-перше, 
їх можна відправляти, не виходячи з дому (!). По-друге, за це 
можна платити гроші Укрпошті, причому як мінімум 10 грн 80 коп. 
Далі цитую: «Електронне повідомлення, прийняте через інтернет, 
не може перевищувати 300 слів або 3000 символів. До переси-
лання в межах України приймаються електронні повідомлення, 
адресовані на поштову адресу одержувача. За категоріями пере-
силання електронні повідомлення, прийняті через інтернет, поді-
ляються на звичайні й термінові. Вони можуть доставлятися адре-
сату на художньому бланку, а також із замовленим відправником терміном доставки. Тариф на пересилання електронного пові-
домлення, прийнятого через інтернет, становить 0,45 грн за 1 слово, але не менше 10,80 грн».
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Журналістика не має 
пахнути ім’ям Троянди

«К
орисні істини – знаряддя, які по
тім викидаються». Це сказав Ум
берто Еко, славетний італійський 
письменник і культуролог. Я вва

жаю журналістику знаряддям, яку після вико
ристання не шкода викинути. Багато ви знаєте 
людей, які тримають підшивки улюблених га
зет чи зберігають інтернет-сторінки, які їх вра
зили? А якщо й роблять це, чи часто туди потім 
зазирають?
Вітчизняний політолог (і, додам у дужках, 
трохи політик) Кость Бондаренко оприлюднив 
на «ТелеКритиці» санітарну хартію стосовно 
свободи слова. З чимось у ній важко не погоди
тися, тим більше що автор залучає до союзни
ків не кого-небудь, а саме Умберто Еко – при
ємно, хай там як, що в нас із Італією дещо 
схожі проблеми… Висновок політолога, слідом 
за Еко, безжальний: сучасна українська журна
лістика несумлінна, непрофесійна, маніпуля
тивна й провінційна, за винятком хіба що кіль
кох зірок.
Під більшістю його діагнозів я радо підписався 
б сам. Але з двома позиціями готовий поспере
чатися. Перше – що стосується свободи слова, 
якій нібито в Україні нічого 
не загрожує. Звісно, в інтер
неті можна писати катего
рично все, що завгодно. На 
відміну від часів Гії Гонга
дзе ніхто на це навіть не 
зверне уваги. Але щойно ви 
претендуєте на масову ауди
торію, особливо телевізійну, 
можуть початися проблеми – 
які саме, запитайте на «5 каналі» або ТВі. 
Відсутність жодних гарантій передусім біз
несової безпеки для будь-якого підпри
ємця, зокрема у сфері ЗМІ, дає підстави при
пустити дві речі: або в нашої влади до преси 
просто не дійшли руки, або ті, хто вповноваже
ний давати команду «фас», нічого такого вза
галі не читають. Коли почнуть читати, осо
бливо перед виборами, тоді й чекайте заходів. 
Інструментарію не бракує: хоч пожежна ін
спекція, хоч податкова міліція, хоч УБЕЗ на 
варті авторських прав, хоч Печерський суд. 
Сумніви є?
Друга ж інвектива мого опонента – що україн
ська журналістика назагал страждає на «по
стмайданний синдром» і лає владу заради 
лайки. Вона, мовляв, продукує передусім під
літкову фронду, вперто ігнорує будь-які успіхи 
чинної адміністрації та чіпляється за будь-які 
гріхи й навіть огріхи її очільників, даруючи 
представникам опозиції ті самі помилки. 

Почати з того, що не вся вітчизняна преса аж 
така вже помаранчева. Найбільш масові друко
вані ЗМІ є цілком лояльними до адміністрації, 
враховуючи позиції їхніх власників. Телебачення 
в цілому ставиться до «вертикалі» радше по
блажливо й хіба що подекуди лагідно її покусує. 
До того ж мало не щодня з’являються звістки про 
нові видання, а враховуючи брак коштів на ме
діа-ринку загалом і зубожіння опозиційних сил 
зокрема, є всі підстави припустити генезу й по
тенційну спрямованість таких артефактів. Тож 
балансом можна не перейматися.
Що ж до дитячої хвороби опозиційності… Мій 
vis-à-vis, мабуть, краще за мене знає походження 
вислову «журналісти – ланцюгові пси демокра
тії». Від частого використання афоризм дещо 
стерся, і, згадуючи його, ми навряд чи щоразу 
уявляємо реального собаку біля будки за парка
ном, який оббріхує кожного перехожого. Це полі
толог може спостерігати за подіями в мансарді зі 
слонової кістки, журналюга зобов’язаний хапати 
за п’яти будь-кого, хто підставиться. Така його 
природа. Це санітар політичного лісу, кожен його 
окремий вислів не може й не має бути бездоган
ним, важливий загальний контекст. А засіб 

для чищення, перепрошую 
на слові, унітазів не повинен 
пахнути парфумами «Rochas», 
не те призначення!
Дозволю собі зайвий раз про
цитувати опонента: «Навіть 
якщо влада зробила правиль
ний крок, усе одно потрібно 
написати, що президент – ко
зел». Підтримую! По-перше, 

тому що це правда… По-друге, тому що пра
вильні кроки в загальному контексті втрача
ють сенс. Це все одно, що відзначати успіх у 

задраюванні одного ілюмінатора, коли вся Costa 
Concordia стрімко йде на дно. Який мені зиск – і 
як обивателю, і як громадянинові – від того, що 
країні відкрився черговий доти закритий закор
донний ринок, якщо гулятимуть на ньому лише 
компанії, наближені до тіла? Зміцніє від цього 
Україна, переллється щось із кіпрських рахунків 
до Пенсійного фонду? 
На завершення мушу солідаризуватися з коле
гою (хоча б епізодичним): «Я хочу бачити профе
сійний суб’єктивізм журналіста!» Наголос на 
обох словах: «суб’єктивізм» та «професійний». 
Але для цього потрібне сприятливіше середо
вище: вільний захищений ринок, однакові пра
вила гри, домінування етичного начала в інших 
сферах життя, почати хоча б із політики. У хво
рому суспільстві важко лікувати пресу, принайм
 ні не з неї варто починати. 

У ХВОРОМУ 
СУСПіЛьСТВі ВАЖКО 

ЛіКУВАТи ПРеСУ, 
ПРиНАйМНі Не З Неї 

ВАРТО ПОЧиНАТи

Автор:  
Юрій 

Макаров
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У бюджеті РФ  
на 2011 рік  

на військові  
потреби було  

закладено близько  

$50 
млрд 

(1,52 трлн руб.),  
що майже в півтора 

раза перевищило 
видатки на освіту, 
охорону здоров’я 
та ЖКГ разом узяті  

Р
осійській владі потрібні 
вороги. Бажано чимбіль
 ше. Немає значення, вну
трішні чи зовнішні, а кра

 ще, коли й ті, й ті. І внутрішні 
завжди перебували на службі й 
утриманні зовнішніх. Якось ви
ходило, що справжніми недру
гами ставали ті, кого зарахову
вали до друзів, а товариші й 
майже брати миттю перетворю
валися на злісних і лютих су
противників. Причому всі ці 
пригоди з реальними й надума
ними ворогами повторюються 
майже один до одного в диво
вижній одноманітності.

Нинішня президентська 
кампанія в Росії (виборчою її 
назвати неможливо, адже пере
можець відомий був іще до її 
початку) характерна однією 
особливістю. Головний канди
дат у дебатах участі не бере, з 
програмою не виступає. Нато

мість він вибухнув низкою ста
тей, – як вважає, з актуальних 
проблем внутрішньої та зов -
нішньої політики. Нещодавно в 
офіційній «Российской газете» 
опубліковано його допис «Бути 
сильними: гарантії національ
ної безпеки для Росії».

Присвячено його проблемам 
армії, військово-промисло  вого 
комплексу й усього, що з ними 
пов’язане. Розбирати зміст – за
няття абсолютно марне. Нічим 
особливим ця стаття не відрізня
ється від усіх попередніх. Знову 
ті самі обіцянки всім усе дати, за
безпечити в потрібних обсягах і 
кількостях. Довкола вороги, 
треба бути сильними у військо
вому плані, щоб нас поважали. 
Це евфемізм, ужитий замість 
«боялися». Просто так кандидат 
у президенти не висловлюється, 
годиться дотримуватися дипло
матичного політесу. Але кому по

трібно – як усередині країни, так 
і за її межами, всі збагнуть. Уко
тре підтверджу  ється сказане од
ного разу французьким міні
стром Талейраном: вони нічого 
не зрозуміли й нічого не навчи
лися. Той мав на увазі представ
ників династії Бурбонів, які по
вернулись у Францію після Рес
таврації. Сказане великим ди
пломатом повною мірою стосу
ється й сьогоднішньої російської 
влади.

Про те саме свідчить і ос -
тання частина статті Путіна. 
«Вибудовуючи оборонну полі
тику, модернізуючи збройні 
сили, ми повинні орієнтуватися 
на найсучасніші тенденції у вій
ськовому мистецтві. Відстати від 
цих тенденцій – означає заздале
гідь поставити себе в уразливе 
становище. Поставити під удар 
країну, життя наших солдатів і 
офіцерів. Ми ніколи більше не 

Виховуючи страх 
навколишнього світу

Путін обіцяє нову гонку озброєнь

Автор: 
Юрій Райхель
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повинні допустити повторення 
трагедії 1941 року, коли неготов
ність держави й армії до війни 
було оплачено величезними 
людськими втратами. Безпреце
дентний масштаб програми 
озброєнь і модернізації ОПК під
тверджує всю серйозність наших 
намірів. Завдання полягає в 
тому, щоб не виснаживши, а по
множивши економічні сили кра
їни, створити таку армію, такий 
ОПК, які здатні забезпечити Ро
сії суверенітет, повагу партнерів і 
міцний мир».

Причини гіркого літа 1941-го, 
відступу влітку 1942 року не в не
стачі техніки чи її якості, а в іс
тотних хибах радянської сис
теми. Вони обов’язково дались би 
взнаки, і кількість танків чи літа
ків нічого в цьому сенсі не вирі
шувала. Не достатньо мати су
часні машини й артилерію, треба 
вміти ними правильно користу
ватися. А це вже з іншої опери.

Страшні втрати у Другій світо
вій війні ввійшли до генетичної 
пам’яті народу. І ця психологічна 
травма всіляко була експлуато
вана радянською владою, щоб ви
правдати нестримну гонку озбро
єнь, що лягала непосильним тяга
рем на економіку держави. Вели
чезну масу зброї та боєприпасів 
виробляли заради апетитів 
військо  во-про  мислового комп
лексу, чимдалі більших. Амери
канські фахівці були вкрай здиво
вані низькою якістю металу но
вітнього тоді надзвукового радян
ського винищувача МиГ-25, що 
його льотчик Віктор Бєлєнко ви
крав і спрямував 1976 року до 

Японії. Після навіть одного по
льоту на надзвуковій швидкості 
двигун вимагав повної заміни. 
Крім того, якість зварювання еле
ментів фюзеляжу була надзви
чайно погана. Радіоустаткування 
найкращого бойового літака Кра
їни Рад було на лампах, тоді як 
весь світ уже давно перейшов на 
транзистори й мікросхеми.

І ось тепер Путін знову обі
цяє робітникам оборонних заво
дів нові замовлення й витра
чання величезних грошей на ви
робництво озброєнь. Але ж ни
нішня Росія зовсім не Радян
ський Союз. Годі й питати, на
віщо все це говорити й давати 
абсолютно нездійсненні обі
цянки. Вони не для тих, хто ви
ходив на Болотну площу та про
спект Сахарова. Ті люди самі 
себе зробили, і від держави їм 
треба одного: аби не заважала.

Адресат таких матеріалів – 
громадяни, які працюють на дер
жавних підприємствах. Во  ни по
вністю залежать від того, що 
влада їм дасть у вигляді замов
лень і капіталовкладень. А зро
бити це спроможна (так влашто
вана вертикаль у державі) тільки 
одна людина. І не конче треба 
премудрої голови, щоб зрозу
міти, за кого їм слід голосувати. 
Оборонний комплекс – ідеаль
ний майданчик для реалізації 
неоімперських устремлінь вла
 ди РФ. Неважливо, що меди
цина, освіта й житлово-кому -
нальне господарство у поганому 
стані. Немає нормальних по
мешкань, тисячам сіл та місте
чок бракує газопостачання. По

трібне озброєння, щоб Росії боя
лись, а отже, щоб її поважали.

Ніколи ще з такою очевид
ністю Путін не розкривав своїх 
прихованих страхів, як у цій 
статті. Втручання у внутрішні 
справи ззовні з гуманітарних при
чин – найпомітніший голов  ний 
біль і нічне жахіття пре  м’єра-
кандидата. Активність Заходу на 
Близькому Сході примушує ав
тора нервувати з двох причин. 
По-перше, все, що діється в Сирії, 
а доти в Північній Африці, він 
приміряє на себе. А раптом росій
ський народ, на  слі  дуючи зараз
ливий приклад ук  раїнського, ви
йде на Красну пло  щу під мури 
Кремля й поставить вимогу піти у 
відставку? І, звичайно, зробить це 
за намовою ворожого Заходу, 
який Росії не боїться, бо ж до 
кінця вона не переозброїлася. По-
друге, Близь    кий Схід так непоко
їть Путіна тому, що оголює майже 
повну неспроможність його зо
внішньої політики. 

Цикл передвиборних статей 
Путіна завершився публікацією 
«Росія і світ, що змінюється» 
(див. стор. 28). Багато уваги 
приділено США, Європі, Араб
ській весні, Іранові, Азійсько-
Тихоокеан  сь  кому регіону, під
тримці співвітчизників у Балтії. 
А ось про країни СНД практично 
ані слова. Сказати ж бо, власне, 
нічого. Провал політики РФ 
щодо практично всіх ближніх су
сідів. Про Грузію говорити зайве, 
з Азербайджаном мало довіри 
через повну підтримку Вірменії. 
Єреван спить і бачить, як осла
бити такі тісні взаємини з Мо
сквою, та ще й весь час намага
ється відновити зв’язки з Туреч
чиною. У Центральній Азії Кир
гизія показує норов і готова за
крити російську базу в Канті. 
Узбекистан давно відбився, Та
джикистан на шляху до цього. І 
навіть член Митного союзу Ка
захстан почувається в ньому геть 
незатишно. З Білорусією «холод
ний мир». З Україною зовсім по
гано. То газ, то сир, то Чорномор
ський флот, а ще Керченська про
тока. То про що ж говорити?

У своїй статті Путін укотре 
продемонстрував, що Росія за 
нього проводитиме навіть не ар
хаїчну, а ретроградну політику. 
Його мислення залишається на 
рівні першої половини ХХ сто
ліття. Отож на найближчу пер
спективу нас чекають із таким 
сусідом нелегкі часи. 

Виховуючи страх 
навколишнього світу

Путін обіцяє нову гонку озброєнь
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ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ: 

% загальних видатків  бюджету

↑ 16,5

↑ 2,63

↑ 14,8

↑ 2,97 ↑ 3,39

↑ 17,3↓ 12,5

↓ 2,84
% ВВП

На оборонні потреби України 2010 року виділено тільки 
9 млрд грн (0,8% ВВП), 2011-го – 13,6 млрд грн (близько 
1% прогнозованого ВВП).

ЦІНА ПРОПАГАНДИ. Великодержавні комплекси коштують російським 
платникам податків дедалі більших грошей
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Кінець відлиги
Із поверненням Владіміра Путіна в 
президентське крісло Захід готується до нового 
витка протистояння у відносинах із Кремлем

У
продовж останніх чоти
рьох років відносини За
ходу з Москвою покращу
валися. Президент Дмі

трій Мєдвєдєв говорив мовою 
реформ і заохочував закордонні 
компанії вкладати кошти в Росії. 
Він обіцяв послабити обмежен
 ня, поліпшити фінансове регу
лювання, зміцнити верховен
ство права й боротися з коруп
цією. Водночас вів переговори 
про «перезавантаження» із 
США й підписав із президентом 
Обамою нову угоду щодо контр
олю над озброєннями. Були й 
гострі розходження, особливо 
на початку його президентства, 
під час короткої війни між Ро
сією та Грузією. Та й в інших 
сферах, зокрема у близькосхід
ній політиці та зусиллях, спря
мованих на недопущення роз
робки Іраном власної ядерної 
зброї, Мєдвєдєв показав світовій 
спільноті обличчя Росії, яка 
була більше готова до співробіт
ництва, навіть коли багато обі
цянок щодо боротьби з коруп
цією та відкритості економіки 
так і не було виконано.

Контраст із початком прези
дентства Путіна разючий. Той ви
явив себе «колючим» партнером, 
дуже швидким на образу, який 
відразу ж накидався на Захід за 
першою підозрою в спробі дикту
вати Кремлю умови. Закінчення 
його правління збіглося з почат
ком гострої кризи світової еконо
міки. Росія особливо сильно по
страждала у 2008–2009 роках, і 
Путін (уже прем’єр-міністр) був 
заклопотаний тим, як призупи
нити різкий спад зростання в еко
номіці Росії, підтримати неста
більні ціни на енергоносії і зару
читися підтримкою головних 
торговельних партнерів країни.

Економічно Росія одужала. 
Але схоже, що Путін так анітрохи 
й не позбувся підозріливості 
щодо «нечистих намірів» Заходу, 
а особливо свого несприйняття 
ролі США як світового лідера. А 

ще він вбачає в кожному кроці 
Заходу й НАТО намагання на
шкодити інтересам Росії та об
межити її вплив. У надзвичайно 
войовничій статті, надрукованій 
у «Московских новостях» за тиж
день до президентських виборів, 
Путін висловив рішуче попере -
дження Америці та її союзникам: 
Москва, мовляв, не потерпить 
жодних зазіхань на свій суверені
тет, закордонну політику або ко
мерційну діяльність. Він заявив, 
що в цілій низці питань, а надто 
на Близькому Сході, протистоя
тиме політиці Заходу й підтри
муватиме друзів та сателітів Росії 
(як-от Сирія), а також не дозво
лить західним державам вико
ристовувати права людини й 
Арабську весну для підривання 
впливу його країни.

«Ми послідовно виходити
мемо із власних інтересів та ці
лей, а не продиктованих кимсь 
рішень», – зазначив Путін на по
чатку своєї розлогої статті. Далі 
він висловився проти Північно-
атлантичного альянсу: «…деякі 
аспекти поведінки США й НАТО 
не вписуються в логіку сучас
ного розвитку, спираються на 
стереотипи блокового мислен
 ня». Путін ображений на Захід, 
бо той просто «відмахується» 
від російських аргументів, 
створив  ши ситуації, які аж ніяк 
не сприяють формуванню до
віри. Вина Заходу в тому, що він 
застосовує подвійні стандарти, 
захищаючи права людини на 
вибірковій основі. За словами 
Путіна, політика його щодо 
арабського світу базується на 
«елементарній демагогії» і під
риває суверенітет держав.

Зрозуміло, що Арабська вес
 на глибоко непокоїть Путіна. 
Він звинуватив Захід в інтер
венції до Лівії заради зміц
нення власних позицій, уста
новлення військових баз і замі
щення «домінування однієї 
сили ще агресивнішим доміну
ванням іншої». У наступні мі

Автор: 
Майкл Бініон, 

Велика 
Британія

СПАДКОЄМЕЦь.  
Чимала частина 
електорату Владіміра 
Путіна сприймає свого 
лідера як продовжувача 
справи «вождя всіх 
народів»
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сяці джерелом напруженості 
буде Сирія. Росія нерозривно й 
безповоротно зв’язала себе з 
урядом Башара Асада, який за
лежить від експорту російської 
зброї і віддає Москві в оренду 
свою військово-морську базу. 
Путіна розлютила «реакція на 
грані істерики» на вето Росії, 
накладене на резолюцію Ради 
Безпеки ООН із закликом до 
Асада піти у відставку.

Захід боїться, що Путін не 
просто повертається до старого 
антагоністичного мислення в 
глобальній стратегії; його не 
менше розлютило наростання 
«м’якої сили» Заходу, особливо 
неурядових організацій, груп 
гуманітарної допомоги й того, 
що він називає «псевдо-НУО». 
За словами кандидата в прези
денти, вони рішуче настроєні 
зруйнувати традиційні союзні 
зв’язки РФ та витиснути росій
ську дипломатію і торговельні 
інтереси з Близького Сходу, як і 
з інших регіонів світу.

Крім того, Путін стурбова
ний західною підтримкою со -
ціальних медіа – блогерів та 
інтернет-користувачів, котрі 
так вдало скинули авторитарні 
режими в арабських країнах. 
Цей приклад надихнув числен
них російських авторів мереже
вих журналів, і популярність 
прем’єр-міністра різко впала. 
Проти нього настроїлися мо
лодь і міський середній клас. 
Несподівано для себе Путін 
став політично уразливим.

Стаття просякнута ідеєю: 
все це – частина змови Заходу з 
метою ослаблення Росії. І автор 
попереджає його про те, що в 
боргу не залишиться.

Звісно, деякі з цих погроз 
можуть бути просто передви
борчою риторикою. Путін апе
лював до націоналістичного 
електорату, і йому було потрібно 
зміцнити свій імідж «твердої 
руки», яка підійме престиж Ро
сії та її вплив у світі. Але в захід
них столицях ця стаття викли
кала тривожну реакцію. Існу
ють побоювання, що Путін, від
чуваючи загрозу для себе всере
дині країни, загострюватиме 
протистояння із Заходом, аби 
відволікти увагу від протестів і 
розв’язати собі руки для роз
прави з критиками вдома.

Деякі західні країни вже по
чали готуватися до нової «холод
ної війни» з Росією. У Великій 

Британії троє колишніх міні
стрів закордонних справ нещо
давно закликали вжити санкції 
проти 60 конкретних осіб у ро
сійському уряді та спецслужбах, 
винних у смерті ув’язненого 
юриста й борця з корупцією Сєр
ґєя Маґнітского, який викрив 
махінації з несплатою податків 
на суму $200 млн. У корупцій
ному скандалі фігурували імена 
співробітників Міністерства вну
трішніх справ і поліції. На думку 
британських політиків, ця про
позиція (яку винесуть на голосу
вання в парламенті) дуже акту
альна з огляду на погіршення 
політичної ситуації в Росії та 
чимдалі ширше занепокоєння з 
приводу численних порушень 
прав людини.

Німеччина, швидше за все, 
стабільно підтримуватиме від
носини з Путіним-президентом, 
почасти через важливість своїх 
економічних та енергетичних 
зв’язків із Кремлем. Але адміні
страція США вже зіткнулася з 
труднощами під час призна
чення нового посла – колиш
нього радника Барака Обами, 
Майкла Макфола, який на
вмисно оминув Путіна й домов
лявся про «перезавантаження» 
відносин лише з Мєдвєдєвим. 
Москва вже звинуватила Мак
фола у втручанні в справи Росії 
і, таким чином, у перевищенні 
повноважень. Проте справжня 
причина немилості – те, що 
Макфол вільно розмовляє ро
сійською, знайомий із багатьма 
лідерами опозиції і не прихову
вав своєї критики Путіна в 
роки, коли очолював Інститут 
Карнеґі в Москві. Своїх ворогів 
Путін не забуває і не прощає.

Дехто з оглядачів вважає, що 
Путін не може дозволити собі 
нового протистояння із Заходом 
у час, коли Росії вкрай потрібні 
нові інвестиції та модернізація 
промисловості й інфраструк
тури. Їхній аргумент – це прони
кливість і прагматизм Путіна. 
Його інстинкти чітко виявились 
у спалахах невдоволення полі
тикою Заходу. Але в ролі прези
дента – чи керуватиметься він 
потребами в глобальному спів
робітництві й західних техноло
гіях для того, щоб знову зру
шити Росію з мертвої точки? 
Якщо так, то напевне обидві сто
рони зрештою знайдуть спосіб 
співіснувати з новим (чи то пак 
старим) господарем Кремля. 
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Т
аксист, який везе мене з 
приміського залізничного 
вокзалу Ростова-на-Дону, – 
колишній моряк. Про це 

він повідомляє сам, принагідно 
заявляючи: 20 років тому «ніяк 
не повірив би, що із Франції до 
Німеччини дістатись буде про
стіше, ніж з України до Росії». 
Звідки я, не питає, бо знає, що в 
цей час на приміський вокзал 
приходить тільки «київський» 
поїзд.

«Як там, – цікавиться, – в 
Україні?» Відповідаю, що по-

різному. Моряк-таксист заува
жує, що мої співвітчизники 
«часто скаржаться на життя», і 
тут-таки починає нарікати на 
свою власну батьківщину. Йому 
не подобаються минулі парла
ментські вибори. «Нікого, – 
обурюється, – жодної людини 
не знаю, хто за цього прези
дента голосував би!»

«Хвилинку, але ж вибори 
були в Думу?» – «Ну так, – ви
правляється таксист, – за партію 
цього президента». Щось у його 
інтонаціях насторожує. «Вибач-
 те, ви таки про Мєдвєдєва чи все 
ж про Путіна?»

«Звичайно, про Путіна! Який 
Мєдвєдєв президент?!» – із го
товністю відгукується таксист. 
Мєдвєдєв, образно пояснює він, 
маріонетка, «десять кіло вати в 
піджаку під плечима», і «якийсь 
інопланетянин; мабуть, якщо 
його пошкребти, то зелена 
шкура вилізе». А Путін? «Ну Пу
тін хоча б дзюдо знає, і на лижах 
їздить, і пірнає, – словом, му
жик…»

Утім, ніхто з таксистових 
знайомих за мужика-Путіна, чи 
то пак, його партію, усе одно не 
голосував. Таксист гарантує це 
своїм міцним моряцьким сло
вом.

УТРАЧеНі ЗеМЛі
Ростов і Кубань, донське коза
цтво, «Всевеликое войско Дон
ское» – етнічний плавильний 
казан, що подеколи вибухає, і 
не лише в переносному зна
ченні. 1999 року, напередодні 
Другої чеченської війни, Волго
донськ поряд із Буйнакськом та 
Москвою став одним із міст, де 
терористи підірвали житлові 
будинки. У Волгодонську, куди 
прямуємо, загинуло 19 осіб.

Сторонньому розібратись в 
етнічній ситуації на побутовому 
рівні неможливо. Дуже умовно 
тутешнє населення можна роз
ділити на три групи: «кавказці» 
як такі, зокрема мусульмани; ві
рмени, чия діаспора тут є найпо
тужнішою і котрі тримаються 
від інших «кавказців» осторонь; 

нарешті, слов’янський субстрат 
із помітною – наприклад, у ви
мові – перевагою українського 
чинника.

Коли Російська імперія при
ростала Доном, це робилося 
здебільшого руками «малоро
сів». 1887 року царський уряд 
передав Війську Донському Та
ганрог та кілька інших місте
чок, котрі доти входили до Ка
теринославської губернії. Після 
створення СРСР їх повернули 
Україні, але вже у 1924-му, спи
раючись саме на рішення ца
ризму, знову віддали Росії. Зви
чайно, сучасні ростовчани про 
це не знають. Натомість вони 
твердо впевнені, що «подару
вали українцям Крим».

З Україною тут пов’язано 
буквально все. Навіть сам Ро-
стов-на-Дону названий так на 
честь вихідця з містечка Мака
рова Київської області митро
полита Ростовського Дмитра 
(Данила) Туптала. І до сьогодні 
літні ростовчани жартують, що 
на Дону відрізнити українця від 
росіянина дуже легко: в укра
їнця прізвище – Петренко, а в 
«росіянина» – Пєтрєнков.

Це тоді, як під час перепису 
2010 року українцями себе на
звали лише 2,7% населення Рос
товської області. Майже стільки 
само було тих, хто заявив про 
себе як про вірменів (2,5%). «Ко
заків» у області виявилось 2%, 
але, підбиваючи підсумки на 
федеральному рівні, їх записали 
в росіяни.

Ще на пам’яті автора, за ран
нього Ґорбачова, у книгарнях 
Ростова можна було побачити 
видання українською. А от друк 
україномовних газет тут припи
нили за наказом Раднаркому 
(насправді – особисто Сталіна) 
ще в 1934-му.

Нині «особость» колишньо-
 го Війська Донського живе у по
бутових архетипах – таких, як 
ставні на вікнах модерних осо
бняків, чи традиція називати 
приїжджих із Москви моска
лями. Деякі ревнощі ростовчани 
мають і до своїх західних сусідів 

Провінція в очікуванні Путіна
Від виборів до виборів: чим живе й дихає російський регіон  
з українським корінням

Автор: 
Олександр 
Михельсон, 

Київ – Ростов-
на-Дону –

Волгодонськ 
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ЧЕРВОНА 
АЛьТЕРНАТИВА. 
Пенсіонери, які 
розчарувалися 
в Путіні, знову 
голосуватимуть 
за комуніста 
Зюґанова

ПУТіНСьКі СТРАТеГи  
СТАРАННО ПРАЦЮЮТь  
іЗ «ЛЮМПеНОМ»

з українського Донбасу, котрі 
невідь-чого називають себе дон
чанами. Але ревнощі ці поблаж
ливі. У Ростові чудово знають: 
дончани – то на Дону. А на 
Донці – донеччани, хай би що 
там вони самі про себе думали.

НеЛОЯЛьНі ВіРНОПіДДАНі
У новітній Росії Ростовська об
ласть стала депресивною тери
торією й важливим сегментом 
«червоного пояса», котрий усі 
1990-ті голосував за комуністів. 
Саме в Ростові 1996 року танцю
вав на сцені покійний нині пре
зидент Росії Боріс Єльцин. Ви
бори він тоді таки виграв. А вже 
в 1998-му регіон лихоманили 
страйки шахтарів і масові ви
ступи бюджетників.

Відтоді Росія отримала 
Дру  гу чеченську війну, Путіна 
й багатократне зростання сві
тових цін на нафту. Поблизу 
170-тисячного Волгодонська 
таки запустили атомну стан
цію, будівництво котрої призу
пинили 1990-го. Потроху пра
цюють «Атоммаш», де клепа
ють корпуси ядерних реакто
рів, та деревообробний комбі
нат, керівник і фактичний 
власник якого у 2004-му був 
обраний мером Волгодонська. 
Через Вол  го-Донський канал 
імені Лєніна плавають судна, а 
подалі від шлюзів улітку ву
дять рибу пенсіонери. Мож
ливо, серед них іще є колишні 
мешканці майже півтора со
тень станиць, затоплених Цим
лянським водосховищем на по
чатку 1950-х.

Більшість жителів регіону 
останніми роками завжди під
тримували Владіміра Путіна, 
що, в принципі, не дивно для 
людей, котрі на День міста піді
ймають тости за білокозаків під 
пам’ятником червоноармійській 
«тачанці» в Пролетарському ра
йоні. І тільки вибори до росій
ської Держдуми 4 грудня пока
зали, що ця тенденція не вічна.

Під час тих виборів Ростов
ська область уславилась завдяки 
помилці в телетрансляції: виве
дена на телеекрани десятків 
мільйонів росіян таблиця пока
зала, що в регіоні проголосу
вало… 147% населення. Центр-
виборчком РФ одразу заявив, що 
офіційних даних телебачен  ню 
не надавав, і звідки взялась така 
таблиця, не має жодного уяв
лення.

Що ж стосується «каноніч
ної» інформації, то сайт росій
ського ЦВК влаштовано так хи
тро, що дізнатись результати 
голосування за регіонами кра
їни неможливо. Лише за окру
гами та дільницями. Але й тут 
можна робити деякі висновки. 
Скажімо, у Волгодонському ра
йоні Ростовської області партія 
вла  ди «Единая Россия» здобула 
майже 58% голосів. Але в са
мому місті – вже тільки 49%. У 

Таганрозькому окрузі за владу 
проголосували, якщо вірити 
офіційним даним, трохи більше 
40%, а от у місті Таганрозі – 
менш ніж 31%. І так далі.

Пояснення напрошується 
просте: рівень життя у Волго
донську помітно вищий, ніж  
у Таганрозі, місто більш догля
нуте, а тамтешній мер-
єдинорос – досить популярна 
особа. 2004 року він став ме
ром із «результатом Януко
вича» – трохи більше 33% голо
сів. Але повторний термін на
весні 2010-го дістав уже з по
над 81%. І сьогодні, коли попу
лярність «партії шахраїв та 
злодіїв» дедалі дуж  че падає, 
важко сказати, хто кому по
трібніший.

«Альтернативи Путіну, зви
чайно, нема, – каже Тетяна Ми
колаївна, українка, яка прожила 
у Волгодонську більшу частину 
життя. – Але те, що вони з Мєд
вєдєвим, не питаючи народу, ви
значили майбутнього прези
дента, звичайно, багатьох роз
дратувало».

Пенсіонери дедалі частіше 
заводять дебати про політику, та 
лише в одному аспекті: голосу
вати за лідера комуністів Зюґа
нова чи все-таки за Путіна. «До
сить уже того комунізму було, – 
пояснює один із прибічників 
останнього, теж виходець з 
України. – Нічого ті комуністи 
не знають, крім як відібрати й 
поділити. От люмпен їх і під
тримує». Втім, путінські стра
теги теж старанно працюють із 
«люмпеном». Адже на кого ще 
розраховані телевізійні «викрит-
 тя» учасників протестних акцій 
у Москві: мовляв, мітингують, 
замість діло робити, а потім на 
свята роз’їжджаються по всіля
ких там Сейшелах, буржуї!

І поки ніщо не дає підстав 
думати, що всі ці пропагандист
ські зусилля не досягнуть мети. 
Пенсіонер – ворог люмпенів, і 
моряк-таксист, котрий, попри 
все, шанує в Путіні володіння 
дзюдо – вони таки забезпечать 
йому перемогу. Коли не тим, що 
віддадуть за нього свій голос, то 
тим, що дозволять забрати цей 
голос без їхнього відома. 
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У 
таборі підтримки, як і в 
групі заперечення зако
нопроекту про геноцид 
вірмен у Туреччині, пред -

ставлено повну палітру фран
цузького політичного класу. Ке
рівник держави відверто закон 
підтримує, а міністр закордон
них справ так само публічно не 
схвалює. Схо  же, проблематика 
цього протистояння навіть не 
французька. Її коріння – неу
згодженість історичного бачен-
 ня на рівні Європейського Со
юзу, де невідповідностей біль-
 ше, ніж тлумачень, а резолюції 
нерідко дозволяють численні 
різночитання.

ЛОБіСТСьКА ГеОПОЛіТиКА
28 лютого Конституційна рада 
Франції скасувала закон про за
борону заперечення геноциду 
вірменів, який перед тим прой
шов переконливою більшістю 

голосів 22 грудня в Національ
ній асамблеї та 23 січня в Се
наті. Президент Ніколя Саркозі 
відразу ж таки доручив уряду 
розробити новий, аналогічний 
законопроект. Схоже, протидія 
з боку 77 сенаторів та 65 депута
тів, які звернулися з відповід
ним поданням до Конституцій
ної ради, виявилася для нього 
несподіванкою. І це можна зро
зуміти: такого роду народних 
обранців не часто трапляються 
у Франції. 

Конституційна рада визна
чалася щодо легітимності ново
введення рівно місяць. На від
міну від українського Консти
туційного Суду, французький 
аналог дозволяє тримати ін
тригу аж до оголошення офі
ційних висновків. Навіть коли 
країна перебуває в розпалі від
разу двох виборчих кампаній: 
парламентської та президент

ської. І якщо керівник держави 
відверто закон підтримує, а мі
ністр закордонних справ так 
само публічно критикує.

Є безліч припущень, чому 
саме в останні місяці свого пре
зидентського терміну Саркозі 
вирішив будь-що прирівняти 
санкцію за заперечення гено
циду вірмен до покарання за 
невизнання Голокосту. Йдеться 
про можливий рік ув’язнення й 
€45 тис. штрафу. Розповідають 
про наполегливість усесвітньо 
відомого співака й актора ві
рменського по ходження Шар  ля 
Азнавура, про давню дружбу 
французького очільника з депу
татом правлячої партії Патрі
ком Деведжяном та про електо
ральні розрахунки.

Ще одна, можливо, найваж
ливіша причина – з перших 
днів при владі Саркозі позиціо
нує себе як активний против-

Підтекст заперечення
Французько-турецький конфлікт довкола визнання геноциду вірмен 
кристалізує в собі суперечливість європейської історичної політики

Автор:  
Алла 

Лазарева, 
Франція  
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ПРиСТРАСТі ДОВКОЛА 
НОВОГО ФРАНЦУЗьКОГО 
ЗАКОНУ – ЗАйВий ДОКАЗ 
ВеЛиКОї СУСПіЛьНОї ВАГи  
ТиХ ПиТАНь, ЯКі ПОВ’ЯЗАНі  
З  іСТОРиЧНОЮ ПАМ’ЯТТЮ

ник вступу Туреччини до ЄС. 
«Отже, якщо він використовує 
цю історичну тему в перспек
тиві виборів, то, напевне, роби-
 ть ставку не на французів вір-
менського походження, – їх 
приблизно стільки, скільки 
турків із правом голосу, – а на 
електорат, який не бажає Ту
реччини в Євросоюзі, – припус
кає Франсуа, працівник Мініс
терства внутрішніх справ Фран
ції. – Якщо вимагати від Стам
була публічних вибачень за ге
ноцид вірмен однією з умов 
вступу до ЄС, ми нескоро поба
чимо поміж нас цю державу».

Припущення підтверджу
ється різкою реакцією Туреч
чини. «Ми на межі розриву ди
пломатичних відносин», – по
передив прем’єр-міністр країни 
Реджеп Таїп Ердоґан. І відкли
кав на кілька днів свого посла з 
Парижа. Щоправда, повернув
шись туди, дипломатичний 
представник розгорнув бурх
ливу діяльність. Зокрема, розі
слав сенаторам і депутатам, які 
проголосували проти закону, 
власноруч підписані листи. Ту
рецький посол у Франції Тасін 
Буркуоглу дякував за «недовіру 
до проекту із сумнівною легі
тимністю» та фактично закли
кав підтримати протест Кон
ституційну раду.

Крім дипломатичних демар
шів відповідне спілкування ак
тивізувалося й по бізнесовій лі
нії. Зокрема, до протестної кам
панії активно долучився інсти
тут «Босфор» – потужна фран  - 
цузько-турецька інституція, що 
об’єднує протурецьких інвесто
рів та політиків. «Ненормально, 
що французькі депутати дозво
ляють собі втручатися у вну
трішні справи нашої країни в 
оцінці подій, що сталися 100 ро
ків тому», – кажуть у турецькій 
амбасаді в Парижі. «Ненор
мально, що посол Туреччини 
втручається в механізм голосу
вання тутешніх парламентаріїв 
і сенаторів», – заперечують ак
тивісти вірменської громади 
Франції.

Масове винищення більш 
ніж 1,5 млн вірмен в Османській 
імперії, що сталося в квітні 1915 
року, досі не знайшло узгодже
ної історичної оцінки в євро
пейських політичних та науко
вих колах. «Це означає, що но
вий закон потрібний. Він на 
часі, якщо стимулює такі при

страсні дебати», – зауважує 
французький журналіст з вір-
менським корінням Лоран Ме
лікян.

УКРАїНСьКі ПАРАЛеЛі
Якщо закон про кримінальну 
відповідальність за запере
чення геноциду вірмен за дру
гим разом буде написаний та 
проголосований, це відкриє 
певні правові можливості й до 
визнання українського Голодо
мору. «У тексті документа 
йдеться не лише про вірмен
ський геноцид, а й про всі ви
знані Францією злочини проти 
людства, – наголосив у розмові 
з Тижнем співавтор усіх зако
нів про винищення вірмен, де
путат Національної асамблеї 
Франсуа Рошеблуан. – Ми лише 
прописали загальну європей
ську норму у французькому за
конодавстві. Рекомендація ЄС 
від 2008 року закликає членів 
Євросоюзу карати за апологе
тику, заперечення або грубу пу
блічну баналізацію відповідних 
злочинів. Те, що законодавчий 
акт потрапив під таку обструк
цію, свідчить не тільки про по
тужність турецького лобі, а й 
про недостатність історичної 
свідомості політичного класу 
Франції».

Резолюція Європейського 
парламенту від 2009-го та ре
золюція ЮНЕСКО від 2007-го 
визнають Голодомор в Україні 
1932–1933 років злочином про-
 ти людства. Попри дві спроби 
зібрати необхідну кількість під
писів, французький парламент 
так і не виніс на голосування за
конопроект про визнання його 
геноцидом українського народу. 
Але на цьому крапку не постав
лено. «Спеціальна історична ко
місія Національної асамблеї ви
рішила, що замість історичних 
законів ухвалюватимемо резо
люції, – розповів Тижню ав
тор згаданого вище законопро
екту депутат Крістіан Ваннест. – 
Моя політична група «Народні 
праві» саме напрацьовує проект 
такої резолюції про геноцид 
українців».

Є, щоправда, одне «але». До
кументи Євросоюзу апелюють 
до тих злочинів проти людства, 
які засудив Міжнародний кри
мінальний суд у Гаазі. Себто пе
реважно до недавніх подій. Ані в 
1915-му, ані в 1933-му цієї міжна
родної інституції не існувало, 

тож вірменам та українцям звер
татися не було куди. Цю зачіпку 
активно використовують супро
тивники «історичних законів»...

Усупереч побажанням пре
зидента країни, Конституційна 
рада Франції визначила закон 
про заперечення геноциду ві
рменів «несумісним із принци
пом свободи слова». «Я говорив 
з одним із членів Конституцій
ної ради, – розповів Тижню 
Філіп де Сюрмен, голова Асоціа
ції українських студій та ко
лишній посол Франції в Укра
їні. – Навіть якщо сам геноцид є 
очевидним фактом, Франція до 
тих подій непричетна. На від
міну від закону про Голокост. 
Йдеться не про те, щоб примен
шити трагедію. Але деякі члени 
Конституційної ради проти 
того, щоб Національна асамб
лея перетворювалася на істо
ричний суд».

Такий підхід частково поді
ляє французький історик Сте
фан Куртуа, співавтор «Чорної 
книги комунізму». «Закон, на
певне, може бути корисним, 
щоб допомогти вірменам доби
тися визнання геноциду, – за
значив він у розмові з Тиж-
нем. – Бо Туреччина не поспі
шає з вибаченнями, а злочин 
очевидний. Але як науковець я 
вважаю, що історію не треба пи
сати в парламентах. Тим більше 
зарубіжну. За винятком випад

ків, коли йдеться про значні 
кримінальні наслідки для ста
новлення держав і націй».

Моральні імперативи й полі
тичні розрахунки, значні інвес
тиції та інтереси трансатлан
тичної безпеки – усе змішалося 
у французько-турецькому кон
флікті довкола визнання вірмен
ського геноциду. Багато хто вва
жає, що історію треба було б від
дати історикам. Але бурхливі 
пристрасті довкола нового фран
цузького закону – зайвий доказ 
великої суспільної ваги всіх тих 
питань, які пов’язані з пробле
мою історичної пам’яті. 

До 1914 року було 
близько 4,1 млн 
вір мен, з них 2,1 
млн мешкали на 

території сучасної 
Туреччини. Наслід-
ком їхнього гено-
циду, здійсненого 

турками в 1915–
1918 роках в 

Османській імперії, 
стала загибель по-
над 1,5 млн осіб і 
цілковите зник-
нення корінного 
населення з істо-

ричних районів За-
хідної Вірменії, а 

також розсіювання 
вірмен по світу – 

вони сьогодні пере-
важно живуть за 

межами історичної 
батьківщини

№ 9 (226) 2 – 8.03.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|33

історична пам’ять|СвіТ



НА ДОДАТОК ДО БеЗРОБіТТЯ 
СеРБіЯ МАЄ ВеЛиКий 
ТОРГОВеЛьНий ДеФіЦиТ

П
ереговори, влаштовані 
Європейським Союзом 
між Сербією і Косовом, 
дипломат ЄС назвав «ін

тригуючою мелодрамою». Бел
град не визнає суверенітету 
Пріштіни, проголошеного чо
тири роки тому, й заперечує 
проти її присутності на міжна
родних зборах, допоки ООН не 
встановить нагляду за респу
блікою; право керувати об
ластю було надане Організації 
після війни 1999 року. Це стало 
перешкодою для регіональної 
кооперації, бо ж уряд Косова 
заперечує присутність ООН, 
наголошуючи на своїй неза
лежності.

Утім, 24 лютого сторони ді
йшли згоди, що ця територія 
могла б представляти себе як 
«Косово*»: примітка під зіроч
кою пояснюватиме її спірний 
статус. Укладення угоди про 
дозвіл для Пріштіни репре
зентувати себе в регіональних 
організаціях було передумо
вою для набуття Белградом 
статусу кандидата на вступ до 
ЄС від міністрів закордонних 
справ у Брюсселі 28 лютого (на 
нараді очільники зовнішньо
політичних відомств ухвалили 

рішен  ня рекомендувати Сер
бію, однак його довелося від
класти у зв’язку із заперечен
нями Румунії. Бухарест вима
гає від Сербії гарантій право
вого захисту етнічної мен
шини волохів. – Ред.). А це 
цінний приз. Такий результат, 
крім того, означатиме, що 5 із 
27 країн-членів ЄС, які не ви
знають Косова, більше не запе
речуватимуть проти співробіт
ництва з ним Євросоюзу, що 
своєю чергою, дасть Пріштіні 
змогу стати на власний шлях 
до членства у ЄС.

Підсумок цих переговорів 
безпосередньо вплине на полі
тику Сербії. 6 травня відбу
дуться національні та місцеві 
вибори. Відповідно до одного з 
останніх опитувань громад
ської думки, перевагу має 
Сербська прогресивна партія, 
яка виросла з радикальної на
ціоналістичної, але нині є пра
воцентристською. За неї відда
ють 30% голосів, а за керівну на 

цей час Демократичну – прези
дента Бориса Тадича – лише 
24%. Однак соціолог Зоран Лу
цич говорить, що передбачати 
результат іще зарано.

Отже, Косово буде тут важ
ливим чинником. 14–15 лютого 
серби з його північних терито
рій проголосували на референ
думі за те, щоб не мати нічого 
спільного з краєм, де переважа
ють албанці. Підтримка цього 
рішення на рівні 99,74% не 
стала несподіванкою, але голов-
ним моментом було те, що 
серби Косова провели голосу
вання всупереч волі Тадича. Те
пер він постав перед дилемою. 
Голосування організували чо
тири муніципалітети на пів

ночі. Канцлер Німеччини Ан
ґела Меркель заявила, що ви
ступає за розпуск сербських ор
ганів державної влади в Косові. 
Якщо Белград здобуде статус 
кандидата на вступ до ЄС, то не 
виключено, що сербів із Північ
ного Косова не допустять до во
левиявлення на місцевих вибо
рах. Якщо ж ні, Тадич може до
зволити тамтешнім жителям 
проголосувати.

Та навіть якщо Сербія здо
буде довгоочікуваний статус, 
усередині країни він важитиме 
менше, ніж міг би, якби вона 
дістала його раніше. Сербів 
нині більше турбують еконо
міка і працевлаштування. Рі
вень безробіття, який чотири 
роки тому сягав близько 13,6%, 
торік у листопаді підскочив до 
23,7%. Коли іноземні компанії 
оголошують про будівництво 
нових заводів і створення робо
чих місць, сьогодні це сприй
мається з цинізмом. А 2008 
року новини про великі інвес
тиції італійського автовироб
ника Fiat допомогли перело
мити хід парламентських вибо
рів на користь Демократичної 
партії.

У Сербії панує відчуття зне
віри. Джерела, близькі до 
уряду, визнають, що «розчару
вання і гнів з’їдають усі здо
бутки». Та може погіршати й 
ще. Економіст із Белградського 
університету Івана Пріца пові
домляє про іншу «актуальну 
неможливу для вирішення 
проблему, що стоїть перед краї
ною вже довгий час»: на дода
ток до безробіття Сербія має 
великий торговельний дефі
цит, який треба чимсь фінансу
вати. «Поки нічого не змі
ниться, – каже науковець, – ми 
прямуватимемо до банкрут
ства або йтимемо шляхом Гре
ції». 

Балканські інтриги
Крок за кроком до Європейського Союзу,  
але з новими економічними турботами

В угоді щодо 
статусу Косова, 

укладеній 24 
лютого, Сербія не 

визнає 
самостійності 
краю, однак 

погоджується з 
його правом брати 

участь у 
регіональних 

організаціях на 
Балканах. Крім 

того, сторони 
домовилися 

охороняти разом 
спірний кордон
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С Е Р Б І Я

Скоп’є

М А К Е Д О Н І Я

ЧОРНО-
ГОРІЯ

ССС

К О С О В О

Прiштiна

АЛБАНІЯ

С Е Р Б І Я

Eтнічна албанська 
більшість
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3–8 березня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
2 березня, 18:00 – зустріч з українським лінгвістом і переклада-
чем Костянтином Тищенком. Тема лекц�: «Гени, мова, Україна».
5 березня, 18:00 – презентація українського видання збірки 
робіт Еви Доманської «Історія та сучасна гуманітаристика» 
(видавництво «Ніка-Центр»). Дискусія «Виклики сучасного 
світу і майбутнє істор�» за участю Еви Доманської, Андрія 
Портнова, Володимира Склокіна, Натал� Яковенко.
6 березня, 18:00 – журнал «Український тиждень» і Книгарня 
«Є» запрошують на зустріч у межах проекту «Європейський 
досвід». За підтримки Посольства Естонської Республіки 
в Україні. Наш гість – Лаурі Лепік, Надзвичайний та Повноваж-
ний Посол Естонської Республіки в Україні. Тема: «Шлях 
Естон� до Європейського Союзу – чи варто наслідувати?»
7 березня, 18:30 – поетичний вечір «5 РОКІВ ЦІЛОДОБОВО 
напередодні 8 Березня!». Учасники: Богдан-Олег Горобчук, 
Павло Коробчук, Олег Коцарев. Ведучий Дмитро Лазуткін. 

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
2 березня, 18:00, 4-й поверх – джаз-клуб: перегляд концерту 
Дізі Ґілеспі.
5 березня, 18:00, 5-й поверх – підсумкова виставка 
випускників школи фотограф� «Фотохудожник».
7 березня, 18:00, 4-й поверх – кіноперегляд: «Жіночий стиль».

|| Львів (просп. Свободи, 7):
5 березня, 18:00 – лекція зі швидкочитання та розвитку 
пам’яті.
6 березня, 18:00 – презентація книжки Святослава 
Липовецького «Обличчя звитяги. Стрілецькі світлини».
7 березня, 18:00 – «Літературні матері в українському 
письменстві» (розмова про впливи; літературні читання: 
жінки-письменниці читають власні тексти й тексти своїх 
попередниць).

|| Харків (вул. Сумська, 3):
5 березня, 18:00 – лекція професора Університету Західної 
Флориди Марка Джеймса «Вгадай, хто прийде на обід: Сміливі 
сподівання в епоху Обами». У межах програми імені 
Фулбрайта. Мова заходу англійська. 
6 березня, 18:00 – лекція доцента НЮАУ імені Ярослава 
Мудрого Всеволода Речицького «Конституціоналізм 
як правовий американізм». У межах програми імені Фулбрайта. 
7 березня, 18:30 – лекція-дискусія «Німеччина у питанняx 
та відповідях». У межах програми обміну досвідом 
та культурою. 
8 березня, 19:00 – брифінг «Роль жінки у сучасному 
суспільстві». Модератор Павло Баранчук. 

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
6 березня, 18:00 – вечір пам’яті Віслави Шимборської.

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
8 березня, 18:00 – презентація книжки Михайла Бриниха 
«Хліб із хрящами».

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
а всіма соціально-еконо -
мічними показниками Ес
тонія, безперечно, – най -
успішніша пострадянська 

країна. Лаурі Лепік поділився з 
Тижнем секретом її реформ.

Спілкувалася  
 Ганна Трегуб

Фото:  
 Андрій 
Ломакін

У. Т.: Наші країни довго перебу-
вали разом у складі Радян-
ського Союзу. Наскільки ес-
тонці цікавляться подіями в 
Україні, її геополітичним і циві-
лізаційним вибором між ЄС та 
інтеграційними організаціями, 
які очолює Росія?

– Так, ми довго були разом в 
СРСР, та є невелика відмінність, 
яка засадничо пояснює, чому, 
звільнившись із-під комуніс
тичного ярма одночасно, ми об
рали різні шляхи. Естонія мала 
20 років досвіду й практики де
мократії ще до того, як нас оку
пували більшовики. А в Укра
їни була зовсім інакша доля.

В останні 20 років Таллінн 
чітко визначився щодо свого 
вибору на користь інтеграції із 
Заходом. Ми маємо успішну од
новекторну закордонну полі
тику. Нині ми найбільш інте
грована із країн Північно-
Західної Європи, належимо до 
ЄС, НАТО, Шенгенської зони та 
єврозони. На наше переко
нання, Україна обов’язково до
сягне таких самих результатів. І 
ми в цьому теж зацікавлені.

У. Т.: естонія – одна з найуспіш-
ніших пострадянських країн. 
До початку боргової кризи ЄС 
саме її розглядали як рольову 

естонський 
здоровий 

глузд

Посол Естонії в Україні 
Лаурі Лепік про шлях своєї 
країни до Євросоюзу  
та досвід інтеграції 
російськомовного 
населення
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ВВП Естонії за па-
ритетом купівель-
ної спроможності 

на особу становить

$20 182
(45-те місце у світі)

ДЛЯ ПОРіВНЯННЯ: 

ВВП України за ПКС 
на особу становить

$7 198
(101-ше місце  

у світі)

еСТОНіЯ МАЄ УСПіШНУ 
ОДНОВеКТОРНУ 
ЗАКОРДОННУ ПОЛіТиКУ

модель для інших членів Євро-
союзу. Що є ключем до успіху?

– Почну з того, що естонці 
мають, як на мене, здоровий се
лянський глузд. Це означає, що 
ми не любимо жити в борг. За
вдяки такій політиці в роки пе
ред тим, як нас уразила світова 
фінансова криза, ми заснували 
стабілізаційний фонд, що ста
новив приблизно 12% річного 
ВВП країни.

Коли криза розпочалася, 
по-перше, наш уряд запровадив 
суворі обмежувальні заходи 
ощадності, які ми відчуваємо 
аж до сьогодні. По-друге, ми за
вжди любили збалансований 
державний бюджет. Ми не мо
жемо витрачати більше, ніж 
становить наш передбачений 
прибуток. По-третє, є ще одна, 
на мій погляд, важлива річ: 
факт, що наш уряд спілкується 
з людьми чесно й завчасно їх 
попереджає, наскільки поганою 
є ситуація. Попри впроваджені 
суворі заходи, які вдарили по 
всіх, партії, особливо ті, що 
формували коаліційний уряд, 
знову перемогли торік на вибо
рах. Отже, наш досвід показує: 
треба діяти якнайшвидше й 
відкрито, чесно пояснювати 
електоратові причини та за
ходи. Людям слід розповісти 
про ситуацію, що склалася, та її 
прогнозовані наслідки. Наш до
свід підтверджує, що це єдиний 
спосіб зберегти їхню довіру, 
здобути розуміння й певною мі
рою їх об’єднати.

У. Т.: Останнім часом РФ збіль-
шила військову активність у 
Балтійському регіоні. Водночас 
вона продовжує звинувачувати 
Латвію та естонію в дискриміна-
ції негромадян і обмеженні 
вжитку російської мови. З по-
верненням Путіна у президент-
ське крісло, вочевидь, поси-
ляться інтеграційні процеси на 
пострадянських теренах. Чи від-
чувають естонці себе захище-
ними під парасолькою НАТО?

– Росія наш сусід, і ми, ціл
ком природно, цікавимося, що 
там відбувається. Естонія як 
член НАТО не відчуває жодної 
загрози з її боку. В контексті 
підписаної нами угоди про ко
лективний захист та солідар
ність важко припустити, що 
хтось нам загрожуватиме.

Ми помітили концентруван-
 ня сучасного російського озбро

єння біля західних кордонів, але 
не бачимо для нього жодного ра
ціонального пояснення. Питання 
залишається відкритим, але не 
нам давати на нього відповідь. 
Може, краще запитати про це ро
сійських колег.

Щодо польотів російських 
військових літаків над Балти
кою, то наші партнери в НАТО 
від перших днів, коли Естонія, 
Латвія та Литва стали членами 
цієї організації, розпочали па
трулювання естонського пові
тряного простору. Це важливо, 
бо таким чином унаочнюєть-   
ся солідарність між країнами 
Альянсу, а крім того, це видима 
присутність його сил.

Він звільнив нас від потреби 
в наших власних військових лі
таках, які дорого не лише купу
вати, а й утримувати. Такий роз
поділ обов’язків базується на ко
лективному розумінні солідар
ності між союзниками. 8 лютого 
цього року рада НАТО ухвалила 
рішення зробити місію патру
лювання нашого повітряного 
простору безстроковою.

Після цього кількість польо
тів російських військових літаків 
над територією Естонії значно 
зросла. Дуже помітно, що тран

зитів із Калінінградської області 
до Росії в Балтійському регіоні 
побільшало, проте вони не пору
шували міжнародних правил пе
ретину повітряного простору, до 
того ж патрульна місія НАТО до
помагала нам ідентифікувати, 
які літаки в небі над Естонією. 
Зазвичай не йдеться про загрозу 
нашим авіабазам.

Я обізнаний з інформацією 
про наміри Росії інтенсифіку
вати свою присутність на пост -
радянському просторі та зая
вами пана Путіна з цього при
воду. Та коли бути щирим, ми 
вже давно інтегрувались із За
ходом. Я не бачу сценарію, за 
яким згадане бажання лідерів 
РФ може на нас подіяти.

У. Т.: Наскільки важливо для ес-
тонії під час упровадження ре-
форм відмежуватися від крем-
лівського впливу? Чи є в естон-
ців страх перед Росією?

– Як на мене, тут ідеться про 
світоглядні питання. 1991 року 
ми не розпочали всього з нової 
чистої сторінки, не забули, що 
трапилося в минулому. Все зале
жить від індивідуальності й віку. 
Кожна естонська сім’я може роз
повісти свою власну історію про 
радянські репресії проти її крев
них у 1940-х роках і пізніше, 
коли наших співвітчизників 
убивали або засилали до Сибіру. 
Це жива пам’ять, про яку в часи 
окупації нам не було дозволено 
говорити вголос, але яка перехо
дила від покоління до покоління 
в колі друзів і родини.

Якщо ж говорити про те, що 
практично було зроблено, аби 
подолати вплив Росії, то це не 
надто важка для виконання річ. 
1991 року, відродивши неза
лежну державу, ми вирішили 
створити нові органи політичної 
державної служби, необхідні 
для управління нею, як-от Мі
ністерство оборони чи Міністер
ство закордонних справ. Зви
чайно, за радянського часу було 
Міністерство закордонних справ 
ЕРСР, яке складалося з шістьох 
офіцерів КДБ. А ми впровадили 
нову модель держслужби й на
брали нові кадри, щó виявилося 
відносно легко зробити в той 
час, коли патріотично настроєні 
молоді ентузіасти були готові 
вступити до лав державних 
служб країни. Саме тому 
2002 року Естонія отримала 
32-річного пре  м’єр-міністра. Мі
ністрові закордонних справ було 
тоді лише 28 років, а декотрим 
послам по 25, і їм довелося пра
цювати зі своїми колегами з ін
ших країн, удвічі старшими. 
Звичайно, це був свідомий вибір. 
На зорі незалежності ми були 
недосвідченими, однак поєд
нали цю недосвідченість із силь
ним бажанням розбудовувати 
незалежну Естонію. Таким тоді 
був загальний настрій. В атмос
фері нових підходів до ведення 
державних справ старі апарат
ники відчули, що вони вже не 
відповідають новим вимогам, 
що їхнього керівництва країною 
вже ніхто не вітає. Тому за від
носно короткий проміжок часу 
ми пов  ністю оновили кадровий 
склад державних служб. Це одне 
з наших головних надбань за 
останні 20 років історії.

Крім того, йдеться про па
тріотизм. Певна кількість лю
дей у нашій державі симпатизу
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вали радянській системі, та, 
зрештою, і вони перейшли на 
естонський бік.

Звичайно, ми маємо певний 
етап співробітництва з РФ. Мо -
ва, зокрема, про виведення її 
військ із території Естонії 
1994 року. Провадили спів -
працю з російською стороною в 
різноманітних галузях ми й 
після того, продовжуємо й 
нині. Тепер наші відносини з 
Росією є близькими до нор
мальних у тому сенсі, що ми 
співпрацюємо в практичному, 
щоденному жит  ті, наприклад, 
відкриті до запуску потяга між 
Санкт-Петербургом і Таллін
ном. Курсує і пором між цими 
містами. Останнім часом по
більшало туристів із Москви й 
Санкт-Пе  тербурга, які дуже по
любляють святкувати в Тал
лінні старий Новий рік. Я не 
очікую тут якихось значних 
зрушень у політичній сфері, 
проте вирішення всіх її ради
кальних питань потребує часу 
та уваги з нашого боку.

У. Т.: Близько третини насе-
лення естонії та України ста-
новлять російськомовні. В ес-
тонському окрузі іда-Вірумаа 
росіяни є помітною більшістю. 
На ваш погляд, наскільки 
ефективною була політика ін-
теграції цієї частини насе-
лення? Що Україна могла б тут 
запозичити з досвіду естонії?

– Насправді в Естонії ми не 
поділяємо людей за національ
ною ознакою. В нас немає жод
ної офіційної статистики, і ніде 
в офіційній формі ми не запиту
ємо національності тієї чи тієї 
особи, бо розуміємо, що це одна 
з форм дискримінації. Тому й не 
збираємо таких даних.

На державному рівні ми ма
ємо три категорії людей. Пер-
 ша – громадяни Естонії – без 
різниці, яка в них національ
ність. Друга – особи без грома
дянства, тобто ті, хто проживає 
в нашій державі, проте не визна
чилися, прийняти її громадян
ство чи якесь інше. Відповідно 
до національного законодав
ства, такі особи не мають обме
жень у пересуванні територією 
ЄС. Третя категорія – це грома
дяни інших країн, які дістали 
дозвіл на проживання в Естонії.

Що ж до програми інтегра
ції, то, на моє переконання, це 
була чудова й дуже вдала ініціа

тива. На неї знадобилося багато 
часу, близько 15 років, і вона ще 
й досі діє. Аби втілити її в життя, 
були потрібні сильна політична 
воля й чітке розуміння членами 
суспільства, навіщо потрібна ця 
імплементація. Ідеться не лише 
про вивчення естонської мови, а 
й про ресурси та засоби для та
кої освіти, які зробили б цей 
про  цес цікавим. Результат ус -
піш  ний. Молоде покоління ро
сійськомовних людей в Естонії 
нині вільно говорить рідною ро
сійською, естонською, а також 
англійською чи будь-якою ін
шою іноземною. Якщо йдеться 
про молодих естонців, то вони 
білінгвальні – володіють рід

ною естонською плюс іще яко
юсь із європейських мов. Люди 
розуміють, що знання мови – не 
політичне питання, а особистий 
капітал, який підвищує їхню 
конкурентоспроможність на 
ринку праці в будь-якому ку
точку планети. Це ще один здо
буток естонців, досягнутий за
вдяки згаданій програмі.

Останнім часом більше стає 
російськомовних громадян кра
їни, які віддають своїх дітей до 
естонськомовних дитячих са
дочків, аби ті якомога раніше 
інтегрувалися до спільноти. 
Звичайно, вони підтримують і 
свою рідну мову. Крім того, нині 
ми переглядаємо предмети в 
російськомовних школах – у бік 
розширення переліку дисци
плін, читаних естонською. А ще 
збільшуємо кількість підручни
ків для шкіл естонською мовою.

Цей процес триває, він по
ширюватиметься на майбутні 
покоління, однак не йдеться  
про асиміляцію російськомов
них громадян Естонії. Хіба що 
про покращення їхньої інтегра
ції в суспільство, аби вони також 
могли скористатися з переваг 
жит  тя в демократичній країні.

У. Т.: Яким чином естонія на 
державному рівні зберігає 
пам’ять про радянські репресії?

– Ви порушили дуже важ
ливу тему. Коли говорити про
сто, ми називаємо злочин зло
чином і пам’ятаємо про нього – 
це єдиний шлях до його подо
лання. А засобів для цього Ес
тонія має багато. Працює Інсти
тут пам’яті, який збирає спо
гади людей. Уже опубліковано 
кілька томів про естонців у та
борах ҐУЛАҐу – засланих до Си
біру або в’язнів тюрем. Є сотні 
книжок, написані тими, хто пе
режив заслання та ув’язнення. 
Є науково-дослідний інститут, 
який трудиться над цим питан
ням, працює з архівними доку
ментами, вивчаючи долі лю
дей. Варто згадати й про низку 
професійних організацій, які 
також студіюють питання ре
пресій. Словом, кожен робить 
що може, аби віднайти, де той 
чи той естонець відбував тю
ремне ув’язнення, куди його за
слали тощо.

Є окремий музей, а також 
безліч монументів жертвам ра
дянських, сталінських репре
сій. Збереження пам’яті про цих 
людей – річ природна. Не 
йдеться про обов’язковий полі
тичний інструмент. Насампе
ред ми робимо все це для себе 
самих, аби дізнатися, що ста
лося з нашими співвітчизни
ками, виявити, де були розмі
щені концтабори, розшукати 
могили і вшанувати пам’ять за
гиблих естонців. 

«Ми ПОВ  НіСТЮ ОНОВиЛи 
КАДРОВий СКЛАД 
ДеРЖАВНиХ СЛУЖБ»

БЕЗ СТРАХУ. 
Лаурі Лепік 
переконує, 
що Естонія 
як член НАТО 
не відчуває 
загрози з боку 
Росії
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Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3
(ст. м. «Золоті ворота»)

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.
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.



М
инулий рік ознамену
вався в Україні стрім
ким збільшенням про
дажу автомобілів. У 

2012-му тренд триває, хоча й 
менш динамічно. Такого пара
доксу мало хто очікував. І учас
ники ринку, і експерти прогно
зували в 2011-му приріст реалі
зації на 10–15% – це за сприят
ливого збігу обставин, у разі ак
тивного відновлення кредиту
вання. За підсумками 2011-го, як 
виявилося, в країні було про
дано понад 216 тис. нових легко
вих авто – зростання на 33% по
рівняно з 2010-м (дані AUTO-
Consulting). На певні моделі на
віть стали формуватися черги 
(чого не спостерігалося з докри
зових часів), а дилери, натхненні 
ринковою ситуацією, почали 
відкривати нові автосалони і 
сервісні центри.

Фінансовий бік ситуації, що 
склалася, вражає: торік, за да
ними AUTO-Consulting, українці 

витратили на автомобілі суму, 
зіставну з місячним бюджетом 
держави, – €3,6 млрд, що на 35% 
більше, ніж 2010-го. Третина по
купок припала на ціновий діапа
зон €6,5–10 тис., а частки машин 
вартістю €10–15 тис. і €15–22 
тис. становили приблизно по 
20% від загального обсягу про
дажів. Середня ціна нового авто 
в 2011-му – €16,3 тис.

ОЧеВиДНе, іМОВіРНе
Багато експертів і самі учасники 
автомобільного ринку несподі
ваний тренд пояснюють тради
ційно, оперуючи офіційними по
казниками економічного розви
тку, що виявилися помітно рай
дужнішими за прогнозовані. 
Мовляв, ВВП збільшився на 
5,2%, а не на 4,5%, рівень інфля
ції становив 4,6% (замість очіку
ваних 8,9%), а приріст доходів 
населення в 2011-му оцінюється 
чи не в 20%. До того ж і курс до
лара США щодо гривні був, на 

Я сказав: «Поїхали!»
У світовому автопромі – криза, в Україні – автомобільний бум.  
У 2011-му попит підігрівали політики-лобісти, дилери, ЗМІ й навіть НБУ

Автор:  
Андрій 

Бережанський

диво, стабільним. «Активізація 
продажу авто значною мірою зу
мовлена підвищенням упевне
ності споживачів. Зі стадії від
новного зростання (переважно 
за рахунок експорту) економіка 
перейшла в таку фазу, коли ди
наміка залежатиме від внутріш
нього попиту та інвестицій. Крім 
того, згадана тенденція значною 
мірою пов’язана з відродженням 
кредитування», – пояснює ке
рівник департаменту маркетин
гових комунікацій корпорації 
«УкрАВТО» Ірина Михалєва.

А ось у директора аналітич
ного департаменту PRO-CON-
SULTING Олександра Соколова 
інша думка: «Адекватним стану 
економіки було б збереження 
продажів автомобілів на рівні 
2010-го». Не переоцінює макрое
кономічний чинник і президент 
Українського аналітичного цен
тру Олександр Охрименко. За 
його словами, реальний (а не 
офіційно декларований) рівень 
інфляції в Україні становив 
17–18%. Інфляцію, близьку до 
20%, називали й інші експерти, 
зауважуючи, що поліпшення ма
теріального добробуту українців 
багато в чому ілюзорне і 
пов’язане з перерозподілом наці
онального доходу з огляду на по
силення фіскального тиску та 
контролю над бізнесом. Реальні 
доходи і прибуток малого та се
реднього бізнесу – платформи 
для попиту на нові авто – в 2011-
му, навпаки, схудли. «Частка ма
лих підприємств у ВВП зменши
лася з 14,2% 2010 року до 13%, се
редніх – з 37% до 35%. Кількість 
приватних підприємців скоро
тилася на 4% – до 1,8 млн осіб. 
Треба також ураховувати, що 
частина бізнесменів призупи
нили свою діяльність, але все ще 
лишаються зареєстрованими в 
держорганах», – коментує Олек
сандр Соколов.

Роль кредитування в зрос
танні продажу автомобілів та
кож не варто переоцінювати. За 
інформацією AUTO-Consulting, 
частка «кредитних» машин 
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ВИРУЛИЛИ! 
У 2011-му продавці авто знайшли платоспроможних 
споживачів в Україні

За даними AUTO-Consulting
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На 
1000 осіб  
в Україні 
припадає 

158 
авто

Для порівняння: 
аналогічний 
показник в 

ЄС – 

473, 
в Росії – 

244

Середній  
вік автопарку  

в Україні – понад 

18 
років, 

в країнах ЄС – 

8

ТОРіК УКРАїНЦі ВиТРАТиЛи 
НА АВТО СУМУ, ЗіСТАВНУ 
З МіСЯЧНиМ БЮДЖеТОМ 
ДеРЖАВи, – €3,6 МЛРД

2010-го – трохи більше ніж 11%, 
2011-го – 17%. Це означає, що на 
позичені гроші в 2010-му ку
пили 17 тис. авто, а в 2011-му – 
38 тис. З одного боку, немало, а з 
іншого – небагато: 2008-го, на
приклад, реалізували 250 тис. 
таких машин. Хай там як, а від
критим залишається питання: 
звідки 33-відсотковий приріст 
обсягів продажу 2011-го? Тим 
більше з урахуванням того, що 
середній розмір кредиту торік 
не перевищував €10 тис. (у біль
шості випадків становив €7–8 
тис.), тобто частка позикових ко
штів в автомобільному «пирогу» 
– 8–11% (€300–400 млн).

ЧиННиКи ЗРОСТАННЯ 
Ключ до розуміння сплеску про
дажу на авторинку 2011 року – 
помітне зростання кількості ма
шин, куплених за готівку. Якщо 
2010-го таких було 148 тис., то 
2011-го – 178 тис. А позаяк 90% 
усіх автомобілів придбані фізо
собами, то можна поміркувати 
над тим, де українці знайшли 
потрібні суми?

Щоб наскладати на пристой
ний новий автомобіль, зазвичай 
потрібно 3-4 роки. У кризовий 
період мало хто зміг збільшити 
заощадження. Тому причина, як 
бачимо, одна: громадяни діс
тали раніше зроблене й понесли 
в автосалони. «На квартири гро
шей багатьом забракло. Інвесту
вати в золото наші співвітчиз
ники звички не мають. А ось ав
томобіль традиційно привабли
вий», – каже Олександр Соко
лов. Раніше економіст Ерік На
йман оцінював готівкові ва
лютні запаси українців, сформо
вані до початку 2009-го, у $48 
млрд – сума, що вчетверо (!) пе
ревищувала депозити у валюті 
на той час... Таким чином, що 
латентний і платоспроможний 
попит на машини в Україні був. 
Чому він появився саме 2011-го?

Багато в чому ажіотаж пояс
нюється чутками про подорож
чання розмитнення імпортних 
автомобілів 2011-го (про неми
нуче підвищення цін на машини 
багато говорили у Верховній 
Раді, ще більше повідомляли в 
ЗМІ). Зокрема, у червні мину
лого року в інформаційному 
просторі лунали заклики захис
тити вітчизняних виробників 
від іномарок за допомогою 
збільшення мит. А в липні Між
відомча комісія з міжнародної 

торгівлі навіть розпочала спец
розслідування, що загрожувало 
дилерам уведенням підвищених 
мит на рівні 34% і 47%, квоту
ванням постачань, іншими не
приємностями. Були навіть по
літичні заяви про перегляд умов 
вступу України до СОТ. Усього 
цього не сталося – торік мита 
так і не переглянули, збільшили 
тільки акциз на автомобілі на 
9%. Зате різко зріс продаж, що 
наштовхує на думку про сплано
вану кампанію, розраховану на 
його активізацію.

А остаточно ринок вибухнув у 
вересні – жовтні, коли Нацбанк 
України зобов’язав фінансові 
установи здійснювати всі валю
тообмінні операції лише за наяв
ності в клієнтів-фізосіб докумен
тів, що підтверджують особу, а 

також копіювати їх незалежно 
від параметрів трансакції. Не зо
всім здоровий інтерес регуля
тора насторожив українців ще й 
тому, що в сусідній Білорусі кон
вертацію в обмінниках тоді вза
галі заборонили. Імовірність за
лишитися з «валютними кубуш
ками» була цілком відчутною, 
нерайдужною. Плюс аналітичні 
зведення про туманні перспек
тиви валют у зв’язку з їх надмір
ною емісією. Одне слово, обсяг 
продажу авто в Україні 2011-го 
становив, як було зазначено 
вище, €3,6 млрд. При цьому ціни 
зросли в середньому на 5–7%.

Чи збережеться тенденція 
2012-го? «Ми прогнозуємо обсяг 
ринку на рівні 250 тис. автомобі
лів. Чинники – стабілізація еко
номіки, незмінність гривні, роз
виток автокредитування, вли
вання грошових коштів під 
Євро-2012, вибори», – зазначає 
Ірина Михалєва. Однак неза
лежні експерти ринку впевнені, 
що продаж на рівні 250 тис. – це 
надто оптимістичне очікування. 
Погіршення ситуації в еконо
міці, падіння реальних доходів 
населення, подорожчання авто
позик грають проти дилерів. 
Утім, витягнути ринок цілком 
може чергова PR-кампанія, 
спрямована на стимулювання 
попиту. Стежимо за новинами. 
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Hyundai Accent
Вартість: від 122 тис. грн

Toyota Camry
Вартість: від 264 тис. грн

VW Polo Sedan
Вартість: від 112 тис. грн

Toyota 
HighLander

Вартість: від 384 тис. грн

ЗАЗ Forza
Вартість: від 81 тис. грн

VW Passat
Вартість: від 250 тис. грн

KIA Rio
Вартість: від 118 тис. грн

SsangYong
Korando

Вартість: від 185 тис. грн

Mitsubishi
Pajero Sport

Вартість: від 272 тис. грн

Nissan Juke
Вартість: від 155 тис. грн
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Н
імецькі автобани не схожі 
на автостради деінде: де
котрими з них можна 
мчати на такій швидко

сті, якої душа забажає. Автоін
дустрія ФРН – теж окреме 
явище. Її три найкращі марки – 
BMW, Mer cedes-Benz і Audi (у 
складі Volkswagen) – працюють 
на пов ну потужність, щоб задо
вольнити попит на свої пре
красно сконструйовані й стильні 
машини. Нувориші з країн тре
тього світу їх просто обожню
ють. На внутрішньому авторин-
 ку справи теж ідуть незле: торік 
продажі зросли на 9%.

Контраст із рештою Європи 
просто разючий. 2011-го збут 
автомобілів упав на 2% у Фран
ції, на 11% в Італії і на 18% в Іс
панії. А зациклені на статусі ки
тайські споживачі не цікав
ляться автівками, що просто 
дуже хороші. Тож масові євро
пейські автовиробники, себто 
продукувальни  ки автомобілів 
не преміум-кла  су, переживають 
скрутні часи. Французька ком
панія Peugeot-Citroën, італій

ська – Fiat і європейська філія 
найбільшого американського 
автовиробника General Motors 
фірма Opel-Vaux hall уже від
чули падіння продажів своїх 
авто в Європі. Аби зрушити з 
місця, вони повинні запропону
вати споживачам запамороч
ливі знижки, інколи 20–30% 
початкової ціни. Британський 
авторинок теж скоротив обсяги 
продажів більш як на 4%. Але 
для автопідприємств Сполуче
ного Королівства (які нині пере
важно належать іноземним 
власникам) це був вдалий рік: 
він приніс експортний бум і 
зростання виробництва на 6%.

2011 року в Європейському 
Союзі було поставлено на облік 
13 млн нових авто, що на 2,5 млн 
менше, ніж у піковому 2007-му. 
Це повернуло автомобільний 
ринок ЄС до показників рівня 
1997 року. 2012-го продажі зно-
 ву скорочуватимуться, вже п’я-
тий рік поспіль: Peugeot-Citroën 
прогнозує п’ятивідсот кове зни
ження по всій Європі й падіння 
на 10% у Франції.

Після фінансової кризи 
2008-го багато країн Європи 
підтримували автопродажі за 
допомогою схем утилізації ста
рих машин, що давало автовлас
никам змогу обмінювати їх на 
нові моделі. Але, як видається, 
цим вони лише пришвидшили 
ті покупки, що все одно були б 
зроблені. І загалом не допомо
гли зберегти робочі місця. Так 
вважає Фердінанд Дуденгеф
фер, автоексперт з Університету 
Дуйсбурга – Ессена. У січні збут 
автомобілів у Франції впав на 
21% проти аналогічного періоду 
минулого року, коли схема їх об
міну все ще діяла. Особливо по
страждали компанії Peugeot-
Citroën і Renault. Слабша з цих 
двох, Peugeot, хоче скоротити  
6 тис. робочих місць.

КРіЗь ТРУДНОЩі  
ДО ASTrA
Падіння цін, простоювання ви
робничих ліній, величезні зни-
жки й дедалі більші втрати – 
все це вподібнює слабших ма
сових виробників у Європі до 

Забагато машин,  
замало покупців

Авто класу «люкс» вириваються вперед, а скромніші марки глухнуть
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General Motors і Chrysler – пе
ред тим як їх узяв під свою 
опіку уряд США і провів через 
процедури банкрутства. Але, 
на відміну від американських 
автомобільних компаній до
кризового періоду, проблемні 
європейські автовиробники не 
випускають незграбних і нена
дійних тарадайок. Сувора кон
куренція змусила їх значно 
підвищити якість своїх автомо
білів, стверджує Річард Брем
нер із журналу Autocar. Кожен 
із них матиме кілька презента
бельних нових розробок для 
показу на автомобільній ви
ставці в Женеві 8–18 березня. 
Наприклад, Peugeot покладає 
надії на новий «супер
міні»-208. Fiat запустить у ви
робництво більшу версію свого 
міні-кара 500. Opel почне ви
пускати вдосконалену версію 
сімейної моделі Astra.

Одначе продукувати гарні 
автомобілі недостатньо, коли в 
конкурентів вони ще кращі. По-
перше, проблемні виробники 
масових моделей у Європі му
сять змагатися з Volkswagen. Ве
личезні масштаби цієї німець
кої фірми, її потужності, розки
дані по всьому світу, й «майже 
люксовий» імідж дозволяють їй 
легко та безжально обганяти 
суперників у європейській ціно
вій війні. Макс Ворбертон з ін
вестиційного банку Sanford C. 
Bern stein зазначає, що від 2000 
року частка Volkswagen на євро
пейських ринках безупинно 
зростає: з 16% до 24%. Він ствер
джує, що зі своєю можливістю 
перекривати знижки конкурен
тів ця німецька компанія може 
легко тримати й надалі такі 
ціни, доки інші почнуть зда
вати позиції.

Peugeot, Fiat і Opel мусять 
жити в напруженій конкуренції 
з азійськими виробниками, а 
надто південнокорейськими 
Hyundai і Kia, які продовжують 
розбудовувати свої потужності 
відповідно в Чехії та Словач
чині, а також завозити дешеві, 
стильні машини з Кореї. І що 
важливо насамперед, вони мо
жуть лише спостерігати за тим, 
як найбільш ласий шматок їх
нього ринку помалу підминають 
під себе німецькі виробники ав
томобілів преміум-класу, що 
розширили лінійку дешевших 
автівок у цьому секторі: BMW – 
серіями «Міні» та 1, Mercedes – 

А-класом, Audi – моделлю А1. 
Виробники продукції преміум-
класу виявилися куди успіш
ніші в тому, щоб зробити свої 
марки престижними серед авто
власників і зрозуміти, за що 
люди готові доплачувати.

На думку Тьєррі Юона, бір
жового маклера компанії Exane 
BNP Paribas, причиною тут 
може бути те, що керівники ні
мецьких фірм усе життя про
працювали в автопромисло
вому бізнесі, тоді як фран
цузькі автомобільні ком  панії 
очолюють «варяги» з інших га
лузей. Голова ради директорів 
Peugeot Філіпп Варен прийшов 
на цю посаду зі сталеливарної 
компанії Corus, а шеф Renault 
Карлос Ґосн – із фірми Michelin, 
виробника автомобільних по
кришок.

Renault вдалося досягти пев
ного успіху з продажами дешев
ших моделей виробництва своєї 
румунської філії Dacia. Але що 
стосується інвесторів, то осно
вними її активами є участь у ка
піталах японської Nissan, мате
ринської компанії Mercedes – 
концерну Daimler, а також Volvo 
Truck. За даними останнього 
звіту банківської групи HSBC, 
2007 року Renault сама виро
бляла автомобілів на €11 млрд; 
нещодавно ринок оцінив вар
тість її продукції приблизно 
лише в €7 млрд.

Так само й Peugeot-Citroën 
володіє частиною компанії Fau-
recia – успішного виробника 
запасних частин. Але, як і 
Renault, Peugeot-Citroën дуже 
сильно залежить від слабкого 
західноєвропейського ринку. 
Підстави для тривоги дає і той 
факт, що компанія значну час
тину своєї продукції реалізує 
для складання Іранові – 13% 
від усіх реалізованих Peugeot 
(для порівняння, Renault про
дає в ту саму країну 6% ма
шин). Це робить фірму незахи
щеною у випадку будь-яких 
конфліктів довкола ядерної 
програми Тегерана. Renault 
пішла далі від Peugeot у плані 
інтернаціоналізації виробни
цтва: у лютому компанія від
крила новий завод у Марокко. 
Peugeot хоче вчинити так само, 
але здається, що концерн сум
нівається у власній можливості 
дозволити собі вже заплано
ване широкомасштабне розши
рення потужностей в Індії.

FiAT: ХАй БУДе СВіТЛО?
Fiat потерпає від рішення, при
йнятого в розпал фінансової 
кризи: припинити інвестиції в 
розробку нових моделей. Оскі-
льки після цього обсяги прода
жів різко впали, компанії ще по
щастило, що вдалим виявився 
інший крок: купівля контроль
ного пакета акцій Chrysler. Після 
оголошення банкрутства Chry-
sler позбувся багатьох своїх над
лишкових виробничих потуж
ностей у Північній Америці та 
низки різних боргових зобо-

в’язань. Нині він відновився і 
став прибутковим. Без Chrysler 
компанії Fiat було б непере
ливки.

Утім, Fiat не може й далі на
рощувати такі величезні втрати 
в Європі. Компанії потрібен іще 
один партнер, щоб стати автови
робником усесвітнього масш
табу і змогти кинути виклик 
Volks wagen. За останні тижні всі 
здогадки крутяться навколо 
можливого «шлюбу» з Peugeot. 
Але щоб цей проект спрацював, 
потрібно буде різко скоротити 
виробництво на батьківщині од

Лідери й ледарі
Поставлено на облік нових автомобілів 
у Європі*, 2011 рік
Вибрані виробники, різниця у відсотках 
проти попереднього 
року
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нієї з двох (або й обох) компаній, 
що може викликати забагато по
літичних суперечок. Те ж саме 
можна сказати і про союз Fiat – 
Opel. Оскільки Fiat майже ціл
ком відсутній на процвітаючих 
азійських ринках, ідеальною 
партнеркою для нього була б 
фірма на зразок, скажімо, Maz-
 da, яка нині шукає нових стосун
ків після «розлучення» з Ford. 
Або Suzuki, інший японський ав
товиробник, який намагається 
припинити перехресне воло
діння акціями з концерном 
Volkswagen.

Аналогічно Peugeot-Citroën 
може більше пощастити з азій
ською «нареченою»: один із ди
ректорів, Фредерік Сен-Жур, 
близький до родини засновни
ків Peugeot, твердить, що крім 
необхідності мати сумісну з його 
компанією стратегію і потенціал 
для співпраці можливому парт
нерові потрібно виконати ще 
одну умову – Peugeot збереже 
свою незалежність. Але інтриги 
додає велике досягнення її боса 
Філіппа Варена: будучи дирек
тором сталеливарної компанії 
Corus, Варен продав її індій
ському металургійному гіган
тові Tata (який розвиває власне 
автомобільне виробництво).

General Motors збирався про
давати Opel-Vauxhall 2009 року, 
але передумав. Тепер, коли збит-
 ки компанії не припиняються, 
вона знову виказує ознаки не
терплячості. Нещодавно General 
Motors увів кількох нових дирек
торів у раду Opel-Vauxhall, зо
крема Томаса Седрана з кон
сультативного агентства Alix-
Part  ners, яке було порадником у 
реформах самого GM. 8 лютого 
видання Wall Street Journal про
цитувало неназвані джерела з 
General Motors. Ішлося про те, 
щоб закрити деякі підприємства 
його європейського підрозділу.

Зі зростанням утрат євро
пейського автопрому стає чим
далі зрозуміліше, що на конти
ненті просто забагато заводів, де 
виробляють забагато автомобі
лів. Крістоф Штюрмер з інфор
маційної компанії IHS вважає, 
що в Старому світі (з Росією і 
Туреччиною включно) торік 
мож  на було випустити близько 
25,5 млн авто, але фактично з 
конвеєра зійшли тільки 20 млн. 
Цього року він очікує зниження 
коефіцієнта використання ви
робничих потужностей від 79% 

до 70% через падіння продажів 
та відкриття нових ліній корей
ськими концернами й німцями, 
котрі продукують автівки 
преміум-класу.

Недавні скорочення витрат 
могли зменшити індекс беззбит
кового використання виробни
чих потужностей до 75%, вважає 
Штюрмер. Але це означає, що 
обсяг випущеного товару пови
нен зменшитися й надалі – при
близно на 1,2 млн автомобілів, 

щоб галузь вийшла на «нуль». 
Закриття підприємств Opel-
Vauxhall у німецькому місті Бо
хумі й британському Елсмір-
Порті, яке нібито планує General 
Motors, дало б змогу зменшити 
цю цифру лише на третину.

Певні скорочення витрат і 
заходи економії вже були: Opel і 
Fiat закрили кожен по заводу; 
шведський автомобільний кон
церн Saab недавно вийшов з гри;  
японська Mitsubishi відмовиться 
від своїх потужностей у Нідер
ландах. Кілька компаній уже 
уклали угоди з профспілками 
щодо зменшення витрат на 
оплату роботи, а з іншими пред
ставниками автопрому – щодо 
співпраці в розвитку нових тех
нологій. Але цього, певно, буде 
недостатньо.

Виробляти автомобілі в Єв
ропі страшенно дорого. Один із 
керівників Renault цього мі
сяця повідомив на запит фран
цузького сенату, що виготов
лення одного Renault Clio на 
підприємстві цієї компанії в 
Туреччині коштує на €1300 де
шевше, ніж на заводі у Флені у 
Франції. Оскільки нові інду
стріальні країни швидко наро
щують виробничі потужності, 
не звертати уваги на такі роз
біжності в затратах ставатиме 
дедалі важче.

Проте скорочувати потуж
ності – теж справа не з дешевих. 
За приблизними підрахунками 
Ворбертона, якби компанія Ge-
neral Motors закрила підприєм
ства Opel-Vauxhall, звільнення 
40 тис. працівників цих заводів 
могло б коштувати по €200 тис. 
на особу, а разом це чимала 
сума – €8 млрд.

Іще одна перешкода – полі
тика. Коли в Peugeot оголосили 
про заплановані скорочення ро
бочих місць, директора компанії 
викликали «на килим» до пре
зидента Франції Ніколя Саркозі, 
який нарікав на перенесення ви
робництва за кордон також і 
компанією Renault. Політики 
одержимі ідеєю цехів зі скла
дання, в яких дехто вбачає сим
вол сильної нації. Це хибна 
думка. Renault доводить, що за 
складального виробництва лише 
15% загальної вартості є дода
ною. Renault і Peugeot-Citroën 
дуже хочуть залишити високо
вартісні інженерні конструктор
ські роботи й дизайн, а також 
виробництво двигунів і трансмі
сій у Франції, а в країни з дешев
шою робочою силою хотіли б пе
ренести складання. Схоже, що 
це цілком розумна стратегія ви
живання, якби політики погоди
лися на неї.

Проблемні виробники авто
мобілів масового класу намага
ються проникнути в дорожчий 
сегмент ринку зі своїми мар
ками, почавши випуск дорож
чих невеликих машин, як-от но
вий міні-вен Fiat 500L, у надії 
досягти такої самої прибутко
вості, як німецькі виробники ав
томобілів преміум-класу. Це ще 
одна розумна думка. Але пере
хід у дорожчий сегмент займає 
десятки років, про що свідчить 
важке сходження Audi ще від по
чатку 1980-х. Opel, Peugeot і Fiat 
стільки часу не мають. 
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СТВОРиТи  
ДиНАМіЧНий БіЗНеС  
ЗАРАЗ МОЖе БУДь-ХТО 
НеЗАЛеЖНО ВіД ВіКУ

«Л
едащо в кос
тюмі» – так себе 
називає Леонард 
Коен у новому 

альбомі «Old Ideas» («Старі 
ідеї»). Звісно, він дуже любить 
носити костюми як на сцені, 
так і поза нею. Але «ледащо» – 
це, здається, занадто сильно 
сказано. Йому зараз 77, що на 
12 років перевищує звичний 
пенсійний вік у його рідній Ка
наді. Але, вочевидь, Леонард 
поки що не збирається пові
сити гітару на стіну. 2008–
2010-й він провів на гастро
лях, а своє 75-ліття зустрів на 
сцені в Барселоні. Альбом «Old 
Ideas» здобув широке визна
ння. Коен каже, що написав 
уже стільки пісень, що їх ви
стачить ще на один диск. 

У 1960-х роках популярна 
музика була справою молодих. 
Хлопці з гурту «The Who» споді
валися, що не доживуть до ста
рості. Боб Ділан у «Баладі про 
худого чоловіка» висміяв 
старше покоління консервато
рів у збірному образі такого собі 

містера Джонса. Але сьогодні 
вік не перешкода для успіху. 
The Rolling Stones усе ще їздять 
у турне, хоча їм за 60. Пісняр
ський талант Боба Ділана теж 
не змінився, навіть якщо його 
голос уже, можливо, і не той, що 
колись. Сер Пол МакКартні ви
ступає і далі.

Настав час і для бізнесу зро
бити те, що такі підтоптані ро
кери зробили для популярної 
музики: розвіяти міф про моно
полію молодих. Така думка 
пустила потужне коріння під 

впливом технобуму останнього 
десятиліття: Facebook, Google і 
Groupon заснували якщо не під
літки, то молоді люди у 20 з 
хвостиком. 27-річний Марк Цу
керберґ незабаром матиме по 
мільярду доларів на кожен рік 

свого життя. Але ця тенденція 
характерна не лише для техно
індустрії: у 30 Майкл Реджер 
заснував одну з найінновацій
ніших енергетичних компаній 
Northern Oil and Gas. 

Поява юних підприємців ви
кликала спалах ейджизму – 
дискримінації за віковою озна
кою, особливо серед венчурних 
інвесторів. І справді, навіщо фі
нансувати 40-річного підпри
ємця (з родиною та іпотечним 
кредитом), якщо можна вкласти 
кошти в молодого, який цілодо
бово працюватиме за копійки 
та ще й, можливо, стане новим 
Цукерберґом? Але знайти про
тилежні приклади зовсім не
важко: коли Марк Пінкус засну
вав компанію Zynga, йому був 
41, Аріанна Гаффінґтон ство
рила інтернет-видання The 
Huffington Post у 54.

Наукові дослідження свід
чать, що насправді старший вік 
може бути перевагою для під
приємців. Вівек Вадгва з Уні
верситету сингулярності в Калі
форнії проштудіював матеріали 

Сивина  
в бороду –  

бізнес  
у ребро

Відкривати нові  
компанії – необов’язково  

монополія молодих,  
навіть якщо зараз  

усе здається саме так
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про понад 500 високотехнологіч
них або інженерних американських 
компаній з обсягами продажу 
більше ніж $1 млн. Він виявив, що 
середній вік засновників перспек
тивних технологічних американсь-
ких підприємств (тобто таких, що 
мають реальні доходи) становить  
39 років. У понад 50-річному віці 
успішних засновників було удвічі 
більше, ніж у категорії до 25, а по
між 60 і старших – удвічі більше, 
ніж до 20. Дейн Стенґлер із Фонду 
Кауфмана вивчав діяльність амери
канських фірм, заснованих у 1996–
2007-му. Він виявив, що найвищий 
показник підприємницької актив
ності був у віковій групі 55–64 роки, 
а найнижчий – у поколінні Google, 
тобто поміж молоді від 20 до 34. 
За результатами останнього дослі
дження стартапів, проведеного 
Фондом Кауфмана, 2010-го особи 
55–64 років становили близько 23% 
новоспечених підприємців. Для по
рівняння: у 1996-му ця цифра не пе
ревищувала 15%.

Досвід і далі відіграє велику роль 
у бізнесі, як і в інших сферах. Ка
жучи словами американського по
літичного сатирика, письменника і 
журналіста Патрика Джейка О’Рурка, 
вік і хитрощі все ще здатні перемогти 
«юність, недосвідченість та невдалу 
стрижку». Одна справа – створити 
хитромудрий новий продукт, але зо
всім інша – наймати працівників або 
розробляти механізм продажу. І на
віть коли доходить до інноваційних 
ідей, вік усе ще може бути цінним на
бутком. Науковці Бенджамін Джо
унс (Школа менеджменту імені  
Дж. Келлога при Північно-захід но-
 му університеті) та Брюс Вайнберґ 
(Університет штату Огайо) вивчали 
трудові біографії нобелівських лау
реатів у галузі хімії, фізики та меди
цини. Вони виявили, що в наші дні 
середній вік, у якому ці люди зро
били найбільший прорив у науці, ви
щий, аніж століття тому. Вже згада
ний раніше Вадгва вважає, що в май
бутньому багато найперспективні
ших підприємств постануть на пере
тині двох наук, на опанування яких 
потрібен довгий час: робототехніка і 
біологія, наприклад, або ж медицина 
і нанотехнології.

Але досвід може виявитися без
силим, якщо він не працює в парі з 
нешаблонним, творчим мисленням. 
Утім, є багато старших людей, здат
них ламати стереотипи. Рей Крок 
почав створювати систему фран
шизи для компанії McDo nald’s, коли 
йому було за 50, а полковникові Гар
ланду Сандерсу перевалило за 60, 

коли він започаткував мережу за
кладів швидкого харчування 
Kentucky Fried Chicken. Девід Оґілві 
попрацював поваром і шпигуном 
перед тим, як під 40 взявся за ре
кламний бізнес. Приблизно стільки 
само було Біллові Ґейтсу, коли той 
відкрив себе як філантропа. Покій
ний Стів Джобс виявив не менше 
креативу у свій другий період ро
боти в Apple з 1995-го по 2001-й, ніж 
на початку.

Усе це зовсім не свідчить про те, 
що поява молодих підприємців на 
кшталт Цукерберґа нічого не озна
чає. Бар’єри, які колись перешко
джали молоді займатися бізнесом, 
падають один за одним. Соціальні 
мережі полегшують налагоджен  - 
ня контактів. Високоінтелектуальні 
галузі промисловості потребують 
відносно невеликих капіталовкла
день. Але той факт, що перешкоди на 
шляху молоді зникають, зовсім не 
вказує на те, що вони з’являються пе
ред «ветеранами». Річ у тім, що ство
рити динамічний бізнес зараз може 
будь-хто незалежно від віку.

Зростання підприємницької ак
тивності (і не тільки) поміж пред
ставників старшого віку має заспоко
їти Захід (а також Китай, чиє насе
лення теж старіє), який турбують дві 
проблеми. Перша – це те, що ста
ріння населення неминуче призведе 
до сповільнення економіки. Друга – 
що літнім людям буде несолодко, бо 
компанії намагатимуться позбутися 
таких працівників заради ефектив
ності, а держава зменшуватиме пен
сійні виплати.

Ось тут Леонард Коен стає 
справжнім героєм нашого часу: у 
2004 році стояв на порозі фінансо
вого краху. Як виявилося, його ме
неджер Келлі Лінч привласнила 
більшу частину заощаджень спі
вака. Коен виграв судову справу, 
але повернути гроші не вдалося. 
Тож не мав іншого вибору, як знову 
вийти на сцену. Газеті The New York 
Times він розповідав, що віднов
лення зв’язків із живими музикан
тами та живою аудиторією віді
гріло вже захололу частину його 
серця. Тому залишається лише спо
діватися, що те саме можна буде 
сказати і про «бізнес-бум» стар
шого покоління. Бо ж на кого ще, 
крім себе самих, розраховувати їм у 
часи, коли західні «держави за
гального добробуту» не зможуть 
виконати своїх обіцянок?.. 

© 2012 the economist Newspaper 
limited. all rights reserved



Атрибути незалежності
Попри давнє походження й державний статус, прапор, герб та гімн в 
Україні досі не стали загальнонаціональними символами

Цього року українській 
державній символіці від 
дати її офіційного за
твердження виповню

ється 20 років. Незважаючи на 
юний вік, вона має глибоке істо
ричне коріння.

ПОХОДЖеННЯ АТРиБУТиКи
Наш герб – тризуб – походить 
іще з часів Київської Русі, де він 
був знаком князів із династії Рю
риковичів. За багато століть його 
первинне значення забулося. 
Нині побутують десятки науко
вих, а ще більше псевдонаукових 
його трактувань. Дех  то вбачає в 
ньому закодоване грецьке слово 
«базилевс» («цар»), інші вважа
ють його зображенням церков
ного світильника, хоругви, пор
талу храму, якоря, птаха-сокола, 
верхньої частини берла або ж уо
собленням трьох стихій. Безпе
речно одне: тризуб з’явився на 

Автор: 
Андрій 
Руккас

князівських печатках іще за 
язичництва, тому його не слід 
розглядати крізь призму христи
янської символіки, водночас він 
не міг бути суто поганським сим
волом, бо ж довгий час його вико
ристовували й після хрещення 
держави.

Національний прапор україн
ців як масовий символ (на відміну 
від стягів чи корогов, ототожню
ваних з окремими особами чи 
групами осіб) виник тоді, коли 
відбувалося формування нації з 
чітким прагненням до політич
ного самовизначення, спільною 
самосвідомістю й літературною 
мовою. Його поява пов’язана з ді
яльністю Головної руської ради – 
першої політичної організації 
українців Галичини, що була за
снована у травні 1848-го у Львові. 
Жовто-синій прапор був пред
ставлений 2 червня 1848 ро  ку на 
Сло  в’янському конгресі у Празі. 

Він швидко набув поширення се
ред українців Галичини, а потім і 
Наддніпрянщини, перетворив
шись на справжній загальнонаці
ональний символ.

Слова гімну «Ще не вмерла 
Україна» написав восени 1862-
го етнограф і поет Павло Чу
бинський, а музику – на рік піз
ніше – греко-католицький свя
щеник Михайло Вербицький. 
Перше публічне виконання 
твору відбулося 1864-го на сцені 
Українського народного театру 
у Львові. Відтоді пісня зажила 
широкої популярності й пере
йшла в розряд народних. З 
огляду на це друзям Павла Чу
бинського навіть довелося від
стоювати його авторство.

Комплекс української дер
жавної символіки остаточно 
сформувався в добу Визвольних 
змагань 1917–1921 років, причому 
герб і прапор дістали юридичне 

Синьо-жовтий прапор перед 
внесенням до Верховної Ради 
України 23 серпня 1991 року
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ДО РеЧі

Інколи лунають 
думки, мовляв, 

український гімн 
списаний із поль-

ського. Та насправді 
в них подібний 

лише перший ря-
док, що було доволі 
поширеною прак-

тикою в ХІХ столітті, 
коли відбувався 
процес творення 

гімнів більшості єв-
ропейських наро-

дів. Польський гімн 
зажив особливої 

популярності серед 
поневолених 

слов’ян, надих-
нувши, зокрема, 

хорватів, словаків і 
лужицьких сербів 

на написання влас-
них патріотичних 
пісень, що теж по-
чинаються зі слів 
«ще не вмерла». 

Пригадаймо також, 
що англійський гімн 
«Боже, бережи ко-

роля» став основою 
для гімнів інших 
держав, як-то Ав-

стрійської та Росій-
ської імперій, а та-

кож Латвії

ПиТАННЯ НАЦіОНАЛьНиХ 
СиМВОЛіВ СТАЛО ПОЛеМ 
БиТВи МіЖ ДВОМА 
МОДеЛЯМи іДеНТиФіКАЦії 

затвердження, а гімн – фактичне 
визнання (див. Різновиди 
української атрибутики).

Після втрати державності 
синьо-жовтий прапор, герб із 
тризубом та гімн «Ще не вмерла 
Україна» часів революції не зни
кли, не забулись. 15 березня 1939-
го проголошена на Закарпатті 
незалежна Карпатська Україна 
затвердила їх як свої державні 
символи. Під ними боролись 
бійці УПА та учасники підпілля. 
Після Другої світової війни вони 
стали справжніми національ
ними символами всього україн
ства «у вільному світі».

РАДЯНСьКі КВАЗіСиМВОЛи
У період понад 70-літнього ра
дянського панування Україна, 
бувши однією з республік СРСР, 
отримала власні державні сим
воли, які не суттєво відрізня
лися від загальносоюзних, що 
підкреслювало її несамостійний 
характер. Прапор увесь час був 
червоного кольору з написом 
«УСРР» («УРСР») або ж серпом, 
молотом і зіркою. Лише 1949-го 
на ньому з’явилась неширока 
блакитна смуга. Тривалий час 
радянська Україна не мала влас
ного гімну. Написали його лише 
у 1949-му композитор Антон Ле
бединець і поет Павло Тичина.

У СРСР українські символи 
незалежності були заборонені, 
а їх використання каралося як 
вияв «антирадянської агітації і 
пропаганди». За цією статтею, 
зокрема, були засуджені Геор
гій Москаленко та Віктор Кукса, 
які 1 травня 1966-го встановили 
у Києві саморобний жовто-
синій прапор (див. Тиждень, 
№ 27/2011).

БОРОТьБА іЗ СиМВОЛАМи 
«еКСПЛУАТАЦії і КРОВі»
Відроджувати символіку стало 
можливим тільки з початком 
демократичних змін в СРСР. 
Першими за це взялися при
балтійські республіки: 1988-го 
вони повернули як національні 
(ще не державні) свої довоєнні 
прапори. За їхнім прикладом 
пішли молдавани, грузини, вір -
мени, азербайджанці.

Консервативно настроєне 
парткерівництво України нато
мість захищало радянську атри
бутику. Показовим стало засі
дання Комісії Верховної Ради 
УРСР з питань «патріотичного і 
інтернаціонального виховання 

та міжнаціональних стосунків», 
яке відбулося влітку 1989 року. 
Учасники «патріотичного» зі
брання зійшлися на думці про 
недопустимість заміни радян
ської символіки в умовах перебу
довчих процесів в СРСР. Так, 
письменник Юрій Мушкетик 
(нині Герой України) висловив 
обурення з приводу викорис
тання окремими особами жовто-
блакитних знамен під час свят
кування в Києві Шевченківських 
днів. Він, зокрема, наголосив, що 
«…нам не потрібно змінювати 
пролетарські фарби наших пра
порів, символів комуністичних», 
мовляв, «під ними воювала на
родна влада, втілювалися в 
життя ідеї Великого Жовтня».

Підсумки засідання підбив 
голова комісії, завідувач ідеоло
гічного відділу ЦК КПУ Леонід 
Кравчук: «Жовто-блакитний ко
лір в історії нашої республіки, 
вже не кажучи про такий період, 
як бандерівщина на території 
західних областей України, за
плямував себе. Всі прийшли до 
виснов  ку, що він відзначений бо
ротьбою, протистоянням на
шому чер  воно-блакитному пра
пору... Ці брудні й криваві сим
воли ворожі українському на
роду, вони завжди ототожнюва
лися з експлуататорською дер
жавністю».

НА ШЛЯХУ ДО 
ЗАТВеРДЖеННЯ
Незважаючи на ідеологічні кон
вульсивні жести партноменкла
тури, існувати радянським сим
волам в Україні залишалося не
довго. Навесні 1990-го у Львів
ській, Івано-Франківській і Тер
нопільській областях, де після 
нещодавніх виборів більшість у 
місцевих радах здобули опози
ційні сили на чолі з Народним 
рухом України, замайоріли си -
ньо-жовті знамена. 23 липня на
ціональний стяг з’явився поруч 
із державним червоно-бла  кит -
ним прапором УРСР і перед Ки
ївською міськрадою.

В останні роки існування Ра
дянського Союзу питання націо
нальних символів в Україні стало 
не просто диспутом про кольори 
та емблеми, а й своєрідним полем 
битви між двома моделями іден
тифікації та шля  хами подальшого 
розвитку. Суспільство фактично 
розкололося на прихильників ра
дянського серпа-молота й націо
нального тризуба. Перші вима

гали збереження України у складі 
СРСР, другі виступали за незалеж
ність.

Після провального москов
ського путчу, 23 серпня 1991 року, 
депутати від опозиції врочисто 
внесли до зали засідань Верховної 
Ради велике за розміром синьо-
жовте полотнище (у пам’ять про 
цю подію 2004-го було запрова
джено свято Державного Прапора 
України). Наступного дня Україна 
проголосила свою незалежність. 
Діяльність КПРС на її території 
було заборонено, а КПУ тимчасово 
призупинила своє функціону
вання.

Остаточно скомпрометована 
компартійна символіка дожи
вала останні дні. Вже 4 вересня 
1991-го завдяки наполегливості 
тогочасного голови Верховної 
Ради Леоніда Кравчука, який 
швидко зорієнтувався в ситуа
ції, депутати постановили під
няти над будинком парламен  - 
ту «історичний національний 
синьо-жовтий прапор, що сим
волізує миролюбну українську 
державу в образі чистого неба і 
хлібного лану», а 18 вересня до
зволили використовувати його в 
усіх протокольних заходах. Ос -
танню крапку у визнанні націо
нального стяга Верховна Рада 
поставила вже після всенарод
ного референдуму, надавши 
йому 28 січня 1992-го своєю по
становою статус державного.

Складнішою виявилася 
справа з гербом. Більшість пар
ламентаріїв погоджувалися з 
тим, що на ньому має бути три

зуб, однак дискусії точилися 
щодо остаточного вигляду. Тож 
19 лютого 1992-го депутати при
йняли компромісне рішення й 
затвердили цей історичний сим
вол як малий Герб України, що 
мав стати головним елементом 
майбутнього великого Гер  ба дер
жави. Існування в нашій країні 
двох гербів закріплено Конститу
цією, яка говорить, що «великий 
Державний Герб Ук  раїни вста
новлюється з урахуванням ма
лого Державного Гер   ба України 
та герба Війська Запорізького». 
Однак великого герба досі немає.
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Варіанти зображення
тризуба в династ�
Рюриковичів

Різновиди української атрибутики
Герби

Прапори

Святослав Завойовник (964–972)

Володимир Великий (978 (980)–1015) Ярополк (972–978) 

Ізяслав І
(990–1001)

Ізяслав ІІ
(1054–1073)

Всеволод
(1054–1068, 1078–1093)

Святослав
(1054–1068, 1073–1076)

Олег
(1073–1115)

Всеволод ІІ
(1115–1146)

Володимир Мономах
(1113–1125)

Юрій Долгорукий
(1149–1157)

Ростислав
(1141–1151)

Андрій Боголюбський
(1155–1174)

Всеволод ІІІ
Велике Гніздо

(1176–1212)

Мстислав Хоробрий
(1024–1036)

Ярослав Мудрий
(1019–1054)

Святополк Окаянний
(1015–1016, 1018–1019)

Мстислав
(помер 1173)

Малий Державний Герб Української 
Народної Республіки (1918) 
12 (25) лютого 1918 року «знак Київської 
Держави часів Володимира Святого» було 
визнано гербом УНР, а 22 березня 
затверджено його графічні зображення у 
великій та малій версіях.

Великий Державний Герб Української 
Народної Республіки (1918) 

Герб Української Держави Павла 
Скоропадського (1918): козак із мушкетом 
у бароковому картуші, над яким 
розміщено тризуб. Не будучи офіційно 
затвердженим, водночас він зображався 
на малій державній печатці та грошах.

Герб Західно-Української Народної 
Республіки (1918)

Герб Радянської України (1919)
Головними елементами українського 
радянського герба стали серп і молот у 
сонячних променях, зображених на 
картуші складної форми, обрамленому 
вінком із пшеничного колосся.

Герб Радянської України (1937)

Герб Радянської України (1949)

Герб Карпатської України (1939) став 
поєднанням краєвого герба 
Підкарпатської Русі (ведмідь у лівому 
червоному півколі, чотири сині й три
жовті смуги у правому півколі) 
з національним (тризуб Володимира 
Великого з хрестом на середньому зубі).

Малий Державний Герб України (1992)

Проект Великого Державного Герба 
України, схвалений Кабінетом Міністрів 
і переданий на затвердження Верховної 
Ради (2009)

Альтернативний проект Великого 
Державного Герба України, 
запропонований депутатами Оксаною 
Білозір, Ганною Герман і Катериною 
Ващук (2009)

Прапор Головної руської ради 
(1848) – синій стяг із золотим 
левом у центрі, що повторював 
герб середньовічної 
Галицько-Волинської держави. 
З часом два кольори стали 
виступати у вигляді 
горизонтальних смуг 
(за правилами, колір верхньої 
смуги відповідав кольору гербової 
фігури, а нижній – кольору тла). 

Один із варіантів українського 
національного прапора, 
використовуваний у роки 
Української революц� 
1917–1918 років.

Військово-морський прапор 
Української Народної Республіки, 
затверджений Центральною 
Радою 14 (27) січня 1918-го із 
золотим тризубом у верхньому 
лівому куті для військових 
кораблів і без 
нього – для торговельних суден.

Прапор Радянської України (1918)

Прапор Радянської України (1919)

Прапор УСРР (1929)

Прапор УРСР (1937)

Прапор УРСР (1949)

Державний Прапор України 
(1992)

АльААльАльАльАлАлАллАлАлА тете
ДеДерДеДерДерДеререрДерерДеДеДеДДерДД жж
запзапзапзапзапзапзапзапзапзапзапзапапапзапзапппззз ророрророророрр
БілБілБілБілБілБіллллБ озозозоззооооз
ВащВащВащВащВащВащВВащВащаащВащВащВаВа ууууууу
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За більш ніж 15 років після 
прийняття Конституції діяли 
чотири державні комісії з підго
товки та проведення конкурсу 
на кращий ескіз великого Дер
жавного Герба України. До роз
гляду потрапляли сотні варіан
тів, однак лише одиниці дохо
дили до стадії законопроектів. 

У чомусь схожа ситуація спо
стерігалась із ухваленням тре
тього атрибуту державності – 
гімну. У перерві між сесіями Вер
ховної Ради 15 січня 1992-го пре
зидія парламенту прийняла як 
Державний Гімн лише музику 
композитора Михайла Вербиць
кого. 11 років її виконували без 
слів (безсловесними були також 
гімни Росії, Білорусії, Боснії і Гер
цеговини, Іспанії). Тільки 6 бе
резня 2003-го відповідним зако
ном був затверджений текст. Ко
муністи, натхненні поверненням 
радянського гімну в Росії, намага
лися зробити те саме й у нас, од
нак у той час пройшов президент
ський проект Леоніда Кучми. Гім
ном стали слова першого куплету 
і приспіву твору Павла Чубин
ського «Ще не вмерла Україна» з 
дещо модифікованим першим 
рядком (первісний варіант «Ще 
не вмерла Україна, ні слава, ні 
воля» був змінений на «Ще не 
вмерла України і слава, і воля»).

Сьогодні процес форму
вання державної символіки в 
нас іще остаточно не заверше
ний, досі немає законів про Дер
жавний Прапор і Герб (їх вико
ристання регулюють лише по
станови парламенту). Треба на
решті вирішити питання з вели
ким Гербом, затвердити єдиний 
стандарт для кольорів прапора. 
Це головно стосується верхньої 
смуги, відтінок якої на знаменах 
сьогодні варіюється від світло-
блакитного до темно-синього.

НеБеЗПеКА РеіНКАРНАЦії
На жаль, за 20 років незалеж
ності українська державна сим
воліка не встигла перетворитися 
на ефективний консолідуючий 
фактор у розвитку суспільства. 
Незважаючи на свою головну мі
сію – об’єднувати громадян дер
жави без огляду на їхню 
національно-кон  фе  сійну належ
ність і політичні переконання, 
вона й досі в очах багатьох лише 
данина часу, і використовують її 
механічно, без будь-якого емо
ційного зв’язку з історією. З од
ного боку, позитивна тенденція 

від часів падіння комунізму 
полягає в тому, що в суспіль
стві зникла негативна чи 
відверто ворожа реакція, яку 
на початку нашої незалеж
ності нерідко викликали 
синьо-жовтий прапор і три
зуб. Із другого – у свідомості 
вітчизняної політичної 
еліти, яка вийшла зі старої 
партійної номенклатури та 
червоного директорату, «пе
рефарбування» не оз  на чало 
справжнього сприйнят  тя на
ціональних атрибутів як 
символів відмежування від 
радянського спадку.

Утім, за останні два роки 
почастішали спроби реаніму
вати стару радянську симво
ліку. Якщо раніше лише ко

муністи закликали до повер
нення атрибутів Союзу, то 
після прийняття у травні 
2010 року Верховною Радою 
закону про прапор Пере
моги, в Україні за підтримки 
влади відбувається хвилепо
дібна реінкарнація симво
ліки тоталітарного режиму. 
Всупереч рішенню Конститу
ційного Суду, який визнав ці 
дії незаконними, вивішу
вання червоних стягів поряд 
із державними відбувається в 
місцевих радах східних об
ластей не лише у святковий 
день 9 травня, а й під час від
значення дат визволення 
окремих населених пунктів 
та початку нападу Німеч
чини на СРСР 22 червня 
тощо. Таку практику, зо
крема, нещодавно запрова
дили на регіональному рівні 
обласна та міські ради Луган
щини.

Якщо нинішня влада 
протегує повернення кому
ністичної символіки, то за
лишається хіба покладатись 
на більш національно свідо
мих футбольних фанатів, які 
під час Євро-2012 навряд чи 
вийдуть із червоними пра
порами – синьо-жов  тий їм 
усе-таки ближчий. 

«ПеРеФАРБУВАННЯ»  
Не ОЗНАЧАЛО 
СПРАВЖНьОГО 
ВіДМеЖУВАННЯ  
ВіД РАДЯНСьКОГО СПАДКУ



Революціонер 
театру

Новаторство Леся Курбаса 
суперечило канонові соцреалізму, 

тож його спочатку усунули 
з культурного середовища, 

а потім знищили фізично

Автор:  
Ганна Веселовська

Тиждень про-
довжує серію 
публікацій про 
знакові постаті 
української іс-
торії, які потра-
пивши в лещата 
репресивної ко-
муністичної 
системи, по-
стали перед 
життєвим вибо-
ром. Сьогодні – 
розповідь про 
фундатора мо-
дерного вітчиз-
няного театру, 
творчість якого 
було витіснено 
за межі радян-
ської культури. 
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БіОГРАФіЧНА НОТА

Олександр-Зенон (Лесь) Курбас (1887–1937) 
Народився в місті Самборі (нині Львівська обл.) у родині 
акторів театру. Навчався в Тернопільській гімназії, Віден-
ському та Львівському університетах. 1916-го став акто-
ром у театрі Миколи Садовського в Києві. Влітку 1917-го 
заснував «Молодий театр», а у 1920-му – мандрівний 
Кийдрамте. У березні 1922-го – фундатор експеримен-
тального київського театру-студії «Березіль», що від 
1926-го діяв у Харкові. У жовтні 1933-го був звільнений 
із посади директора театру. У грудні того самого року 
заарештований у Москві. Засуджений до п’яти років по-
збавлення волі. Розстріляний 3 листопада 1937-го в уро-
чищі Сандармох. Реабілітований 1957 року.

В
несок Леся Курбаса у ство
рення модерного театру зі
ставний із роллю корифеїв 
світової сцени ХХ сто

ліття – швейцарського реформа
тора Адольфа Аппіа, французь
кого Жака Копо, англійського 
Едварда Ґордона Креґа, росій
ського Всєволода Мєйєрхольда, 
німецького Ервіна Піскатора, ав
стрійського Макса Райнгардта. 
Однак у радянських умовах він 
не зміг повноцінно реалізувати 
свій творчий потенціал і став 
жертвою сталінізму.

ТВОРЧе МіСіОНеРСТВО
Перетнувши 1916 року кордон 
між двома ворогуючими імпері
ями – Австро-Угорською та Ро
сійською, Лесь Курбас уже біль-
 ше ніколи не повертався до Га
личини. Зв’язок із малою бать
ківщиною та близькими людьми 
підтримував своєрідно: перетя
гував на Велику Україну своїх 
знайомих і друзів: акторів-га -
личан Ганну Бабіївну, Воло -
димира Блавацького, Януарія 
Борт  ника, Амвросія Бучму, Йо
сипа Гірняка, Володимира Ка
лина, Мар’яна Крушельниць
кого, Фавста Лопатинського, Со
фію Федорцеву.

Щире юнацьке захоплення 
соціалістичними ідеями, сприй
няте від дядька – соціал-де -
мократа Романа Курбаса, поєд
нане із прагненням національ
ного самоствердження та само
реалізації, відіграло в його житті 
вирішальну роль. Адже свою ре
жисерську кар’єру він розпочав із 
нашумілої п’єси Євґєнія Чірікова 
«Євреї», в якій ішлося про по
громи початку ХХ століття в Ро
сійській імперії. Постановка ці  - 
єї драми, здійснена у Львові 
1909 року студентським аматор
ським гуртком, учасником якого 
був відомий активіст Адам Коцко 
(пізніше вбитий у політичній су
тичці в коридорах Львівського 
університету), коштувала Курба
сові навчання у виші.

Успадкована чи то від бать
ків – акторів галицького ман
дрівного театру товариства 
«Русь   ка бесіда», чи то від діда – 
священика, інтелектуала та біб -
ліофіла, а може, й вирощена 
юнаком у собі на противагу роз
чаруванню від життя, смутку від 
нездійснених мрій, непоборна 
віра в мистецьке місіонерство 
спонукала його до творчої діяль
ності за будь-яких обставин. Ав

жеж, не за фронтовий пайок від 
дивізії Йони Якіра, у складі якої 
перебував створений Курбасом 
1920 року колектив Кийдрамте 
(Київського драматичного теа
тру), він рушив за більшовиць
кими загонами. І не інстинкт са
мозбереження змушував його 
вперто, одну за одною готувати 
вистави на таборових лаштунках 
Соловків – ставити радянські 
шлягери: «Інтервенцію» Льва 
Славіна, «Славу» Віктора Ґусєва.

Месіанська ураженість твор
чістю спонукала Курбаса до 
вчинків, які пересічній людині 
бачились надто прагматичними 
або вкрай необдуманими. Його 
перша сцена – «Тернопільські 
театральні вечори» – була ство
рена 1915 року, аби дати змогу 
вижити й прогодуватися україн
ським акторам, які опинилися 
поміж злигоднів світової війни 

на окупованих російськими вій
ськами землях. Для солдатів-
українців ставили звичайний 
етнографічний репертуар (зо
крема «Наталку Полтавку»). Не 
виключено, що це було свідомим 
звертанням до національного 
духу всередині сірої муштрова
ної маси, яка починала пригаду
вати Батьківщину та самоіден
тифікуватися.

НОВА ТеАТРАЛьНА ЯКіСТь
Не інакше, як авантюрою, вида
валося його наступне починан-
 ня – створення в Києві 1916 року 
студії, а трохи більше ніж через 
рік – відкриття Молодого театру 
з новітнім, незвичним репертуа
ром. Цей творчий колектив, що 
ввійшов до історії як перший мо
дерний в Україні, на початку 
шляху не мав жодної фінансової 
підтримки, крім великодушного 
дозволу антрепренерів інколи 
безкоштовно грати у примі
щенні Театру «Бергоньє» на 
Фундук  леївсь  кій. Щось прине
сене із домашніх запасів, щось 
назбиране по сусідах, позичене, 
все разом замішане на ентузі
азмі й добровільній участі тих, 
хто жив надіями та сподіван
нями, – врешті-решт утворю
вало сценічну опра  ву, цементу
валося виконавцями в есте
тичне ціле.

Мистецтво образної якості 
формувалося на підвалинах, що 
характерні для більшості новіт
ніх драматургічних починань: 
молодіжна акторська студія, 
«освіження» репертуару, прин
ципова некомерційність. Однак 
для Леся Курбаса це не був театр, 
де люди розігрували випадкові 
ролі, говорили чужі слова. Ла
штунки ставали місцем важли
вого особистого вираження, бо 
йшлося про мистецтво, мовою 
якого постановник умів найпере
конливіше говорити зі світом.

Ці молодотеатрівські роки, 
що їх нині вважають естетичним 
екстернатом національної сцени 
й визнають за найплідніший пе
ріод спільного мистецького уч -
нівства Леся Курбаса, Гната 
Юри, Павла Тичини, Михайля 
Семенка, Анатоля Петрицького і 
ще багатьох інших, завершились 
1920-го виставою «Гайдамаки». 
Спектакль-але  горія був створе
ний об’єднаною трупою київ
ських артистів у нововідкритому 
театрі імені Тараса Шевченка, де 
актуалізований військовою екс

БОЖЕВІЛьНИЙ 
МІЩАНИН.  
Гостра Курба-
сова сатира на 
радянську дій-
сність у виставі 
«Народний Ма-
лахій» (1928) 
була жорстко 
сприйнята офі-
ційною цензу-
рою 

ТРІУМФ. Постановка «Гайдамаків» за Шевченком стала 
вінцем молодотеатрівської творчості Леся Курбаса 

25 лютого  
виповнилося 

125 років 
від дня  

народження  
Леся Курбаса 

30 березня  
виповниться  

90 років 
з дати створення 

театру «Березіль»
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пансією «білополяків» текст 
Коб  заря набув новітніх філо  соф -
сько-образних узагальнень і вио
кремив Леся Курбаса серед його 
колег та однодумців. Відтак 
стало зрозуміло, що ця людина 
не просто володіє ремісничим 
умінням уподібнювати життя на 
сцені реаліям, а здатна саме на 
кону продукувати щось істинно 
мистецьке.

ОДА ПРОЛеТАРіАТОВі
На початку 1920-х ідеалізм Кур
баса – в сенсі віри у краще май
бутнє, та максималізм – у зна
ченні концентрації всіх можли
вих зусиль на досягненні мети, 
покликали його сформувати ре
волюційний агітаційний театр, 
підживлений естетикою тем
них за настроєм вистав німець
ких експресіоністів. П’єси смут-
 ку та відчаю, сповнені перед
чуття індустріального колапсу, 
він та його учні ставили аван
гардово розкуто як своєрідну 
оду звільненому робітництву в 
мистецькому об’єднанні «Бере
зіль», яке почало діяти в бе
резні 1922 року в Києві.

Саме цими напруженими й 
екстатичними сценами, органі
зованими з десятків акторських 
тіл, що рухались як одна гігант
ська істота, він вражав і звичай
них глядачів, і друзів, і супер
ників, і ворогів. Звідси, з мета
форичної переконливості, алю
зійної багатозначності, техніч
ної складності та смислової на
сиченості ранньоберезільсько-     
го спектаклю, виріс і оформив-     
ся в повнокровне художнє ціле 
«театр Курбаса».

Йому, який був, на перший 
погляд, пробільшовицьким і ви
стави якого не завжди розуміла 
міська публіка, надавало мис
тецької потужності те, що він 
принаджував інтелектуалів, ес
тетів і лівих радикалів. Радян
ська влада почала з підозрою 
дивитись на це явище десь від 
середини 1920-х. Пророча здат
ність Курбаса як режисера ба
чити те, на що більшість людей 
закривала очі, говорити про те, 
що тільки-но мало відбутися, – 
стала найвиразнішою рисою бе
резільських вистав, які різали 
око більшовицькій цензурі.

ХАРКіВСьКі ТеАТРАЛьНі 
ГОРиЗОНТи
Період, що розпочався восени 
1926 року, після примусового 

переїзду театру як взірцевого 
колективу до Харкова – тогочас
ної столиці України, став новим 
етапом у Курбасовій творчості. 
Спершу харків’яни, мов кис
лицю, проковтнули «Золоте че
рево» Фернана Кромелінка – 
про жадібних телепнів-бюрге -
рів. Глядачі не сприйняли іронії 
та шаржування химерної люд
ської вдачі, які захопили рецен
зента вистави – Миколу Хви
льового. І публіка, і критика ви
чікували, що буде з театром 
Курбаса далі, бо ж той явно вже 
переріс свою початкову стадію і 
прямував до образно-притчево-
 го та критично-інтелектуально-
 го дійства.

1928 року харківськими ву
лицями, що їх відтворив на бе
резільській сцені художник Ва
дим Меллер із рекламною до
хідливістю та простотою у ви
ставі «Народний Малахій», по
чав блукати товариш Стакан
чик. Персонаж, створений Ми
колою Кулішем, плутав реаль
ність та вимисел і нагадував 
шизофреніка. Пролетарсько-
бундючний Харків, наповнений 
новою партократією, такої ка
рикатури на себе сприйняти не 
міг, хоча радянське життя двої
лося, розколювалося на нерів
нозначні частини: індустріалі
зація із шаленими темпами за
ливання бетону й утоптуван

ням його дірявими чобітьми, 
карткова система на харчі – й 
поруч якась опереткова розкіш 
червоного чиновництва…

ЗАГиБеЛь еСКАДРи
Курбасова «Диктатура» 1930 ро -
ку, де тексти не проговорювали, 
а розспівували речитативами й 
виголошували рубані слова п’є-
 си Івана Микитенка, де йшлося 
мало не про апостольський рух 
25-тисячників, нищення курку
лів, примусову колективіза
цію, була містерією і за формою 
(маленькі будиночки-шпа  ківні 
для кожного персонажа), і за 
суттю. Можливо, якби Лесь Кур
бас мав справу з богами (в анти
чні часи театр був своєрідною 
формою запобігання перед 
ними), вони його почули б... Але 
небожителями на радянському 
просторі від початку 1930-х вва
жали не надто освічених семіна
ристів, відчайдухів-командирів 
та досвідчених політичних ін
триганів.

Останньою Курбасовою ро
ботою на харківській сцені 
стала політична агітка «Заги
бель ескадри» Олександра Кор
нійчука, якої режисер так і не 
показав (пізніше її доведе до 
прем’єрного показу вихованець 
«Березоля» Борис Тягно). Після 
Кулішевої «Маклени Ґраси» 
(про дівчину-бідачку з буржуаз
ної Польщі), зіграної 1933 року 
як вселенський плач, влада 
більше не ризикувала довіряти 
театр ненадійному утопісту-
мрійникові.

У пресі розгорнулася ви
кривальна кампанія проти 
Леся Курбаса. Його революцій
ний новаторський театр затав
рували як «шкідницьку органі
зацію». Засідання театральної 
колегії з приводу вистави «Ма
клена Ґраса» стало справжнім 
апофеозом цькування митця. 
Його звинуватили в «буржуаз
ному націоналізмі» й резюму
вали, що «Березіль» не зміг по
сісти гідного місця в розбудові 
українського радянського мис
тецтва. Далі був арешт, робота 
на будівництві Біломор-Бал -
тійського каналу, згодом Соло
вецький табір, де Лесь Курбас 
не втрачав творчого запалу. 
Життєвий шлях митця обірвав 
розстріл у карельському уро
чищі Сандармох на початку 
листопада 1937 року у 20-й юві
лей Жовтневої революції. 

ПАМ’ЯТНИК 
РЕЖИСЕРОВІ 
В КИЄВІ. 
Повернення 
доброго ім’я 
Леся Курбаса 
відбулося 
тільки після 
здобуття 
Україною 
незалежності 

ВиБРАНі 
РеЖиСеРСьКі 

РОБОТи

«Гайдамаки», 
(1920)

«Газ», (1923)
«Джиммі Гіґґінс», 

(1923)
«Комуна в степах», 

(1925)
«Народний Мала-

хій», (1928)
«Мина Мазайло», 

(1929)
«97», (1930)

«Диктатура», 
(1930)

«Маклена Ґраса», 
(1933)

«Максим Грач», 
(1933)
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Містика Курбаса
Я

народилась у Ньюарку, це неподалік Нью-
Йорка. Дід і бабця вдома говорили ви
ключно українською, тому і я – змалку. У 
школі багато підлітків теж знали нашу 

мову, а от коли почала вчитися в університеті, 
Україна чомусь зникла для мене. Отримавши ди
плом, працювала в багатьох театрах, де актори 
американці, але різного походжен  ня: азіати, аф
риканці, європейці. Згодом потрапила до театру-
студії і водночас світового теат  ру-фестивалю La 
MaMa. Там зі своєю мистецькою групою «Яра» 
ставила різні п’єси: індіанські, польські, фран
цузькі. Одного разу засновниця La MaMa Елен 
Стюарт запитала: «Що ти хочеш зараз робити?» – 
а я раптом: українську поезію. Так з’явився Тарас 
Шевченко, і водночас прийшло несподіване зану
рення в Леся Курбаса. Про нього вперше ще від 
діда почула, однак далі це ніяк і нічим не зміцни
лося. Я не знала ні його вистав, ні взагалі україн
ської драматургії. І раптом найголовнішим для 
мене виявилося його життя, творчість, його театр. 
Чому так сталося в моєму житті важко сказати. 
Схоже на містику. Моє глибоке захоплен  ня укра
їнським театром походить саме від Леся Курбаса.
«Яру» часто називають українською групою, хоча 
більш ніж 300 акторів, які пройшли через наш 
центр, – переважно неукраїнського походження: 
англосакси, афроамериканці, азіати, латиноаме
риканці. Захопившись Курбасом, гостро відчула: 
я повинна передати моїм колегам і співробітни
кам, моїм друзям те, що мені 
подобається, те, чим живу. А 
це українська поезія, україн
ські традиційні пісні, укра
їнський театр. Тоді май  же не 
існувало перекладів англій
ською, але ми взялися за ту 
справу. Щоправда, в «Ярі» є 
ще й інші теми. Ми, напри
клад, працювали з бурят
ськими та киргизькими дже
релами. Проте я прагну 
створити новий театр на українських осно
вах і йду до мети саме цією дорогою. Інколи 
мені здається: все, що народжується в нашій 
групі, містично пов’язане зі світовідчуттям укра
їнської землі. Може, тому представни  ки старої 
еміграції, які інколи бувають на наших виставах, 
дуже відкриті до нового бачен  ня національної 
культури.
Нова вистава «Яри» базується на віршах Олега 
Лишеги. Це один із моїх улюблених українських 
поетів. Торік у червні, коли ми привезли виставу 
«Ворон» за його поезіями (до речі, мене інколи 
називають філологічним режисером), він прий
шов. Опісля довго розмовляли, і я поділилася се
кретом, що шукаю матеріал для наступної ро
боти. Тут він розповів про новий вірш, присвяче

ний снам. Того самого вечора я переклала цю по
езію, і вона стала основою нової постановки. 
Мене дуже цікавить отой світ снів, які несподі
вано переходять у нашу реальність. Адже часто 
те, що ми пам’я  таємо про наше минуле, пов’я  зане 
з нашими снами.
Я думаю, що театр – це модель нового життя. 
Згадаймо Курбаса, який із розкритим серцем, з 
вірою у свою правоту писав про можливість ство
рення нового світу на сцені. «Яра» працює над 
цим, адже саме так театр може винайти модель 
взаєморозуміння між народами світу. Думаю, що 
наші спектаклі – це перегук часів і народів, нама
гання пізнати себе у світі та світ у собі.
Коли я вперше зібралася їхати до України, тоді 
інформації про неї було замало, чи й узагалі не 
було. Але через Леся Курбаса я вже знала україн
ську історію. 1990 року в «Ярі» поставила про 
нього виставу «Світло зі сходу». Тексти зібрала з 
різних джерел: листи і праці Курбаса, спогади 
акторів, які з ним працювали. Англійською їх пе
реклала моя подруга Ванда Філіпс. Влітку 1991-го 
за домовленістю із Сергієм Проскурнею, який 
став на той час нашим продюсером, прилетіли 
тодішні актори групи і я. Шалена робота: кас
тинг акторів у Києві, Харкові та Львові, спільні 
репетиції. Прем’єру запланували в театрі Франка 
на 20 серпня, а 19-го в Москві вибухнув заколот. 
Безліч журналістів, чимало телекамер – наша 
прес-конференція, водночас у Москві – прес-

конференція путчистів. «У 
світлі» – так називався варі
ант спектаклю в Україні – два 
тексти – український і англій
ський – не дублювали один 
одного, а доповнювали. Тра
гічна смерть Курбаса, його 
відхід у вічність асоціювалися 
з підняттям залізної завіси, на 
яку давали слайди. На них – 
фотографії Курбасових часів, 
поруч – актори, які на мить 

завмирали, повторюючи пози давно зниклих 
людей, потім починали рухатися. Це ніби ре
конструкція того, що він міг охопити своїм по

глядом, своєю думкою.
Невдовзі знову буду в Україні. Центр Леся Кур
баса з нагоди 125-ліття від дня народження 
митця розробив багато нових ідей у світовому те
атральному контексті. Мене запросили до Києва 
на наукову конференцію. Думаю, вона продо
вжиться також у Харкові. Розповім про сприй
мання Курбаса у Нью-Йорку, покажу слай  ди, 
книжки, видані нещодавно у США. Зі мною приї
дуть мої актори з «Яри», запрошу й уже знайо
мих львівських митців. Разом проведемо 
майстер-клас нової роботи, прем’єра якої відбу
деться у Нью-Йорку в квітні. 

Автор: 
Вірляна Ткач

КУРБАС іЗ РОЗКРиТиМ 
СеРЦеМ, З ВіРОЮ 
У СВОЮ ПРАВОТУ 

ПиСАВ ПРО 
МОЖЛиВіСТь 

СТВОРеННЯ НОВОГО 
СВіТУ НА СЦеНі

Про автора

Американський 
театральний 
режисер, 
письменниця, 
культурна 
діячка.
Засновниця 
мистецької 
групи «Яра» в 
театрі La MaMa.
Одна із 
фундаторів 
Міжнародного 
товариства 
Леся Курбаса
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Український Коельйо
Мирослав Дочинець зумів угадати запити типового читача

Х
то нині є найбільш ус -
пішним українським ав
тором? Критики, читачі 
й видавці називають 

різні імена та цифри. Відповідні 
рейтинги в періодиці на основі 
оприлюднених видавництвами 
показників очолюють то росій
ськомовні представниці масової 
літератури Сімона Віллар і Лада 

Лузіна, то лідери укрсучліту 
Жадан, Андрухович, Забужко 
та Матіос. Незаперечний успіх 
останніх романів Василя Шкля
 ра та Ліни Костенко. Втім, у пе
реліку бракує ще однієї постаті: 
закарпатського письменника й 
журналіста Мирослава Дочин
 ця. Його «Многії літа, благії 
літа» активно купують у кни

Автор: 
Оксана Щур

гарнях, на розкладках та в елек
тричках. За популярністю цей 
твір наздоганяє роман «Вічник» 
того ж таки автора, номінова
ний цьогоріч на Шевченківську 
премію.

«Многії літа, благії літа» 
Мирослава Дочинця небезпід
ставно можна назвати комер
ційно найуспішнішою містифі
кацією української літератури 
останніх років. Мовляв, кар
патський мудрець Андрій Во
рон, який прожив 104 роки, за
лишив по собі розрізнені но
татки, в яких ішлося про те, 
«як жити довго, в здоров’ї, 
щасті і радості», а журналіст 
Дочинець обробив їх, упоряд
кував та видав. Обсяг частки 
художнього домислу невідо
мий – так само, як і те, існував 
реальний дід Андрій і чи нама
гався він щось писати, а чи 
його образ став основою для 
художнього прийому автор
ської маски. Втім, це не прин
ципово. Бо хто ж не хоче мати 
книжку, де розказано, як пра
вильно жити? От і купують. 
Тут є поради стосовно того, як 
поводитися, молитися, вдяга
тися, лікуватися, їсти. Сприй
мається текст легко, він до
ступний кожному: не потребує 
значних розумових зусиль і 
може бути читаний із будь-якої 
сторінки. Пенсіонерка, чиї очі 

КРУПиНКи МУДРОСТі 
ВіД АНДРіЯ ВОРОНА

Який корч, такий і прутик.
Від кривого дерева крива й тінь.
Немає ліпшого цімбора, як добра 
жона.
Живіть між собою як риба з водою.
Хижу руки підпирають.
Чоловік пахне вітром, а жона – ди-
мом.
Від свого роду не бреди через воду.
Хто приходить рано, тому дано.
Звідки прийшло, туди й пішло.
Не звідай старого, звідай толкового.
Позирай під ноги: гроші не найдеш, 
зате ніс не розтовчеш.
Не все перескакуй, деколи й пере-
лізь.
Не бійся, не журися, але сокотися.

БІЛИЙ ВОРОН. 
Дід Андрій, 
«відкритий» 
закарпатським 
письменником, 
навчає секретів 
довголіття
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РЕЦЕПТ 
УСПІХУ. 
Мирослав 
Дочинець 
запропонував 
українцям 
«Вічника» 
замість 
«Алхіміка»

ДеЯКі ЗАПОВіДі КАРПАТСьКОГО ЦіЛиТеЛЯ

Якщо маєш добру жінку, радій. Це дарунок небес. Не 
сходься з багатьма – і для тіла мерзота, і для душі висна-
ження. Чари жіночі скороминущі, а туман в очах довго 
стоїть. Якщо немає жінки, не переймайся. Це другий да-
рунок долі. Так більше наблизишся до небес. Бо мало 
яка жінка настановлює чоловіка на благодатне.
Якщо пити, то що? Горілка збуджує кров, туманить розум 
і відбирає сили. Пиво в’ялить мозок і довго бродить у 
тілі. Вино в невеликій кількості звеселяє серце і гріє тіло.
Спиртне до 12 години – на ганьбу. Після 20-ї – на 
шкоду. До 30 років краще не пити взагалі. У похилому 
віці з розумом можна дозволяти собі погарчик. Багато 
моїх ровесників кажуть, що це їм радше на хосен, ніж 
на шкоду. Кожен тут собі сам ґазда.
Почату справу завжди звершуй, хоч і не буде з того очі-
куваної подяки. Хто має волю, той має долю.
Якщо чоловік вживатиме щоденно хоча б третину 
склянки соку або пюре гарбуза, то довго відчуватиме 
себе сильним. На цей рахунок маю ще одну підказку – 
не носіть тісної і теплої спідньої білизни. Природа так 
побудувала чоловіка, що його приналежність виступає 
з тіла. Тож весь час повинна бути на холоді, на повітрі.
Дуже важливо пити воду з джерела і криниці губами. А 
також, даруйте, справляти малу нужду на землю в полі 
чи в лісі. Так ваше тіло підживить земна електрика.
Доглядайте тварин. Хоча б кота. Від них більше спо-
кою, ніж від людей.
Матка навіть з вулика вилетіти не може, коли наїда-
ється вдосталь. Щоб вивести рій, бджоли починають її 
мало годувати. Вона скидає вагу і стає на крила. В роз-
квіт своєї імперії римляни їли один раз у день. А в пору 
її занепаду – чотири рази.

втомлюються після кількох 
рядків, робітник, який погано 
вчився в школі й не звичний до 
літератури, заклопотана се
лянка, котра хронічно не має 
часу на дозвілля, – всі вони мо
жуть у вільну хвилину про
бігти поглядом фрагмент на 
кшталт «Чоловік, що живе з 
двома жінками (має коханок) 
вмирає набагато раніше, ніж 
його жінки» або «Не втонеш, 
якщо вирівняєшся на воді хрес
том, очима до неба» чи «Усе 
важке для лінощів, а для труда 
все легке» й завмерти в задумі, 
а потім відкласти заповіді му
дреця до наступного разу. Чи
тають цю книжку, вочевидь, й 
інтелігенти: ті, хто в часи пере
будови та пізніше, в 1990-ті, 
захоп  лювався найрізноманіт
нішими духовними практи
ками й намагався самовдос -
коналювати  ся, віднайдуть тут 
таку саму мудрість, але адапто
вану до вітчизняних реалій. В 
Україні складно виростити 
«звєнящіє» кедри, хоча дехто й 
пробував, а от запастися буря
ком – улюбленим овочем дов
гожителя Андрія Ворона – на
багато простіше. Здоров’я і дов
голіття за умови регулярного 
вживання гарантовано.

Тим, хто чекав на україн
ського Коельйо, повідомляємо: 
Мирослав Дочинець написав 
також сюжетну оповідь про 
життя карпатського мудреця. 
Якщо «Многії літа…» – текст у 
прямому сенсі масовий, то 
«Віч  ник» орієнтовано на більш 
інтелектуальну аудиторію. Це 
історія того ж таки Андрія Во
рона, розказана від першої 
особи. Чоловік пройшов де
сятки випробувань – перехову
вався від чеських жандармів у 
горах та лісі, певний час жив із 
ченцями, згодом потрапив у 
сталінські табори та на рудні, 
потім працював на тайгових 
промислах, далі казковим чи
ном об’їздив Радянський Союз 
та Грецію, побував на Криті, а 
наприкінці життя опинився на 
малій батьківщині, в Мукаче
вому. Причини його перемі
щень часом фантастичні й не 
досить докладно пояснені. 
Втім, це не головне у книжці. 
Головне, що тут знову розка
зано, як потрібно жити. Андрій 
Ворон не надто переймається 
питаннями ідеології, особливо 
на схилку літ. Для нього важ

ливіші здоровий дух та здорове 
тіло. І на цьому герой наголо
шує щосторінки. Надміром 
психологізму жоден із образів 
роману не відзначається, і най
цікавішими моментами тут є 
рецепти виживання в кризових 
ситуаціях: карпатські гори та 
ліс, уранові й золоті рудні, кар
цер, тундра, тайга. Як видобути 
вогонь, залікувати рани, при
готувати щойно зловленого 
слимака чи ящірку, саботувати 
примусові роботи – усе це опи
сано дуже детально. Зрештою, 
складається враження, що екс
перти від літератури, номіну
ючи «Вічника» на Шевченків
ську премію, не так перейня
лися пафосом давно очікува
ного роману виховання, як під
далися сентиментові родом із 
дитинства: Робінзон Крузо й 
Дерсу Узала, пам’ятаєте таких?

Шлях Вічника – це не лише 
зразок для кожної людини. Го
ловний герой – меткий на ро
зум позашлюбний син панича 
й сільської дівчини – до по
чатку своїх поневірянь на
вчався в гімназії, планував 
вступати до університету, зго
дом воював у складі гарнізону 
Карпатської січі. Тобто перед 

нами потенційний український 
інтелектуал. Але, покинувши 
рідне село й навчання, змуше
ний переховуватися серед ди
кої природи після спроби вбив
ства чеського жандарма-на -
реченого своєї коханої, Андрій 
Ворон до світської книжкової 
освіти більше не повертається. 
Інтелект застосовує для осво
єння нових методів вижи
вання, знахарства, просвіт
лення, навчається ремесел та 
вмінь. Герой охоче переймає 
досвід представників різних ві
рувань і народностей. А літера
тура… У Сибіру він іще випад
ково прочитає роман Стен
даля, а потім геолог перекаже 
йому «Слідопита» Фенімора 
Купера. Тому, хто подолав 
земні спокуси й порозумівся з 
природою, ні наукова, ні ху
дожня література не потрібна. 
Втім, перед смертю у Вічникові 
все ж прокидається отой нереа
лізований інтелектуал: Андрій 
Ворон береться за перо й зано
товує квінтесенцію життєвої 
мудрості. Таким чином, нам 
ненав’язливо демонструють 
еталон духовного вибору. І те, 
що книжка здобула визнання 
читачів і тих, хто творить куль
турний процес, свідчить, що 
більшість цю позицію підтри
мує, хай навіть і на словах, а не 
власним прикладом.

Звичайний українець, як 
виявилося, потребує чітких 
зручно оформлених інструкцій 
стосовно праведного життя, а 
також книжок, які надаються 
до розтягування на цитати. 
Водночас церква, школа, Мініс
терство культури, медіа не мо
жуть ані вдовольнити його 
культурних потреб, ані розви
нути естетичного смаку. Зали
шається тільки аплодувати Ми
рославові Дочинцю за те, що він 
зумів угадати запити свого чи
тача і зреагувати на них. А от 
сивочолі експерти Шевченків
ської премії, здається, припус
каються серйозної фахової по
милки. Можна захоплюватися 
патетичним тво  ром якщо ти – 
приватна особа. Але просувати 
його в чільники літературного 
процесу не варто, навіть апелю
ючи до справи порятунку нації. 
Зрештою, художні тексти ма
ють бути психологічно перекон
ливими й естетично доверше
ними, а вже потім дидактич
ними й декларативними. 
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ДОГОДИВ УСІМ. 
«Артист» Мішеля 
Хазанавічуса отримав 
п’ять «Оскарів», тож 
тепер у активі фільму 
19 нагород різних 
кінофестивалів 

Автор:  
Катерина Барабаш

Я
к мало, виявляється, треба, щоб зрозу
міти, як багато ми втратили! Необхідно 
прибрати всі звуки, а потім знову увімк -
нути їх – і ти зрозумієш, який дивний, 

який прекрасний, який піднесений та добрий 
буває мовчазний світ. І так захочеться туди, у 
глиб минулого століття, де жили панянки в сук
нях із дуже заниженими таліями в круглих, як 
каска радянського солдата, капелюшках і з 
агресивно яскраво-чер  воними губами. А їх су
проводжували чоловіки з ватними плечима й 
тонкими вусиками. 1920-ті ро  ки були прекрасні 
тим, що кіно тоді мовчало. Виявляється, скільки 
сенсів, скільки інтонацій і нюансів знищив звук, 
що увірвався в кінематограф!

Ймовірно, потрібно було відбутися фільму 
Мішеля Хазанавічуса «Артист», а потім ще зі
брати нагород по всьому світу, починаючи з 
Каннського фестивалю, де Жан Дюжарден здо
був «пальму» за найкращу чоловічу роль, й за
кінчуючи «Золотим глобусом», де стріч  ка отри
мала практично все, щоб академіки задумалися 
над тим, звідки вони вийшли. Ця немислима 
ніжність до світанку (ще не розквіту!) Голлівуда, 
що показав їм француз Хазанавічус, не могла не 
відгукнутися вдячністю і зворушенням у серцях 
нинішніх його трудівників. Стилізована під 
фільми початку XX століття розповідь про те, як 
зірка німого кіно Джордж Валентин намагався 
пережити (і пережив, але чого йому це кошту
вало!) загибель німого кіно й нову еру кінемато
графа, стала освідченням у коханні та ніжності 
до прабабусь і прадідусів тих, хто нині роздає 
найпрестижніші статуетки у світі.

Академіки проголосували, як би в нас ска
зали, серцем. Загальне зачарування «Артис
том» заглушило ледве чутний голос розуму, 
який ще на початку тріумфальної ходи цього 
фільму передрікав йому головного «Оскара», 
хоча в номінації напевно мала сусідити з ним 
стрічка «Дерево життя» Терренса Маліка. У 
підсумку Малік не отримав нічого. Звичайно, 
про смаки не сперечаються навіть із кіноакаде
міками, і винесений вердикт не оскаржиш у 
Верховному Суді, але не помітити Маліка – це 
більше, ніж не помітити слона. Слонів, врешті-
решт, ми бачили в зоопарках і на картинках, а 
кіно, подібного до «Дерева життя», не лише не 
бачили, а й, найімовірніше, ніколи більше не 
побачимо. Малік створив неможливе – зняв 
фільм про зв’язок людини з усією історією Всес
віту, починаючи від Великого вибуху й закінчу
ючи сьогоднішнім днем в американській про
вінції. Інше питання – чи вийшло в нього заду
мане? Немає відповіді. Ті, кому подобається, 

Американські академіки цього разу голосували лише серцем
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докоряють тим, кому не подобається, у відсут
ності масштабу думки, конгеніального маліків
ському. Останні цькують шанувальників стріч
 ки звинуваченнями в бажанні побачити те, 
чого немає. Але і ті, і ті одностайні в тому, що 
коли й промах, то промах генія. Ех, ну хоч Ем
мануелю Любецкі, блискучому операторові 
Маліка, дали б нарешті «Оскара». Бідолаха 
п’ять разів номінувався і поки що все ніяк.

Чесно кажучи, думається, що кіноакадеміки 
(за поодиноким, певна річ, винятком) про Ма
ліка взагалі нічого не знають. А якщо й знають, 
то зрозуміти не в змозі. Не забуваймо, що біль
шість із них – актори, а актори що менше дума
ють, то краще грають.

Зачарування «Артистом» потягнуло за со
бою шлейф, і ось уже Жан Дюжарден стає най
кращим актором. Слів немає, який він хороший, 
хто б сперечався, але все ж таки його гра не ви
ткана з нюансів та тонкощів. Як будь-якому ар
тистові німого кіно, йому доводиться більше 
грати м’язами обличчя, ніж виразом очей. 
Певна річ, це вимога жанру. Але коли поруч є 
Ґері Олдмен, видатний англійський актор, не
хай і не у видатному фільмі «Шпигун, вийди 
геть!», що зіграв старого агента-розвід  ника з та
ким – навіть трохи недоречним у цих умовах – 
драматизмом, починаєш думати: а добре, що 
вони голосували тільки за «Оскара».

Дотепна, тонка й безмежно талановита Ме
ріл Стріп, піднявшись на сцену за третім у сво
єму житті «Оскаром», скорчила милу гримасу: 
«Знову вона!». Здається, навіть Меріл не вірила, 
що за роль Маргарет Тетчер у «Залізній леді», не 
найкращу, прямо скажемо, у її житті, академіки 
розщедряться на статуетку. Звідки їй було 
знати, що колеги по акторському цеху голосу
вали серцем? Умілий і складний грим: зів’яле 
підборіддя, обличчя в сітці глибоких зморшок, 
помножений на безперечний професіоналізм 
Стріп, у сумі дали нагороду за найкращу жіночу 
роль. Знову воно, зачарування.

Утім, завжди хтось лишається за бортом. На
томість тисяча подяк академікам за те, що не за
були про тихого нью-йоркського інтелектуала, 
улюбленця витонченої публіки Вуді Аллена. 
Його чергове буйство фантазії під назвою «Опів
ночі в Парижі» отримало «Оскара» за найкра
щий сценарій.

Якби не стовідсоткова передбачуваність, 
нинішній «Оскар» став би – як так краще ви
словитися – наймилішим за всі останні роки. 
Врешті-решт, хай і не помітили Маліка з Олд
меном, але ж ні кіно, ні «Оскар», ні навіть Ма
лік з Олдменом на цьому не закінчуються. І 
коли є де розгорнутися смаківщині, коли 
можна сперечатися не про те, що добре чи що 
погано, а лише про те, що геніально, а що про
сто видатне, все-таки, погодьтеся, це повер
нення до Едему. До якого нам плисти вічність, і 
навряд чи коли допливемо. 

Зачарування і розчарування «ОСКАРА»
ОСНОВНі ЛАУРеАТи «ОСКАРА-2011»

Найкращий фільм – 
«Артист»/«The Artist» 

Найкращий режисер – 
Мішель Хазанавічус («Артист»)

Найкращий оригінальний 
сценарій – «Опівночі в Парижі»/ 
«Midnight in Paris», Вуді Аллен

Найкращий актор у головній ролі – 
Жан Дюжарден («Артист»)

Найкраща актриса в головній ролі – 
Меріл Стріп («Залізна леді»/«The 
Iron Lady»)

Найкращий актор у ролі другого 
плану – Крістофер Пламмер 
(«Початківці»/«Beginners»)

Найкраща актриса в ролі другого 
плану – Октавія Спенсер 
(«Прислуга»/«The Help»)

Найкраща операторська робота – 
Роберт Річардсон («Хранитель 
часу»/«Hugo»)

Найкращий неангломовний фільм – 
«Розлучення Надера і Сімін»/
«Jodaeiye Nader az Simin», Іран

Найкращий анімаційний 
фільм – «Ранго»/«Rango»
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Zumbaland

Music Hall Underground
(Київ, просп. Московський 13в)
У перекладі з грузинської Zumba – 
це абревіатура слів, що означа-
ють: «Треба Тільки Захотіти – 
Обов’язково Здійсниться!» Музи-
канти гурту, створеного 1993 року 
Зазою Корінтелі, вирішили грати 
грузинський етно-джаз, і досі їм це 
чудово вдається. Різнопланові ком-
позиції у стилі world music, джаз, 
ф’южн, фолк-рок та інструменталь-
ні імпровізації органічно поєдну-
ються з автентичною національною 
мелодикою. Колектив 
виступатиме в Києві 
вже вдруге. Перший 
їхній концерт підко-
рив публіку гармо-
нійністю грузинсько-
го багатоголосся і до-
брого джазу. 

Slow Electric 
та Ex-wise Heads

Будинок художника
(Київ, вул. Артема, 1–5)
Два британські гурти представлять 
українській публіці цілком нові тен-
денції, що зароджуються в сучас-
ній музиці. У результаті співпраці ан-
глійських музикантів Тіма Боунесса 
та Пітера Чилверса з естонським ін-
струментальним ембієнт-джаз-
проек  том UMA виник проект Slow 
Electric, що поєднав ліричні фор-
тепіанні мелодії, віртуозні гітарні 
рифи зі звуками популярних гадже-

тів. Ex-Wise Heads – це 
гурт етнічної імпрові  - 
зації гітариста Коліна  
Едвіна та мультиінст-   
рументаліста Геоффа 
Лейга, що окрім іншо  - 
го вміє ще й грати на 
паличках із тростини. 

Анонси

«Коріолан» став першою 
екранізацією однойменної 
п’єси Шекспіра, але не 
першим осучасненим 
твором класика

дружини повертає назад і врешті гине. Осучас
нення трагедії, перенесення дії з V століття до н.е. 
на початок XXI, не нове для шекспірівських тво
рів: чудова версія «Річарда III» 1995 року, зрежи
сована Річардом Лонкрейном, досі є еталонною в 
цьому плані. І Файнс, на щастя, далі не йде й не 
відсилає подій у майбутнє. Одягнений у камуф
ляжний однострій сучасних солдатів, із автома
том у руках та кров’ю ворога на обличчі, він нічим 
не відрізняється від героїв телерепортажів із яко
їсь гарячої точки, скажімо, Близького Сходу. 
Танки, стрілянина, вибухи – все відповідає духові 

А
ктор Рейф Файнс для свого режисерського 
дебюту вибрав не найлегшу основу, але до
сить виграшну. Геніальний текст Шекспіра 
робить половину справи, апріорі вербально 

приваблюючи, створюючи потрібну атмосферу, 
настрій і напрямок думок. І Файнс, іще 10 років 
тому вперше зігравши римського полководця Ко
ріолана на лондонській сцені, цілком відповідає 
образові гордого, сильного, шанованого й дуже 
вразливого героя, котрий стає жертвою плебсу, з 
одного боку, і своєї любові до матері – з другого. 
Щоправда, на відміну від більшості Шекспірових 
п’єс, сенс, або, як нині кажуть, головний меседж 
автора-моралізатора, в око не впадає. Можливо, 
видатний англієць натякав саме на жінок, які, 
мовляв, так сильно на нас впливають, що приму
шують змінювати навіть не рішення, а вектор 
руху: Коріолан спочатку залишає Рим, потім іде 
на це місто війною, а майже захопивши його, в 
останній момент під впливом молінь матері та 

2 березня, 20:00 4 березня, 19:001–22 березня
world Press Photo

Галерея «Лавра»
(Київ, вул. Лаврська, 17)
Мандрівна виставка представить 
роботи переможців найпрестижні-
шого у світі конкурсу фотожурналіс-
тики World Press Photo, 54-й фінал 
якого відбувся в лютому 2011-го в 
Амстердамі. Також у програмі пре-
зентація журналу про фотографію 
«5.6» і майстер-клас Давіде Мон-
толеоне, що посів друге місце в ка-
тегорії «Мистецтво та розваги». 

Експозиція, що налі-
чує близько 200 світ-
лин, завершує світо-
ве турне добірки 2011 
року. А лише два тижні 
тому пройшов ювілей-
ний 55-й фінал World 
Press Photo’12, де три 
кадри-переможці були 
відзняті в Україні.

Трагедія 
без моралі

«Коріолан» 
(«Coriolanus»). 
У кінотеатрах 
України 
від 23 лютого

КіНО
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9 березня, 20:00
«Міжнародний день 
діджея Тараса Шевченка»

Клуб Sullivan room 
(Київ, вул. Прорізна, 8)
Перший у цьому році концерт Qar -
pa Band на підтримку нового аль-
бому «And I Made а Man» припав 
на річницю від дня народження Та-
раса Шевченка. А музич  на спільно-
та 9 берез  ня відзначає Міжнарод-
ний день діджея. Тому виступ Іре-
ни Карпи відбуватиметься у форма-
ті тематичної вечірки. «Непогано 
час від часу робити собі рефреш у 
голові, особливо тих речей, які на-

били оскомину ще в 
шкільному віці, бо по-
давалися під соу    сом 
зобов’язалівки і стра-
хом трійок», – каже 
співачка. Завершиться 
свято сетами знаних 
діджеїв. 

8 березня, 19:004 березня, 19:00

та формі часу. І коли слів та дій стає забагато, ре
жисер дозволяє ввійти у фільм «повітрю», ро
блячи паузу в безкінечних діалогах. Усе видається 
добре зістикованим: й актори на місці, й антураж 
вражає, і Шекспір у всій красі… Та мало не щосе
кунди відчуваєш нестачу свободи. Файнс до
кладно, детально проробив сцени, придумав різні 
смачнючки й дотепності, але назагал так і не втя
мив, що з усім цим зробити, тож і залишив кіно
стрічку без фіналу.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

ендрю Дональдс

Клуб Crystal Hall
(Київ, Дніпровський узвіз, 1)
Ямайський музикант і вока-
ліст, учасник відомого ембієнт-
колективу Enigma виступить із 
шоу «My Simple Obsession» у Ки-
єві. Творче життя Ендрю Дональ-
дса розпочалося 1995 року із син-
глу «Mishale», що зробив його ві-
домим у США. Після того він запи-
сав шість сольних альбомів, бага-
то гастролював, збагачуючи свою 
музику мотивами Марокко, Па-
кистану, Індії та інших екзотич-
них країн. Під час 
концерту прозвучать 
хіти «Seven Lives», 
«Boum-Boum», 
«Modern Crusaders», 
«Je t’Aime Till My 
Dying Day», «Dream 
On».   

«Жона є жона»

Театр імені івана Франка
(Київ, пл. івана Франка, 3)
Нова вистава режисера Валенти-
на Козьменка-Делінде – водевіль 
на дві дії за мотивами ранніх опо-
відань Антона Чєхова. Це своєрід-
на подорож творами письмен-
ника, де кожна сцена пронизана 
м’якою іронією автора. Одвічна і 
невичерпна історія взаємин чоло-
віка та жінки – Мужа і Жони – роз-
гортається у виконанні Поліни Ла-

зової та Богдана Бе-
нюка. На сцені й мо-
лода когорта акто-
рів: трьох сестер гра-
ють зовсім юні актри-
си Анастасія Коржен-
ко, Олена Меметова 
та Анастасія Чумачен-
ко. Веде виставу Оль-
га Василенко. 

CD

Ніна Матвієнко та Ансамбль давньої музи-
ки Костянтина Чечені. «Всякому городу 
нрав і права»
Популяризатори автентики знову звернулися до до -
би українського бароко. Цього разу взявши за основу 
тексти Григорія Сковороди й анонімних авторів, які 
відновив за стародавніми рукописами та виданнями 
музикант і мистецтвознавець Костянтин Чеченя. Во
кал Матвієнко має гарне музичне оздоблення: лют
ня, ударні інструменти, колісна ліра, блок-флейта, 
дуда. Це колекційне видання розраховане на тих, хто 
любить спокійну, «інтелектуальну» музику. 

Flёur. «Пробуждение»
Талант і грамотний менеджмент одеського колек
тиву є запорукою того, що на кожний їхній альбом 
чекають із затамованим подихом. Цьогоріч це осо
бливо стало в пригоді Flёur – свіже кружальце за
писане і розтиражоване завдяки добровільним гро
шовим внескам фанів, на що може розраховувати 
не кожен колектив. Диск лишає неоднозначні вра
ження: з одного боку, маємо 13 красивих нових пі
сень, з іншого – є відчуття того, що стиль гурту за
консервувався сам у собі, позбувшись значної част
ки експериментальності. 

Illusions. «Heavens»
Дебютник гурту, заснованого двома учасниками 
формації «Місто Казкових Мрій» та піаністом Єго
ром Грушиним, тяжіє до стилю неокласичний рок. 
Акустична гітара, віолончель і скрипка, які станов
лять інструментарій альбому, звучать солідно – од
разу чути, що учасники не новачки в музиці. По
ловина треків – інструментальні композиції, і вони 
навіть цікавіші за пісенні: романтичні максими 
останніх багатьом можуть здатися наївними, а во
кал – надто емоційним для такої музики. 
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П
’ята за розміром область країни міститься у двох 
зонах: Поліссі та Лісостепі. У цій місцевості чи
мало унікальних природних та рукотворних 
пам’яток, про які за межами Житомирщини 

майже нічого не відомо.  

Водоспад Вчелька

Особливий тим, що на Поліссі каскадні водоспади майже 
не трапляються. Міститься в Житомирському районі, 
між селами Сінгури і Перлявка, на річці Гнилоп’ять в 
урочищі Шумськ. Його каскад утворюють три скелясті 
виступи заввишки до 10 м, завдовжки 60–80 м, за
вширшки до 40 м у руслі. Урочище Шумськ – це загли
блення в землі у формі хреста або жіночої фігури. Деякі 
дослідники вважають, що саме тут проходила межа про
живання південних древлян. Оскільки водоспад і уро
чище розміщені на території військового полігону, ці 
місця будуть до вподоби тим, хто цінує відлюдність, – 
там майже немає людей, зате можна зустріти косуль або 
вепрів. До Вчельки веде автомобільна насипна дорога: 
від с. Сінгури – 8 км, від с. Перлявка – 4 км.

10 
відкриттів 
Житомирщини

Цей край вважають не надто 
привабливим для туристів. 
Тиждень переконався в 
хибності такого стереотипу

2
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Поліський природний заповідник

Це територія озер, річок та непрохід
них боліт площею понад 20 тис. га. 
Заповідник міститься в межиріччі 
Уборті та Болотниці (на межі 
Овруцького та Олевського районів). 
Тутешня місцина чимось нагадує 
тайгу, вона вкрита специфічними лі
сами, які більше ніде в Україні не 
трапляються. Тут є чимало унікаль
них рослин. Серед тварин переважа
ють лісові види, зокрема лось, рись, 
заєць білий, глухар, орябок, сова бо
родата тощо. Однією з цікавинок за
повідної території є бортництво – 
унікальна форма бджільництва, що 
збереглася в первісному вигляді з ча
сів Київської Русі. За умови поперед-
нього погодження на відвідування в 
Поліському природному заповід
нику проводяться екскурсії. У його 
околицях створено низку туристич
них водних, піших та автомобільних 
маршрутів.

Кляштор Босих Кармелітів

У Бердичеві височіє католицький монастир, який 1627-
го заснував воєвода Януш Тишкевич. Тут бердичівські 
кармеліти заклали підземний Маріїнський костел та 
добудували кілька споруд і мури. Кляштор став най-
укріпленішою в регіоні фортецею. Під час національно-
визвольної війни його зруйнували козаки. Згодом ченці 
не раз відбудовували споруди комплексу, а в середині 
XVIII століття звели новий великий костел над старим 
«дольним». 1866 року будівлі монастиря конфіскувала 
царська Росія. За радянських часів верхній костел пере
творили на музей, а в нижньому храмі організували кі
нотеатр. Після розпаду СРСР монастир ордену Босих 
Кармелітів передали католицькій релігійній громаді. 
«Крєпость», як називають кляштор місцеві, міститься 
на вул. Соборній, 25.

Маєток Ганських

У ньому майже два роки мешкав 
Оноре де Бальзак, який переїхав у 
село Верхівня до своєї коханої Еве
ліни Ганської, польської графині з 
роду Ржевуських. Палац побудо
вано 1800-го в ампірному стилі з 
античними мотивами. Свого часу 
за розкіш інтер’єрів його називали 
«волинським Версалем», а Баль
зак порівнював із Лувром. У ма
єтку також були два флігелі з під
земними переходами. 1921 року в 
садибі відкрили агрошколу, а в 
каплиці-усипальниці облаштува-
 ли… спортзал. Тепер майже всю 
будівлю займає сільськогосподар
ський технікум, а в кількох кімна
тах на другому поверсі розміс
тився Літературно-меморіальний 
музей Оноре де Бальзака, де, зо
крема, стоїть стіл, за яким творив 
письменник. Довкола палацу роз
кинувся пейзажний парк. 
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Камінне село

Геологічний заказник, «український Сто
унхендж» – містичне місце, яке непросто 
знайти. Воно заховане в лісових хащах 
неподалік села Рудня-Замисловицька 
Олевського району. Тут на території 15 га 
в чіткому геометричному порядку розки
дані гігантські валуни, схожі на селян
ські хати. Між ними є навіть своєрідні ву
лиці та площа. У «селі» є камінь, відомий 
як «Божий слід». За повір’ями, якщо на 
нього стати ногою, то здійсняться всі ба
жання. Учені називають дві гіпотези 
утворення урочища. За однією з них, ва
луни приніс льодовик близько 20 тис. ро
ків тому, за іншою – це залишки під
ніжжя давніх цілковито зниклих гір, ого
лені льодовиком від ґрунтових нашару
вань. Дістатися до Камінного села можна, 
пройшовши 3 км із села Рудня-Замис-
ловицька, куди з Олевська тричі на тиж
день курсує автобус. Також є варіант дої
хати власним авто. Для цього найкраще 
підійде позашляховик.

Свято-Василівський собор

Найдавніший храм Овруча має тисячолітню 
історію. Його спорудив близько 1190-го князь 
Рюрик Ростиславич на місці старої дерев’яної 
церкви, яку, за переказами, 997 року побуду
вав Володимир Святославич. Упродовж сто
літь собор зазнавав численних розорень, оста
точно храм зруйнував литовський князь Ге
димін. Після цього серед його руїн не раз бу
дували дерев’яні церкви. Масштабна рекон
струкція святині розпочалася лише на по
чатку ХХ століття під керівництвом архітек
тора Алєксєя Щусєва. Тоді ж біля храму було 
споруджено двоповерховий корпус жіночого 
монастиря, що діє і нині. Свято-Василівський 
собор розташований у середмісті Овруча за 
адресою вул. Пролетарська, 2. 

Маєток Терещенків-Уварових 
У центрі села Турчинівка Чуднівського району посеред старовин
ного парку видніє маєток відомих українських магнатів. Зводити 
палац почав ще Федір Терещенко 1899 року, а завершувала цю 
справу його донька Наталя Уварова. Двоповерхова цегляна споруда 
побудована в архітектурному стилі неоренесанс з елементами го
тики. На задній частині садиби досі зберігся родинний герб-
вензель Уварових у вигляді літери «У», а також позолота. В 
інтер’єрах стіни і стеля оздоблені ліпленням. На жаль, за радян
ських часів північний фасад «прикрасили» прямокутною будівлею. 
Неподалік палацу міститься господарський корпус із вежею. Наразі 
в приміщенні маєтку Терещенків-Уварових функціонує ПТУ. 
Адреса: вул. Житомирська, 6.
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Музей космонавтики  
імені Сергія Корольова

До складу єдиного в Україні 
Музею космонавтики входять 
Меморіальний будинок-музей 
Корольова і спеціальний па
вільйон з експозицією «Кос
мос», над створенням якого 
працював відомий український 
архітектор Анатолій Гайда
мака. Тут представленні чис
ленні зразки космічної техніки, 
зокрема спусковий космічний 
апарат, ракетний двигун, макет 
Місяцехода-2, скафандри. Важ
ливу роль відіграють цікаві ди
зайнерські рішення, як-от цен
тральна частина експозиції 
«Космос» – наповнений водою 
невеликий басейн у центрі 
зали, в який поміщена Біблія. 
Іноді здається, ніби деякі експо
нати висять у повітрі. Цього 
вдалося досягнути завдяки 
оригінальному освітленню му
зею. Також у залі експозиції 
тихо лунає «космічна» музика, 
що допомагає створити у від
відувачів певний настрій. Ще 
можна заглибитися в неї, сівши 
в крісла спеціальної конструк
ції і вдягнувши навушники.

Дениші-Тригір’я 

Село Дениші в Житомир
ському районі насамперед 
відоме 20-метровими ске
лями, які утворюють бе
реги Тетерева і геологічно 
належать до Житомирсь-
кого гранітного щита. Що
року сюди з́ їжджаються 
сотні скелелазів не лише з 
України, а й із сусідніх 
країн. Коли вони втомлю
ються дертися вгору, то 
стрибають у воду зі скель
ного виступу «голова дель
фіна». Навколо розкинувся 
великий лісопарк, де мож-
 на побачити вікові дуби. 
Поціновувачів архітектур
них пам’яток можуть заці
кавити руїни палацу Тере
щенків, що біля лісу на око
лиці села. Для цього по
трібно піднятися вгору за 
течією. Якщо ви опинилися 
в цих краях, варто відві
дати й Тригірський чолові
чий монастир (є дві версії 
щодо часу його заснування: 
XIV та ХVІ століття). У ХІХ 
столітті православні утри
мували тут опозиційних 
греко-католиць ких свяще
ників, намагаючись навер
нути їх на свою віру.

Костел Святої Клари 

Розміщений у селі Город
ківка Андрушівського ра
йону біля дороги на Бердичів 
на невисокому березі річки 
Лебедівки. Храм постав на 
місці кам’яної каплички на 
початку ХХ століття за ініціа
тивою польського письмен-
ника-мемуариста Євстахія 
Івановського (літературний 
псевдонім Геленіуш). Зведен
ням храму літератор хотів 
віддячити Святій Кларі – не
бесній покровительці своєї 
матері Клари Івановської, але 
смерть не дала йому реалізу
вати задумане. Перед кончи
ною він заповів здійснити бу
дівництво іншим. Волю пись
менника виконали його ро
дичі – родина Жміґродських, 
спорудивши костел 1913 року. 
Окрім вишуканих архітек
турних форм він вражав чу
довою акустикою і тембром 
мелодії дзвонів. На жаль, усе 
цінне оздоблення, а також 
орган знищили за часів ра
дянської влади, перетво
ривши святиню спочатку на 
клуб, а потім на колгоспний 
склад. Відновили її після 
1989 року, коли повернули 
римо-католицькій громаді. 
Адреса: вул. Шкільна, 40.
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В’ячеслав 
Дарпінянц

Дмитро  
Губенко 

Аліна  
Пастухова

Дмитро 
Вовнянко

СНіГ-РЯТіВНиК
От уже не думав, що шкодува
тиму через завершення зими! 
Але наприкінці лютого зрадів, 
що повернулися морози й бі
лим сніжком хоч трохи припо
рошило все те сміття, яке ого
лила нещодавня відлига. Це, 
звісно, лише тимчасовий по
рятунок – до наступної відли-
 ги, що її принесе вже бере
зень. А так кортить помріяти 
про ті часи, коли кияни (та й 
жителі інших українських міст) 
перестануть кидати собі під 
ноги недопалки, обгортки та 
інший непотріб, а власники 
псів нарешті почнуть приби
рати послід своїх улюбленців. 
Не хочу думати, що світ зо
внішній є віддзеркаленням 
світу внутрішнього декого зі 
співвітчизників. 

ШАРА і РОЛиКи
Чого лише не побачиш при ви
конанні журналістських обо-
в’яз ків. Якось років 5 тому спо
стерігав кількасот дорослих 
людей, які прийшли диви
тися… рекламні ролики. Абсо
лютно добровільно. Понад те, 
дехто платив за це занят  тя на 
всю ніч 50–200 грн. То були 
феєричні часи крокування 
фірм по плато кредитного 
процвітання, мистецтва виби
вання маркетингових бюдже
тів і їх дальшого освоєння. 
Маніпулювання свідомістю 
споживачів дехто розглядав 
не лише в межах якоїсь науки, 
а і як мистецтво. У ті часи піар
ники мусили тримати себе у 
формі (або принаймні вдавати). 
Певно, економічна криза була 
не те, що неминучою, а й необ
хідною… Не розумію лише, що 
я там робив?  

ПеРША СеДМиЦЯ
Початок Великого посту – час 
заглиблення у свою душу, пере
осмислення себе, учинків, ду
мок, слів. Час сподівань і надій 
на очищення й відродження, 
час діянь добрих. Хтось може 
спитати: а хіба ж лише в піст має 
людина жити праведно?.. Зви
чайно, ні. Але наше суєтне, спо
внене обману і спокус життя, 
практично не залишають хви
лин на вічне. А вони минають 
так швидко, невблаганно, їх не 
повернути. Ми всі хочемо щастя, 
а що воно таке?.. Може, це і є 
віра, надія на очищення? Апос
тол говорив, що утиски поро
джують терпеливість, терпели
вість – досвід, а досвід – надію... 
Так, терпеливість, але навряд чи 
йшлося про рабську покору ца
рям земним, скоріше – про до
свід протистояння власній ни
цості з надією на воскресіння. 

Станіслав 
Козлюк

НеФОРМАТ?
У столичному метро в годину 
пік зустрів нетипову молоду 
пару. Посеред натовпу, здавлені 
з усіх боків сторонніми тілами в 
старенькому вагоні, ці двоє го
ворили про своє. Ішлося не про 
клуби, не про модні тренди, а 
про… Лєрмонтова й Оскара 
Вайлда, про «Шинель» Гоголя 
та містику Едґара По. Співроз
мовники цитували Пушкіна й 
Маяковського, іноді зачіпали 
«Записки українського сама
шедшого» та «Generation P» Пє
лєвіна. Пара згадувала роман
тизм у європейській літературі 
та українське бароко, архітек
туру Петербурга та її аналоги в 
Німеччині. Сперечалася про по
становки в київських театрах та 
майбутні прем’єри. І жодного 
слова про масову культуру по
між стомлено-байдужих людей. 
Оце і є справжній неформат. 

ВУСТАМи ДиТиНи
Сидячи за столом і слухаючи 
розмови дорослих, дитинка 
раптом задумливо промо
вила: «А все ж таки 2012-го 
станеться кінець світу…» На 
зауваження відреагували. Ко
мусь кортіло відповісти, що 
балачки про всілякі календарі 
ацтеків – це маячня, що люд
ству не раз обіцяли кінець 
світу, але не сталося. Хтось во
лів довести, що може бути все і 
до цього слід бути готовим. 
Однак малятко витримало па
узу, усміхнулось і весело до
дало: «Кінець світу буде. А по
тім замінять лампочку і знову 
буде світ». Дорослих розірвало 
від реготу. Ті слова розрядили 
дискусію: і цікавістю до сер
йозних тем, і іронічним їх 
сприйманням, і думкою, що 
все неодмінно складеться до
бре. 

ЧУЖА КОЛіЯ
Купе – місце відвертих розмов. 
«Неможливо купити житло в 
Києві самостійно й чесно», – 
кажу хлопцеві. «А ось я збуду
вав хату під Києвом, – відпові
дає той. – 20-річним у ДАІ пра
цював. Їде вночі фура без зна
ків, попереду джип. Зупиняю. 
Стає. Від водія – $800 і запи
тання, чи потрібно в такий час 
непокоїти поважних людей?..» 
Згодом, як зізнався співрозмов
ник, придбав ділянки в Карпа
тах на такий місцевості, що й 
корова не встояла б. Ще піз
ніше продав землю, змінивши 
її призначення. «Яке ж у неї 
призначення, коли там і корова 
не встоїть?» – запитую. «Напи
сали саме те, яке потрібно, – 
каже він. – Ось і завод під Киє
вом придбав…» Ніби так і має 
бути там, за вікном, де файно 
спить моя Юкрайна.  

Анна  
Корбут

НАш ТИЖДЕНЬ| 
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